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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode (Pendekatan) Penelitian

Guna menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan

suatu metode penelitian, karena dengan adanya metode penelitian akan

memperlancar penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah

analisis deskriptif.  Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya

(J.W. Creswell, 2004). Penelitian ini sering disebut penelitian non-

eksperimen karena peneliti tidak melakukan control dan tidak

memanipulasi variabel penelitian. Tujuannya menggambarkan secara

sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang

diteliti secara tepat.1

1. Jenis Penelitian Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),

yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada

responden.2 Penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian

secara langsung terhadap Rumah Sakit Abdul Moeloek. Sedangkan

data pendukung dan pelengkapnya adalah

1 Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah,Metodologi Penelitian, C.V ANDI,Yogyakarta,
2010,hlm. 24.

2 Ibid, hlm. 28.
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buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan, maupun

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian

kuantitatif. Sumber data penelitian kuantitatif adalah  penelitian yang

datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik

statisitik.3

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi

dengan cara membaca, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-

data yang telah diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini data yang

peneliti peroleh berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media

perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara

individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Kelebihan

penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat

mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data

yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi.

Kemudian, data yang diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan

waktu, tenaga, dan baiaya yang lebih besar dibanding jika peneliti

menggunakan data sekunder.

3Ibid, hlm.  26.
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b. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak

dipublikasikan.4

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik

kesimpulannya.5 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BPJS

yang berada di RSUD Dr. H .Abdul Moeloek yang berjumlah 10

orang, dengan demikian populasi dalam penelitian ini berjumlah 10

orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila

populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang

diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian

berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-10%

atau 20-20% atau lebih.6 Karena populasi dalam penelitian ini

berjumlah kurang dari 100, maka sampel yang diambil adalah seluruh

4Ibid. hlm. 44
5 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, panduan modern penelitian kuantitatif, Alfabeta,

Bandung, 2014, hlm 80
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Rineka

Cipta, Jaakarta, 2010,hlm 134-135
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jumlah sampel tersebut, dengan demikian penelitian ini merupakan

penelitian populasi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  beberapa

teknik yaitu :

1. Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan

pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan

organisme itu sesuai tujuan-tujuan empiris.7Dalam penelitian ini,

penulis melakukan observasi langsung pada objek penelitian yaitu di

Rumah Sakit Abdul Moeloek.

2. Teknik Kuisioner

Teknik kuisioner adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan

menyebar angket, sehingga dalam waktu relatif  singkat dapat

menjangkau banyak responden. Secara garis besar ada dua cara

penggunaan kuisioner, yaitu disebarkan kemudian diisi oleh respons

dan digunakan sebagai pedoman wawancara dengan responden.8 Dalam

penelitian ini, penulis memberikan kuesioner kepada karyawan BPJS

yang berada di Rumah Sakit Abdul Moeloek.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert.

Dimana subvariabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. Pada

7 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya,Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 86.

8Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah,Op.Cit, hlm. 47.
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Skala Likert dilakukan dengan menghitung responden kesetujuan atau

ketidaksetujuan terhadap objek tertentu.Artinya pertanyaan yang

disusun peneliti memiliki kategori positif atau negatif.9

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila

informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku,

jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.10Jawaban

dari setiap item yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi

dari sangat positif hingga sangat negatif. Sementara untuk keperluan

analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut :

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

b. Setuju (S) diberi skor 4

c. Netral (N) diberi skor 3

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional menunjukan

indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel-

variabel secara terperinci, dalam hal ini definisi operasionalnya adalah

sebagai berikut :

9 V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit., hlm.95.
10Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, Op.Cit,hlm. 48.
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Tabel 3.1

Definisi variabel dan indicator pertanyaan

Operasional

Variabel

Definisi Variabel Indikator Pertanyaan

Reward

(X1)

Reward adalah suatu

sistem kebijakan yang

dibuat oleh sebuah

organisasi untuk

memberikan penghargaan

kepada karyawannya atas

nilai-nilai

usaha,keterampilan,

kompetensi dan tanggung

jawab mereka terhadap

organisasi. Reward juga

dapat diartikan sebagai

upah, ganjaran dan hadiah

.System reward meliputi

financial reward yaitu

yang berupa gaji tetap dan

komponen gaji lain serta

benefit, yang keduanya

diberikan seluruhnya

dalam pembayaran dan

nonfinancial reward yang

berupa

penghargaan,pemberian

wewenang, juga

kesempatan untuk

berkembang, serta

peningkatan kemampuan

berupa pelatihan dan

1. Tanggung

jawab

2. Upah

3. Gaji tetap

4. Penghargaan

5. Hadiah

1. Tanggung jawab

yang anda miliki

sesuai dengan

pekerjaan

2. Tanggung jawab

membuat lebih

disiplinan dalam

pekerjaan anda

3. Upah diberikan

langsung setelah

pekerjaan

diselesaikan oleh

anda

4. Upah diberikan

sesuai dengan

pekerjaan yang

dikerjakan oleh anda

5. Menurut anda gaji

sesuai dengan beban

pekerjaan

6. Menurut anda gaji

sesuai dengan

pengalaman kerja

7. Adanya penghargaan

memacu motivasi

kerja anda

8. Mendapat

penghargaan saat
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pengembangan melalui

sekolah kembali.  Rizki

Yudo menjelaskan bahwa

imbalan atau konfensasi

adalah manajemen fungsi

sumber daya manusia yang

berkaitan dengan semua

bentuk penghargaan yang

dijanjikan akan diterima

karyawan sebagai imbalan

dari pelaksanaan tugas

dalam upaya pencapaian

tujuan perusahaan. (Eni

Nurmiyati, Hubungan

pemberian reward dan

punishment dengan kinerja

karyawan pada  BPRS

Harta Insan Karimah

(Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah,2011) hlm

33.)

anda menyelesaikan

pekerjaan dengan

baik

9. Pemberian hadiah

dari pelaksanaan

pekerjaan

mempengaruhi

kinerja anda

10. Pemberian hadiah

menjadi motivasi

anda dalam mencapai

tujuan perusahaan

11. Pemberian hadiah

langsung pada saat

anda menyelesaikan

tugas dengan baik

Punishment

(X2)

Kata sanksi berarti

tindakan (hukum) yang

memaksa orang untuk

menepati janji atau

mentaati hukum. Sanksi

atau Punishment adalah

hukuman yang diberikan

karena adanya

pelanggaran terhadap

peraturan yang berlaku.

Sanksi dapat diberikan

berupa teguran, surat

1. Menepati janji

2. Teguran

3. Pemutusan

hubungan

kerja

4. Skorsing

5. Memperlemah

prilaku

negativ

1. Adanya sanksi

membuat anda

mengerjakan

pekerjaan dengan

waktu yang

ditentukan

2. Sanksi membuat

pekerjaan yang anda

lakukan harus

mencapai target

perusahaan

3. Mendapatkan teguran
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peringatan, skorsing dan

bahkan pemberhentian

atau pemutusan

hubungan kerja. Fungsi

penting dari Punishment

yang berperan penting

bagi pembentukan

tingkahlaku yang

diharapkan yaitu

membetasi perilaku,

bersifat mendidik, dan

memperkuat motivasi.

Ali, 1996 mengatakan

bahwa Punishment

diartikan sebagai suatu

konsekuensi yang tidak

menyenangkan terhadap

suatu respon perilaku

tertentu dengan tujuan

untuk memperlemah

perilaku tersebut dan

mengurangi frekuensi

perilaku berikutnya .

(Ade Vici Purnama,

pengaruh reward dan

punishment terhadap

kinerja karyawan PT

kereta api Indonesia

persero DAOP 8

Surabaya (Surabaya:

Universitas Wijaya Putra)

hlm 13.)

saat anda datang

terlambat

4. Mendapatkan teguran

saat anda tidak

menyelesaikan

pekerjaan dengan

baik

5. Pemutusan hubungan

kerja terjadi setelah

kesalahan dilakukan

berulang-ulang oleh

anda

6. Kelalaian yang

sangat fatal bisa

menjadi penyebab

anda mendapatkan

pemutusan hubungan

kerja

7. Mendapatkan

skorsing saat anda

tidak menyelesaikan

pekerjaan tepat pada

waktunya

8. Berusaha

memperbaiki kualitas

kerja anda setelah

mendapatkan

skorsing

9. Sanksi membuat anda

takut untuk

melanggar peraturan

perusahaan anda

10. Pemberian

konsekuensi

hukuman membuat
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anda memperhatikan

peraturan perusahaan

Pelayanan

(Y)

Pelayanan adalah setiap

kegiatan yang

menguntungkan dalam

suatu kumpulan atau

kesatuan, dan

menawarkan  kepuasan

meskipun hasilnya tidak

terikat pada suatu produk

secara fisik. Pelayanan

adalah suatu aktivitas

atau serangkaian aktivitas

yang bersifat tidak kasat

mata (tidak dapat diraba)

yang terjadi sebagai

akibat adanya interaksi

antar konsumen dengan

karyawan atau hal-hal

lain yang disediakan oleh

organisasi pemberi

pelayanan yang

dimaksudnya untuk

memecahkan untuk

memecahkan

permasalahan konsumen

atau pelanggan Pelayanan

juga dapat diartikan

setiap tindakan

membantu, menolong,

memudahkan dan

manfaat bagi orang lain.

Pelayanan pasien adalah

rangkaian kegiatan sikap

dan perilaku petugas

1. Menawarkan

kepuasan

2. Interaksi

3. Membantu

4. Kondisi

dinamis

sesuai

harapan

5. Mendapat

kepercayaan

dari

konsumen

1. Pelayanan yang anda

berikan telah sesuai

dengan SOP (standar

operasional prosedur)

perusahaan

2. Pelayanan yang anda

berikan telah

membuat konsumen

tersenyum

3. Konsumen dapat

mengutarakan

keinginan terhadap

perusahaan kepada

anda

4. Konsumen

mengutarakan

keluhan dengan

leluasa kepada anda

5. Membantu konsumen

untuk mendapatkan

pelayanan yang baik

dari anda

6. Anda memberikan

solusi penggunaan

produk kepada

konsumen

7. Lingkungan

pekerjaan yang

nyaman membuat

anda lebih semangat

dalam bekerja

8. Adanya arisan di

lingkungan kerja
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rumah sakit dalam

melayani atau merawat

pasiennya baik secara

langsung atau tidak

langsung. Dalam

persaingan yang semakin

ketat dan era globalisasi

dewasa ini, penan

petugas rumah sakit

memegang peran penting.

(Prof. Dr. Lijan Poltak

Sinambela, Reformasi

Pelayanan Publik.

Jakarta : Bumi Aksara.

2011. Hlm 5.)

menciptakan

lingkungan kerja

yang menyenangkan

9. Sapaan yang anda

berikan menciptakan

kenyamanan bagi

konsumen

10. Pemberian pelayanan

yang cepat dan akurat

dari anda untuk

memenuhi

permintaan

konsumen

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berarti: menimbang, menyaring, mengatur dan

mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar

memilih secara hati-hati data relevan tepat, dan berkaitan dengan

masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah

menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.11

Dari data-data yang di peroleh baik bahan data  primer, maupun

bahan data sekunder kemudian dikumpulkan, diolah  dilakukan dengan

cara:

11Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Mandar  Maju, Bandung,
1998, hlm. 78.
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a. Pemeriksaan dan editing yaitu mengoreksi apakah data yang

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar,dan sudah sesuai

dengan masalah.Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan

atau tanda menyatakan jenis sumber data.

b. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data

secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di

interpretasikan.

c. Sistematisasi data (systemotizing) yaitu mendapatkan data menurut

kerangka sistematika bahasan berdasarkan  urutan masalah.12

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas Kuisioner

Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang

hendak diukur artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran

dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi,

validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal atau subjek

yang ingin diukur.13

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam

mendifinisikan suatu variabel.Uji validitas sebaiknya dilakukan

pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya.  Hasil r hitung kita

12Abdul Kadir Muhammad, Penghantar Metodologi Research, Alumni, Bandung,1998,
hlm.126.

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung,  CV.
ALFABETA, 2012, hlm. 121.
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bandingkan dengan r tabel, dimana df= n-2 dengan sig 5%. Jika r

tabel < r hitung maka valid.

Dalam melakukan uji validitas ini penulis akan

menggunakan metode komputerisasi SPSS 17 dengan tehnik

pengujian dengan rumus product moment karel person sebagai

berikut:

r  = nΣxy – (Σx) (Σy)

√{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2}

Keterangan:

R = koefisien korelasi antar variabel x dan variabel y

N =  jumlah sample

ΣX = jumlah skor x

ΣY = jumlah skor  y

XY= skor rata-rata dari x dan y

b. Uji Reliabilitas Kuisioner

Uji Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.14

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas akan

menggunakan SPSS 18. Untuk penelitian ini peneliti juga

menggunakan batasan nilai Cronbac alpha sebesar 0,60, jika nilai

pada hasil reliabilitas kurang dari 0,60 maka hasil tersebut

14Suharsimi arikanto, prosedur penelitian:suatu pendekatan praktik, Rineka Cipta,
Jakarta, 2010, hlm. 195.



60

reliabilitas, sebaliknya apabila nilai pada hasil reliabilitas lebih

kecil dari 0,60 maka hasil tersebut tidak reliabilitas.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat

variabel penganggu atau residual yang memiliki distribusi normal

dalam model regresi.15

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi

normal ataukah tidak.Uji normalitas data uang dapat dilakukan

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah.

Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data

mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai

signifikanya. Jika signifikanya > 0,05 maka berdistribusi normal

dan sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak

berdistribusi normal.16

b. Uji Autokolerasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari

residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan lain yang

disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik

mensyaratkan tidak ada masalah autokorelasi.17

15Iqbal Hasan, hlm.20
16Wiratna sujarweni, Op.Cit. hlm. 225
17Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Alfabeta, Bandung , 2014,

hlm .158.
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Mendeteksi autokorelasi  dengan menggunakan nilai Durbin

Watson dengan criteria jika:

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

2) Anga D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada auto korelasi

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.18

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain

itu untuk uji ini juga untuk menghindrari kebiasaan dalam proses

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi

multikolerasi.19

3. Uji Hipotesis

a) Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Penerapan analisis sederhana Sugiono sebagai berikut:”

analisis regresi linier digunakan peneliti, bila peneliti bermaksud

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel

dependen,bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya), jadi analisis

18Wiratna Sujarweni, Op.Cit. Hlm.177
19Ibid, hlm 158.
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regresi berganda dilakukan  bila jumlah varibel independennya

minimal dua.20

Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji kebenaran

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang ,modelnya

sebagai berikut21:

Y= a + bX1+bX2

Dimana:

Y = Pelayanan

X1 = Reward

X2 = Punishment

a = Konstanta

b) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam

menerangkan variabel yang terikat. Koefisien determinasi (R2)

dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara

0<R2<1.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variasi

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Secara

umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing

20Sugiono, Op.Cit.hlm 210
21Wiratna sujarweni, Op.Cit. hlm.149.
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pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (timeseries)

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.22

c) Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel

bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.23

d) Uji T (Parsial)

Digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis

benar.Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam

menerangkan variabel terikat.24

Prosedurnya yaitu dengan menentukaan Ho dan Ha (hipotesis nihil

dan hipotesis alternatif), dengan melihat hasil print out komputer

melalui program SPSS for windows, diketahui nilai t –hitung

dengan nilai signifikansi nilai t.

Jika nilai signifikansi nilai t <0,05 maka ada pengaruh yang

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika

signifikan nilai t>0,05 maka tidak ada pengaruh yang signifikan

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya Ho diterima

dan menolak Ha, pada tingkat signifikansi a=5%. Namun bila nilai

t sig<0,10 maka ada pengaruh yang signifikan pada signifikan a.

22Ibid.,hlm. 83.
23Wiratna Sudjarweni, Ibid, hlm 162
24Wiratna Sujarweni, Op.Cit.hlm. 161.
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Rumus : t= √
Dimana :

t = nilai t yang dihitung

= nilai rata-rata

µo = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel


