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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini bisa dikategorikan penelitian dasar dengan tujuan 

mengembangkan teori. (Indriantoro & Supomo, 2014). Penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh gelar sarjana serta dijadikan referensi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini mempelajari hubungan timbal balik 

antara pembelajaran organisasi, keterikatan karyawan dan lingkungan kerja 

terhadap variabel dependen yaitu komitmen organisasi  (Indriantoro & Supomo, 

2014). 

 

3.2 Objek Penelitian 

Responden terdiri dari karyawan dari empat rumah sakit swasta yang 

terletak di Batam. Rumah sakit tersebut dipilih karena pertumbuhan rumah sakit 

swasta yang di Indonesia mengalami kemajuan, khususnya di Kota Batam dan 

kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan citra rumah sakit 

swasta. 

Metode purposive sampling dijadikan metode dalam pengambilan sampel, 

dengan mempertimbangkan teknik tertentu sehingga metode ini layak digunakan 

(Indriantoro & Supomo, 2014). Sampel penelitian ini terdiri dari 240 orang 

karyawan rumah sakit. Sampel minimal sebanyak 10 responden pada setiap 

pertanyaan dalam kuesioner (Hair et al, 2010). Penelitian ini penulis mengajukan 

24 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan akan di isi oleh 10 orang responden, 

jadi jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah sebanyak 240 orang. 
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Bila terjadi masalah dalam pengambilan sampel, maka jumlah kuesioner 

yang disebarkan akan lebih banyak dari jumlah responden minimum yaitu 

berjumlah 300 kuesioner kepada karyawan rumah sakit swasta  di Batam. 

Tabel 3.1 

Tabel Data 4 Rumah Sakit Swasta di Kota Batam 

 

No Nama RS Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Responden 

1 Budi Kemuliaan 526 75 

2 Harapan Bunda 397 75 

3 Awal Bros 397 75 

4 St. Elisabeth Batam 416 75 

Total  1736 300 

Sumber: bppsdmk.kemkes.go.id 

Kuesioner diberikan secara langsung kepada karyawan rumah sakit swasta 

dan diambil dalam jangka waktu tertentu.  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Kuesioner yang berisi 24 pertanyaan. Pertanyaan tersebut diukur dengan 

skala Likert menggunakan tanda checklist. Setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi 

dan pertanyaan pada kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan untuk variabel 

Keterikatan Karyawan, 5 pertanyaan untuk variabel Lingkungan Kerja, 5 

pertanyaan untuk pembelajaran organisasi dan 5 pertanyaan untuk variabel 

komitmen organisasi.  

Skala Likert ini berupa sikap dan cara pandang terhadap gejala sosial yang 

terjadi di masyarakat, biasanya memiliki nilai dari sangat positif sampai negatif 

yang diungkap secara verbal (Rumengan, 2012). 
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3.3.1 Variabel Independen 

Variabel ini tidak memiliki dampak apa pun terhadap variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembelajaran organisasi, 

keterikatan karyawan dan lingkungan kerja. Ketiganya diukur dengan skala Likert 

yang terdiri dari 5 poin yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju 

dan 5 sangat setuju 

1. Pembelajaran Organisasi 

Variabel ini merupakan indikator untuk meningkatkan kinerja organisasi 

seperti dalam mendukung perolehan informasi, distribusi dan berbagi 

pembelajaran yang memperkuat dan mendukung pembelajaran berkelanjutan dan 

penerapannya untuk peningkatan organisasi (Hanaysha, 2016).  

2. Keterikatan Karyawan 

Keterlibatan karyawan adalah salah satu konsep penting dalam perilaku 

organisasi dan telah menerima perhatian yang signifikan dalam penelitian 

akademis. Merujuk keterlibatan karyawan untuk sejauh mana seorang individu 

penuh perhatian dan melakukan pekerjaannya seseuai perannya. Selain itu, 

keterlibatan karyawan dianggap sebagai jenis sikap yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang positif dan memuaskan yang dicirikan oleh tiga dimensi, yaitu 

semangat, penyerapan, dan dedikasi (Hanaysha, 2016). 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja mengacu pada atmosfer organisasi tempat karyawan 

melakukan pekerjaannya dan lingkungan kerja juga berkaitan dengan iklim 

organisasi tertentu di mana karyawannya melakukan tugasnya (Hanaysha, 2016) 
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3.3.2 Variabel Dependen 

Komitmen organisasi merupakan satu-satunya variabel dependen dalam 

penelitian ini yang diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 5 poin yaitu 1 

sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju dan 5 sangat setuju 

Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi tidak diragukan lagi sangat penting. Karyawan 

adalah hal pokok untuk menggapai kesuksesan dan kinerja baik yang terus-

menerus. Komitmen organisasi dapat diartikan juga sebagai sikap psikologis yang 

menempel pada karyawan ke organisasi dengan cara yang mengurangi niat untuk 

pindah ke organisasi lain (Hanaysha, 2016).  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data     

Data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan secara langsung di 

rumah sakit. Kuesioner tersebut berisi beberapa pertanyaan dari variabel 

pembelajaran organisasi, keterlibatan karyawan dan lingkungan kerja terhadap 

komitmen karyawan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari sumber daya 

manusia di rumah sakit swasta di Batam, website Badan Pusat Statistik (BPS), 

website pemerintahan serta  jurnal dan buku terkait penelitian ini. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisi data menggunakan analisis regresi ganda. Pemakaian analisis ini 

didasarkan atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen (Ghozali 

2014).  
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3.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode ini menggunakan statistic descriptive yang meliputi jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan, lama bekerja dan pendapatan. .  

3.5.2 Uji Outlier 

Uji ini pun dapat mendeteksi penyimpangan data dari data yang diperoleh 

dari penelitian ini. Pembuatan nilai z (standard score) atau z-score salah satu uji 

yang dilakukan memiliki rentang nilai +/- 3,0 (Hair et al., 2010). Artinya, z-score 

>3,0 atau <-3,0 dinyatakan ada penyimpangan data sehingga tidak akan divalidasi. 

 

3.6 Uji Kualitas Data 

3.6.1 Metode Uji Validitas 

Uji ini menggambarkan beberapa variabel yang diuji kualitasnya. 

Pertanyaan yang mampu memberikan informasi sesuai dengan kuesioner tersebut 

akan dinyatakan valid (Ghozali, 2014). Penulis menggunakan program SPSS versi 

22.0 dengan memasukkan 24 pertanyaan kuesioner. Jika kuesioner memiliki 

loading factor >0,6 maka bisa dikatakan valid (Hair et al 2010). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Nilai skala dalam tingkat reliabilitas yang menghasilkan nilai sama meski 

memiliki waktu beda. Pengujiannya menggunakan nilai Cronbach`s Alpha. 

Perhitungan nilai signifikansi menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22 

dengan nilai alpha (α) sebagai hasil uji realibilitas. Jika nilai α>0,6 maka data 

dinyatakan reliabel, dan sebaliknya nilai α<0,6 maka data tersebut tidak reliabel.  
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3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Multikolinieritas 

Model regresi pada uji ini sebaiknya tidak memiliki korelasi antar variabel 

bebas. Jika terdapat korelasi, maka variabel tersebut tidak orthogonal memiliki 

nilai korelasi sama dengan nol). Jika memiliki nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) kurang dari 10 dan nilai tolerance besar dari 0,10 maka bebas 

multikolinearitas.  

3.7.2 Uji Normalitas 

Uji ini dari nilai distribusi variabel terikat dan bebas (Ghozali, 2014). 

Model regresi sebaiknya memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Data dengan distribusi yang normal akan membentuk garis diagonal 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dengan uji glejser. Jika nilai signifikansi variabel 

independen diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka model regresi dapat dinyatakan 

tidak mengandung heteroskedasitas (Ghozali, 2014). 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Uji ini menggunakan model regresi linier berganda, karena terdapat lebih 

dari satu variabel independen yang meliputi pembelajaran organisasi, keterlibatan 

karyawan dan lingkungan kerja, sedangkan variabel dependen hanya satu yaitu 

komitmen karyawan. Pengujiannya ini menghasuilkan nilai hasil uji f, uji t dan uji 

koefisien determinasi (R2). 
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3.8.1 Uji F 

Uji statistik f menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap 

dependan, Ghozali (2014). Nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan ika nilai 

signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

3.8.2 Uji T 

Uji t digunakan untuk menentukan besaran pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen dan pengujiaannya dilakukan secara 

individu. Variabel independen nilai probabilitasnya <0,05 dikategorikan memiliki 

pengaruh signifikan, begitupun sebaliknya maka masuk kategori yang 

pengaruhnya tidak signifikan (Ghozali, 2014). 

3.8.3 Uji R2 

Uji ini memiliki tujuan yang berkaitan dengan kemampuan model dalam 

memberikan penjelasan terhadap variabel dependen yang bervariasi. Jika nilai R2 

kecil maka kemampuan dalam menjelaskan variasi tiap variabelnya sangat 

terbatas, sebaliknya jika nilai R2 lebih besar bahkan mendekati satu berarti 

variabel independen tersebut dapat mencakup hampir keseluruhan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi (Ghozali, 2014). 
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