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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis eksplanatori (explanatory 

research). merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu 

variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian eksplanatori 

(explanatory research) ini dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis dan 

penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tersebut, hasil hipotesis tersebut 

membantu untuk meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang menjadi topik 

penelitian. 

3.2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini tidak 

semata-mata melakukan replikasi atas penelitian terdahulu, tetapi juga melakukan 

pengembangan penelitian terhadap penelitian sejenis.  

3.3. Lokasi dan Periode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa yang bertempat di Jl. Garuda No. 05 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Periode penelitian ini berlangsung selama satu (1) bulan, yaitu 

dimulai tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2018. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam 

penelitian ini merupakan jumlah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa secara keseluruhan yaitu berjumlah 497 orang. 

3.4.2. Teknik Penentuan Besar Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk 

menentukan ukuran sampel, yaitu: 

n = N / (1 + N.e2) 

n = 497 / (1 + 497. (0,102)) 

   = 83,24958124 (84) 

Keterangan:  

n  =  ukuran sampel 

N =  jumlah populasi 

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditoleransi (10%) 

Diketahui jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 497 orang, 

maka jumlah populasi yang diambil sebagai sampel adalah 84 orang. 
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3.4.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2016). 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability 

sampling. Sugiyono (2016) mendefinisikan probability sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis metode 

probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Simple random sampling merupakan pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016). 

3.5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder.  

a. Data Primer. 

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data primer diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian, yaitu dari responden melalui penyebaran kuesioner. 

Responden yang dimaksud adalah karyawan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Sumbawa Besar. 

b. Data Sekunder. 

Menurut Sugiyono (2016) data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Data sekunder didapat dari sumber lain yang diperlukan 



30 
 

 
 

sebagai penunjang penelitian, data sekunder digunakan sebagai pendukung 

data primer. Data sekunder dapat berupa catatan ataupun laporan berupa arsip.  

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Agar dapat memperoleh data  yang relevan,  digunakan beberapa metode 

pengumpulan data, yaitu: 

a. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2016), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan karyawan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Besar.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan membandingkan, mengamati, menganalisa, 

dan mengevaluasi secara langsung ataupun tidak langsung data-data serta 

dokumen yang terkait dengan penelitian. 

c. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2016), kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharpkan dari responden. 
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d. Studi Kepustakaan  

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan 

mempelajari literatur dan buku-buku serta referensi yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya 

penyusunan landasan teori yang sangat berguna dalam pembahasan 

3.7. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan pengertian variabel yang diungkap 

dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, praktik, nyata dalam lingkup 

obyek yang diteliti. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel-

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Budaya K3 (X) 

Berdasarkan beberapa pengertian budaya K3 yang telah dijabarkan dalam bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya K3 yang dimaksud 

dalam penelitian ini meliputi sikap, perilaku, nilai-nilai, serta persepsi para 

karyawan RSUD Sumbawa Besar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 

yang dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. Cooper (2002) menjelaskan 

terdapat beberapa indikator budaya K3  yaitu: 

a. Pekerja (person), terdiri dari sikap, dan keyakinan 

b. Perilaku (behaviour), terdiri dari kebiasaan sehari-hari di tempat kerja,  

pelatihan, bimbingan keselamatan, pengenalan, komunikasi inter personal, 

dan kepedulian. 
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c. Lingkungan hidup (environment) terdiri dari prosedur kerja, perlengkapan, 

peralatan, mesin, tata letak barang, suhu, sistem manajemen K3, dan iklim 

K3. 

2. Motivasi kerja 

Berdasarkan beberapa pengertian motivasi kerja yang telah dijabarkan dalam 

landasan teori pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan motivasi kerja dalam penelitian ini adalah keinginan atau dorongan 

dari dalam diri karyawan RSUD Sumbawa yang menentukan arah perilaku 

mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan (2004) indikator 

motivasi kerja dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu motivasi 

langsung (direct motivation) dan motivasi tidak langsung (indirect 

motivation). 

a. Motivasi langsung (direct motivation), terdiri dari : 

- Motivasi materiil, dan  

- Motivasi non materiil. 

b. Motivasi tidak langsung (indirect motivation), terdiri dari: 

- Fasilitas yang mendukung, 

- Suasana kerja yang kondusif, dan 

- Penempatan yang tepat. 

3. Kinerja karyawan 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kinerja karyawan yang telah 

dijabarkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja karyawan dalam penelitian ini adalah hasil kerja 
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yang dicapai oleh seorang karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sumbawa secara keseluruhan dalam melaksanakan tugasnya dengan 

didasarkan pada pengetahuam, keterampilan serta kecakapan yang dimiliki. 

Robbins (2006) menyatakan terdapat beberapa indikator mengenai kinerja 

karyawan, yakni :  

a. Kualitas. 

 Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

b. Kuantitas.  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas.  

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud kenaikan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

e. Kemandirian.  

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari 

orang lain atau pengawas. 
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f. Komitmen kerja.  

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

Tabel 3.1. 
Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

No Variabel Indikator Item 

1 Budaya K3 (X) X1 : Pekerja a. Sikap, 
b. Keyakinan. 

  X2 : Perilaku a. Kebiasaan sehari-
hari di tempat kerja, 

b. Kepedulian secara 
aktif. 

  X3 : Lingkungan kerja a. Perlengkapan, 
b. Sistem manajemen 

K3. 
2 Motivasi kerja (Z) Z1 : Motivasi langsung 

(direct motivation) 

a. Motivasi materiil,  
b. Motivasi non 

materiil  
  Z2 : Motivasi tidak  

langsung (indirect  
motivation) 

a. Fasilitas yang 
mendukung, 

b. Suasana kerja yang 
kondusif 

3 Kinerja karyawan (Y) Y1 : Kualitas  1. Persepsi karyawan, 
2. Kesempurnaan 

tugas.  
  Y2 : Kuantitas 1. Jumlah unit aktivitas 

yang dihasilkan 
2. Jumlah siklus 

aktivitas yang 
dihasilkan 

  Y3 : Ketepatan waktu 1. Aktivitas 
diselesaikan pada 
awal waktu 

2. Memaksimalkan 
waktu yang tersedia 
untuk aktivitas lain. 

  Y4 : Efektivitas 1. Memaksimalkan 
tingkat penggunaan 
sumber daya 
organisasi. 

2. Kenaikan hasil dari  

Bersambung Ke Halaman Selanjutnya 
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Lanjtan Tabel 3.1. 
No. Variabel Indikator Item 
   setiap unit dalam 

penggunaan sumber 
daya 

  Y5 : Kemandirian  1. Kemampuan 
karyawan dalam 
melaksanakan tugas 

2. Menjalankan tugas 
tanpa meminta 
bantuan dari orang 
lain 

  Y6 : Komitmen kerja 1. Komitmen kerja 
karyawan dengan 
instansi 

2. Tanggung jawab 
karyawan terhadap 
kantor 

Sumber : Cooper, 2002; Hasibuan, 2004; Robbins, 2006. 
 
3.8. Instrumen Penelitian.  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

dengan skala pengukuran interval, yang menggunakan pengukuran Likert. Model 

pengukuran Likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, serta persepsi 

seseorang ataupun sekelompok orang (responden) tentang fenomena sosial yang 

akan diteliti. Model pengukuran Likert ini menggunakan interval setiap jawaban 

responden dengan skala 1 sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Skala 1  =  sangat tidak setuju (STS) 

b. Skala 2  =  tidak setuju (TD) 

c. Skala 3  = kurang setuju (KS) 

d. Skala 4  =  setuju (S) 

e. Skala 5  = sangat setuju (SS) 
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3.8.1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Sugiyono (2017) mengdefinisikan validitas merupakan derajat ketetapan 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kelayakan atau valid tidaknya kuesioner 

penelitian. Valid tidaknya kuesioner penelitian tersebut diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan tarif 

signifikan (sebesar 10%) sebagai nilai kritisnya dan membandingkan 

antara nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar 

dari nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Begitu juga 

sebaliknya apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka 

kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.  

r hitung > r tabel = valid 

r hitung < r tabel = tidak valid 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang 

diuji hanya item yang valid saja. Menurut Sugiyono (2016) reliabilitas 

merupakan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang 

memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu 

dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

kehandalan indikator dan mengetahui konsistensi alat ukur penelitian. Jika 
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angka reliabilitas Alpha Cronbach >0,6 maka item variabel tersebut 

dinyatakan reliabel (Ghozali, 2009). Maka dari itu, apabila nilai dari 

reliabilitas instrumen lebih besar atau sama dengan 0,6, seluruh instrumen 

penelitian yang digunakan dinyatakan reliabel. 

3.9. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang mempergunakan alat 

analisis yang bersifat kuatitatif yaitu model statistik. Adapun alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis statistik deskriptif dan analisis 

statistik inferensial. 

3.9.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Penggunaan alat analisis 

statistik deskriptif dalam penelitian dapat membantu menganalisis 

menggambarkan keadaan data sebagimana adanya menggunakan parameter-

parameter statistik deskriptif yang tersedia seperti mean, median, modus, 

distribusi frekuensi  serta ukuran statistik lainnya. 

3.9.2. Analisis Statistik Inferensial  

Statistik inferensial merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk 

menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel 

dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Menurut 
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Sugiyono (2016) statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Analisis 

statistik inferensial disebut juga dengan statistik probabilitas, karena kesimpulan yang 

diberlakukan untuk populasi berdasarkan sampel itu kebenarannya bersifat peluang 

(probability) yaitu peluang kesalahan dan kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk 

prosentase. Statistik inferensial merupakam statistik yang cocok digunakan untuk 

penelitian yang sampelnya diambil secara acak dari populasi. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal. Kalau nilai residual tidak mengikuti 

distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil 

(Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan 

uji normalitas adalah dengan menggunakan grafik normal probability plot.  

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan menggunakan grafik 

normal probability plot adalah dengan melihat persebaran data atau titik pada 

sumbu diagonal dari residualnya. Apabila data atau titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dikatakan terdistribusi 

normal. Begitu pula sebaliknya, apabila data atau titik menyebar jauh dari arah 

garis atau tidak mengikuti diagonal, maka data dikatakan tidak terdistribusi 

normal.  

2. Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan 
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uji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot SPSS. Pada 

prinsipnya uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot SPSS 

adalah melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel independen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

grafik scatterplot SPSS adalah apabila penyebaran titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur misalnya bergelombang, melebar kemudian 

menyempit, maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun 

apabila penyebaran titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dalam penelitian ini, 

digunakan metode analisis jalur (path analysis). Menurut Jonathan Sarwono 

(2010) analisis jalur (path analysis) merupakan teknik analisis yang digunakan 

untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang 

disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefesien jalur 

sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen 

exogenous terhadap variabel dependen endogenous. Riduwan dan Achmad (2008) 

menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji path analysis adalah 

sebagai berikut:  

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural. 

2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi; 
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a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan 

rumuskan persamaan strukturalnya yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 

b. Menghitung koefisien regresi untuk setiap sub struktur yang telah 

dirumuskan.  

3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan) kaidah pengujian 

signifikansi dengan menggunakan program SPSS; 

a. Jika nilai probabilitas 0,1 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 

sig, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

b. Jika nilai probabilitas 0,1 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

sig maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

4. Untuk mengetahui signifikansi analisis jalur bandingkan antara nilai 

probabilitas 0,1 dengan nilai probabilitas sig dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut:  

a. Jika nilai probabilitas 0,1 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 

sig, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.  

b. Jika nilai probabilitas 0,01 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

sig, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

5. Menguji kesesuaian antar modal analisis jalur. 

6. Merangkum ke dalam tabel. 

7. Memaknai dan menyimpulkan. 
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4. Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Mediasi 

Untuk lebih mengetahui signifikansi variabel mediasi, digunakan uji sobel 

(Sobel Test). Ghozali (2009) mengatakan pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Sobel Test). Uji sobel dilakukan 

dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel budaya K3 (X) 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y) yang dimediasi oleh variabel motivasi 

kerja (Z). Adapun rumus uji Sobel adalah sebagai berikut: 

Sab =  

Keterangan: 

Sab : besarnya standar eror pengaruh tidak langsung  

a     : jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Z)  

b     : jalur variabel intervening (Z) dengan variabel dependen (Y)  

sa   : standar eror koefisien a  

sb   : standar eror koefisien b 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka perlu menghitung nilai t dari koefisien ab. Nilai t 

hitung dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > t tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi yang signifikan. Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

t =  

 


