
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penulisan suatu karya ilmiah sangatlah diperlukan penetapan metode penelitian 

guna disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan agar lebih efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan penelitian yang telah digariskan, sehingga 

sangatlah diperlukan data dan informasi sebagai saran pendukungnya. Adapun 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode penelitian ini adalah :  

 

3.1 Sumber data 

3.1.1 Peneletian pustaka (library research) 

Tinjauan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data melalui sumber-sumber 

literatur-literatur, buku-buku, tulisan-tulisan, dan penunjang kepustakaan lainnya 

yang berhubungan dengan penulisan ini. 

 

3.1.2 Penelitian lapangan (field research) 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui penelitian langsung 

pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel moeloek (RSUDAM) Bandar 

lampung. 

a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pegawai 

dan bagian SDM. 
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b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperlukan berdasarkan 

keterangan-keterangan lisan dan tertulis dari pihak-pihak yang 

berkompeten dan arsip-arsip yang ada tentang organisasi. 

c. Kuesioner, yaitu dengan membagikan angket yang berisi daftar 

pertanyaan tentang pengaruh kinerja dan komitmen karyawan. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi ini merupakan definisi yang mampu memberikan arti suatu kegiatan agar 

dapat diukur berdasarkan variabel masing-masing. Penelitian ini memisahkan 

antara variabel bebas meliputi komitmen (X) dan variabel terikat meliputi kinerja 

(Y). Responden di harapkan mampu memberikan persepsi yang tepat pada tiap 

variabel, sehingga diuraikan definisi sebagai berikut : 

Variabel Definisi 

variabel 

Indikator 

variabel 

Skala 

 

 

 

 

Variabel 

Bebas 

(X) 

Komitmen 

Komitmen 

karyawan 

adalah suatu 

sikap karyawan 

yang berkaitan 

dengan loyalitas 

atau kesetian 

karyawan pada 

organisasi yang 

diungkapkan 

melalui 

kepedulian 

karyawan 

terhadap 

kesuksesan dan 

kesejahteraan 

organisasi. 

 

 

 

1. Kesetiaan 

2. Kepedulian 

3. Kecintaan 

 

(1)  Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

(2)  Tidak Setuju 

(TS). 

(3) Netral (N). 

(4) Setuju (S). 

(5) Sangat Setuju 

(SS). 
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Variabel Definisi 

variabel 

Indikator 

variabel 

Skala 

 

 

 

 

Variabel 

Terikat 

(Y) 

Kinerja 

 

Kinerja 

merupakan 

proses 

pengambilan 

keputusan 

tentang hasil 

yang dicapai 

karyawan 

daalam periode 

waktu tertentu. 

 

 

1. Kuatitas 

2. Kualitas. 

3. Ketepatan 

waktu.  

 

(1) Sangat Tidak 

Setuju (STS). 

(2)  Tidak Setuju 

(TS). 

(3) Netral (N). 

(4) Setuju (S). 

(5) Sangat Setuju 

(SS). 

 

a. Variael Bebas (X) 

Komitmen karyawan diartikan sebagai kesetian,kepedulian, 

kecintaankaryawan terhadap organisasi, dengan indikator menurut Simamora 

(2002: 415) sebagai berikut : 

1. Kesetian, yaitu keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan personil terhadap 

organisasi. 

2. Kepedulian,yaitu sikap mengindahkan, memperhatikan (perkara orang) 

yang dimilki personil. 

3. Kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya, yaitu menaruh 

rasa suka terhadap pekerjaan yang diberikan oleh organisasi. 

 

b. Variabel Terikat (Y) 

Kinerja merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Menurut Dharma, 

Agus dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003: 355) mengatakan beberapa 

indikator kinerja dalam organisasi sebagai berikut : 
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1. Ketepatan Waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncakan. 

Pengukuran ketetpatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan. 

2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu 

seberapa baik penyelesaian, ini  berkaitan dengan bentuk keluaran. 

3. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau 

pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang 

dihasilkan. 

 

3.3. Metode Penentuan Responden Penelitian 

 

 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

diterapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi 

dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit, sedangkan jika jumlah 

individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya 

tidak terhingga disebut populasi infinit. (Nazir, 2003: 325). 

a. Populasi 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah kepegawaian Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tapi disini 

penelitian memfokuskan meniliti perawat di RSUDAM. Yaitu berjumlah 

416 orang. 
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b. Jumlah Responden 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

(Sugiyono, 2009: 62). Jadi peneliti dsini untuk menetukan responden 

penelitian akan menggunakan sampel dari jumlah keselurahan populasi 

yaitu sebanyak 100 orang. 

 

3.4. Uji Instrument 

3.4.1. Uji Validitas 

 

Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrument 

mengukur konsep yang harus diukur. Apabila instrument yang valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan hendak 

diukur dengan tepat dan benar. Dengan mempergunakan instrument penelitian 

yang memiliki validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah 

penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini Uji validitas nya 

menggunakan rumus kolerasi Product Moment (Suharsimi Arikunto, 2006: 170) 

dengan rumus bantuan SPSS 17.0 

 

 

Keterangan: 

rxy = Nilai kolerasi antara X dan Y 
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X  = Nilai skor variabel komitmen 

Y  = Nilai skor variabel kinerja pegawai 

n  = Jumlah responden 

Kriteria putusan 

Jika r hitung ≥ rtabel , maka koisioner valid. 

Jika r hitung ≤ rtabel , maka kuisioner tidak valid. 

 

3.5. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas adalah ketepatan atau keejaan alat tersebut dalam mengukur apa 

yang diukur. Realiabelitas digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cranbach, dengan bantuan spss 17.0 

sebagai berikut : 

αCronbach = 
2

1

2

1

1
p

k

i

S

S

k

k
 

Keterangan : 

K : Jumlah butir dalam skala pengukuran 

 : Ragam ( Variance ) dari butir ke-i 

 : Ragam ( Variance ) dari skor total 

Dengan kriteria keputusan : 

1. Jika nilai Alpha Cronbach secara keseluruhan ≥  dari Cronbach Alpha if 

item deleted, maka dinyatakan reliabel. 
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2. Jika nilai Alpha Cronbach secara keseluruhan ≤ dari Cronbach Alpha if 

item deleted, maka dinyatakan tidak reliabel. 

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa dengan bantuan SPSS 

V. 17. Pengujian reliabilitas dilakukan dalam tahapan yaitu dengan 

membandingkan nilai pada Croanbach’s Alpa dengan nilai pada Croanbach’s 

Alpa if item deleted. Apabila ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s 

Alpa if item deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka pernyataan 

tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya sehingga tidak 

ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s Alpa if item deleted yang lebih 

besar dari Croanbach’s Alpa. 

 

3.6.Alat Analisis 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

 

Yaitu analisis yang dilakukan dengan membahas dan melaksanakan pemecahan 

secara teoritis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan komitmen karyawan 

dan kinerja pegawai dalam suatu perusahaan. 

 

3.6.2 Analisis Kuantitatif  

 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengatasi hubungan yang terjadi diantara 

variabel komitmen organisasi dengan kinerja pegawai pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar lampung dengan terlebih 

dahulu menyebar kusioner. Data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner 

tersebut kemudiandihitung dengan menggunakan rumus analisis regresi menurut 

Sugiono (2002: 250) yaitu: 
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Y = a + bX 

Keterangan: 

X = komitmen 

Y = kinerja karyawan 

a = Konstanta atau intersep 

b = Koefisien regresi 

 

3.7. Uji Hipotesis  

3.7.1 Uji t 

Menurut Sugiono (2002: 223), uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara parsial atau masing-masing terhadap variabel 

dependen, rumusnya sebagai berikut: 

t = r √n-2 

        √I- r 

Keterangan: 

t = besarnya t hitung 

r = koefisien kolerasi 

n = jumlah responden 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

a. t hitung ≥ t table maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Komitmen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja. 

b. t hitung ≤ t table maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Komitmentidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja. 
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3.8Pengukuran perubahan 

 

Metode pengukuran ini menggunakan teknik penskoran. Kriteria umum untuk 

menetukan skor yang digunakan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden adalah jenjang tiga untuk masing-masing jawaban. Kriteria skor yang 

digunakan dalam penulisan sebagai berikut : 

- Sangat Setuju (SS) memiliki skor   (5) 

- Setuju (S) memiliki skor    (4) 

- Netral (N) memiliki skor    (3) 

- Tidak Setuju (TS) memiliki skor   (2) 

- Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor  (1) 

 


