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     BAB III 

        METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan adalah rangkaian dari beberapa kegiatan yang dilakukan 

secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah 

terhadap fenomena-fenomena tertentu. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. 

Penelitian eksplanatori (explanatory research) adalah untuk menguji hipotesis 

antar variabel yang dihipotesiskan. Pada penelitian yang dilakukan ini terdapat 

hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri mengambarkan 

hubungan antara dua variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berkaitan 

ataukah tidak dengan variabel yang lainnya, atau apakah variabel disebabkan atau 

dipengaruhi tidak oleh variabel lainnya menurut Faisal (Sani, 2010:287). 

3.2 Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu di Rumah Sakit Al-

Rohmah yang berada di jalan Ahmad Yani 16 Banyuwangi, Jawa Timur. Rumah sakit 

Al-rohmah digunakan sebagai penelitian karena dinilai mampumengelola rumah sakit 

dengan baik. Diantaranya pertama, termasuk kategori rumah sakit yang memberikan 

pelayanan prima dengan melakukan pendampingan konsultasi gizi kepada setiap ibu 

yang melahirkan (Radar Banyuwangi, 9 Oktober 2012 hal 4). Kedua, Rumah sakit ini 

dipercaya oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan 
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Perempuan dan Keluarga Berancana dalam program Keluarga Berkualitas (Radar 

Banyuwangi, 28 November 2013 hal 32). Para pegawai disini juga memiliki 

kemampuan yang dinilai layak dan sesuai dengan bidangnya. Tenaga yang berada 

dirumah sakit ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang yang dimilikinya. 

Fasilitas yang dimiliki Al-Rohmah juga dinilai cukup memadai dalam melakukan 

pelayanan. Disamping itu, fenomena yang timbul dalam penelitian ini dan didukung 

oleh penelitian terdahulu bahwa gaya kepemimpinan demokratislah yang dominan 

digunakan dalam  kegiatan dalam rumah sakit ini. Objek penelitian yang akan diteliti 

adalah paramedis. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Dalam sebuah penelitian, para peneliti perlu menentukan jumlah populasi. 

Pengertian Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dari mana data akan 

dikumpulkan seluruhnya, yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik garis lurus sebagai kesimpulan 

(Sani, 2010:288). 

Selain itu menurut Sugiyono (2011:80), populasi memiliki pengertian adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek maupun objek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sama seperti halnya pengertian menurut Arikunto (2010:130), 
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ia menyatakan bahwa populasi adalah jumlah dari semua objek atau individu yang 

akan diteliti. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada, maka populasi dalam penelitian 

ini adalah paramedis di Rumah Sakit Al-Rohmah. Populasi yang ada di rumah sakit 

tersebut berjumlah 53 tenaga paramedis. Berikut merupakan rincian jumlah 

paramedis yang ada di Rumah Sakit Al-Rohmah: 

 

Tabel 3.1. 

 

    Jumlah Populasi Paramedis di Rumah Sakit Al-Rohmah 

 

No Jenis Paramedis Jumlah Populasi 

1. Dokter 7 

2. Perawat 25 

3. Bidan 11 

4. Apoteker 10 

    Total 53 

Sumber: Database Rumah Sakit Al-Rohmah 2014  

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Djarwanto dan Subagyo sampel adalah sebagaian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap mampu mewakili keseluruhan dari 

populasi (Sani, 2010:288). 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana akan 
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memiliki bias yang lebih sedikit dan memberikan generalisasi paling luas (Sekaran: 

2006: 128). 

Agar sampel yang diambil dapat dikatakan representative maka dalam 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sekaran, 2006), 

dibawah ini: 

 

n: Ukuran sampel 

N: Jumlah populasi 

d: presisi 

Perhitungan sampel: 

 

                                                                             Pembulatan = 47 

 

Jadi, dari sampel sejumlah 47 orang, telah terdistribusikan secara proporsional 

menurut banyak sedikitnya populasi/paramedis, Jadi jumlah proporsi pembagian 

sampel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. 

 

        Jumlah Populasi  dan Sampel Paramedis di Rumah Sakit Al-Rohmah 

 

No Jenis Paramedis Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1. Dokter 7 5 

2. Perawat 25 23 

3. Bidan 11 10 

4. Apoteker 10 9 

Total 53 47 

Sumber: Olah data, April 2014 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sebelum membahas lebih dalam, mengenai teknik pengumpulan data, ada 

baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan beberapa jenis data. 

Data merupakan fakta-fakta yang dapat diolah dan dijadikan sebagai informasi 

bagi sebuah penelitian. Jenis data ada dua yaitu data primer dan sekunder menurut 

Sekaran (2006:60). 

A. Data Primer 

Menurut Sekaran (2006:60), data primer adalah data yang berpatokan 

pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penelitian yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data tersebut 

diperoleh peneliti secara langsung dari responden yang berhubungan langsung 

dengan objek yang ditelitinya, sehingga data tersebut adalah data yang asli 
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dari orang pertama, dalam hal ini yaitu tenaga medis yang berada di Rumah 

Sakit Al-Rohmah. 

 

B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh seseorang, bukan 

peneliti yang melakukan studi mutakhir (Sekaran:2006). Data tersebut 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui 

pihak kedua yaitu berupa data yang telah diolah oleh berbagai pihak dalam 

bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dokumen yang dimaksud antara lain 

berupa gambaran umum objek penelitian dan data-data lain yang bersifat 

mendukung serta memiliki relevansi terhadap data primer untuk 

penyempurnaan hasil penelitian tersebut. Data sekunder dapat berasal dari 

internal maupun eksternal perusahaan, yang dapat diakses melalui internet, 

penelusuran dokumen, ataupun melalui publikasi informasi lainnya. Data 

sekunder dapat juga diperoleh dari rumah sakit dalam bentuk olahan data 

seperti contoh berupa sejarah, struktur organisasi, dan jumlah pegawai. 

Untuk dapat memperoleh data primer maupun sekunder yang dibutuhkan, 

diperlukan suatu teknik pengumpulan data, yaitu cara yang dapat dilakukan 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan bagi penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. 
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a. Wawancara 

Wawancara menurut Nazir (2011:194) merupakan sebuah proses interaksi 

antara pewawancara dan responden. Walaupun bagi pewawancara, proses itu 

adalah satu bagian dari langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Dengan 

kata lain pewawancara dan responden menilai bahwa wawancara adalah 

bagian dari penelitian, tetapi sukses tidaknya pelaksanaan wawancara 

berlangsung dari proses ineraksi yang terjadi. Suatu elemen yang paling 

penting dari proses interaksi adalah wawasan dan pengertian.  

b. Kuisoner 

Alat lain yang digunakan untuk mengumpulkan data menurut Nazir 

(2011:203) adalah menggunakan daftar pertanyaan, atau yang biasa disebut 

dengan kuisoner. Pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam kuisoner, atau 

daftar pertanyaan dengan interview guide. Keterangan-keterangan yang 

diperoleh dengan mengisi daftar pertanyaan, dapat dilihat dari segi siapa yang 

mengisi (menuliskan isian) kuisoner tersebut.  

Kuisoner harus mempunyai fokus menurut Nazir (2011:203), yaitu 

masalah yang ingin dipecahkan. Tiap pertanyaan harus merupakan suatu 

bagian dasar dari hipotesis yang akan diuji. Dalam memperoleh keterangan 

yang berkisar pada masalah tersebut maka isi kuisoner secara umum adalah 

fakta, pendapat, dan persepsi diri. Berkaitan dengan penelitan ini maka 

responden penelitian ini adalah tenaga medis Rumah Sakit Al-Rohmah. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data tentang 

variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar khususnya 

Radar Banyuwangi, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2010:274). Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah sumber 

berupa buku, internet, dan jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan 

variabel dan objek penelitian. 

3.5  Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Independen 

Sugiyono (2011:38) dalam bukunya memberikan pengertian variabel menurut 

beberapa ahli, diantaranya menurut pendapat Kerlinger (1973) dan Kidder (1981). 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (construct) atau sifat yang 

akan dipelajari. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa variabel dapat dikatakan 

sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). 

Sedangkan menurut Kidder, variabel adalah kualitas dimana peneliti mempelajari dan 

menarik kesimpulan darinya. Pendapat lain yang menjelaskan tentang definisi 

variabel disampaikan oleh Arikunto (2010:96), menurutnya variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang akan menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011:39), variabel penelitian dapat dijabarkan menjadi 5 

variabel, diantaranya adalah: 
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1. Variabel Independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

2. Variabel Dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 

3. Variabel Moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

4. Variabel Intervening, yaitu variabel yang terletak diantara variabel 

independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

5. Variabel Control, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hanya dua variabel yaitu variabel 

bebas (independepen) dan variabel terikat (dependen). 

3.5.1.1 Dimensi Variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Berdasarkan definisi operasional variabel kepemimpinan dan teori 

kepemimpinan demokrasi menurut Kartono (2013) maka dapat ditentukan dimensi 

variabel dari gaya kepemimpinan demokratis adalah pendelegasian tanggung jawab 

terhadap bawahan X1, aktif atau bisa dikatakan memiliki komunikasi yang baik 

keseluruh pihak yang terlibat dalam organisasinya X2, pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh pemimpin tersebut X3, dan memperhatikan perasaan anggotanya 

dalam bertindak X4. 
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1. Dimensi variabel pendelegasian tanggung jawab X1 menurut Rivai (2009:38) 

adalah ketika para pemimpin demokratis mampu melimpahkan dan 

memberikan tanggung jawab kepada para pimpinanya yang berada 

dibawahnya. Dalam hal ini pemimpin juga harus benar-benar menanamkan 

bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada bawahan  dan pekerjanya harus 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Dimensi variabel aktif (X2) menurut Kartono (2013:86) kemampuan 

berinteraksi terhadapa seluruh bagian yang berada di dalam organisasinya 

dengan baik. Karena pada dasaranya pemimpin demokratis tidak mampu 

bekerja sendiri, pemimpin ini membutuhkan dorongan dari seluruh bagian 

yang berada dalam organisasinya. 

3. Dimensi variabel pengambilan keputusan (X3) yang dimaksud dalam gaya 

kepemimpinan demokratis (Kartono, 2013:86) adalah melakukan 

pengambilan keputusan secara bersama dan seluruh anggota dalam 

organisasinya ikut memberikan pertimbangan ketika pemimpin mengambil 

keputusan yang diambil. 

4. Dimensi varibel empati (X4) menurut Rivai (2011:37). Perasaan yang 

dirasakan oleh anggotanya juga menjadi salah satu sudut pandang dalam 

berpikir karena pemimpin memandang anggotanya dan dia memiliki 

kepribadiaan, kemampuan dan buah pemikiran yang perlu diperhatikan juga. 
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3.5.1.2 Indikator Variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Berikut-berikut indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi 

variabel gaya kepemimpinan demokratis menurut Ronald Lippits dan Rapiph K 

White yang diambil dari (Maryanto dan Ismu, 2010: 149) 

1. Dimensi variabel pendelegasian tanggung jawab sebagai dimensi variabel X1 

dapat dilihat dari dua indikator variabel, yaitu: 

a. Pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap kepala bagian yang berada 

dalam dan kepala unit yang berada dalam struktur rumah sakit tersebut sebagai 

indikator variabel X1.1 yaitu job desk apa saja yang dilakukan kepala unit dan 

kepala bagian dalam rumah sakit tersebut. 

b. Pembagaian tugas dan tanggung jawab sebagai variabel X1.2, yaitu 

penyampaian tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh paramedis 

dalam kelangsungan kegiatan dirumah sakit kesehariannya. 

 

2. Keaktifan atau aktif ialah dapat melakukan komunikasi dua arah terhadap 

seluruh anggota yang berada didalamnya (Rivai, 2009:37) sebagai dimensi 

variabel X2 dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu: 

a. Melakukan komunikasi dua arah dan secara langsung sebagai indikator 

variabel X2.1, yaitu jumlah intensitas dalam komunikasi antara pimpinan 

dengan tenaga medis yang ada. 
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b. Pimpinan membuka saran dan kritik sebagai indikator variabel X2.2, yaitu 

pimpinan yang berusaha menjembatani dan memfasilitasi pengembangan 

untuk rumah sakit dan individu untuk menjaga kualitas kerja. 

c. Memberikan kesempatan tenaga medisnya memberi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan variabel X2.3, yaitu tenaga medis yang dituntut 

berperan aktif dalam kelangsungan proses pengambilan keputusan rumah sakit. 

 

3. Pengambilan keputusan oleh pimpinan menurut (Kartono, 2013:86) sebagai 

dimensi variabel X3 yang dapat dilihat dari dua variabel yaitu: 

a. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama oleh pimpinan dan 

bawahan sebagai variabel X3.1 yaitu pengambilan keputusan yang diambil atas 

dasar pemikiran pimpinan dan bawahan. 

b. Memberikan gambaran dan meminta pertimbangan tentang keputusan yang 

akan diambil oleh perusahaan sebagai variabel X3.2 yaitu memberikan 

penjelasan tentang dampak yang akan diambil dan meminta pertimbangan 

untuk mengurangi resiko yang ada. 

4. Empati yang dilakukan seorang pimpinan yang diambil dari teori Ronald 

Lippits dan Rapiph K White dalam (Maryanto, et al., 2013: 149) sebagai 

dimensi variabel X4 dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: 

a. Dorongan dalam meraih prestasi terhadap masing-masing bagian dari tenaga 

kerja yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing menjadi variabel 

X4.1, yaitu motivasi yang diberikan terhadap seluruh tenaga kerja yang terlibat 
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dalam organisasi untuk mencapai target yang diberikan kepada masing-

masing tenaga kerja yang sudah diberikan tanggung jawab oleh pimpinan. 

b. Terdapat suasana saling mempercayai, menghormati, dan saling menghargai 

didalam organisasi tersebut sebagai variabel X4.2, yaitu tenaga medis memiliki 

perasaan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Terutama tenaga medis harus 

memiliki ras percaya, menghormati, dan saling menghargai yang membuat 

hubungannya dengan pimpinannya harmonis dan menyenangkan. 

 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel dipenden adalah kinerja paramedis (Y). Kinerja menurut Bernard dan 

Russel dalam (Sani dan Machfudz 2011:290) diartikan sebagai hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang paramedis yang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha, kesempatan, pengalaman dan kesunguhan. 

Kuantitas kerja, kualifikasi kerja, ketepatan waktu, dan pengetahuan tentang 

pekerjaan bisa menjadi salah satu indikator dalam kinerja paramedis. 

 

3.5.2.1 Indikator Variabel Kinerja Paramedis 

Berdasarkan definisi operasional variabel dari kinerja paramedis tersebut, 

maka dapat diketahui dan ditentukan dimensi indikator variabel kinerja tenaga medis 

yaitu kuantitas kerja (Y1), kualitas kerja (Y2), dan ketepatan waktu (Y3). 
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1. Kuantitas pekerjaan yang dimaksud adalah jumlah pekerjaan yang dapat 

diselesaikan tenaga paramedis dalam kurun waktu yang ditentukan menurut 

Mangkunegara (2001:67). 

2. Kualitas pekerjaan yang dimaksud adalah mutu dan kualitas pekerjaan yang 

paramedis dalam melayani pasien menurut pengertian Mangkunegara  

(2001:67). 

3. Ketepatan waktu yang digunakan dalam bekerja yang dimaksud adalah waktu 

yang digunakan tenaga medis dalam menangani pasien sudah sesuai dengan 

penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam pengertian 

(Diana, 2012: 54). 

 

Adapun variabel, dimensi variabel, dan indikator dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3 

            Variabel, Dimensi Variabel, dan Indikator. 

Variabel Dimensi Variabel Indikator 

1. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Demokratis (X) 

diadopsi dari 

(Kartini ,2013) 

a. Pendelegasian tanggung 

jawab (X1) 

- Pembagian tugas dan 

tanggung jawab terhadap 

kepala bagian dan kepala unit 

didalam rumah sakit (X1.1) 

- Pembagaian tugas dan 

tanggung jawab paramedis 

(X1.2) 

 

b. Keaktifan (X2) - jumlah intensitas dalam 

komunikasi antara pimpinan 

dengan paramedis yang ada 

(X2.1) 

- Pimpinan membuka saran dan 

kritik (X2.2) 

- Memberikan kesempatan dan 

mempersilahkan memberikan 

pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan (X2.3) 

 

c. Pengambilan keputusan 

oleh pimpinan (X3) 

- Pengambilan keputusan yang 

dilakukan secara bersama 

(X3.1) 
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Tabel 3.3 

                      Variabel, Dimensi Variabel, dan Indikator. 

          (Lanjutan) 

 

Variabel Dimensi Variabel Indikator 

 d. Empati (X4) 

 

 

 

 

- Dorongan dalam 

meraih prestasi (X4.1) 

- Terbangunnya 

suasana saling percaya 

(X4.2) 

1. Kinerja Paramedis 

(Diana ,2012:56) 

 

 

 

 a. Kuantitas pekerjaan 

(Y1) 

 

 

b. Kualitas pekerjaan 

(Y2) 

  c. Ketepatan waktu 

dalam bekerja (Y3) 

 

 

 

Sumber : Olah data, Maret 2014 
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3.6  Skala Pengukuran 

Setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian pasti memiliki skala 

pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 

2011:92). Sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kualitatif. 

Skala Likert dikembangkan oleh Rennis Likert 1932 (Sekaran, 2006:31), yang 

paling sering digunakan dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden 

terhadap suatu objek, karena pembuatannya relatif mudah dan tingkat reabilitasya 

tinggi. Menurut Sugiyono (2011:93), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Bobot yang digunakan untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut: 

    Tabel 3.4 

        Skala Pengukuran 

    

No. Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

               Sumber: Peneliti,2014 

Indikator-indikator dalam kuisioner yang telah terukur oleh skor yang 

digunakan di tabel kemudian akan dihitung untuk mencari pengaruh antar variabel. 
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3.7  Uji Instrumen Penelitian 

Untuk menguji sejauh mana instrumen penelitian ini dapat dipercaya, maka 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Untuk menguji validitas 

dan reliabilitasnya dapat dilakukan dengan analisa menggunakan alat bantu statistika 

yaitu SPSS (Stastictical Product and Services Solutions). 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2010:211), suatu instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan serta data dari variabel yang diteliti 

dengan tepat. Validitas alat ukur menunjukkan sampai mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran variabel yang dimaksud. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

mempergunakan analisis koerelasi product moment pearson (r hitung), dengan 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total sebagai jumlah skor item, 

yang dirumuskan sebagai berikut (Arikunto, 2010:213): 

 

 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

X = skor X 

Y = skor Y 

n = jumlah responden (sampel) 
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Tingkat validitas diperoleh dengan cara mengkorelasikan atau 

membandingkan probabilitas nilai r dengan alpha. Bila probabilitas lebih besar 

sama dengan dari 0,05 maka suatu pernyataan tersebut dikatakan valid. 

Sebaliknya, jika bernilai lebih kecil, maka suatu pernyataan dianggap tidak valid 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki definisi sebagai suatu pengukur seberapa besar variasi 

tidak sistematik dari penjelas kuantitatif dari karakteristik-karakteristik suatu 

individu jika individu yang sama diukur berulang kali menurut Ghiseli dalam 

(Jogiyanto, 240:120) 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, hal ini 

karena data telah sesuai dengan kenyataan yang ada. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan formula Alpha Cronbach (Arikunto, 2010:239) dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r = koefisien reliabilitas instrumen 

k = jumlah butir pertanyaan atau banyaknya soal 

= jumlah varians butir 

 = varians total 
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Suatu instrumen dikatakan reliabilitas jika perhitungan validitas lebih besar 

dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (α = 0,05) dan memiliki koefisien 

reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,6 maka dapat dikatakan reliabel. 

 

3.8  Uji Asumsi Klasik 

Dalam proses mengerjakan analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang 

wajib dipenuhi sehingga persamaan regresi yang akan dihasilkan menunjukkan hasil 

yang valid. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk memprediksi asumsi antara lain 

menggunakan Ujian Normalitas, Uji multikolinieritas, dan Uji Heterokedastisitas. 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan analisis SPSS (Statistical 

Package For Social Sciences) versi 15.0 for windows. 

3.8.1 Normalitas 

Uji asumsi normalitas untuk mendeeksi kemungkinan normalitas kesalah 

hambatan. Uji ini juga untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Menurut Ghozali (2006:149), pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat hydrogen dari residual. Dasar pengambilan keputusannya 

sebagai berikut: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi asumsi normalitas. 

3.8.2 Multikolinieritas 

Menurut Imam Ghozali (2006:95) tujuan uji multikolinearitas dilakukan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen. Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. 

Persamaan regresi yang baik, sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. 

Multikolinearitas muncul apabila diantara variabel bebas memiliki hubungan 

yang sangat kuat. Cara yang biasa digunakan dalam mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai variance 

inflation factor (VIF) antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya hasil 

perhitungan akan dibandingkan, apabila nilai varian inflation factor (VIF) 

masing-masing variabel bebas > 10 maka terdapat derajat multikolinearitas yang 

tinggi, dan sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas 

(Ghozali, 2006:91). 

3.8.3 Heteroskedastisitas 

 Heteroskedestisitas berarti varians gangguan berbeda dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Menurut Ghozali (2006:125), uji heterokedastisits bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu 
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penamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang sangat baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Salah satu cara mengetahui heterokedastisitas dapat dilihat dari scatterplot 

dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X 

adalah yang diprediksi, dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Dasar analisis sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik menyebar membentuk pola teratur 

(bergelombang, menyebar, kemudian menyempit) maka terjadi 

heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar secara acak diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heterokedastisitas. 

 

Selain itu untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dengan melakukan 

pengujian menggunakan spearman rank correlation. Pengujian tersebut bisa 

dilakukan dengan cara menyusun korelasi rangking antara variabel bebas dengan 

absolut residual pada taraf α = 0,05. Jika masing-masing variabel bebas tidak 

berkorelasi secara signifikan dengan absolut residual, maka dalam model regresi 

tidak menjadi ada gejala heterokedastisitas. 
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3.9  Metode Analisis Data 

3.9.1 Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis data yang digunakan 

untuk mengukur pengaruh variabel bebas baik itu dua maupun lebih yang 

meliputi pendelegasian tanggung jawab (X1), Aktif (X2), Pengambilan keputusan 

oleh pimpinan (X3), Dan empati (X4) terhadap variabel terikat yaitu kinerja (Y). 

Adapun rumus model analisis linear berganda yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

Keterangan: 

Y = nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

b = koefisien regresi 

X1 = variabel pendelegasian tanggung jawab 

X2 = variabel aktif 

X3 = pengambilan keputusan pimpinan 

X4 = empati  

e = standard error 

 

3.9.2 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Menurut Gujarati (2001:199), koefisien determinasi berganda atau R square 

(R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah sumbangan atau kontribusi 

dari keseluruhan variabel bebas (X) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y), 
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sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan 

ke dalam model. Model tersebut dianggap baik apabila koefisien determinasi 

sama dengan satu atau mendekati satu. 

Cara untuk mengetahui besarnya tingkatan kontribusi dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yaitu dengan koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Sebagai pengukur ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap suatu 

kelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R
2
, maka akan semakin 

tepat pula garis regresinya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai R
2
, 

maka semakin tidak tepat garis regresinya untuk mewakili data hasil 

observasi. R
2 

memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1, apabila koefisien 

determinasi sama dengan satu atau mendekati satu maka model persamaan 

dianggap baik. 

2. Sebagai pengukur besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap naik 

turunnya nilai Y. 

 

3.10  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu asumsi mengenai parameter fungsi 

frekuensi variabel random. Pengujian hipotesis dianggap sebagai suatu prosedur guna 

menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak (Dajan, 1986:246). 
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3.10.1 Uji f test 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel pendelegasian tanggung 

jawab (X1), Aktif (X2), Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3), Dan empati 

(X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja paramedis (Y) yang 

disalurkan oleh Rumah Sakit Al-Rohmah. Ferdinand (2006:301) memaparkan 

rumus uji F adalah: 

 

Keterangan: 

F hitung = hasil uji simultan 

R
2
  = koefisien determinasi 

k  = jumlah variabel bebas 

n  = jumlah sampel 

Pengujian uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho: b1 ; b2 ; b3 = 0 jika Fhitung ≤ Ttabel atau apabila  probabilitas kesalahan ≥ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hal 

tersebut berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara 

pendelegasian tanggung jawab (X1), Aktif (X2), Pengambilan keputusan oleh 

pimpinan (X3), Dan empati (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  

kinerja paramedis (Y) pada tingkat kesalahan α = 0,05. 

2. Ho: b1 ; b2 ; b3 ≠ 0 jika Fhitung ≥ Ttabel atau apabila  probabilitas kesalahan ≤ 

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 
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pengaruh signifikan secara simultan pendelegasian tanggung jawab (X1), Aktif 

(X2), Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3), Dan empati (X4) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap  kinerja paramedis (Y) pada tingkat 

kesalahan α = 0,05. 

 

3.10.2 Uji T test 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel pendelegasian tanggung jawab 

(X1), Aktif (X2), Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3), Dan empati (X4)  

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja paramedis (Y). Ferdinand (2006:304) 

merumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

t = ukuran signifikan dari koefisien regresi secara individu 

bk = koefisien regresi 

Sbk= standard error koefisien regresi 

 

Pengujian uji F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho: b1 ; b2 ; b3 = 0 jika thitung ≤ ttabel atau apabila  probabilitas kesalahan ≥ 

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pendelegasian 

tanggung jawab (X1), Aktif (X2), Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3), 
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Dan empati (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap  kinerja 

paramedis (Y) pada tingkat kesalahan α = 0,05. 

2. Ho: b1 ; b2 ; b3 ≠ 0 jika Fhitung ≥ Ttabel atau apabila  probabilitas kesalahan ≤ 

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pendelegasian 

tanggung jawab (X1), Aktif (X2), Pengambilan keputusan oleh pimpinan (X3), 

dan empati (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap  kinerja 

paramedis (Y) pada tingkat kesalahan α = 0,05. 

 

3.10.3 Uji Dominan 

Menurut Gujarati dikutip dari Ghozali (2006:88), alat uji yang dipakai untuk 

menguji hipotesis yang berpengaruh dominan adalah koefisien standardized atau 

beta (β). Koefisien tersebut merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur variabel-variabel bebas (X) mana yang memiliki pengaruh paling tinggi 

dan pengaruh paling rendah terhadap variabel terikat (Y). Jumlah besar α yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05. Adapun kriteria penilaian 

adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan variabel yang signifikan dengen membandingkan thitung > ttabel 

(sig. < 0,05), maka dikatakan signifikan. 

b. Dari variabel yang signifikan, dipilih yang dominan. 
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c. Bila variabel pendelegasian tanggung jawab (X2), memiliki nilai koefisien 

yang lebih besar dibandingkan dengan variabel empati maka variabel aktif 

(X2) berpengaruh dominan terhadap variabel kinerja paramedis. 

 

 

 


