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III  METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah survei, sedangkan metodenya adalah 

analisis deskriptif.  Metode survei deskriptif merupakan metode penelitian dengan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang 

merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis.  

 
B.  Pengambilan Data 

 
Metode pengambilan data yang dilakukan penulis adalah metode sensus Menurut 

Arikunto (2001:107) untuk menentukan jumlah sampel, jika subjeknya kurang 

dari 100, maka lebih baik diambil semuanya, tetapi jika subjeknya lebih besar dari 

seratus maka sampel diambil antara 10%-15%, atau 20%-25% atau lebih. Karena 

subjeknya yang diteliti kurang dari 100 maka penelitian mengambil responden 

seluruh perawat dengan jumlah 22 orang pada IRNA alamanda di RSUD dr. H. 

Abdul Moeloek Bandar lampung. 

 
C.  Jenis Data 

 
Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap, jenis 

data yang digunakan ini berdasarkan pada sumbernya, yaitu : 
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1. Data Primer. 

Data primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden yang 

disebarkan kepada perawat IRNA alamanda di  RSUD dr. H. Abdul moeloek 

Bandar lampung. 

2. Data Sekunder 

   Data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data yang ada dilokasi penelitan 

yaitu  pada IRNA alamanda di RSUD dr. H. Abdul moeloek Bandar lampung. 

 
D.  Metode Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

    Dilakukan dengan cara pengumpulan data-data melalui buku-buku karya ilmiah   

    dan penunjang kepustakaan lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan 

    Pada penelitian lapangan, penulis melakukan pengumpulan data melalui: 

1. Kuesioner 

 Yaitu berupa daftar pertanyaan kepada responden yang akan diteliti untuk diisi.    

 Pada kuesioner terdapat pertanyaan yang berbentuk Multiple Choice Question   

 yaitu jenis pertanyaan pilihan dimana responden diminta untuk memilih  

 jawaban dari alternatif jawaban yang disediakan. 

2. Wawancara 

 Yaitu pengumpulan data dengan pertanyaan-pertanyaan langsung. 
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E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 
1. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yang terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat, yaitu: 

a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, yaitu 

Pemberian  insentif (X) 

b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya, yaitu 

motivasi kerja perawat (Y). 

 
2. Definisi operasional Variabel 

Untuk mendefinisikan suatu variabel yang terkait dengan penelitian maka dibuat 

beberapa pengertian batasan operasional yaitu: 

 
1. Insentif adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

yang jumlahnya tergantung dari hasil yang dicapai baik berupa finansial 

maupun non finasial. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan 

bekerja lebih giat dan lebih baik sehingga prestasi dapat meningkat yang pada 

akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 
2. Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. T. Hani 

Handoko (2001). 
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Tabel 4. Definisi operasional Variabel 

Variabel Definisi indikator Pengukuran 

(X) 

Insentif 

Suatu bentuk kompensasi yang 
diberikan kepada karyawan yang 
jumlahnya tergantung dari hasil 
yang dicapai baik berupa finansial 
maupun non finasial. Hal ini 
dimaksudkan untuk mendorong 
karyawan bekerja lebih giat dan 
lebih baik sehingga prestasi dapat 
meningkat yang pada akhirnya 
tujuan perusahaan dapat tercapai. 
 
 

1. Kepuasan 
2. Waktu 

pemberian 
insentif 

3. Standar kerja  
4. Upah normal 
 

5= Sangat setuju 
4= Setuju 
3= kurang Setuju 
2= Tidak Setuju 
1= Sangat Tidak         

Setuju     

(Y) 

Motivasi 

faktor- faktor yang berperan 
sebagai motivator terhadap 
pegawai adalah yang mampu 
memuaskan dan mendorong 
orang untuk bekerja dengan baik. 
 

1. Keberhasilan 
2. Pengakuan 
3. Posisi dan 

pekerjaan 
4. Tanggungjawab 
5. Pengembangan. 
 

5= Sangat setuju 
4= Setuju 
3= kurang Setuju 
2= Tidak Setuju 
1= Sangat Tidak 

Setuju 
 

 

F.   Teknik Pengumpulan Data  

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan skala likert.  Menurut 

Hasan (2002: 72) Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian.  Variabel penelitian yang diukur dalam skala likert 

ini, dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik 

tolak penyusunan item-item instrument, bisa berbentuk pertanyaan atau 

pernyataan dan pilihan jawaban nantinya akan disesuaikan dengan pertanyaan 

dari kuesioner yang akan disebarkan kepada responden.  Adapun kriteria 

umum penilaian sebagai berikut: 
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a. Sangat Setuju :  Skor 5 

b. Setuju     :   Skor 4 

c. Kurang Setuju                        :   Skor 3 

d. Tidak setuju      :   Skor 2 

e. Sangat Tidak setuju             :   Skor 1 

 

G.  Uji Instrumen Penelitian 

 
1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument ( Arikunto, 2001:144). Metode uji validitas pada 

penelitian ini menggunakan korelasi product moment dengan rumus sebagai 

berikut:                  

                                          nΣXY – (ΣX) (ΣY)  
 r xy   =                              
              [n ΣX2 – (ΣX)2][n ΣY2 – (ΣY)2] 

Keterangan: 

r xy   : Koefisien korelasi antara X dan Y   

Σ      : Jumlah     

N     : Banyaknya Variabel sampel  

X    :  Skor variabel pertanyaan tentang kepuasan kerja 

Y    :  Skor variabel  pertanyaan tentang prestasi kerja 

XY :  Hasil kali X dan Y 

Kriteria putusan: 

r xy   hitung > r tabel maka valid atau sah 

r xy   hitung < r tabel maka tidak valid atau tidak sah 
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Berdasarkan uji coba validitas instumen dengan menggunakan rumus product 

moment dan alat bantu Spss 16.0 for windows, di mana N=22 derajat taraf 

signifikan 5% diperoleh hasil sebagi berikut: 

 
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Soal r-hitungX r-hitung Y r-tabel n=22 Keterangan 

1 0.635 0.496 0,423 Valid 

2 0.830 0.460 0,423 Valid 

3 0.547 0.426 0,423 Valid 

4 0.635 0.526 0,423 Valid 

5 0.531 0.489 0,423 Valid 

6 0.609 0.749 0,423 Valid 

7 0.748 0.516 0,423 Valid 

8  0.521 0,423 Valid 

9  0.455 0,423 Valid 

Sumber: lampiran 3 

Data Tabel 5 hasil uji validitas instrumen dapat dilihat bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r-hitung > r-tabel (0,423) sehingga dalam hal ini semua 

item pertanyaan dinyatakan valid. 

 
2. Uji Reliabilitas  

 
Reliabilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat pengukur. 

(Nazir, 2005 : 134).  Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan 

ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada objek yang sama 

berulang kali dengan instrumen yang sama.  Untuk menilai reliabilitas alat ukur 

dalam penelitian ini, digunakan rumus Alpha Croanbach.  
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                                        k  ∑σb
2 

  r11 = (   ) (1 –   ) 
   (k – 1)     σ2

t 

 

 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

K = Jumlah butir dalam skala pengukuran 

σb
2 = Jumlah Ragam (variance) dari butir ke-i pertanyaan 

σ
2
t = Ragam (variance) total  

 
Kriteria putusan: 

a. Jika nilai Alpa Cronbach secara keseluruhan > dari Cronbach alpa if item 

deleted, maka dinyatakan reliable 

b. Jika nilai Alpa Cronbach secara keseluruhan < dari Cronbach alpa if item 

deleted, maka dinyatakan tidak reliable. (Uyatno, 2006:265) 

Untuk perhitungan reliabilitas digunakan alat Bantu SPSS V. 16.0 for windows. 

Hasil reliabilitas  yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Soal 

 Alpa 
Cronbach 

X 
Cronbach Alpa If   
Item Deleted- X 

 Alpa 
Cronbach 

Y 
Cronbach Alpa If 
Item Deleted- Y Keterangan 

1  0.855  0.794   

2  0.818  0.797   

3  0.858  0.798   

4  0.846  0.789   

5 0, 865 0.859 0,808 0.792 Reliabel 

6  0.849  0.756   

7  0.829  0.790   

8    0.788   

9    0.798   
Sumber: Lampiran 3 
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Hasil uji reliabilitas penelitian pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki tingkat reliable pertanyaan yang baik,  karena nilai Alpa 

Cronbach keseluruhan pada variabel insentif (X) dan motivasi kerja (Y) > nilai 

Cronbach Alpa If   Item Deleted sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item 

pertanyaan  adalah reliable. 

 
H.  Alat Analisis 

 
1 Analisis Kualitatif 

 
Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa teori manajemen 

sumber daya manusia serta beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini dan melalui data dari pengisian kuisioner perawat IRNA 

alamanda di RSUD dr. H. Abdul moeloek Bandar lampung. 

 
2 Analisis Kuantitatif 

 

Pengaruh program pelatihan karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan akan 

dibuktikan dengan menggunakan alat analisis regresi. Analisis regresi 

menjelaskan hubungan dua variabel sebab akibat. Artinya variabel yang satu akan 

mempengaruhi variabel lainya . Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: 

 
Y = a + bX+e 

Keterangan : 

Y = Motivasi kerja perawat 

X = Insentif 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien X 

e  = unsur pengangu 
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I.  Rancangan Pengujian Hipotesis 

 
1. Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat angka Sig. F Hitung pada tabel Anova 

SPSS. Karena pada regresi linear sederhana hanya terdapat satu koefisien regresi. 

Kriteria pengujianya: 

Ho ditolak dan Ha diterima jika P-Value <0.05 

Ho diterima dan Ha ditolak jika P-Value >0.05 

 
2. Pengujian Pengaruh Insentif Terhadap motivasi Kerja Perawat 

Besarnya pengaruh Insentif  Terhadap motinasi Kerja Perawat dapat diketahui 

dengan menggunakan angka R-Square atau koefisien determinasi (KD) yaitu 

angka korelasi yang dikuadratkan. 

 


