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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No.45 Malang Jawa 

Timur. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Menurut Sugiyono (2014) metode survei digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), 

dimana peneiti akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan 

berupa pengumpulan data, misalnya dengan melakukan pengamatan seperti 

menyebarkan kuisoner, melakukan test atau wawancara terstruktur dan 

sebagainya. 

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah atau lingkungan generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

80 Perawat Inap Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Jumlah populasi yang kurang dari 100, seluruh 
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populasi dijadikan sampel penelitian semuanya (Sugiyono, 2011). 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pada semua perawat 

bagian rawat inap Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

sebanyak 80 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan populasi yang ada (Sugiyono, 2011).   

D. Definisi Operasional Variabel  

Tabel 3.1  Definisi Operasional Variabel 

NO Variabel Definisi operasional Indikator 

1 Kemampuan 

(X1) 

Kemampuan adalah suatu 

kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam 

suatu pekerjaan. 

a.  Keterampilan merupakan 

kemampuan perawat dalam 

menyelesaikan tugas secara tepat 

waktu. (Winardi, 2002:11). 

 

b.  Pengetahuan merupakan 

pemahaman sejauh mana perawat 

mengetahui teori-teori dan 

memahami kemudian 

mempraktekkan dengan benar 

dalam pekerjaan mereka. 

(Winardi, 2002:11) 

 

c.  Pengalaman Kerja merupakan 

tingkat penguasaan pengetahuan 

serta keterampilan seseorang 

dalam pekerjaannya yang dapat 

diukur dari masa kerja dan dari 

tingkat pengetahuan serta 

keterampilan yang dimilikinya. 

(Winardi, 2002:11) 
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Lanjutan Tabel 3.1  Definisi Operasional Variabel 

NO Variabel Definisi operasional Indikator 

2 Dukungan 

organisasi  

(X2) 

Dukungan organisasi merupakan 

penghargaan yang diberikan 

perusahaan atas kinerja dari 

karyawannya atau proses untuk 

menunjang kerja. 

a.  Pelatihan adalah sebuah proses 

dimana dapat membantu para 

perawat inap Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah 

malang dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan 

mereka. (Mathis dan Jackson, 

2001:83) 

 

b.  Peralatan merupakan 

perlengkapan yang disediakan 

oleh pihak Rumah Sakit untuk 

menunjang proses kerja para 

perawat. (Mathis dan Jackson, 

2001:83) 

 

 

c.  Tingkat harapan adalah seberapa 

jauh seseorang menginginkan 

penghargaan, imbalan dan 

mendapatkan posisi atau jabatan 

yang diinginkan. (Mathis dan 

Jackson, 2001:83) 

 

d. Tim kerja yang produktif adalah 

hubungan kerjasama tim dalam 

melakukan pekerjaan baik secara 

individu maupun kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama atau 

hasil kerja yang lebih baik. 

(Mathis dan Jackson, 2001:83) 
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Lanjutan Tabel 3.1  Definisi Operasional Variabel 

NO Variabel Definisi Operasional Indikator 

3 Kinerja (Y) Kinerja adalah hasil kerja yang 

dihasilkan oleh perawat inap pada 

Rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang 

a.  Kualitas hasil kerja merupakan 

penyelesaian pekerjaan yang 

dihasilkan oleh perawat inap 

sesuai dengan yang diinginkan 

pihak Rumah Sakit sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan 

pasien. (Mathis dan Jackson, 

2006:378) 

 

b.  Kuantitas hasil kerja, merupakan 

target jumlah kualitas pekerjaan 

yang ditetapkan oleh pihak 

Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. (Mathis 

dan Jackson, 2006:378) 

 

c.  Ketepatan waktu, dapat 

menyelesaikan pekerjaan dalam 

waktu yang telah ditetapkan oleh 

pihak Rumah Sakit, sehingga 

mampu memaksimalkan waktu 

yang ada. (Mathis dan Jackson, 

2006:378) 

 

d.  Kemampuan bekerjasama yaitu 

kemampuan seorang tenaga kerja 

untuk berkerjasama dengan orang 

lain dalam menyelesaikan tugas 

dan pekerjaan yang telah 

ditetapkan. (Mathis dan Jackson, 

2006:378) 

 

e. Kehadiran  yaitu keyakinan akan 

masuk kerja setiap hari dan 

sesuai dengan jam kerja. 

(Mathis dan Jackson, 2006:378) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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E. Data dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan jenis penelitian yang data penelitiannya berupa 

angka dan alat analisis yang digunakan adalah menggunakan statistik 

(Sugiyono, 2014). 

2. Sumber data  

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau 

objek penelitian (Bungin, 2008:122). Data tersebut diperoleh dari data 

hasil observasi dan data hasil pengisian kuisioner pada perawat mengenai 

kemampuan, dukungan organisasi dan kinerja. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yaitu 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan dan memberikan daftar 

pernyataan yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada setiap responden 

untuk diisi dan dijawab. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Teknik pengskalaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial. Variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dijadikan 

acuan untuk menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan atau 
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pernyataan (Sugioyono, 2012). Setiap pertanyaan ataupun pernyataan diukur    

dengan skala likert yang memiliki lima tingkat preferensi jawaban yang 

masing-masing diberi bobot 1 sampai 5 dengan rincian dapat dilihat pada 

tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 

Penentuan skor jawaban kuesioner 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Sugiyono (2012) 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari 

instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2016). Teknik untuk menguji validitas empirik menggunakan 

rumus Product Moment, yaitu: 

    
  ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
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Keterangan : 

    = korelasi antara variabel x dan y 

  = Jumlah Responden 

  = Skor butir instrumen 

  = Skor total item instrumen 

∑  = Jumlah Skor X 

∑  = Jumlah skor Y  

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji 

validitas butir angket adalah: 

a.   Jika r hitung < r tabel dan bernilai positif, maka variabel penelitian 

tersebut tidak valid. 

b.  Jika r hitung ≥  r tabel, maka variabel penelitian tersebut  valid. 

 Jika hasil menunjukkan nilai yang signifikan maka masing-masing 

indikator pertanyaan adalah valid. Dalam penelitian ini uji validitas 

dilakukan menggunakan program computer SPSS 16.0.  

2. Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel 

dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang 

digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2016). 

Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliable hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang 

sama, selama aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum 
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berubah. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan 

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan computer 

program SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah :  

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

I. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda dapat dicapai bila memenuhi uji asumsi 

yang terdiri dari: 

a)  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel 

penelitian berditribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. Penelitian 

berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikan lebih besar 

dari 0,05 (sig > 0,05), untuk menguji apakah data normal atau tidak 

dilakukan dengan cara melihat signifikan dari uji Kolmogorov-

Smirnov. 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2016). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

pada nilai tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). 
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Apabila nilai TOL > 0,1 dan  VIF <10, maka dapat disimpulkan 

terbebas dari multikolinieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya  

heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Gejala heteroskedastisitas 

terjadi apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. 

d) Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan 

linier antara error serangkaian observasi yang diurutkn menurut 

waktu. untuk melihat ada tidaknya gejala autokolerasi digunakan Uji 

Durbin Watson yaitu melihat tabel Durbin Watson. Jika nilai du < d 

< 4-dU maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi. 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah alat untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat, dan 

pada dasarnya merupakan perluasan dari Regresi Linier Sederhana. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variable Kemampuan (X1) dan Dukungan Organisasi (X2) terhadap 
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Kinerja (Y). Pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini 

menggunakan SPSS 16.0 for windows software.  

Rumus analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

              

Keterangan : 

Y = Kinerja 

a = Parameter konstanta  

b = Parameter koefisien regresi 

    =  Kemampuan 

    =  Dukungan Organisasi 

2. Rentang Skala  

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

dan menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan 

untuk mengetahui Kemampuan, Dukungan Organisasi dan kinerja 

perawat inap pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

   
      

 
 

Sumber: (Ghozali, 2016) 

keterangan : 

   = Rentang Skala 

   = Jumlah Sampel 
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  = Jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

   
       

 
 

   
   

 
 

RS = 64 

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala Variabel Kemampuan, Dukungan Organisasi, dan 

Kinerja 

 

 

 

 

 

No  Skor  Kemampuan Dukungan 

Organisasi 

Kinerja  

1 80-144 Sangat rendah  Sangat Buruk  Sangat rendah   

2 145-209 Rendah  Buruk Rendah  

3 210-274 Cukup Cukup Cukup 

4 275-339 Tinggi Baik Tinggi  

5 340-404 Sangat tinggi Sangat baik Sangat Tinggi  
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3. Koefisien Determinas 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Nilai koefisiennya terletak antara nol dan satu. Nilai 

koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel independen sudah 

dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Pengujian analisis koefisien determinasi pada 

penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 for Windows Software. 

K. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan 

dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 

(tidak terkontrol). 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji terhadap 

nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai 

statisik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependennya.  

Formulasi hipotesis: 

a. Ho:  bi = 0, artinya secara individu tidak ada pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya secara individu terdapat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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Kriteria pengujian: 

a. t hitung  ≤  t tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. t hitung > t tabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji F 

Uji Statistik F pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Formulasi hipotesis: 

a. Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti secara bersama – sama tidak ada 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti secara bersama – sama ada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Kriteria Pengujian:  

a. F.hitung ≤ F.tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya semua 

variabel independen (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

dependen (Y) dan persamaan tersebut tidak dapat diterima sebagai 

penduga. 

b. F.hitung > F.tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya semua 

variabel independen (X) secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y) dan persamaan tersebut 

dapat diterima sebagai penduga.  


