
 

 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Definisi Operasional Variabel 

Data penelitian ini diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan, 

menyangkut persepsi responden terhadap berbagai variabel. Definisi operasional variabel 

merupakan definisi yang mampu memberikan arti dan menspesifikasikan kegiatan agar 

dapat diukur berdasarkan variabelnya masing-masing. Menurut variabel ini yang menjadi 

variabel bebas meliputi kepuasan kerja (X), sedangkan variabel terikat meliputi kinerja 

karyawan (Y1) dan komitmen (Y2). Agar responden dapat memberikan persepsi yang 

tepat pada masing-masing variabel terlebih dahulu diberi definisi sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (x) 

Kepuasan kerja (x) 

Definisi kepuasan kerja menurut Keith Davis (1985:96) yang dikutip oleh Anwar Prabu 

Mangkunegara (2002) menerjemahkan kepuasan kerja sebagai perasaan menyokong atau 

tidak menyokong yang dialami dalam bekerja. Adapun indikator yang digunakan dalam 

penelitian adalah : 

a. Fasilitas 

b. Kompensasi 



c. Penempatan kerja 

d. Gaya kepemimpinan 

e. Rekan kerja 

f. Struktur Organisasi 

g. Lingkungan kerja 

 

2. Variabel terikat (y) 

 Kinerja (y1) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja. Menurut Anwar Prabu 

mangkunegara (2002), kinerja  yaitu suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

menjalankan fungsi-fungsi yang dibebankan kepadanya didasarkan atas pengalaman, 

kecakapan, dan kesungguhan. Adapun indikator yang digunakan adalah: 

a. Rencana kerja 

b. Pencapaian target 

c. Kecakapan 

d. Tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas 

e. Ketepatan waktu 

f. Keterampilan 

 

 

 



 Komitmen (y2) 

Lingkungan dan pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi utama 

yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi. Menurut Stephen P. Robbins 

(2001), beberapa indikator pengaruh yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi 

adalah : 

a. Masalah perusahaan adalah masalah pribadi 

b. Merasa menjadi bagian keluarga pada perusahaan 

c. Terikat secara emosional 

d. Memiliki rasa yang kuat terhadap perusahaan 

e. Perusahaan memiliki arti besar secara emosional 

 

3.1.1 Penelitian Pustaka 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data melalui sumber literatur 

atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tulisan ini. 

3.1.2 Penelitian Lapangan 

Penelitian akan dilakukan langsung ke Rumah Sakit Bumi Waras Bandarlampung. 

Metode pengambilan data dilakukan melalui penyebar kuisioner dengan responden 

karyawan bagian keperawatan dan pimpinan Rumah Sakit Bumi Waras Bandarlampung. 

Dalam penyusunan instrument seperti kuesioner, indikator yang akan dijadikan sebagai 

pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dikembangkan dari faktor-faktornya. 

 



3.1.3 Metode Penentuan Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:120) tentang pengambilan responden, apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, tetapi apabila subkjeknya lebih dari 

100 maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% lebih baik. Jumlah karyawan bagian 

keperawatan pada Rumah Sakit Bumi Waras Bandarlampung berjumlah 148 orang, maka 

diambil 25% karyawan bagian keperawatan sebagai responden, yaitu sebanyak 37 orang 

karyawan. 

3.2. Metode Analisis Data 

3.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrument mengukur 

konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukurnya secara teepat dan benar. Dengan 

mempergunakan instrument penelitian yang memiliki validitas tinggi, hasil penelitian 

mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan dan kejadian yang 

sebenarnya. Pengujian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment: 
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Keterangan : 

rxy1 =  koefisien korelasi antara variabel x dan y1 

x =  nilai variabel kepuasan kerja 

y1 =  nilai variabel kinerja 

n =  banyaknya sampel 

Untuk variabel komitmen (Y2), rumus Product Moment yang digunakan adalah : 
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Keterangan : 

rxy2 =  koefisien korelasi antara variabel x dan y2 

x =  nilai variabel kepuasan kerja 

y2 =  nilai variabel komitmen 

n =  banyaknya sampel 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas instrument adalah kejituan atau ketepatan instrumen pengukur (Uyanto, 2006). 

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau ketepatan pengukuran, bila 

pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama. 



Pengujian reabilitas ditunjukkan dengan koefisien cronbach alpha. Semakin mendekati 

1,00 maka semakin tinggi konsistensi jawaban skor butir-butir pertanyaan atau makin 

dapat dipercaya, reabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima 

dan diatas 0,8 adalah baik (Sekaran,1992). Pengujian validitas dan reabilitas ini dengan 

menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 12.00. 

3. Perhitungan Uji Validitas dan Reliabilitas Pertanyaan Kuesioner 

Uji kevalidan dan kereliabelan dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS 12. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 12 (lampiran 2) maka 

diperoleh hasil bahwa besarnya hubungan antara variabel kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,831. Hal ini  menunjukkan 

hubungan yang erat (mendekati 1) diantara kepuasan kerja dengan kinerja. Arah 

hubungan yang positif (tidak ada yang negatif pada angka 0,831) menunjukkan semakin 

besar kepuasan kerja akan membuat kinerja karyawan cenderung meningkat, sedangkan 

besarnya hubungan antara variabel kepuasan kerja dengan komitmen yang dihitung 

dengan koefisien korelasi adalah 0,676. Hal tersebut menggambarkan hubungan yang erat 

(mendekati 1) diantara kepuasan kerja dengan komitmen. Arah hubungan yang positif 

(tidak ada yang negatif pada angka 0,676) menunjukkan semakin besar kepuasan kerja 

akan membuat komitmen karyawan cenderung meningkat. 

Pengujian variabel pertanyaan tentang kepuasan kerja dengan menggunakan uji 

kereliabelan r diperoleh nilai rhitung sebesar 0,814 dan variabel kinerja diperoleh rhitung 

sebesar 0,796 (lampiran 2) lebih besar daripada rtabel 0,505 serta variabel komitmen 

diperoleh rhitung sebesar 0,810 (lampiran 2) lebih besar daripada rtabel 0,505. Sepuluh 



pertanyaan tersebut telah valid dan reliabel dengan interprestasi kereliabelan tinggi. 

Pengujian validitas dan reliabelitas ini dilakukan terhadap 25 responden pada tingkat 

kepercayaan 99% (α = 1%). 

3.2.2 Analisis Kuantitatif dan Kualitatif 

1. Analisis Kuantitatif 

Mengadakan analisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan secara kuantitatif. 

Setelah menguji kehandalan (validitas) dari kuisioner dengan menggunakan perumusan 

Product Moment, kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel kepuasan kerja terhadap kinerja dan komitmen karyawan dengan menghitung 

koefisien determinasi, yaitu dengan mengkuadratkan koefisien r yang ditemukan, 

rumusnya : 

KD = rxy
2
 x 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

rxy   = Nilai korelasi x dan y 

Rumusan Hipotesis: 

Ho = tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y 

Ha = ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y 



 

Kriteria uji : 

Ho ditolak dan Ha diterima jika r hitung > r tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima jika r hitung < r tabel 

2.    Analisis Kualitatif 

Mencoba menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan dengan variabel 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan bagian keperawatan Rumah sakit Bumi Waras 

Bandarlampung berdasarkan teori-teori manajemen sumber daya manusia. 

3.2.3 Pengukuran Peubah 

Metode pengukuran ini menggunakan teknik penskoran. Kriteria umum untuk 

menentukan skor yang digunakan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden adalah jenjang lima untuk masisng-masing jawaban. Kriteria untuk skor dalam 

kuisioner kepuasan kerja yang digunakan dalam penulisan ini diasumsikan sebagai 

berikut: 

Sangat Puas (SP), skor   (5) 

Puas (P), skor    (4) 

Netral (N), skor   (3) 

Tidak Puas (TP), skor   (2) 



Sangat Tidak Puas (STP), skor (1) 

Kriteria untuk skor dalam kuisioner kinerja dan komitmen yang digunakan dalam 

penulisan ini diasumsikan sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS), skor  (5) 

Setuju (S), skor   (4) 

Netral (N), skor   (3) 

Tidak Setuju (TS), skor  (2) 

Sangat Tidak Setuju (STS), skor (1) 

Total jawaban masing-masing responden diklasifikasikan dalam lima kategori. Penentuan 

kategori berdasarkan interval yang diperoleh dari selisih antara skor tertinggi dan skor 

terendah dibagi lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


