
III. METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional, Pengukuran dan Klasifikasi Variabel Batasan definisi operasional ini 

mencakup semua pengertian yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Peubah-peubah penelitian yang akan diteliti terdiri dari : Variabel 

karakteristik pemimpin (X) yaitu umur (X1), kemampuan berkomunikasi (X2), pengetahuan (X3), 

status sosial ekonomi (X4), variabel perilaku pemimpin (Y), variabel dinamika kelompok (Z) dan 

variabel pendapatan rumah tangga (P). Definisi operasional dari masing-masing peubah penelitian di 

atas adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Karakteristik Pemimpin (X) Variabel karakteristik pemimpin pada kelompok usaha diukur 

berdasarkan 3 variabel yang merujuk pada teori Stogdil (1970) yaitu umur, pengetahuan dan status 

sosial ekonomi dan 1 variabel yang merujuk pada teori Wahjosumidjo (1987) yaitu kemampuan 

berkomunikasi. Variabel karakteristik pemimpin pada kelompok usaha yang diteliti yaitu : 1) Umur 

(X1) adalah usia pemimpin pada kelompok usaha yang diukur sejak lahir sampai dengan waktu 

penelitian dilaksanakan. Pengukuran variabel umur pemimpin dilakukan dengan menggunakan 

satuan tahun berdasarkan data lapang dan diklasifikasikan menjadi muda, setengah baya dan tua. 2) 

Kemampuan berkomunikasi (X2) adalah kemampuan yang dimiliki pemimpin pada kelompok usaha 

dalam menyampaikan informasi dan meyakinkan anggota kelompoknya. Pengukuran variabel 

kemampuan berkomunikasi pemimpin dilakukan dengan menggunakan tingkat kemampuan 

komunikasi pemimpin secara tulisan dan lisan meliputi intensitas pemimpin dalam menyampaikan 

informasi secara tertulis ataupun secara lisan, kemampuan pemimpin dalam menyampaikan 

informasi secara tertulis ataupun lisan dan kejelasan terhadap informasi yang disampaikan 

pemimpin baik secara tertulis ataupun lisan. Kemampuan berkomunikasi diukur berdasarkan 10 

pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 1000 dan skor terendah 0 dan 

diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 333,33), sedang (333,34 – 666,67) dan tinggi (666,68 – 1.000). 3) 

Pengetahuan (X3) adalah wawasan yang dimiliki pemimpin pada kelompok usaha terhadap bidang 

kelompoknya masing-masing. Pengukuran variabel pengetahuan pemimpin dilakukan dengan 

menggunakan tingkat pengetahuan terhadap bidang kelompoknya masingmasing meliputi 

pengetahuan tentang budidaya mangrove, pengolahan terasi, budidaya kepiting, budidaya ikan air 

tawar, budidaya lebah madu, budidaya bebek, dan karang taruna. Pengetahuan pemimpin kelompok 

pada bidang usaha budidaya mangrove diukur berdasarkan pengetahuan terhadap fungsi fisik dari 

hutan mangrove, fungsi biologis dari hutan mangrove, manfaat dari hutan mangrove dan tujuan dari 

rehabilitasi hutan mangrove. Variabel pengetahuan pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 

pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan 

diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). 

Pengetahuan pemimpin kelompok pada bidang usaha pengolahan terasi diukur berdasarkan 

pengetahuan pemimpin terhadap ciri-ciri terasi yang berkualitas baik, bahan dasar yang digunakan 

dalam pembuatan terasi, alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan terasi dan cara pembuatan 

terasi. Variabel pengetahuan pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 pertanyaan dengan skor 0 – 

100 sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi rendah (0 

– 133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). Pengetahuan pemimpin kelompok 

pada bidang usaha budidaya ikan air tawar diukur berdasarkan pengetahuan pemimpin terhadap 

kriteria kolam yang baik untuk pemeliharaan ikan air tawar, kriteria bibit ikan yang digunakan, hal 

yang perlu diperhatikan mengenai kondisi kolam dan pemberian pakan tambahan pada ikan. 

Variabel pengetahuan pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 pertanyaan dengan skor 0 – 100 

sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 



133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). Pengetahuan pemimpin kelompok pada 

bidang usaha budidaya kepiting diukur berdasarkan pengetahuan pemimpin terhadap pemilihan dan 

penebaran benih kepiting yang baik, lokasi budidaya kepiting yang baik, cara pengendalian hama dan 

penyakit pada kepiting dan cara pemanenan kepiting yang baik. Variabel pengetahuan pemimpin 

tersebut diukur berdasarkan 4 pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 400 

dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan 

tinggi (266,68 - 400). Pengetahuan pemimpin kelompok pada bidang usaha budidaya lebah madu 

diukur berdasarkan produk yang dihasilkan dari lebah madu dan manfaatnya, keuntungan dari 

beternak lebah madu, sumber pakan bagi lebah madu dan cara pemanenan dan penanganan hasil 

dari budidaya lebah madu. Variabel pengetahuan pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 

pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan 

diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). 

Pengetahuan pemimpin kelompok pada bidang usaha budidaya bebek diukur berdasarkan 

pengetahuan pemimpin terhadap ciri-ciri bebek petelur, jenis kandang yang ideal untuk memelihara 

bebek, pakan yang baik untuk bebek, dan cara mencegah penyakit pada bebek. Variabel 

pengetahuan pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga 

diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 133,33), 

sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). Pengetahuan pemimpin kelompok pada bidang 

usaha karang taruna diukur berdasarkan pengetahuan pemimpin terhadap pengertian karang 

taruna, tujuan karang taruna, susunan kepengurusan karang taruna dan misi dari karang taruna. 

Variabel pengetahuan pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 pertanyaan dengan skor 0 – 100 

sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 

133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). 4) Status sosial ekonomi (X4) adalah 

kumpulan dari norma-norma sosial dan ekonomi yang melekat pada responden. Pengukuran 

variabel status sosial ekonomi dilakukan dengan menggunakan pekerjaan utama pemimpin, 

pendidikan formal, jumlah pendapatan pemimpin perbulan dan kecukupan kebutuhan hidup dari 

pendapatan yang diperoleh. Variabel status sosial ekonomi pemimpin tersebut diukur berdasarkan 4 

pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan 

diklasifikasikan menjadi rendah (0 – 133,33), sedang (133,34 – 266,67) dan tinggi (266,68 - 400). 

2. Variabel Perilaku Pemimpin (Y) Variabel perilaku pemimpin pada kelompok usaha diukur 

berdasarkan 9 indikator yang merujuk pada hasil penelitian Rusidi (1978, dalam Permatasari, 2008). 

Indikator perilaku pemimpin kelompok usaha yaitu sebagai berikut : 1) Mempelajari alasan-alasan 

kelompok adalah perilaku pemimpin kelompok usaha dalam kesediaannya mengetahui alasan dan 

tujuan anggota untuk masuk dalam kelompok. Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam 

mempelajari alasan-alasan kelompok diukur berdasarkan 3 pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga 

diperoleh skor tertinggi 300 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 – 100), 

cukup baik (100,01 – 200,01) dan baik (200,02 – 300). 2) Menganalisis dan memperjelas tujuan 

kelompok adalah perilaku pemimpin kelompok usaha dalam mempelajari, menelaah aspirasi atau 

harapan anggota dan memperjelas tujuan yang akan dicapai. Perilaku pemimpin kelompok usaha 

dalam menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok diukur berdasarkan 4 pertanyaan dengan 

skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 400 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi 

kurang baik (0 – 133,33), cukup baik (133,34 – 266,67) dan baik (266,68 – 400). 3) Membentuk 

struktur kelompok adalah perilaku pemimpin kelompok usaha dalam membentuk struktur kelompok 

yang dinamis. Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam membentuk struktur kelompok diukur 

berdasarkan 2 pertanyaan dengan skor 0 – 100 sehingga diperoleh skor tertinggi 20dan skor 



terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 – 66,67), 4) cukup baik (66,68 – 133,35) dan 

baik (133,36 – 200). 5) Berinisiatif adalah perilaku pemimpin kelompok usaha dalam memberikan ide 

serta gagasannya untuk kelompok. Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam berinisiatif diukur 

berdasarkan 2 indikator pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dengan skor tertinggi 200 

dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 – 66,67), cukup baik (66,68 – 133,35) 

dan baik (133,36 – 200). 6) Mencurahkan perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok adalah 

perilaku pemimpin kelompok usaha dalam mencurahkan perhatian terhadap tercapainya tujuan 

kelompok. Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam mencurahkan perhatian kepada tercapainya 

tujuan kelompok diukur berdasarkan 2 indikator pertanyaan yang ditanyakan kepada responden 

dengan skor tertinggi 200 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 – 66,67), 

cukup baik (66,68 – 133,35) dan baik (133,36 – 200). 7) Menyempurnakan fasilitas komunikasi 

adalah perilaku pemimpin kelompok usaha dalam mempermudah komunikasi dengan kelompok. 

Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam menyempurnakan fasilitas komunikasi diukur 

berdasarkan 2 indikator pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dengan skor tertinggi 200 

dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 – 66,67), cukup baik (66,68 – 133,35) 

dan baik (133,36 – 200). 8) Menjaga kekompakan para anggota adalah perilaku pemimpin kelompok 

usaha dalam menjaga kelompok agar tetap kompak dan dinamis. Perilaku pemimpin kelompok 

usaha dalam menjaga kekompakan para anggota diukur berdasarkan 2 indikator pertanyaan yang 

ditanyakan kepada responden dengan skor tertinggi 200 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan 

menjadi kurang baik (0 – 66,67), cukup baik (66,68 – 133,35) dan baik (133,36 – 200). 9) 

Menciptakan kegairahan anggota adalah perilaku pemimpin kelompok usaha untuk menciptakan 

dan menjaga kegairahan anggota kelompok. Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam menciptakan 

kegairahan anggota kelompok diukur berdasarkan 2 indikator pertanyaan yang ditanyakan kepada 

responden dengan skor tertinggi 200 dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 

– 66,67), cukup baik (66,68 – 133,35) dan baik (133,36 – 200). 10) Menjalankan tugas secara efektif 

adalah perilaku pemimpin kelompok usaha untuk menjalankan tugas secara efektif guna mencapai 

tujuan kelompok. Perilaku pemimpin kelompok usaha dalam menjalankan tugas secara efektif diukur 

berdasarkan 2 indikator pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dengan skor tertinggi 200 

dan skor terendah 0 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (0 – 66,67), cukup baik (66,68 – 133,35) 

dan baik (133,36 – 200). Selanjutinya untuk mengetahui perilaku pemimpin kelompok usaha adalah 

dengan cara menjumlahkan seluruh skor dari 9 indikator tersebut. Skor terendah perilaku pemimpin 

adalah 0 dan skor tertinggi adalah 2.1 00 dan diklasifikasikan dalam tiga kelas dengan menggunakan 

rumus Sturges (Dajan, 1996), sehingga diperoleh klasifikasi perilaku pemimpin kurang baik (0 – 700), 

cukup baik (700,01 – 1.400,01), dan baik (1.400,02– 2.100). 

3. Variabel Dinamika Kelompok (Z) Variabel dinamika kelompok usaha diukur berdasarkan 9 

indikator yang merujuk pada teori Rusidi (1978). Indikator dinamika kelompok pada kelompok usaha 

yaitu sebagai berikut : 1) Tujuan kelompok adalah hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh 

semua anggota kelompok usaha. Tujuan kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 60 berdasarkan 

kejelasan tujuan kelompok (0 – 20), kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan anggota (0 – 20), 

jumlah anggota yang mengetahui tujuan kelompok (0 – 20) dan diklasifikasikan menjadi kurang 

dinamis (0 – 20), cukup dinamis (20,01 – 40,01) dan dinamis (40,02 – 60). 2) Struktur kelompok 

adalah bagaimana kelompok usaha mengatur dirinya untuk mencapai tujuan. Struktur kelompok 

usaha diukur dengan skor 0 – 180 berdasarkan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan (0 – 40), 

sistem komunikasi (0 – 60), wahana untuk terjadinya interaksi (0 – 40) dan diklasifikasikan menjadi 

kurang dinamis (0 – 60), cukup dinamis (60,01 – 120,01) dan dinamis (120,02 – 180). 3) Fungsi tugas 



adalah segala kegiatan kelompok usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Fungsi tugas 

kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 140 berdasarkan fungsi memuaskan anggota (0 - 20), fungsi 

menghasilkan inisiatif (0 – 20), fungsi memberikan informasi (0 – 40), fungsi menyelenggarakan 

koordinasi (0 – 20), fungsi mengajak untuk berpartisipasi (0 – 20), fungsi kejelasan (0 – 20) dan 

diklasifikasikan menjadi kurang dinamis (0 – 46,66), cukup dinamis (46,67 – 93,33) dan dinamis 

(93,34 – 140). 4) Pembinaan dan pengembangan kelompok yaitu upaya kelompok usaha untuk tetap 

memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompoknya. Pembinaan dan pengembangan 

kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 320 berdasarkan aktivitas atau kegiatan kelompok (0 – 80), 

partisipasi anggota (0 – 80), fasilitas (0 – 20), ketaatan terhadap norma (0 – 40), mendapat anggota 

baru (0 – 40), sosialisasi anggota (0 – 20) dan diklasifikasikan menjadi kurang dinamis (0 - 106,66), 

cukup dinamis (106,67 – 213,33) dan dinamis (213,34 – 320). 5) Kesatuan atau kekompakkan 

kelompok adalah rasa keterikatan yang kuat antara para anggota kelompok usaha terhadap 

kelompoknya. Kesatuan atau kekompakkan kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 140 berdasarkan 

kepemimpinan kelompok (0 – 40), merasa bagian dari kelompok (0 – 20), nilai tujuan yang ingin 

dicapai (0 – 20), homogenitas anggota (0 – 20), integritas anggota dalam kegiatan (0 – 20), jumlah 

anggota kelompok (0 – 20) dan diklasifikasikan kurang dinamis (0 – 46,66), cukup dinamis (46,67 – 

93,33) dan dinamis (93,34 – 140). 6) Suasana kelompok adalah perasaan-perasaan dan sikap mental 

anggota dalam kelompok usaha. Suasana kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 40, berdasarkan 

hubungan antar anggota dan diklasifikasikan menjadi kurang dinamis (0 – 13,33), cukup dinamis 

(13,34 – 26,66) dan dinamis (26,67 – 40). 7) Tekanan kelompok adalah sesuatu yang menimbulkan 

tegangan pada kelompok usaha untuk mendorong berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan. 

Tekanan kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 80 berdasarkan penghargaan bagi yang berprestasi 

(0 – 20), hukuman bagi yang berbuat salah (0 – 20), keikutsertaan dalam perlombaan-perlombaan (0 

– 20), persaingan antar kelompok tani yang mendorong ke arah persatuan (0 – 20) dan 

diklasifikasikan menjadi kurang dinamis (0 – 26,66), cukup dinamis (26,67 – 53,33)dan dinamis (53,34 

– 80). 8) Keefektifan kelompok adalah keberhasilan kelompok usaha dalam mencapai tujuan yang 

merupakan perbandingan antara keadaan nyata dengan keadaan yang dikehendaki oleh anggota 

kelompok usaha. Efektifitas kelompok usaha diukur dengan skor 0 – 40 berdasarkan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan kelompok (0 – 20), keberhasilan dalam mencapai tujuan pribadi (0 - 20) dan 

diklasifikasikan menjadi kurang dinamis (0 – 13,33), cukup dinamis (13,34 – 26,66) dan dinamis 

(26,67 – 40). 9) Agenda terselubung (hidden agenda), yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

kelompok usaha yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak dinyatakan secara tertulis. 

Agenda terselubung diukur dengan skor 0 – 20, berdasarkan kejelasan tujuan kelompok (0 – 20) dan 

diklasifikasikan menjadi kurang dinamis (0 – 6,66), cukup dinamis (6,67 – 13,32) dan dinamis (13,33 – 

20). Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok usaha adalah dengan cara 

menjumlahkan seluruh skor dari kesembilan indikator tersebut. Skor terendah dinamika kelompok 

usaha adalah 0 dan skor tertinggi adalah 1020 dan diklasifikasikan dalam tiga kelas dengan 

menggunakan rumus Sturges (Dajan, 1996), sehingga diperoleh klasifikasi dinamika kelompok kurang 

dinamis (0 – 340), dinamika kelompok yang cukup dinamis (340,01 – 680), dan dinamika kelompok 

yang dinamis (680,01 – 1020). 

4. Variabel Pendapatan Rumah Tangga Variabel pendapatan rumah tangga anggota kelompok 

usaha pada penelitian ini merujuk pada teori Prayitno dan Arsyad (1987, dalam Harjini, 2007). 

Pendapatan rumah tangga anggota kelompok usaha diukur berdasarkan jumlah pendapatan seluruh 

anggota rumah tangga pada anggota kelompok usaha yang bekerja dalam satu tahun dihitung dalam 

satuan rupiah berdasarkan data lapang dan diklasifikasikan menjadi rendah, sedang dan tinggi. 



Pengklasifikasian Variabel X, Variabel Y dan Variabel Z dilakukan dengan menggunakan rumus 

Sturges (Dajan, 1996) yaitu : Z = X – Y K Keterangan: Z = Lebar selang kelas/kategori X = Nilai skor 

tertinggi Y = Nilai skor terendah K = Banyaknya kelas/kategori Jumlah kelas pada penelitian ini 

ditentukan secara sengaja yaitu dibagi menjadi 3 kelas. 

B. Lokasi penelitian, Responden dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dipilih secara sengaja 

(purposive) yaitu di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur 

dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan 

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan memiliki bermacam kelompok usaha yang 

berbasis hutan mangrove yang cukup aktif. Kelompok usaha tersebut berjumlah 7 kelompok yaitu 

kelompok Mangrove LPH, kelompok Melati Kampus, kelompok Bakti Mandiri, kelompok Sumber 

Mandiri, kelompok Sari Bunga, kelompok Sumber Rezeki dan kelompok Tirta Bahari. Responden 

dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok usaha di Desa Margasari yang berjumlah 96 

orang, karena menurut Arikunto, S (2006) apabila jumlah subyeknya (populasi) tidak lebih atau 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua untuk dijadikan sampel sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (sensus). Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok usaha di 

Desa Margasari yang berjumlah 7 kelompok usaha. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober - 

November 2009. Berikut ini adalah Tabel 4 mengenai data kelompok usaha di Desa Margasari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang menjadi unit analisis pada 

penelitian ini. Tabel 4. Data Kelompok Usaha di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, 

Kabupaten Lampung Timur tahun 2008. No Nama Kelompok Usaha Jumlah Anggota (Orang) 

Pengurus 1 Mangrove PLH 22 Ketua : Rusyani Sekretaris : Akwab. R Bendahara : Diah. A 2 Melati 

Kampus 27 Ketua : Mujabir Sekretaris : Mustofa Bendahara : Muhamad 3 Bakti Mandiri 7 Ketua : 

Joko. S Sekretaris : Narko Bendahara : Sukirno Tabel 4. Lanjutan. No Nama Kelompok Usaha Jumlah 

Anggota (Orang) Pengurus 4 Sumber Mandiri 9 Ketua : Sentot. P Sekretaris : Narko Bendahara : 

Tugiman 5 Sari Bunga 12 Ketua : Sutrisno Wakil Ketua : Sucipto Sekretaris : Muhajir Bendahara : S. 

Riadi 6 Sumber Rezeki 8 Ketua : Mujiati R Sekretaris : Siti Nur Bendahara : Mujiati K 7 Tirta Bahari 11 

Ketua : Afria Syahdi, S.E Wakil Ketua : Sentot. P Sekretaris : Agus. P Bendahara : Pramika Seksi : 

Humas : Ardiyansyah Olahraga : Anto. S Kesenian : Anie DIKLAT : M. Tharom Usaha ekonomi 

produktifitas : Akwab R Kesejahteraan sosial : Ahmad Yani Keamanan : Alang Jumlah 96 

Sumber : Buku administrasi kelompok usaha di Desa Margasari 2008. 

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode penelitian kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, S. 2006). 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara terhadap responden 

menggunakan daftar pertanyaan atau kuisioner. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

literatur, instansi, dinas lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis deskriptif, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan statistik non 

parametrik korelasi Rank Spearman dengan menggunakan program SPSS 13. Untuk melihat ada atau 

tidaknya hubungan antara variabel yang akan diuji, digunakan ketentuan sebagai berikut : 1. Jika 

nilai signifikasi ≤ α 0,05, maka terima H1 dan tolak Ho, artinya terdapat hubungan yang nyata antara 

kedua variabel. 2. Jika nilai signifikasi > α 0,05, maka tolak H1 dan terima Ho, artinya tidak terdapat 

hubungan yang nyata antara kedua variabel. 


