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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UPTD Kesehatan perawatan Desa Sungai 

Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat Jln. 

Poros Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi.Penelitian ini dimulai pada bulan September 2017 hingga 

selesai. 

 

3.2 Populasi  dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas atau karakterristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono 2009). Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada UPTD Kesehatan 

Perawatan Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi dengan populasi sebanyak 47 orang pada tahun 2016. 

3.2.2 Sampel   

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiono 2007). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh pegawai yang ada di UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sejumlah 47 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total 
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sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan 

populasi (Sugiono, 2007), alasan mengambil total sampling karna menurut 

(Sugiono, 2007) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan 

sampel penelitian seluruhnya. 

Teknik total sampling digunakan untuk pengambilan sampel pada 

penelitian ini karena pada dasarnya semua pegawai dipimpin oleh satu pemimpin 

yang sama, dimana gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin sama 

dihadapan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal lingkungan, 

semua pegawai tanpa memandang jabatan berhak memperoleh lingkungan kerja 

yang sama seperti adanya fasilitas kerja yang memadai dalam menunjang 

pekerjaannya, kenyamanan lingkungan kerja yang membuat para pegawai merasa 

nyaman dan aman berada dalam kantor. Adapun jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 47 orang. 

 

3.3  Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitaif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran 

statistik.Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa 

alami, melainkan dalam numerik. 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang mencakup hampir semua data non-

numerik.Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta 

dan fenomena yang diamati. 

3.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

 Yaitu data yang diporeloh langsung dari sumber pertama baik dari individu 

atau perorangan seperti hasil pengisian kuesioner, serta data-data lain yang 

ada hubungan dengan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data atau laporan perusahaan yang telah diolah oleh perusahaan/organisasi 

seperti sejarah organisasi/perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan, 

pembagian tugas, wewenang dan pembagian tugasdari masing-masing 

satuan organisasi pada UPTD Kesehatan Perawatan Desa Sungai Buluh 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

kunjungan dan pengamatan secara langsung dilukasi penelitian. 
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2. Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah di siapkan kemudian dibagikan kepada setiap 

responden untuk diisi dan dijawab. 

Pertanyaan dalam  kuesioner menggunakan skala liket dari pertanyaan 

yang di berikan kepada reponden, seperti : 

Tabel 3.1: bobot penilaian skala likert 

Bobot Penilaian 

1 Sangat tidak setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

 

3.5 Metode Analisis Data  

Metode analisis yang penulis gunakan untuk pengolahan data adalah 

Analisis kuantitatif, yaitu suatu teknik penganalisisan data dengan cara 

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

masalah hasil penelitian dengan menggunakan pengukuran-pengukuran dan 

pembuktian-pembuktian khususnya mengenai pengujian hipotesa yang telah 

dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan metode statistik.  

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis yang dapat 

diklasifikasikan kedalam kategori yang berwujud angka-angka, yang dapat 

dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh (Umar dalam 

Conie, 2013). Analisis kuantitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk 

menganalisis seberapa kuat dan besarnya pengaruh antara satu variabel terkait 

dengan tiga variabel bebas.Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 
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3.5.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiono (2008), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengancara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah pahami. 

Penelitian ini menggunakan metode analisi data secara deskriptif, menurut 

Sugiono (2008) yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis.Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang 

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima 

ataukah ditolak berdasarkan data yang terkumpul.Apabila berdasarkan data yang 

dapat dikumpulkan secara berulang-ulang ternyata hipotesis diterima, maka 

hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori. 

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian 

dibuat berdasarkan proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan 

dan analisis data. Oleh karena itu, hasil kesimpulan akan tergantung pada kualitas 

data-data yang akan diuji pada sebuah penelitian, dari data-data inilah nantinya 

yang akan mempengaruhi baik buruknya suatu kesimpulan penelitian dan data 

yang dimaksud adalah sebagai berikut ini: 
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1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kehandalan 

atau kesahihan suatu intrumen.Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, mampu mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat.  

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud Arikunto (2010).Perhitungan validitas dengan melihat 

correlated item total correlation. Menyatakan bahwa bila koefisien relasi 

antara skor suatu indikator dengan skor total seluruh indikator lebih besar 

0,3 (r ≥ 0,3) maka instrumen tersebut dianggap valid (Solimun, 2007). 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Dalam 

penelitian, realibilitas adalah sejauh mana instrumen yang ada dapat 

dipercaya, yang realibel akan menghasilkan kesimpulan yang dapat 

dipercaya juga.  

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka 

berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu.Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 
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diandalkan (Arikunto, 2010). Perhitungan reliabilitas dengan melihat 

realibility coefficients pada alpha.Suatu indikator dianggap cukup realibel 

apabila α ≥ 0,6(Solimun, 2010). 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi 

asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi, kemudian baru dilakukan uji hipotesis 

melalui uji-t dan uji-F untuk menentukan ketepatan model. 

1 Uji Normalitas  

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal.Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

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

  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran 

data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 

2011). 

2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antar variabel bebas.Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara korelasi bebas 

jika variabel bebas berkolerasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama 

variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF).  

Apabila nilai tolerance ≤ dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ dari 

10, maka menunjukkan adanya multikolonearitas, dan sebaliknya apabila 

nilai tolerance ≥ 0,1 atau samadengan nilai VIF ≤ dari 10, maka model 

regresi bebas dari multikolonearitas (Ghozali, 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual pengamatan yang lain 

tetap, disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas.Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antar 

nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID 

dengan dasar analisis sebagai berkut (Ghozali, 2011). 

a) Jika terdapat pola tertentuyang dihasilkan dari hasil pengujian 

menunjukkan bentuk seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal 
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ini dapat mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas pada data 

penelitian tersebut . 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebut diatas dan 

dibawah adalah angka nol pada sumbu Y, maka tidak ada 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, selain itu analisis regresi linear 

berganda digunakan pula untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Y = βɵ + β1 X1 + β2 X2+e 

Keterangan : 

Y      = Variabel Motivasi Kerja  

βɵ  = Konstanta 

X1  = Variabel Gaya Kepemimpinan 

X2  = Variabel Lingkungan Kerja 

β1,β2,β3 = Koefisien Regresi 

e  = koofisien pengganggu (error) 

 

3.5.5 Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodness of Fit nya, secara statistik setidaknya ini dapat diukur dengan nilai 

statistik F, nilai statistik t, dan nilai koefisien determinasi.Perhitungan disebut 
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secara signifikan apabila nilai uji F dan uji t berada dalam daerah kritis (daerah 

diman Ho ditolak).Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilainya berada dalam 

daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2011). 

1. Uji Statistik F 

  Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau 

tidak (Priyatno, 2008). Uji statistik F menguji dua atau lebih variabel yang 

dihasilkan dari persamaan regresi tersebut secara bersama-sama (simultan) 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, maka 

dapat dilakukan dengan uji statistik F dengan ketentuan : 

a) Jika F hitung > F tabel, maka  didapat pengaruh yang kuat antara variabel 

independen dengan variabel dependen 

b) Jika F hitung < F tabel, maka didapat pengaruh yang lemah antara 

variabel independen dengan variabel dependen 

2. Uji Statistik T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi  

variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t digunakan menguji secara 

parsial atau individual pengaruh dari masing-masing variabel independen 

yang dihasilkan dari persamaan regresi secara individu dan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dapat dilakukan 

dengan uji statistik t dengan ketentuan : 
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a) Jika t hitung > t tabel, maka dapat dikatakan bahwa adanya sebuah ikatan 

atau pengaruh yang kuat diantara variabel independen dengan variabel 

dependen dalam penelitian. 

b) Jika t hitung > t tabel, maka dapat berpengaruh yang lemah antara 

variabel independen dengan variabel dependen 

3 Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
)  

Uji koefisiensi determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel 

dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu.Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel sangat terbatas.Sedangkan nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011) 

 


