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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Deskripsi Umum 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif, yaitu enelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2003:14). Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel 

populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. 

3.1.2 Objek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Akademi 

Kebidanan Ummi Khasanah. 

Alamat : Jalan Pemuda Gandekan, Bantul, Yogyakarta 55711              

(Sebelah barat Masjid Agung Bantul).              

    Phone  : 0274-368055 

   E-mail  : akbiduk@gmail.com 

  Website  : www.akbiduk.ac.id 

 

mailto:akbiduk@gmail.com
http://www.akbiduk.ac.id/
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2. Gambaran Umum Perusahaan 

Yayasan Ummi Khasanah adalah sebuah yayasan umum yang bergerak 

dalam bidang pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan serta pemenuhan 

kebutuhan pendidikan untuk masyarakat dan serta pemenuhan kebutuhan 

pendidikan untuk masyarakat. Salah satunya adalah Akademi Kebidanan Ummi 

Khasanah Bantul Yogyakarta yang merupakan salah satu institusi pendidikan 

kebidanan yang memiliki Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak di wilayah DIY. 

Berdiri sejak tahun 2007 dan saat ini telah mengantongi status akreditasi B. Untuk 

usia institusi pendidikan yang baru berumur tujuh tahun ini merupakan status 

akreditasi yang cukup membanggakan. Mahasiswa akademi kebidanan Ummi 

Khasanah berasal dari seluruh propinsi di Indonesia. Tenaga pengajar di Akademi 

kebidanan Ummi Khasanah berlatar belakang pendidikan sarjana (S1,S2, dan S3) 

dari unsur akademisi dan praktisi yang profesional di bidangnya. 

Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul Yogyakarta memandang, 

bahwa pendidikan tenaga kesehatan sebagai perwujudan misi kerisalahan, maka 

Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Bantul melakukan upaya untuk menyiapkan 

insani yang berakhlak mulia, sedangkan misi kerahmatan bermakna menyiapkan 

mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang profesional dengan beberapa 

keunggulan, sehingga mampu untuk ”market share” di era globalisasi. Pada tahun 

2010 Akademi Kebidanan Ummi Khasanah juga telah mendapatkan predikat 

sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia dengan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) terbaik yang diselenggarakan oleh Dirjen DIKTI. Prestasi 
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regional yang telah didapat pada tahun 2011 sebagai PTS terbaik kedua dalam 

persentase kelulusan uji kompetensi utama dan di tahun 2012 sebagai PTS terbaik 

dalam persentase kelulusan uji kompetensi utama. Sebagai institusi pendidikan yang 

Muda, Berkualitas dan Terpercaya Akademi kebidanan Ummi Khasanah ikut 

berperan serta dalam program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

anak bangsa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian 

bayi dengan mencetak lulusan bidan yang profesional.  

3.2  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur 

untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dalam penelitian. 

1) Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana karyawan memiliki tujuan 

dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya (jabatannya) dalam 

organisasi (Luthans, 2006:250). Indikatornya yaitu: 

- Komitmen Afektif ( ) adalah perasaan suka atau tertarik pada 

organisasi yang memunculkan keinginan untuk tetap tinggal dan menjalin 

hubungan sosial serta menghargai hubungan dengan organisasi dan 

anggota oranisasi lainnya. Indikatornya yaitu : 

a. Keterikatan  

b.Emosional 

c. Keterlibatan  

- Komitmen Berkelanjutan ( ) adalah perasaan berat untuk meninggalkan 

organisasi dikarenakan kebutuhan untuk tetap bertahan dengan segaala 
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pertimbangan yang ada pada organisasi (Ramlan Ruvendi, 2005:17). 

Indikatornya yaitu : 

a. Kebutuhan  

 

b. Kerugian  

 

- Komitmen Normatif ( ) adalah perasaaan yang mengharuskan untuk 

bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap organisasi. Indikatornya yaitu : 

a. Kesadaran  

 

b.Tanggung jawab  

 

2) Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau perilaku 

nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Hasibuan, 

2002:59). Indikatornya yaitu: 

- Prestasi kerja 

- Kedisiplinan 

- Kreatifitas 

- Bekerja sama 

- Kecakapan 

- Tanggung jawab 
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3) Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 

2005:194). Indikatornya yaitu: 

- Tujuan dan kemampuan 

- Teladan pemimpin 

- Balas jasa 

- Keadilan 

- Waskat 

- Sanksi hukum 

- Ketegasan 

- Hubungan kemanusiaan 

3.3 Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data 

primer ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. 

Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang profil sosial dan 

identifikasi responden, berisi data responden yang berhubungan dengan 

identitas responden dan keadaan sosial seperti: usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, dan masa kerja, selanjutnya berkaitan dengan komitmen 

organisasi, disiplin, dan kinerja karyawan. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung 

kebutuhan primer seperti buku, literatur, internet, dan bacaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Metode Kuesioner (angket) 

Yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan sudah 

menyediakan pilihan jawaban dan responden diberikan kesempatan untuk 

memilih jawaban dari beberapatipe jawaban yang tersedia. Skala nilai yang 

diberikan, yaitu: 

4 = Sangat setuju 

3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat tidak setuju 

2. Studi Pustaka  

Pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk 

memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan 

rumus-rumus tertentu dalam menganalisa. 
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3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat mengukur konsep 

tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006:39). Uji validitas digunakan untuk 

memilih item-item pertanyaan yang relevan untuk dianalisis. Uji validitas 

dengan melihat korelasi antar skor masing-masing item pertanyaan dengan skor 

total (item total corelatiaon). Perhitungan validitasini dilakukan dengan rumus 

teknik korelasi product moment peron, dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 

2000:19) : 

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

  

Keterangan : 

rxy  :  koefisien korelasi  X dan Y 

n  :  banyaknya sampel penelitian 

Y  :  skor total 

X  :  skor item 

XY  : jumlah dari hasil perkalian antara skor X dam skor Y 

X :  jumlah dari skor X 

Y  :  jumlah dari skor Y 
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X
2 

: jumlah pengkuadratan skor-skor X 

Y
2
  : jumlah pengkuadratan skor-skor Y 

Syarat minimum dianggap valid adalah : 

-  Menghasilkan r hitung yang positif 

-  Besarnya r hitung lebih besardari r tabel. 

  Kedua syarat tersebut dipenuhi dalam uji validitas, sehingga dapat 

dikatakan valid. Pengujian validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor pada masing-masing item dengan skor totalnya. Teknik 

korelasi seperti ini dikenal dengan teknik korelasi product moment. Untuk 

mengetahui apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, maka diperlukan 

tabel signifikan nilai r product moment. 

2. Uji Reliabilitas 

Keandalan (reliabilitas) suatu pengukuran menunjukan sejauh mana 

pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin 

pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrument. 

Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai 

stabilitas dan konsistensi di mana instrument mengukur konsep dan membantu 

menilai ketepatan sebuah pengukuran (Ghozali, 2005:42). 
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3.4 Populasi 

Adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian, baik itu seluruh 

anggota, sekelompok orang, kejadian, atau terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2008:115).  

3.5 Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis refgresi linier berganda. Uji asumsi klasik digunakan untuk 

meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat 

dipergunakan (valid). 

2.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik 

normal P-P Plot. 

Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah: (Ghazali, 2005) 

1. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan titik mengikuti arah garis diagonal 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesame variabel 

independen sama dengan nol (Ghazali,2005). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai inflasi variance. Jika nilai tolerance bebeas > 0,10 dan VIF 

(Variance Inflation Factor) < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antara variabel bebas dalam model regresi (Ghazali, 2002:92). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedetisits adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghazali,2005). 
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Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian diteliti menggunakan grafik 

scatterplot, adapun dasar analisisnya sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, terdapat titik yang ada membentuk suatu pola 

yang beraturan (bergelombang kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar ke atas dan di bawah nol pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghazali, 2005). Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Menurut Santoso (2001), deteksi ada tidaknya  

autokorelasi dengan menggunakan besaran Durbin-Watson (DW) yang memiliki 

kriteria sebagai berikut:   

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi: 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4- dl ≤ d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokolerasi positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d <4 – du 
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3.6 Analisis Statistika 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh anatara 

lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Y = a +   +  +   + Z 

Keterangan: 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Komitmen Organisasi Afektif 

X2 = Komitmen Organisasi Berkelanjutan 

X3 = Komitmen Organisasi Normatif 

Z = Disiplin Kerja 

2. Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini 

menggunakan uji statistik F dengan tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 

5%, taraf signifikan α = 0,05. 

 = diterima jika f hitung < f tabel untuk α = 5% 

 = diterima jika f hitung > f tabel untuk α = 5% 
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3.  Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian 

hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 

dengan taraf signifikan sebesar α = 0,05. Penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan kriteria: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). 

Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

4.  Koefisien Determinasi ( ) 

Koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 nilai  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen mamberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghazali, 2005:169). 
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3.7 Analisis Jalur 

Analisis jalur dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1934, analisis jalur 

merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat 

yang ditimbulkannya. Analisis jalur mempunyai kedekatan dengan regresi berganda 

atau dengan kata lain regresi berganda merupakan bentuk khusus dari analisis jalur. 

Menurut Robert D. Retherford (1993), analisis jalur ialah suatu teknik untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel 

bebasnya mempengaruhi variabel tergantungnya tidak hanya secara langsung tetapi 

juga secara tidak langsung. Sedangkan menurut Paul Webley (1997), analisis jalur 

merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk 

memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat 

hipotetikal dalam seperangkat variabel. Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar yang 

sebaiknya dipenuhi dalam analisis jalur, diantaranya ialah: 

 Adanya linearitas, hubungan antar variabel yang bersifat linear. Digunakan 

uji hipotesis kelayakan model dengan menggunakan angka sig atau F untuk 

pengaruh gabungan dan uji t untuk pengaruh parsial. 

 Adanya aditivitas, tidak ada efek-efek interaksi. 

 Data berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data 

berskala interval. Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya 

data diubah dengan menggunakan metode suksesive interval (MSI) terlebih 

dahulu. 
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 Semua variabel residual (tidak diukur) tidak berkorelasi dengan salah satu 

variabel-variabel dalam model. 

 Istilah gangguan (disturbance terms) atau variabel residual  tidak boleh 

berkorelasi dengan semua variabel endogenous dalam model. Jika dilanggar, 

maka akan berakibat hasil regresi menjadi tidak tepat untuk 

mengestimasikan parameter-parameter jalur. 

 Sebaiknya hanya terdapat multikoliniearitas yang rendah. Multikolinieritas 

maksudnya dua atau lebih variabel bebas (penyebab) mempunyai hubungan 

yang sangat tinggi. Jika terjadi  hubungan yang tinggi maka  kita akan 

mendapatkan standar error yang besar dari koefesien beta (b) yang 

digunakan untuk menghilangkan varians biasa dalam melakukan analisis 

korelasi secara parsial.  

 Adanya recursivitas. Semua anak panah mempunyai satu arah, tidak boleh 

terjadi pemutaran kembali (looping).  

 Spesifikasi model  benar diperlukan untuk menginterpretasi koefesien-

koefesien  jalur. Kesalahan spesifikasi  terjadi ketika variabel penyebab yang 

signifikan dikeluarkan dari model. Semua koefesien jalur akan 

merefleksikan kovarians bersama dengan semua variabel yang tidak diukur 

dan tidak akan dapat diinterpretasi secara tepat dalm kaitannya 

dengan  akibat langsung dan tidak langsung.  

 Terdapat masukan korelasi yang sesuai. Artinya jika kita menggunakan 

matriks korelasi sebagai masukan, maka korelasi Pearson digunakan untuk 
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dua variabel berskala interval; korelasi polychoric untuk dua variabel 

berksala ordinal; tetrachoric untuk dua variabel dikotomi (berskala 

nominal); polyserial untuk satu variabel interval dan lainnya ordinal; dan 

biserial untuk satu variabel berskala interval dan lainnya nominal.  

 Terdapat ukuran sampel yang memadai. Jika dalam contoh ini hanya 

diberikan 30 sampel, maka sebaiknya untuk riset yang sebenarnya gunakan 

sample minimal 100 untuk memperoleh hasil analisis yang signifikan dan 

lebih akurat.  

 Sampel sama dibutuhkan untuk pengitungan regresi dalam model jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Tahapan-tahapan penyelesaian dalam penelitian ini adalah: 

Tahap I 

Menentukan model diagram jalurnya berdasarkan paradigma hubungan antar 

variabel sebagai berikut: 

 

    €1 €2 

  

 

   

  

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afektif 

 

 

Normatif 

 

Berkelanjutan 

 

Disiplin 

 

Kinerja 
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Tahap II 

Membuat diagram  jalur struturalnya sebagai berikut: 

      €1 €2  

 

  

 

   

  

   

    

  

Diagram jalur di atas terdiri atas dua persamaan struktural, dimana X1, X2, dan  

X3, adalah variabel eksogen dan Z serta Y adalah variabel endogen. Persamaan 

strukturalnya adalah sebagai berikut: 

1. Z = PZ X1 + PZ X2 + PZ X3 + €1  (sebagai persamaan substruktur 1) 

2. Y = PY X3 + PY Z + PY X2 + PY X1 +€2  (sebagai persamaan substruktur 2) 

 dimana: 

Z   : Disiplin Kerja 

Y   : Kinerja Karyawan  

X1  : Afektif 

X2  : Berkelanjutan 

X3  : Normatif 

€1 & €2  : Error 

 

 

X1 

 

X3 

X2 Z Y 
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Rumusan pertama digunakan untuk menghitung pengaruh langsung variabel XI, 

X2, dan X3 terhadap variabel Y, sedangkan rumus kedua digunakan untuk mengitung 

pengaruh tidak langsung variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y melalui variabel 

Z. 

Tahap III 

Analisis menggunakan SPSS terdiri dari dua langkah. Pertama adalah analisis untuk 

substruktur 1 dan kedua untuk substruktur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


