
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian explanatory atau 

confirmatory, yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian 

hipotesis (Singarimbun dan Sofyan,1986: 5). Jenis penelitian ini termasuk 

jenis penelitian ex post facto. Yaitu suatu penelitian yang datanya 

dikumpul setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa (Indrianto  dan 

Supomo,1999: 9).  

3.2 Definisi Konsep 

Menurut Sirajudin H. Salleh dan Aslam Iqbal, akuntabilitas 

sebetulnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang 

meliputi, intern seseorang dan ekstren seseorang. Dari sisi intern 

seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut 

kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini yang meliputi 

pertanggungjawaban sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, 

hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itulah 

akuntabilitas intern ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual.  

Ledivina V.carino mengatakan bahwa dengan disadarinya 

akuntabilitas spiritual ini, maka pengertian akan accountable atau tidaknya 

seseorang bukan hanya dikarenakan dia mencuri atau tidaknya tapi lebih 

sensitif terhadap lingkungannya, bahkan lebih jauh dari itu yakni seperti 

adanya perasaan malu atas warna dari kulitnya. Sehingga akuntabilitas 

yang satu ini sulit untuk diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan 

diterima oleh semua orang, dikarenakan semua tindakan akuntabilitas 

spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Dari 

sisi ekstern seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada 

lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun 

lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas 

ekstern mencakup pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan 

sumber daya lainnya.  
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Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur  mengingat norma dan 

standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian eksternal 

sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan 

prosedur kerja.  Seseorang atasan akan memantau pekerjaan bawahannya 

serta memberikan teguran apabila terjadi penyimpangan. Rekan kerja akan 

saling mengingatkan dalam pencapaian akuntabilitas masing-masing 

(saling kebergantungan).  

Mencermati hal di atas, maka akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Disamping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan 

mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik 

perilaku bersifat pribadi yang disebut akuntabilitas spiritual, maupun yang 

bersifat eksternal perilakunya terhadap lingkunga da orang-orang 

sekelilingnya .  

Selanjutnya kajian pemikiran teoritis pelayanan yang dilakukan 

terhadap pemikiran sejumlah ilmuwan salah satunya adalah patricia patton 

EQ Tahun (1998) dengan konsep layanan sepenuh hati dimaksudkan ialah 

layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, 

keyakinan, nilai dan sudut pandang serta perasaan. Nilai yang sebenarnya 

dalam pelayanan  tersebut terletak pada kesungguhan sikap passion, 

progresif , proaktif dan positif.  

Dalam penelitian ini peneiliti berpijak kepada keputusan Menpan 

nomor: 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan induk 

kepuasan masyarakat, sebagai tindak lanjut dari keputusan Menpan 

sebelumnya yaitu Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman tata 

laksana pelayanan umum dan penyelenggaraan pelayanan publik. 

3.3 Definisi Operasional 

   Nasir (1999,152)  menjelaskan bahwa definisi operasional variabel 

adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak 

dengan cara memberikan arti ataupun menspesifikasikan kegiatan, 
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memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau 

variabel tersebut. Variabel yang digunakan  penelitian ini terdiri dari dua 

jenis yaitu : 

a. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, pradiktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel 

bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi 

variabel bebas adalah Akuntabilitas Stisipol Dharma Wacana 

Metro(operasionalnya dijelaskan pada halaman setelah variabel 

dependen). 

b. Variabel dependen  

Menurut kebiasaan sering disebut dengan variabel output, 

criteria, konsekuen. Di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan 

variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel 

bebas. Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

Pelayanan Mahasiswa Stisipol Dharma Wacana Metro. 

                          Gambar 3.1.Contoh hubungan variabel independen-dependen 

 

   

 

              Variabel Independen                       Variabel Dependen  

Untuk menelaah pelayanan secara konseptual, peneliti berpijak 

kepada pendapat Patricia Patton dalam Poltak Sinambek (2006: 8) yaitu 

pelayanan yang berkualitas dengan komsep “Layanan Sepenuh Hati” yang 

dimaksudkan adalah layanan yang berasal dari diri sendiri, yang 

mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang dan 

perasaan. Layanan ini tercermin dari kesungguhan aparatur ataupun 

petugas pelayanan untuk melayani. Kesungguhan dimaksudkan untuk 

dapat menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. 

AKUNTABILITAS 

(Stisipol Dharma Wacana) 

PELAYANAN 

(Mahasiswa Stisipol Dharma 

Wacana) 
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Penjelasan diatas tidak jauh berbeda dengan keputusan MENPAN 

No.25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyususnan indeks kepuasan 

masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan MENPAN No.63 tahun 

2003 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah jenis data 

interval menurut Young (1982,349) adalah data yang jaraknya sama tetapi 

tidak mempunyai nilai nol, absolut/mutlak. Data-data yang diperoleh dari 

pengukuran dengan instrument sikap dengan Skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social telah 

ditetapkan secara spesifik, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Arikunto (1982: 84) mengatakan 

bahwa ada kalanya peneliti memilih sedikit indikator tetapi besar-besar. 

Ini berarti bahwa peneliti hanya menghendaki data kasar. Tentu saja 

semakin terperinci cara mengkatagorisasikan indikator, datanya semakin 

halus dan gambaran hasil semakin teliti. 

Selanjutnya setiap item instrument yang menggunakan Skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative yang 

dapat berupa kata-kata, peneliti memilih lima alternatif yaitu : 

a. Sangat Baik a. Sangat Setuju a.Sangat Rutin 

b. Baik  b. Setuju b. Ya 

c. Cukup 

d. Kurang  

e. Sangat kurang 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

e. Sangattidak setuju 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak  

e. Tidak pernah 

 

Untuk selanjutnya agar nantinya memudahkan dalam menganalisis, 

maka jawaban itu diberi skor : 

1. Sangat Baik, Sangat  Setuju, Rutin    Diberi skor 5 
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2. Baik, Setuju, ya   Diberi Skor  4 

3. Cukup, Kurang Setuju, Kadang-kadang. Diberi skor 3 

4. Kurang, Tidak Setuju, Tidak. Diberi skor 2        

5. Sangat Kurang, sangat tidak setuju,tidak pernah diberi skor 1     

Pelayanan mahasiswa yang dimaksudkan penelitian adalah segala 

sesuatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

ataupun institusi yaitu Stisipol Dharma Wacana Metro, untuk memberikan 

kemudahan dan bantuannya kepada mahasiswa dalam rangka mencapai 

tujuan mahasiswa kuliah, sehingga mereka akan bebas dari permasalahan 

ataupun  paling tidak dapat mengurangi dari masalah yang mereka hadapi.  

Pelayanan yang diterima mahasiswa Stisipol Dharma Wacana 

Metro indikatornya adalah kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang 

Akademik yaitu : 

1. Prosedur pelayanan, adalah kemudahan tahapan yang diberikan kepada 

mereka dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan tekhnis administrative yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenanan dan tanggung 

jawabnya. 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan, terutama terhadap kontribusi waktu kerja sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab petugas dalam menyelenggarakan dan penyelesaian 

pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan. 
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8. Keadilan mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yakni sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara sopan dan ramah 

serta saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan terhadap besarnya biaya 

yang ditetapkan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yan bersih, rapi, dan teratur sehingga memberikan rasa nyaman. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

ataupun sarana yang digunakan sehingga tidak ada resiko apapun 

Untuk variabel independen Akuntabilitas Stisipol Dharma Wacana Metro, 

pengukurannya dengan bertolak kepada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan 

Akuntabilitas organisasi publik, pemerintah maupun non pemerintah, 

indikatornya adalah : 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumberdaya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku 

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan 

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh 

5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen organisasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekhnik 

pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas. 
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Tabel. 3.1 Operasional variabel penelitian  

Variabel Indikator Sub Indikator 

Akuntabilitas Organisasi 

STISIPOL 

DharmaWacana Metro ( 

X ) 

1. Komitmen dari pimpinan dan 

staff : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penggunaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) konsisten  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menunjukan pencapaian tujuan 

dan sasaran :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Berorientasi Pencapaian visi 

dan misi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana tingkat 

komitmen terhadap 

pekerja pada Stisipol 

Dharma Wacana Metro 

2. Bagaimana tingkat 

komitmen terhadap 

pejabat pada Stisipol 

Dharma Wacana Metro 

3. Bagaimana tingkat 

komitmen terhadap 

pekerja pada tingkat 

paling bawah 

1. Konsisten terhadap 

dosen tetap, dosen 

PNSD 

2. Konsisten terhadap 

dosen luar biasa 

3. Konsisten terhadap 

tenaga administrasi 

 

 

 

1. Apakah sudah 

dituangkan dalam 

kebijakan, program 

dan kegiatan tahunan 

2. Apakah kegiatan 

tahunan telah 

dilaksanakan sampai 

pada kurun waktu 5 

tahunan 

3. Apakah program dan 

kegiatan telah 

dievaluasi 

 

1. Bagaimana dengan 

potensi dan peluang 

yang dimiliki Stisipol 

Dharma Wacana 

2. Bagaimana dengan 

kekuatan dan tantangan 

pada Stisipol Dharma 

Wacana Metro 

3. Bagaimanakah 

kelemahan dan kendala 

yang ada pada Stisipol 

Dharma Wacana Metro 

 

1. Apakah sudah 

pemutakhiran metode 
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5. Harus jujur, obyektif, 

transparan dan inovatif :  

dari Kopertis/Dikti 

2. Bagaimana dengan 

pengukuran kinerja 

Dosen 

3. Bagaimana dengan 

pelaporan 

Akuntabilitas Stisipol 

Dharma Wacana Metro 

 

Tingkat kepuasan 

pelayanan mahasiswa 

STISIPOL Dharma 

Wacana Metro (Y) 

1. 1. Prosedur pelayanan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Persyaratan Pelayanan  : 

 

 

 

 

 

3. Kejelasan Petugas : 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kedisiplinan Petugas : 

 

 

 

 

 

 

5. Tanggung Jawab Petugas : 

 

 

 

 

 

 

6. Kemampuan Petugas  : 

 

 

 

 

 

1. Apakah konsisten 

dengan prosedur 

pelayanan pada 

mahasisiwa 

2. Apakah tidak 

menyulitkan bagi 

mahasiswa/ petugas 

pelayanan 

 

1. Kelengkapan 

persyaratan pelayanan 

secara tekhnis 

2. Kelengkapan 

persyaratan pelayanan 

secara administratif 

 

1. Identitas petugas harus 

jelas serta kepastian/ 

keberadaannya 

2. Kewenangan dan 

tanggung jawabnya bisa 

diketahui 

1. Tingkat kesungguhan 

petugas 

2. Konsistensi waktu kerja 

sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

 

1. Kejelasan wewenang 

petugas 

2. Kejelasan tanggung 

jawab dalam 

penyelesaian pelayanan 

 

1. Tingkat keahlian yang 

dimiliki petugas 

pelayanan 

2. Tingkat ketrampilan 

yang dimiliki petugas 

pelayanan 

 

1. Target waktu pelayanan 

2. Bagaimana jika tak 
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7. Kecepatan Pelayanan : 

 

 

 

  8. Keadilan Pelayanan : 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kesopanan dan Keramahan 

 

 

 

 

 

10. Kepastian Biaya Pelayanan: 

 

 

 

 

11. Kewajaran biaya pelayanan  

 

 

 

12. Kepastian jadwal: 

 

 

 

13.Kenyamanan Lingkungan:  

 

 

 

 

 

14. Keamanan Pelayanan : 

tercapai 

 

1. Tidak membedakan 

golongan dan status 

2. Tidak diskriminasi 

 

 

 

 

1. Bagaimana dengan 

sikap dan perilaku 

petugas pelayanan 

2. Bagaimana dengan 

kesopanan, keramahan 

menghargai. 

1. Kesesuaian biaya yang 

dibayar dan biaya yang 

ditetapkan 

2. Apakah ada biaya 

tambahan 

1. Biaya terjangkau/ 

tidaknya oleh siswa 

2. Di evaluasi berkala 

 

1. Waktu pelaksanaan 

pelayanan 

2. Bagaimana 

pelayanannya 

1. Bagaimana kondisi 

sarana dan prasarana 

pelayanan 

2. Bagaimana dengan 

kerapihan dan 

kebersihannya 

1. Terjaminnya tingkat 

keamanan lingkungan 

2. Terjaminnya keamanan 

sarana dan prasarana 

 

3.4 Populasi, Sampel dan Tehnik Sampling  

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono. 2005: 49). Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa 

Stisipol Dharma Wacana Metro pada tahun ajaran 2014/2015  sebanyak 

709 orang. (sumber : data STISIPOL TA 2014/2015) 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2002: 91). Sehingga yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini dengan  mengguakan rumus Fred Kerlinger didalam tehnik 

penentuannya sebagai berikut: 

         n =  
 

        
 = 

   

          
  = 

   

      
 = 87,63 

          Dikarenakan orang atau mahasiswa maka dibulatkan menjadi  88 orang. 

          Keterangan :            n  =  Jumlah sampel 

                                 N  =  Jumlah Populasi 

                  d   =   Taraf nyata (0,1) 

               1   =   Bilangan konstanta 

Tehnik sampling adalah merupakan tehnik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai tehnik sampling yang digunakan, dalam penelitian ini 

menggunakan tehnik acak sistematis dengan rumus 
 

 
 = 8,05 Angka 

tersebut dibulatkan menjadi 8. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel 

adalah no : 1, 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya sampai 709 besaran populasi. 

(Prasetyo, 2014,128) 

Untuk langkah selanjutnya adalah dengan melaksanakan undian agar 

memudahkan di dalam melaksanakan penentuan sampel, mahasiswa akan 

mendapatkan hak yang sama dalama hal ini. Model dan caranya adalah : 

untuk mahasiswa semester II (dua) diambil 30 orang sampel, untuk 

mahasiswa semester IV diambil 30 orang dan mahasiswa semester VI 

diambil 28 orang mahasiswa. Total ada 88 orang mahasiswa, berikut adalah 

yang menjadi sampel: 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No. Nama Mahasiswa NPM Nomor Sampel 

1 2 3 4 

I Untuk semester II (dua) 

1 Fitri mayadria 141210052 1 

2 D. Suryodiningrat 141210069 8 

3 Eni Kurniawati 141210091 16 

4 Santi Simamora 141210085 24 

5 Riska Gitasari 141210019 32 

6 Anggun Gustiana 141210071 40 
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1 2 3 4 

7 Nurul Hotijah 141210024 48 

8 Lili Marliana 141210073 56 

9 Erma Erni 141210039 64 

10 Elsa Oxtaviana 141210077 72 

11 Pringga Sholikin 141210080 80 

12 Riza Gilang 141210057 88 

13 Fahmi Sholikin 141210039 96 

14 Ashari Yuli 141210077 104 

15 Eki Praseetyo U 141210065 112 

16 Ari Rahmadani 141210071 120 

17 Citya Rantasari 141210040 128 

18 Dedi Saputra 141210014 136 

19 Firnando P 141210037 144 

20 Jeky Yahute 141210011 152 

21 Ryan Dwi Cahyo 141210095 160 

22 Indah Nadiasari 141210004 168 

23 I Wayan Bahar 141210267 176 

24 Syamsudin 141210060 194 

25 Sucipto 141210258 202 

26 Ina Masyriyatinah 141210057 210 

27 Fahrudin 141210211 218 

28 Sunti 141210222 226 

29 Rines Ahmad 141210251 234 

30 Supriadi 141210246 242 

II Mahasiswa Semester IV 

31 Daru Mahendra 131210249 250 

32 Yusuf Helmi 131210242 258 

33 Yusmatrin 131210231 266 

34 Wiwin Susiana 131210229 272 

35 Tugimun 131210209 280 

36 Taufik Hidayat 131210214 288 

37 Suwarno 131210218 296 

38 Sutomo 131210211 304 

39 Sutardi 131210213 312 

40 Suparno 131210208 320 

41 Subagyo 131210240 328 

42 Slamet 131210200 336 

43 Siti Fatimah 131210198 344 

44 Rosita Dewi 131210192 352 

45 Riswan Amin 131210187 268 

46 Pujono 131210177 376 

47 Nurhayati Zubir 131210169 384 

48 Merry Hutas 131210142 392 

49 Andriyanti 131210191 400 

50 Mastardo Khadafi 131210135 408 

51 Mardoyie 131210131 416 

52 Maimunah 131210130 424 

53 Moh Thoha Galang 131210129 432 

54 Lilik Darmawan 131210027 440 
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1 2 3 4 

55 Khasbulloh 131210116 448 

56 Imam Sofianhandi 131210103 456 

57 I Wayan Sike 131210100 464 

58 Made Bagiarta 131210098 472 

59 I Komang Arnate 131210097 480 

60 Kadek Sudara 131210166 488 

III Mahasiswa Semester VI (enam) 

61 A.Nazarudin 121210002 496 

62 Anisa Satuan Azizah 121210015 504 

63 Octaviani Dewi 121210034 512 

64 Indra Gunawan 121210068 520 

65 Nana Diana 121210092 528 

66 Putu Alfana Fisicar 121210102 536 

67 Ratih Kartika 121210104 544 

68 Ridwan Sudrajad 121210107 552 

69 Safrina Sari 121210118 560 

70 Selvi Gustina 121210109 568 

71 Silnama Agung 121210123 576 

72 Sukisno 121210128 582 

73 Sumartini 121210131 590 

74 Tantowi 121210136 598 

75 Ubadillah 121210139 606 

76 Widywati 121210411 612 

77 Willisaputra 121210142 620 

78 Yangki Anggodo 121210145 628 

79 Yulinarsih 121210148 636 

80 Yunita Eka Sari 121210150 642 

81 Ari Puspita 121210157 650 

82 Winarso 121210161 658 

83 Eka Riskifernado 121210056 666 

84 Nur Muhamad Umar 121210122 672 

85 Rudi  Permansyah 121210149 680 

86 Edwan Noviandar 121210196 688 

87 Ades Ngarsandi 121210167 696 

88 Rudi Ferdentik 121210106 704 

 Jumlah  88 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penyebaran 

daftar pertanyaan berupa angket kepada mahasiswa STISIPOL  Dharma 

Wacana Metro. 

a. Kuesioner  

    Digunakan  untuk memperoleh data akuntabilitas serta pelayanan 

yang diberikan kepada mahasiswa Stisipol Dharma Wacana Metro. 
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b. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sebagai 

pelengkap daripada penelitian. Data yang diperlukan dengan metode 

ini adalah:  

- Data mahasiswa, lengkap dengan perinciannya setiap tahun 

angkatan dan semester. 

- Data dosen tetap yayasan/kopertis 

- Data dosen tetap PNSD ( Pegawai Negeri dipekerjakan) 

- Data dosen luar biasa 

- Data tenaga administrasi  

- Dan data lain yang diperlukan di dalam penelitian ini.  

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Menurut Sutrisno Hadi (1986) instrumen yang digunakan untuk 

mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi (contruct), 

sehingga instrumen yang mempunyai validitas konstruksi, jika 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai 

dengan yang didefinisikan. Untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan 

analisis kesalahan butir, dengan tekhnik korelasi product moment 

(momen tangkar) menurut Masrun (Solimun, 2002,70) bilamana 

koofisien korelasi antar skor suatu indikator dengan skor total seluruh 

indikator adalah positif dan lebih besar 0,3 ( r ≥ 0.3 ) maka instrumen 

tersebut dianggap valid. 

  Rumus Korelasi Product Moment : 

               =
∑  

√ ∑     ∑   
    Ket: xy = Jumlah hasil kali x dan y 

Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 142) dijelaskan bahwa 

analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah akar 

faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan 

besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan contruct yang 
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kuat. Jadi berdasarkan analisi faktor itu dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. 

2. Reliabilitas  

Untuk mengetahui pengujian reliabilitas instrumen menurut 

Sugiyono (2012: 147) adalah dapat dilakukan secara eksternal 

pengujian dengan test-retest (stability) dengan cara mencobakan 

instrumen beberapa kali pada responden, jadi dalam hal ini 

instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda, 

diukur dari koofisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang 

berikutnya. Bila korelasi positif dan signifikan mak instrumen tersebut 

sudah dinyatakan reliabel, pengujian ini disebut stability. 

3.7 Rencana Analisis Data 

Analisis data yang digunakan didalam penelitian dan pengolahan data 

yang diperoleh nantinya adalah analisis data statistik, dengan demikian 

jenis data yang didapat haruslah diketahui terlebih dahulu agar dapat 

diolah dengan tepat, artinya berhubungan dengan gejala nominal dan 

kontinum. Menurut Sutrisno Hadi, (1981: 92) gejala kontinum adalah 

gejala yang bervariasi menurut tingkatan.  

Selanjutnya oleh karena data yang didapat adalah berwujud angka, 

maka direncanakan peneliti menggunakan analisa data statistik untuk uji 

hubungan dengan menggunakan rumus: “korelasi produk moment”, 

dengan berpedoman kepada pendapat : 

1. Suharsimi Arikunto (1982: 150) dijelaskan bahwa rumus korelasi 

product moment adalah untuk menentukan hubungan antara dua 

variabel atau dua gejala interval. 

2. Sugiyono (2012: 211) berpendapat bahwa oleh karena yang akan 

dikorelasikan berbentuk interval dan dari sumber data yang sama maka 

rumus yang digunakan adalah korelasi product moment. 

3. Abu Ahmadi (2007: 156) analisa korelasi product moment adalah 

suatu tehnik untuk menentukan sampel sejauh mana terdapat hubungan 

antara dua variabel.  
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Sedangkan Statistik adalah cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan data, menyusun, menjadikan dan menganalisis dalam 

penyelidikan yang berwujud angka-angka dan selanjutnya dapat 

diharapkan dasar-dasar yang dapat dipertanggung jawabkan untuk 

menarik kesimpulan-kesimpulan yang benar dan mengambil keputusan 

yang layak. 

1) Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis data dilaukan dengan cara melakukan perhitungan sehingga 

setiap rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. 

Untuk dapat menjawab ke 3 (tiga) rumus dan deskriptif tersebut maka, 

pertama-tama ditentukan terlebih dahulu akar ideal / kritarium. Skor ideal 

adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada 

setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya 

untuk menjawab ke 3 (tiga) rumusan masalah tersebut, dapat dilakukan 

dengan cara membagi jumlah skor hasil penelitian dengan skor ideal. 

Sugiyono (2012,204). 

Sedangkan menurut (purwanto dan sulistyastuti, 2007: 94) analisis 

deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang diamati dan 

tidak bertujuan menguji hipotesis, sehingga tujuan analisis deskriptif ini 

untuk memberikan gambaran karakteristik tertentu dari pada responden 

dan mengklasifikasi nilai kategori rata – rata data yang didapat dari 

kuisioner. 

Tabel 3.3 Karakteristik Responden 

Interval Rata - Rata Kriteria Penilaian 

1 2 

4,01 – 5,00  

3,21 – 4,00  

2,61 – 3,20 

1,81 – 2,60 

1,00 – 1,80 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

 

 Perhitungan dilanjutkan untuk mengetahui apakah koofisien korelasi 

itu dapat digeneralisasikan atau tidaknya maka diuji signifikanisasinya 

dengan rumus : 
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(     )         

 

 Dimana :  R = Koofisien korelasi ganda 

  k  = Jumlah variabel independen 

  n = Jumlah anggota sampel 

    yang dikonsultasikan dengan F tabel dengan dk pembilang = k 

dan dk penyebut = (n-k-l) dan taraf kesalahan ditetapkan. Sehingga 

berlaku ketentuan bila    lebih besar dari    maka koofisien korelasi 

ganda yang diuji adalah benar-benar signifikan, yaitu dapat diberlakukan 

untuk seluruh populasi. 

2) Analisis Statistik Inferensial 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut :  

     
       ∑     ∑  

{   ∑      ∑    }{   ∑    – ∑    }
   

Uji signifikasi korelasi product moment secara praktis, yang tidak 

perlu dihitung, tetapi langsung dikonsultasikan pada tabel r product 

moment, ketentuannya adalah bila r hitung lebih kecil dari tabel, maka 

Hipotesis alternatif ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari 

r tabel yaitu (rh  r tabel maka    diterima.   

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel bebas 

secara paralel terhadap variabel terikat, dilakukan pengujian keberartian 

dengan menggunakan uji t – statistik yang rumusnya sebagai berikut : 

          Rumus Uji Signifikansi :      t =   
         √     

         √     
 

       Ketentuannya adalah bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka 

hipotesis alternatif ditolak dan jika r hitung lebih besar dari pada r tabel 

(       ) maka hipotesis alternatif diterima. Analisis dilanjutkan dengan 

menghitung koofisien determinasi dengan cara mengkwadratkan 

koofisien ditemukan. (2012,215). Uji t – statistik dengan menggunakan 
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degree of freedom df = (nk-1) dengan   = 0,05 ( tingkat kepercayaan 

95%).            

           


