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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh peniliti dari segi jenisnya merupakan sebah 

sebuah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah 

melalui statiska.
1
 Penelitian pada saat ini menggunakan metode korelasional 

dimana pada penelitian ini akan melibatkan hubungan satu atau lebih variabel 

dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Jenis penelitian ini memiliki sebuah 

hipotesi yang kemudian akan diuji kebenarannya. Metode korelasional ini 

mempelajari mengapa dan bagaimana suatu variable (independen) mempengaruhi 

atau mengakibatkan perubahan dalam variable lain (dependen).
2
 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

 3.2.1 Variabel bebas atau variable independent (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Hasil Kerja (X1), 

Perilaku Kerja (X2), Sifat Pribadi (X3), Kualitas Pelayanan Publik (X4). 

3.2.2 Variabel terikat atau variable dependent (Y) 

  Variabel terikat yang kemudian digunakan dalam penelitian ini 

adalah tingkat Kepuasan Masyarakat (Y). 

                                                           
1
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2
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3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Hasil Kerja, Perilaku Kerja, dan Sifat Pribadi 

Menurut Wirawan (2009), kinerja adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu 

profesi dalam waktu tertentu. Didalam kinerja terdapat dimensi Hasil 

Kerja, Perilaku Kerja, dan Sifat Pribadi. Berikut adalah penjabaran ketiga 

variabel tersebut beserta indikatornya : 

Variabel Indikator 

1. Hasil Kerja 

 

1. Kuantitas & kualitas kerja 

2. Ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan 

3. Efektivitas melaksanakan tugas 

2. Perilaku Kerja 

 

 

1. Perilaku yang diisyaratkan oleh prosedur kerja 

2. Perilaku yang diisyaratkan oleh kode etik 

3. Perilaku yang diisyaratkan oleh peraturan 

organisasi 

3. Sifat Pribadi 1. Sikap terhadap pekerjaan 

2. Kecerdasan emosional 

3. Kecerdasan sosial 

Tabel 5. Penjabaran variabel Hasil Kerja, Perilaku Kerja, dan Sifat Pribadi 

beserta indikatornya 

Sumber : Wirawan (2009) 

3.3.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu tujuan yang kemudian 

harus disediakan pemberi pelayanan kepada penerima layanan untuk 

mencapai sebuah kepuasan tertentu. Kualitas pelayanan publik juga 

memiliki sebuah indikator yang kemudian dapat digunakan sebagai 
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pengukuran kualitas dari pelayanan itu sendiri. Fitzsimmons  berpendapat 

terdapat lima indikator  pelayanan publik yaitu sebagai berikut:
3
 

Variabel Indikator 

Kualitas Pelayanan Publik 

1. Reliability (Keandalan) 

2. Responsiveness (Ketanggapan) 

3. Assurance (Jaminan) 

4. Empathy (Empati) 

5. Tangibles (Bukti Fisik) 

Tabel 6. Penjabaran variabel kualitas pelayanan publik beserta indikatornya 

Sumber : Fitzsimmons Dalam Lijan (2012) 

3.3.3 Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat hadir karena adanya kualitas pelayanan yang 

baik. Masyarakat dalam hal ini dapat disamakan dengan konsumen, karena 

obyek dari kualitas pelayanan publik adalah masyarakat. Berdasarkan hal 

ini adapun kemudian indikator dari kepuasan masyarakat sebagai berikut : 

Variabel Indikator 

Kepuasan Masyarakat 

1. Memberikan pelayanan jasa 

pemanfaatan tata ruang yang 

memuaskan sesuai dengan yang 

diharapkan 

2. Menanggapi keluhan dengan cepat 

dan tepat. 

3. Memiliki citra yang positif dan 

baik`. 

Tabel 7. Penjabaran variabel kepuasan masyarakat beserta indikatornya 

Sumber : Olahan Data Penulis Dari Berbagai Sumber (2017) 

3.4 Populasi dan Sampel  

                                                           
3
 Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela,dkk.2012.Op.Cit.hlm 5 
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 3.4.1 Populasi 

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.
4
 Kelompok 

subjek yang kemudian akan menjadi subjek dari penelitian ini adalah 

masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Malang. Tidak ada kemudian batasan jenis 

pelayanan yang diberikan oleh dinas tersebut. Seluruh pelayanan yang 

diberikan mulai dari pengaduan dan pengawasan dari bidang tata ruang 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan pelayanan 

advice planning dan site plan masuk dalam subjek penelitian pada kali ini. 

Adapun rentang waktu yang diambil adalah pada bulan Maret – September 

tahun 2017. Hasil diskusi dengan salah satu sumber internal bidang tata 

ruang terdapat sebanyak 1104 pengajuan pelayanan di bidang tata ruang. 

3.4.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian dari populasi, karena ia merupakan bagian 

dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki populasi.
5
 

Menurut Arikunto bahwa sebagian batasan suatu penelitian, dapat 

bersifat penelitian populasi atau sampel dengan pertimbangan 

apabila subyek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya populasi. Selanjutnya, jika 

subyeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil diantara 

10-15% atau 20-25% atau lebih tidaknya tergantung dari :
6
 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

                                                           
4
 Saifuddin.Azwar.1998.Op Cit.hlm 77 

5
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6
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2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, 

karena hal ini menyangkut sedikit banyaknya data. 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

Dalam penelitian adapun kemudian kualifikasi dari sampel yang akan 

diambil adalah masyarakat yang menerima pelayanan pada bulan Oktober 

sampai dengan bulan Januari tahun 2017 dengan menggunakan teknik 

pengambilan mengunakan teknik slovin. Adapun kemudian Rumus Slovin 

untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :
7
 

   
 

       
 

Keterangan : 

n =  Ukuran sampel/jumlah responden 

N =  Ukuran populasi 

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih ditolerir 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

a. Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 

b. Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

 Jumlah populasi dalam penelitian ini 1104 pemberian pelayanan, sehingga 

presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan kemudian dibulatkan dan 

disesuaikan. Berikut adalah perhitungan sebagai berikut : 

   
    

             
  

   
    

     
       disesuaikan oleh peneliti menjadi 92 responden 

Teknik sampling yang kemudian digunakan oleh peneliti 

accidental sampling, dimana pemilihan sampling dilakukan secara acak 

                                                           
7
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tergantung siapa yang ditemui oleh peneliti.
8
 Lebih spesifiknya adalah 

masyarakat yang ditemui oleh peneliti pada saat melakukan pengajuan 

pelayanan pemanfaatan tata ruang yang di lakukan di kantor Pelayanan 

Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, serta 

masayarakat yang menerima pelayanan di lapangan. Hal ini dilakukan 

karena populasi dari penelitian ini sudah tersebar dan susah untuk ditemui. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ada untuk mengumpulkan data, data yang diperoleh 

merupakan data primer. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
9
. Pada penelitian kali 

ini metode yang digunakan adalah tipe kuesioner. Kuesioner atau angket 

merupakan satu mekanisme pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

mengetahui secara jelas apa yang diisyaratkan dan bagaimana mengukur variabel 

yang diminati.
10

 Jenis kuesioner yang digunakan menggunakan jenis skala sikap 

likert. Skala sikap model likert disusun untuk mengungkapakan sikap pro dan 

kontra,positif dan negartif, setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial atau 

fenomena sosial.
11

  

Skala pada penelitian ini menggunakan bentuk skala likert dengan adanya 

empat jawaban altenatif. Empat jawaban altenatif tersebut adalah SS (sangat 

                                                           
8
 Dr. Ulber.Silalahi.Op Cit.hlm 272 

9
 Saifuddin.Azwar.1998.Op Cit.hlm 91 

10
 Dr. Ulber.Silalahi.Op Cit.hlm 296 

11
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setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) berupa pernyataan 

favorable. Adapun dalam penelitian ini akan digunakan 3 skala, yaitu kinerja, 

kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat. Ketiga skala tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Alat ukur kinerja dibuat berdasarkan dimensi kinerja yang dijelaskan oleh 

Wirawan (2009). Skala ini memiliki 3 dimensi utama yaitu yaitu hasil kerja 

dengan indikator kuantitas dan kualitas, perilaku kerja dengan indikator 

disiplin kerja, inisiatif dan kerjasama, dan sifat pribadi dengan indikator 

kejujuran,kesabaran dan mampu beradaptasi. 

2. Alat ukur kualitas pelayanan dibuat berdasarkan indikator pada kualitas 

pelayanan publik. Terdapat lima indikator pada variabel kualitas pelayanan 

publik yaitu Reliability (Keandalan), Responsiveness (Ketanggapan), 

Assurance (Jaminan), Empathy (Empati), Tangibles (Bukti Fisik). 

3. Alat ukur kepuasan masyarakat yang digunakan pada penelitian kali ini 

adalah modifikasi dari skala yang dibuat oleh Muhammad Yunus Bandu 

berdasarkan indikator kepuasan masyarakat dengan reliabilitas sebelumnya 

adalah corbanch alpha 0,752.
12

  

3.6 Pengujian Alat Ukur 

3.6.1 Uji Coba Skala 

Pada penelitian ini peneliti sebelum melakukan proses pencarian 

data sebelumnya melakukan uji coba atau try out pada instrument 

                                                           
12

 Yunus.Bandu.2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. 

PLN (Persero) Rayon Makassar Barat.Skripsi. Universitas Hasanuddin.hlm 54 



38 
 

penelitian ini. Uji coba instrument penelitian dilakukan kepada subjek 

yang memiliki karakteristik penelitian yaitu masyarakat yang telah 

menerima pelayanan pemanfaatan tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Malang. Pada pengujian ini peneliti 

menggunakan 30 responden.  

3.6.2 Daya Diskriminasi Aitem 

Daya diskriminasi aitem digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

aitem yang bersangkutan berfungsi sebagai skala dan mampu 

membedakan antara individu dan kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang diukur. Pengujiannya sendiri dapat 

dilakukan dengan menghitung korelasi antara distribusi skor dengan 

distribusi skala itu sendiri.
13

 Untuk menghitung korelasi tersebut dapat 

menggunakan aplikasi IBM SPSS 20.0 for Windows. Koefisien korelasi 

dapat dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation. Aitem yang 

memiliki daya beda harus memiliki nilai koefisien minimal > 0,30.
14

 

Berikut adalah hasil pengujian pertama dengan menggunakan sampel 30 

responden: 

Variabel Indikator Nomor 

Aitem 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket. Jumlah 

Aitem 

Lolos 

Hasil Kerja 

 
1. Kuantitas & 

kualitas kerja 

1 
-0,196 

Tidak 

Lolos 1 
2 0,544 Lolos 

                                                           
13

 Saifuddin.Azwar.2012.Reliabilitas dan Validitas Edisi 4.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.hlm 162 
14

 Saifuddin.Azwar.2012.Ibid.hlm 164 
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2. Ketepatan 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

3 
0,542 Lolos 

2 
4 

0,553 
Lolos 

3. Efektivitas 

melaksanakan 

tugas 

5 0,461 Lolos 

2 
6 0,403 Lolos 

TOTAL 5 

Perilaku 

Kerja 

 

 

1. Perilaku yang 

diisyaratkan 

oleh prosedur 

kerja  

1 0,621 Lolos 

2 

2 0,594 
Lolos 

2. Perilaku yang 

diisyaratkan 

oleh kode etik 

3 0,448 
Lolos 

2 
4 0,687 

Lolos 

3. Perilaku yang 

diisyaratkan 

oleh peraturan 

organisasi 

5 0,448 
Lolos 

2 

6 0,486 Lolos 

TOTAL 6 

Sifat Pribadi 

1. Sikap 

terhadap 

pekerjaan 

1 0,692 Lolos 

2 2 0,378 Lolos 

2. Kecerdasan 

emosional 

3 0,547 Lolos 
2 

4 0,571 Lolos 

3. Kecerdasan 

sosial 

5 0,512 Lolos 
2 

6 0,489 Lolos 

TOTAL 6 

Kualitas 

Pelayanan 

1. Reliability 

(Keandalan) 

1 0,552 Lolos 

3 2 0,606 Lolos 

3 0,756 Lolos 

2. Responsiveness 

(Ketanggapan) 

4 0,644 Lolos 

3 5 0,830 Lolos 

6 0,614 Lolos 

3. Assurance 

(Jaminan) 

7 0,433 Lolos 

2 
8 0,181 Tidak 

Lolos 

9 0,733 Lolos 

4. Empathy 

(Empati) 

10 0,663 Lolos 

3 11 0,748 Lolos 

12 0,501 Lolos 

5. Tangibles 

(Bukti Fisik) 

13 0,682 Lolos 

3 14 0,716 Lolos 

15 0,571 Lolos 

TOTAL 

 
14 
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Kepuasan 

Masyarakat 

1. Memberikan 

pelayanan jasa 

memuaskan 

sesuai dengan 

yang 

diharapkan 

1 0,435 Lolos 1 

2. Menanggapi 

keluhan 

dengan cepat 

dan tepat. 

2 0,727 Lolos 1 

3. Memiliki citra 

yang positif 

dan baik 
3 0,494 Lolos 1 

TOTAL 3 

Tabel 8. Hasil Pengujian Diskriminasi Aitem Pengujian Pertama 

Sumber : Olahan Data Menggunakan SPSS 20.0 For Windows 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa skala variabel hasil kerja 

memiliki satu aitem yang gugur, sehingga hanya terdapat 5 aitem yang 

lolos. Skala pada varibel perilaku kerja dan sifat pribadi tidak memiliki 

aitem yang gugur. Pada skala variabel kualitas pelayanan terdapat satu 

aitem gugur, sehingga hanya terdapat 14 aitem yang lolos. Skala variabel 

kepuasan masyarakat sendiri juga tidak memiliki aitem yang gugur. Aitem 

yang gugur sendiri karena memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation 

dibawah 0,30. Aitem yang gugur sendiri kemudian oleh peniliti dilakukan 

revisi dan digunakan kembali sebagai instrument penelitian untuk 

melakukan uji terpakai pada sampel penelitian sebanyak 92 responden. 

Adapun kemudian dari hasil revisi aitem tersebut terjadi beberapa 

perubahan pada daya diskriminasi aitem yang ada sebagai berikut : 
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Variabel Indikator Nomor 

Aitem 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Ket. Jumlah 

Aitem 

Lolos 

Hasil Kerja 

 

1. Kuantitas & 

kualitas kerja 

1 0,650 Lolos 
2 

2 0,665 Lolos 

2. Ketepatan 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

3 
0,221 

Tidak 

Lolos 
1 

4 
0,548 

Lolos 

3. Efektivitas 

melaksanakan 

tugas 

5 0,687 Lolos 

2 
6 0,647 Lolos 

TOTAL 5 

Perilaku 

Kerja 

 

 

1. Perilaku yang 

diisyaratkan 

oleh prosedur 

kerja  

1 0,468 Lolos 

2 

2 0,648 Lolos 

2. Perilaku yang 

diisyaratkan 

oleh kode etik 

3 0,609 Lolos 

2 
4 0,527 Lolos 

3. Perilaku yang 

diisyaratkan 

oleh peraturan 

organisasi 

5 0,365 
Lolos 

2 

6 0,331 
Lolos 

TOTAL 6 

Sifat Pribadi 

1. Sikap 

terhadap 

pekerjaan 

1 0,651 Lolos 

2 2 0,460 Lolos 

2. Kecerdasan 

emosional 

3 0,569 Lolos 
2 

4 0,508 Lolos 

3. Kecerdasan 

sosial 

5 0,465 Lolos 
2 

6 0,522 Lolos 

TOTAL 6 

Kualitas 

Pelayanan 

1. Reliability 

(Keandalan) 

1 0,533 Lolos 

3 2 0,503 Lolos 

3 0,508 Lolos 

2. Responsivenes 

(Ketanggapan) 

4 0,304 Lolos 

3 5 0,727 Lolos 

6 0,476 Lolos 

3. Assurance 

(Jaminan) 

7 0,599 Lolos 

3 8 0,569 Lolos 

9 0,528 Lolos 

4. Empathy 

(Empati) 

10 0,488 Lolos 

3 11 0,525 Lolos 

12 0,352 Lolos 
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5. Tangibles 

(Bukti Fisik) 

13 0,442 Lolos 

2 
14 0,237 Tidak

Lolos 

15 0,444 Lolos 

TOTAL 14 

Kepuasan 

Masyarakat 

1. Memberikan 

pelayanan jasa 

memuaskan 

sesuai dengan 

yang 

diharapkan 

1 0,513 Lolos 1 

2. Menanggapi 

keluhan 

dengan cepat 

dan tepat. 

2 0,488 Lolos 1 

3. Memiliki citra 

yang positif 

dan baik 
3 0,442 Lolos 1 

TOTAL 3 

Tabel 9. Hasil Pengujian Diskriminasi Aitem Pengujian Kedua 

Sumber : Olahan Data Menggunakan SPSS 20.0 For Windows (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa skala variabel hasil kerja 

memiliki satu aitem yang gugur, sehingga hanya terdapat 5 aitem yang 

lolos. Sama seperti sebelumnya tetapi nomor aitem yang tidak lolos 

berubah dari nomor aitem 1 ke 3. Skala pada varibel perilaku kerja dan 

sifat pribadi tidak memiliki aitem yang gugur. Pada skala variabel kualitas 

pelayanan terdapat satu aitem gugur, sehingga hanya terdapat 14 aitem 

yang lolos. Sama seperti sebelumnya tetapi nomor aitem yang tidak lolos 

berubah dari nomor aitem 8 ke 14. Skala variabel kepuasan masyarakat 

sendiri juga tidak memiliki aitem yang gugur. Aitem yang gugur sendiri 

karena memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation dibawah 0,30. 
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3.6.3 Validitas 

Sebuah instrumen penelitian dapat dikatakansebagai pengumpul 

data yang valid apabila mampu mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Menurut Azwar validitas itu sendiri berasal dari kata 

validity yang kemudian memiliki arti sejauh mna akurasi suatu tes atau 

skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya.
15

 Di sini mengandung 

pengertian bahwa valid tidaknya suatu pengukuran tergantung pada 

kemampuan alat ukur tersebut dalam mencapai tujuan pengukuran.
16

 

Menurut Azwar sendiri terdapat tiga kategori validitas yaitu, validitas isi 

(content), validasi konstrak (construct), dan prosedur validasi berdasarkan 

kriteria (critererion-related).
17

 Validitas alat ukur dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan validitas isi. Validitas isi merupakan 

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau 

relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompenten 

atau melalui expert judgement
18

. Dalam hal penulis melakukan konsultasi 

mengenai alat ukur yang digunakan bersama dosen pembimbing skripsi. 

 

 

 

                                                           
15

 Saifuddin.Azwar.2012.Ibid.hlm 8 
16

 Saifuddin.Azwar.2012.Ibid.hlm 9 
17

 Saifuddin.Azwar.2012.Ibid.hlm 111 
18

 Saifuddin.Azwar.1998.Op Cit.hlm 42 
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3.6.4 Reliabilitas 

Relibilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability, suatu 

pengukuran yang reliabel ialah suatu pengukuran yang mampu 

menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.
19

  

“Teknik yang digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen 

adalah dengan menggunakan formula koefisien Cronbach Alpha. 

Dengan menggunakan uji Cronbach Alpha, suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha nya lebih besar dari 

0,6. Kriteria indeks lebih lengkap diuraikan sebagai berikut”:
20

 

No  Interval  Kriteria 

1 < 0,20 Sangat rendah 

2 0,20 – 0,39 Rendah 

3 0,40 – 0,59 Cukup tinggi 

4 0,60 – 0,79 Tinggi 

5 0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

Tabel 10. Kriteria Reliabilitas Berdasarkan Cronbach Alpha 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2006) 

 Pada penelitian ini terdapat hasil uji reliabiltas sebagai berikut : 

Tahapan Jumlah 

Responden 

Variabel Jumlah 

Aitem 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Kategori 

Pengujian 

Pertama 
30 

1. Hasil Kerja 6 0,624 Tinggi 

2. Perilaku Kerja 6 0,792 Tinggi 

3. Sifat Pribadi 6 0,782 Tinggi 

4. Kualitas 

Pelayan 
15 0,913 Sangat Tinggi 

5. Kepuasan 

Masyarakat 
3 0,707 Tinggi 

Pengujian 

Kedua 
92 

1. Hasil Kerja 6 0,811 Sangat Tinggi 

2. Perilaku Kerja 6 0,750 Tinggi 

3. Sifat Pribadi 6 0,780 Tinggi 

4. Kualitas 

Pelayan 
15 0,850 Sangat Tinggi 

5. Kepuasan 

Masyarakat 
3 0,665 Tinggi 

                                                           
19

 Saifuddin.Azwar.1998.Ibid.hlm 7 
20

 S.Arikunto.1991.Op Cit.hlm 78 
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Pengujian 

Ketiga 

(Aitem 

Tidak 

Lolos 

Dihapus) 

92 

1. Hasil Kerja 5 0,840 Sangat Tinggi 

2. Perilaku Kerja 6 0,750 Tinggi 

3. Sifat Pribadi 6 0,780 Tinggi 

4. Kualitas 

Pelayan 
14 0,854 Sangat Tinggi 

5. Kepuasan 

Masyarakat 
3 0,665 Tinggi 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Skala 

Sumber : Olahan Data Menggunakan SPSS 20.0 For Windows (2018) 

Berdasarkan tabel diatas skala pada penelitian ini memiliki nilai 

Cronbach Alpha dan kategori yang bervariasi. Variasi nilai berada pada 

0,60 – 0,95 pada pengujian pertama, sedangkan pada pengujian kedua dan 

ketiga 0,65 – 0,85. Jumlah aitem terpakai juga berubah skala hasil kerja 

sebelumnya 6 aitem menjadi 5, dan skala kualitas pelayanan sebelumnya 

15 menjadi 14. Kategori pada pengujian pertama, kedua, dan ketiga 

memiliki variasi tinggi dan sangat tinggi. Melalui hal ini kita dapat 

mengetahui bahwa instrument penelitian yang peneliti gunakan reliabel.  

3.7 Analisa Data 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

 3.7.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal pada hasil kuesioner 92 responden. Hal ini berkaitan 

dengan bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji 
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statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat 

dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
21

 

 3.7.1.2 Uji Multikolonieritas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebas.
22

 Adapun variabel bebas pada penelitian ini yaitu 

Perilaku Kerja (X1), Hasil Kerja (X2), Sifat Pribadi (X3), dan 

Kualitas Pelayanan Publik (X4). Asumsi utamanya dilihat dari 

pertama nilai koefisien tolerance apabila diatas 0,10 dan apabila 

nilai VIFF lebih dari 10,00 maka tidak terjadi multikolonieritas.
23

 

 3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila variance dari residual 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka terjadi 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

mengalami Heteroskedastisitas.
24

 Pengujian Heteroskedastisitas ini 
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Penerbit Universitas Diponegoro.hlm.160 
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23
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dapat menggunakan uji glejser dengan meregresi nilai absolut 

residual dengan variabel dependen, apabila nilai signifikasinya 

diatas 0,05 maka model regresi tidak mengalami 

Heteroskedastisitas.
25

 

 Pada penelitian ini sendiri dilakukan dua kali pengujian. Pengujian 

pertama menggunakan jumlah aitem lengkap pada hasil kuesioner 92 responden, 

pengujian kedua dilakukan pada hasil kuesioner yang nomor aitem yang gugur 

dihapus. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik pada hasil kuesioner 92 responden 

tersebut:  

A. Normalitas 

Pada pengujian ini menggunakan metode uji statistik non-

parametik Kolmogorov-Smirnov, karena jumlah responden >50 orang. 

Hasil pengujian pertama menunjukan bahwa nilai signifikasi Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,758 atau lebih dari 0,05 yang menunjukan bahwa data 

yang di uji memiliki distribusi normal. Hasil pada pengujian kedua 

menunjukan nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov 0,732 atau lebih dari 

0,05 yang menunjukan bahwa data yang di uji memiliki distribusi normal. 

B. Multikolonieritas 

Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini menggunakan 

asumsi pada nilai koefisien tolerance dan VIFF. Pada pengujian pertama 

nilai koefisien tolerance variabel hasil kerja memiliki nilai 0,282, variabel 
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perilaku kerja 0,256, variabel sifat pribadi 0,282, dan variabel kualitas 

pelayanan 0,282. Nilai VIFF sendiri pada pengujian pertama variabel hasil 

kerja memiliki nilai 3,350, varibel perilaku kerja 3,902, variabel sifat 

pribadi 3,548, dan variabel kualitas pelayanan 3,546. Berdasarkan hasil 

tersebut nilai koefisien tolerance pada pengujian pertama memiliki nilai 

lebih dari 0,10 dan koefisien VIFF kurang dari 10,0 hal ini menunjukan 

bahwa tidak terjadi multikolonieritas.  

Pada pengujian kedua nilai koefisien tolerance variabel hasil kerja 

memiliki nilai 0,289, variabel perilaku kerja 0,267, variabel sifat pribadi 

0,277, dan variabel kualitas pelayanan 0,276. Nilai VIFF sendiri pada 

pengujian kedua variabel hasil kerja memiliki nilai 3,459, varibel perilaku 

kerja 3,741, variabel sifat pribadi 3,607, dan variabel kualitas pelayanan 

3,623. Berdasarkan hasil tersebut nilai koefisien tolerance pada pengujian 

kedua memiliki nilai lebih dari 0,10 dan koefisien VIFF kurang dari 10,0 

hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak mengalami multikolonieritas.
26

 

C. Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan 

metode uji glejser. Pada pengujian pertama nilai signifikasi regresi antara 

nilai absolut residual dan variabel hasil kerja memiliki nilai 0,674, variabel 

perilaku kerja 0,885, variabel sifat pribadi 0,014, dan variabel kualitas 
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pelayanan 0,011. Berdasarkan hasil tersebut nilai signifikasi regresi antara 

nilai absolut residual dan variabel dependen pada pengujian pertama 

memiliki nilai lebih dari 0,05 hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Pada pengujian pertama nilai signifikasi regresi antara nilai absolut 

residual dan variabel hasil kerja memiliki nilai 0,665, variabel perilaku 

kerja 0,950, variabel sifat pribadi 0,018, dan variabel kualitas pelayanan 

0,014. Berdasarkan hasil tersebut nilai signifikasi regresi antara nilai 

absolut residual dan variabel dependen pada pengujian pertama memiliki 

nilai lebih dari 0,05 hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Model uji regresi yang baik tidak mengalami 

heteroskedastisitas.
27

 

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Secara sederhana melalui analisis ini kita mampu mengetahui atau 

menganalisis bagaimana satu variabel dependen dipengaruhi oleh variabel 

independen.
28

 Peneliti memilih model analisis ini karena penelitian pada 

saat ini menggunakan dua variabel dimana variabel independen (X) adalah 

hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi, kualitas pelayanan publik dan 

variabel dependen (Y) adalah kepuasan masyarakat. Adapun kemudian 

tujuan utama untuk mengetahui hubungan variabel Perilaku Kerja (X1), 

Hasil Kerja (X2), Sifat Pribadi (X3) Kualitas Pelayanan Publik (X4), 
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terhadap variabel kepuasan masyarakat (Y). Berikut adalah persamaan 

regresi yang dipakai oleh peneliti pada hasil kuesioner 92 responden :
29

 

 

 Keterangan : 

 

3.7.3 Uji Hipotesis 

3.7.3.1 Uji t 

Pengujian ini digunakan untuk menguji berarti tidaknya 

hubungan variabel-variabel independent Perilaku Kerja (X1), Hasil 

Kerja (X2), Sifat Pribadi (X3), dan Kualitas Pelayanan Publik (X4), 

dengan varibel dependen Kepuasan Masyarakat (Y).  

 3.7.3.2 Uji F 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel independent Perilaku Kerja (X1), Hasil Kerja 

(X2), Sifat Pribadi (X3), dan Kualitas Pelayanan Publik (X4), 
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Y : Kepuasan Masyarakat    : Koefisien regresi dari 

variabel    
   : Konstanta    : Sifat Pribadi 

   : Koefisien regresi dari 

variabel    
   : Koefisien regresi dari 

variabel    

   : Perilaku Kerja    : Relibility 

   : Koefisien regresi dari 

variabel    

E : Standart eror 

   : Hasil Kerja    

𝑌   𝛽  𝛽 𝑋   𝛽 𝑋   𝛽 𝑋   𝛽 𝑋   𝛽 𝑋  𝑒 
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benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) dengan 

varibel dependen Kepuasan Masyarakat (Y).  

3.7.3.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat adanya 

hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukan apakah 

perubahan variabel bebas (Perilaku Kerja, Hasil Kerja, dan Sifat 

Pribadi) akan diikuti oleh varibel terikat (Kepuasan Masyarakat) 

pada proporsi yang sama. Adapun kemudian nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila kemudian 

dalam pengujian mendapatkan hasil nilai R
2
 yang kecil hal ini 

menujukan bahwa kemampuan variabel-variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi dependent.
30
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