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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang Pengaruh 

Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan maka peneliti 

mengambil lokasi penelitian di Puskesmas Desa Slawe RT 10 / RW 11 

Kecamatan Watulimo Kabapaten Trenggalek kode pos (66382). 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat Eksplanatory Research, yaitu penelitian yang 

menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada. Peneliti akan menentukan 

variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel yang 

lain, kemudian dimasukkan kedalam permasalah dan dirumuskan dengan 

jelas dengan hipotesis ( Istijianto, 2005). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian kuantitaif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode positivism, dan digunakan untuk meneliti pada populasi dan 

sempel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data yang bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesisi yang telah ditetapkan ( Sugiono, 2014 ). 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat  



31 
 

 
 

Menurut Sugiono ( 2014:82 ) variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikat yang peniliti digunakan adalah 

kinerja karyawan ( Y ). 

2. Variabel Bebas 

Menurut Sugiono (2014:80) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang peneliti gunakan 

adalah kemampuan (X1) dan motivasi kerja (X2). 

D. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

1. Kinerja karyawan (Y) adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang 

karyawan yang dapat diukur secara kuantitas, kualitas dan ketapatan 

waktu. Indikator kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuantitas kerja adalah jumlah dan banyaknya pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh karyawan 

b. Kualitas kerja adalah mutu pekerjaan dan baik buruknya pekerjaan 

yang dapat diselesaikan oleh karyawan. 

c. Ketepatan waktu adalah efektivitas waktu yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan.  

2. Kemampuan (X1) adalah kepasitas kerja seorang karyawan untuk 

mengerjakan pekerjaan, meliputi kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik. Indikator kemampuan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Kemampuan intelektual adalah kecerdasan dan kreativitas yang 

dimiliki karyawan untuk melakukan pekerjaan. 

b. Kemampuan fisik adalah ketahanan dan kekuatan stamina tubuh 

karyawan untuk melakukan pekerjaan. 

3. Motivasi kerja (X2) adalah dorongan keinginan bekerja seorang 

karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi existence 

needs (kebutuhan eksitensi), relatedness need (kebutuhan interpersonal), 

dan growth needs (kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

diri) di dalam perusahaan. Indikator motivasi kerja dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Dorongan memenuhi kebutuhan eksitensi (existence needs) adalah 

dorongan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari - hari, dan mendapatkan rasa aman dalam bekerja. 

b. Dorongan memenuhi kebutuhan interpersonal (relatedness need) 

adalah dorongan untuk mendapatkan pengakuan diri dan 

berhubungan baik antar karyawan di dalam lingkungan pekerjaan. 

c. Dorongan memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan diri (growth needs) adalah dorongan mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangan karir dan memaksimalkan 

kemampuan. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari banyaknya objek yang akan 

diteliti ( Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

populasi seluruh karyawan petugas kesehatan Puskesmas Desa Slawe 

yaitu Perawat dan Bidan. Berikut adalah tabel populasi yang peneliti 

sajikan: 

Tabel 3.1 

Jumlah Perawat dan Bidan Puskesmas Slawe Kecamatan Watulimo 

Jabatan Jumlah 

Perawat 20 

Bidan 12 

Total 32 

Sumber Data: Data Karyawan Puskesmas Slawe Kecamatan Watulimo 

2. Sempel 

Sempel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi ( Notoatmojo, 2010). 

Sempel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling yaitu 

dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sempel, sehingga peneliti ini 

mengambil sempel seluruh karyawan yaitu perawat dan bidan di 

Puskesmas Slawe dengan jumlah total 32 Karyawan. 
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F. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Merupakan data yang diperoleh dari sebuah perusahaan dalam 

bentuk informasi secara lisan maupun tulisan seperti struktur 

organisasi perusahaan. 

b. Data Kuantitatif 

Merupakan data yang diperoleh dari sebuah perusahaan yang 

berbentuk angka seperti jumlah karyawan dan hasil dari laporan 

kinerja karyawan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui 

pengamatan, wawancara, dan kuisioner ( Masyuri, 2009). Data primer 

yang peneliti peroleh adalah data yang diperoleh langsung dari 

Puskesmas Desa Slawe melalui surve atau pengamatan langsung ke 

objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peniliti 

secara tidak lansung, antara lain meliputi gambaran umum Puskesmas, 

visi misi dan tujuan Puskesmas, struktur organisasi Puskesmas, data 

jumlah dan jabatan karyawan Puskesmas, dan data kinerja karyawan 

Puskesmas. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 

2013:224). Berikut teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan: 

1. Kuisioner 

Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab ( Sugiono, 2008 ). 

2. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiono, 2013:240). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan, sejarah, biografi, peraturan, dan kebijakan.  

H. Pengukuran Data 

Penelitian ini menggunakan skala likert seperti yang dikemukakan 

oleh Sugiono ( 2004 ) merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala likert berdimensi 5 skala yaitu : 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju ( STS ) diberi skor 1 

2. Jawaban Tidak Setuju ( ST ) diberi skor 2 

3. Jawaban Cukup Setuju ( CS ) diberi skor 3 

4. Jawaban Setuju ( S ) diberi skor 4 

5. Jawaban Sangat Setuju ( SS ) diberi skor 5 
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Tabel 3.2 

Skala Linkert Berdimensi 5 Skala Kemampuan, Motivasi Kerja, Dan Kinerja 

Karyawan 

Pilihan 

Jawaban 

Skor Kemampuan Motivasi Kerja Kinerja 

Karyawan 

Sangat Setuju 5 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Setuju 4 Tinggi Tinggi Tinggi 

Cukup Setuju 3 Cukup Tinggi Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

Tidak Setuju 2 Rendah Rendah Rendah 

Sanagt Tidak 

Setuju 

1 Sangat Rendah Sangat Tidak Rendah Sangat Rendah 

 

Keterangan: 

1. Skor 1 menjelaskan kemampuan sangat rendah, motivasi kerja sangat 

rendah dan kinerja karyawan sangat rendah.  

2. Skor 2 menjelaskan kemampuan rendah, motivasi kerja rendah dan kinerja 

karyawan rendah.  

3. Skor 3 menjelaskan kemampuan cukup tinggi, motivasi kerja cukup tinggi 

dan kinerja karyawan cukup tinggi.  

4. Skor 4 menjelaskan kemampuan tinggi, motivasi kerja tinggi, dan kinerja 

karyawan tinggi.  

5. Skor 5 menjelaskan kemampuan sangat tinggi, motivasi kerja sangat tinggi 

dan kenerja karyawan sangat tinggi.  
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I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Arikunto ( 2006 ) mendefinisikan validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat – tingkat kevalitan atau kesahian sesuatu 

instrument. Apabila suatu instumen yang valid dan sahih mempunyai 

validasi rendah. Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah 

dengan variable internal yaitu apakah terdapat kesesuaian antara bagian 

instrument secara keseluruhan dengan rumus : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑𝑋𝑖𝑌1)−(∑𝑋𝑖).(∑𝑌𝑖)

√{𝑛.∑𝑋𝑖
2−(∑𝑋𝑖)2 }.{𝑛.(∑𝑌𝑖

2−(∑𝑌𝑖)2}
   

Keterangan : 

rhitung  = Nilai koefisien korelasi 

∑Xi  = Jumlah skor item 

∑Yi  = Jumlah skor total ( seluruh item ) 

N = Jumlah responden 

Kreteria pengujian dengan membandingkan hasil dari nilai r perhitungan 

dengan nilai r yang terdapat pada table. Jika hasil nilai r hitung > r table 

pada alpha tertentu maka dikatakan nignifikan sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan dalah valid, sedangkan r hitung < r table maka 

instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah 

r hitung ( koefisien korelasi) > r table ( niali kritis ) dengan α= 0,05. Jika 

koefisien korelasi lebih besar dari niali kritis maka alat tersebut dapat 

dikatakan valid. 
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2. Uji Reliabitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kusione ynag 

merupakan indikaor dari variable atau konstruk. Menurut Ghozali (2011) 

suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. 

Instrument alpha α karena, instrument dalam penelitian ini berbentuk 

angket atau daftar peryanyaan yang skornya merupakan rentang 1-5. 

 Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan korelasi pearson produk moment kemdian digunakan rumus 

spearman brown yaitu: 

𝑟
11=

2.𝑟𝑏
1+𝑟𝑏

 

Keterangan : 

𝑟11 = Koefisien reliabilitas seluruh item 

𝑟𝑏 = Koefisien produk momen 

 Dalam mengetahui koefisien korelasi signifikan atau tidak 

digunakan distribusi table r untuk α = 0,05 atau α = 0.01 dengan derajat 

kebebasan  ( dk = n-2 ) kemudian membuat keputusan membandingkan 

𝑟11> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti riabel dan jika 𝑟11< 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti tidak reliable. Setelah 

pengujian reliabitas kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi, regresi 

sampai analisis dengan menggunakan SPSS for windows. 
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J. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) dalam analisis regresi harus 

menggunakan uji asumsi klasik (uji prasyarat analisis). Apabila uji asumsi 

klasik valid atau terpenuhi maka dapat dilakukan analisis regresi berganda. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah penyebarannya normal atau tidak. Pengujian 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov, data dikatakan 

normal apabila nilai sign > 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan 

kepengamatan lainnya. Adapun cara untuk mengetahui suatu model 

terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak dilakukan uji Glejser. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikannya < 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikut sertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Suatu model harus terbebas dari 

model multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) yang menghasilkan nilai < 10, maka dapat disimpulkan terbebas 

dari gejala multikolinieritas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier 

antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk 

melihat ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Run Test. Jika 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) > dari 0.05, maka tidak terjadi gejala 

autokorelasi pada model regresi. 

K. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang Skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

dan menilai variable yang diteliti. Umar (2009) dalam penelitian rentang 

skala digunakan untuk mengetahui hasil dari perhitungan 

denganmenggunakan rumus rentang skala yaitu : 

Rentang skala ( RS ) =
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternative jawaban 

Berdasarkan rumus diatas , maka dapat diperoleh skala perhitungan yaitu : 

RS = 
32 (5−1)

5
 = 25,6 

  = 26 

Berdasarkan perhitungan rentang skala yang diperoleh, maka dengan 

demikian rentang skala pada penelitian memiliki kriteria yaitu : 
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Tabel 3.3 

Rentang Skala Kemampuan, Motivasi Kerja Dan Kinerja Karyawan 

Skor Kemampuan Motivasi Kerja Kinerja 

Karyawan 

 

32 – 57 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah  

58 – 83 Rendah Rendah Rendah  

 84 – 109 Cukup Tinggi Cukup Tinggi Cukup Tinggi  

110 – 136 Tinggi Tinggi Tinggi  

136 – 160  Sangat  Tinggi Sangat  Tinggi Sangat Tinggi  

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). variabel 

bebas pada penelitian ini terdiri dari variabel kemampuan ( X1) dan 

motivasi Kerja ( X2 ) , sedangkan Variabel terikatnya adalah Variabel 

kinerja karyawan (Y). Sugiono ( 2005 ) mengemukakan model regresi 

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memiliki formula 

yaitu 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y :  Kinerja Karyawan 

X1 :  Kemampuan 

X2 :  Motivasi Kerja 

a :  Konstanta Regresi Berganda (Nilai Y apabila X1, X2.......Xn= 0) 

b :  Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e :  Variabel penggangu (error) 
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L. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variable bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – 

sama terhadap variable terikat. Kriteria pengujiannya yaitu : 

𝐹 =  
𝑅2/𝐾

(1 −  𝑛2)(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan: 

𝑅2 = Koefisien determinasi 

K = Jumlahvariabel independen atau bebas 

n = Jumlah sampel 

F = Koefisien F hitung 

a. Rumus Hipotesis Nol Dan Hopetesis Alternatif Yaitu: 

𝐻0 = Kemampuan dan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap 

 kinerja karyawan Puskesmas Desa Slawe Watulimo Trenggalek 

𝐻𝑎= Kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

 Karyawan Puskesmas Desa Slawe Watulimo Trenggalek 

b. Kriteria Penerimaan Dan Penolakan Hipotesis Yaitu: 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, jadi ada 

pengaruh antara variable kemampuan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan Puskesmas Desa Slawe Watulimo Trenggalek. 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak, jadi tidak 

ada pengaruh antara variable bebas terhadap variabel kemampuan dan 
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motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Puskesmas Desa Slawe 

Watulimo Trenggalek. 

2. Uji t 

Digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial, pengujian ini 

dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan atau keberartian setiap 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya dalam sebuah model regresi. 

Uji t menguji apakah suatu hipotesis di terima atau ditolak, dimana untuk 

ketentuan pada uji t ini adalah sebagai berikut:  

thitung  = 
Sb

b
 

Keterangan  

t-hitung = Nilai t 

r   = Nilai koefisien korelasi 

n   = Jumlah sampel 

1) Rumus Hipotesis Nol Dan Hopetesis Alternatif 

Ho = tidak ada pengaruh dari Kemampuan atau Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja karyawan Puskesmas Desa Slawe Watulimo 

Trenggalek 

Ha = terdapat pengaruh dari Kemampuan atau Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja karyawan Puskesmas Desa Slawe Watulimo Trenggalek 

2) Kriteria Penerimaan Dan Penolakan: 

Jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel ; maka Ho di tolak dan Ha diterima, 

yang berarti Kemampuan atau Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan = 5% (α=5%) 
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Jika -thitung > -ttabel atau thitung < ttabel ; maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti Kemampuan atau Motivasi Kerja tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Uji Variabel Dominan

Dalam penelitian ini untuk menetukan variabel bebas yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat adalah dengan 

menggunakan Standarized Coefficients 𝛽eta dengan kriteria penilaian, 

dimisalkan nilai koefisien 𝛽eta Kemampuan (X1) > nilai koefisien 𝛽eta 

Gaya Motivasi Kerja (X2), maka dikatakan bahwa variabel Kemampuan 

adalah variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel 

Kinerja Karyawan. 


