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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik korelasional yang bertujuan untuk 

menemukan adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas (Locus Of 

Control) dengan variable terikat (Caring pada Perawat).  Untuk lebih jelasnya 

maka hubungan antara variable di atas dapat diamati dari contoh di bawah ini. 

 

 

Keterangan : 

                      : variable X mempengaruhi variabel Y 

    X       : Locus Of Control 

    Y       : Caring pada Perwat  

 

B. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari salah pengertian mengenai data yang akan 

dikumpulkan serta menghindari kesesatan dalam menentukan alat pengumpul 

data, maka batasan atau definisi operasional dari variabel penelitian perlu 

dikemukakan terlebih dahulu. Adapun batasan atau definisi operasional variabel-

variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Locus of control 

Locus of control merupakan merupakan suatu atribusi kepribadian 

yang dimiliki individu sebagai pusat kendali dalam melakukan suatu 

X Y 
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perbuatan, peristiwa dibawah kendali individu atau dibawah kendali orang lain 

yang kuat. Data locus of control diperoleh dari skala locus of control yang 

dimiliki oleh perawat berdasarkan dua  dimensi yang dikemukakan oleh 

Levenson (1972) (dalam Dipayanti & Chairani, 2012) diantaranya internal 

locus of control yaitu internalisasi (internality) dan eksternal locus of control 

yaitu powerfull other dan kesempatan (chance). Semakin tinggi skor locus of 

control-nya maka semakin baik caring yang dimiliki oleh perawat dan 

sebalinya. 

2. Variabel Caring  

Caring adalah segala tindakan, perilaku ataupun sikap  yang 

berhubungan dengan kepedulian perawat terhadap pasien dalam memberikan 

pelayanan kesehatan dengan cara memberikan asuhan fisik, memperhatikan 

emosi serta merawat pasien dengan sentuhan hati,  komunikasi terapeutik, 

kepekaan, dukungan yang disertai intervensi fisik oleh perawat kepada pasien. 

Data caring perawat diperoleh dari skala caring pada pasien yang disusun 

berdasarkan lima asumsi yang dikenal dengan  Middle Theory of Caring 

mendasari konsep caring (Swanson, 1991). Semakin tinggi skor caring pada 

perawat maka semakin baik locus of control pada perawat dan sebaliknya. 

C. Subyek Penelitian 

1.  Populasi Penelitian 

Subyek penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan 

sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Tujuan dari penentuan subyek 

penelitian adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data yang 
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dapat berakibat kesalahan dalam mengambil kesimpulan dan generalisasi hasil 

penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013). Dari 

populasi ini diambil sampel dan diharapkan dapat mewakili populasi untuk 

penentuan sampel penelitian, maka lebih dahulu akan ditentukan luas dan sifat 

populasi serta menciptakan batas-batas yang cukup jelas. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perawat dengan jumlah 176 yang 

bekerja di RSUD Bangkinang. 

2. Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono (2008) jika jumlah populasi lebih 

dari seratus orang maka sebaiknya peneliti mengambil sampel dengan 

perkiraan 10-15% atau 20-55%. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh 

peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar 

hasilnya akan lebih baik (Sugiono, 2008). Sampel penelitian dalam penelitian 

ini yaitu  perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di ruang rawat inap 

dengan jumlah 57 perawat.   

 

D. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

purposive sampling. Menurut (Idrus, 2009) purposive samping adalah teknik 

sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dalam pengambilan sampelnya. Maka dapat dikatakan bahwa purposive 
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sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan  

Adapun karakteristik sampel populasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Perawat yang masih aktif bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang  

b. Perawat yang bertugas dan berhubungan langsung dengan pasien rawat 

inap 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang dielitinya dengan tujuan untuk mengungkap fakta 

mengenai variabel yang diteliti dan untuk mengetahuinya haruslah menggunakan 

metode atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2010). 

Metode pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert. Skala likert 

merupakan skala yang berisi tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden 

terhadap statement atau pernyataan yang dikemukakan melalui opsi jawaban yang 

disediakan subjek memberi respon lima kategori kesetujuan yaitu : sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (ST), antara seuju dan tidak (N), setuju (S), dan sangat 

setuju (SS). 

Skala Likert dapat dimodifikasi oleh peneliti. Modifikasi terhadap skala 

likert dimasudkan untuk menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh skala 

lima tingkat (Indra, 2016). Hasil modifikasi itu adalah dengan menghilangkan 
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kategori respon antara setuju dan tidak (N). Penghilangan alternatif jawaban ragu-

ragu dikarenakan dua hal. Pertama, adanya kemungkinan responden akan 

memilih jawaban pilihan aman saja. Kedua,ada begitu banyak data atau informasi 

dicari akan hilang. 

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penilitian ini dengan metode skala.  

1. Skala Locus of  Control 

Skala ini mengukur variabel locus of control. Skala ini disusun dan 

dikembangkan oleh Levenson (Dipayanti & Chairani, 2012). Dalam skala ini 

terdapat tiga kelompok pernyataan yang mencerminkan locus of control 

internal, dengan indikasi bahwa perawat meyakini bahwa ini mampu 

mempengaruhi pekerjaannya sendiri, mampu mengatur pekerjaannya dengan 

baik serta melakukan pekerjaannya berdasarkan kemampuan dan 

keinginannya sendiri. Pernyataan yang mencerminkan locus of control 

eksternal ditandai dengan dua dimensi yaitu chance dan powerfull others. 

Chance, apabila individu meyakini bahwa dalam pekerjaanya dipengaruhi 

oleh keberuntungan, nasib dan peluang. Powerfull others, apabila perawat 

menyakini bahwa dalam pekerjaannya dipengaruhi oleh orang lain yang lebih 

berkuasa. 

Skala yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan 

memodifikasi skala locus of control oleh Stefani Dipayanti. Dengan penelitian 

tentang locus of control dengan safety riding (Dipayanti, 2012). Adapun skor 

untuk setiap alternative jawaban pada aitem dalam bentuk skala ordinal yang 
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diberikan -1 untuk aitem positif (favorable) atau aitem yang mendukung pada 

subjek yaitu : Sangat Setuju (SS) : 4, Setuju (S) : 3, Tidak Setuju (TS) : 2, 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1. Sedangkan pernyataan dalam skala yang 

mengandung kecenderungan negative (unfavorable) atau pernyataan yang 

tidak mendukung subjek diberi nilai sebagai berikut : Sangat Setuju (SS): 1, 

Setuju (S) : 2, Tidak Setuju (TS) : 3, Sangat Tidak Setuju (STS) : 4. 

Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh subjek 

pada setiap butir skalanya. Tingginya skor yang diperoleh subjek 

menunjukkan tinggi kemampuan pada  locus of control  yang dimiliki perawat 

dan sebaliknya, rendahnya skor menunjukkan rendahnya kemampuan pada  

locus of control .  

Tabel 3.1 

Blue Print Penelitian Locus of Control (Untuk Try Out) 

 

N

o  

 

Bentuk 

 

Dimensi 

No Aitem   

Jumlah  Favorable  Unfavorable  

1. Locus of 

control 

ekstenal 

a. Chance  

 

 

b. Powerfull 

Other 

a. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 

13, 18, 19, 40 

  

b. 12, 14, 15, 16, 17, 

21, 22,23, 39 

a. 1, 3, 5, 

6, 7, 20 

 

b.  17 

15 

 

 

10 

2. Locus of 

control 

internal 

Internality 24, 27, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38   

25, 28, 26 15 

TOTAL  30 10 40 

 

2. Skala  Caring pada Perawat 

Secara caring pada perawat disusun berdasarkan lima dimensi caring 

menurut Swanson (1991) yaiu knowing (mengetahui), being with (melakukan 

bersama),doing for (melakukan untuk), enabling (kemampuan), dan 

maintaining belief (mengatasi kepercayaan). Adapun skala  dalam penelitian 
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ini, peneliti memodifikasi skala caring (dalam Simatupang, 2013). Desain 

skala caring pada perawat juga menggunakan modifikasi model skala Likert. 

Adapun Skor untuk setiap alternative jawaban pada aitem dalam bentuk skala 

ordinal yang diberikan -1 untuk aitem positif (favorable) atau aitem yang 

mendukung pada subjek yaitu : Sangat Setuju (SS) : 4, Setuju (S) : 3, Tidak 

Setuju (TS) : 2, Sangat Tidak Setuju (STS) : 1. Sedangkan pernyataan dalam 

skala yang mengandung kecenderungan negative (unfavorable) atau 

pernyataan yang tidak mendukung subjek diberi nilai sebagai berikut : Sangat 

Setuju (SS): 1, Setuju (S) : 2, Tidak Setuju (TS) : 3, Sangat Tidak Setuju 

(STS) : 4. 

Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh subjek 

pada setiap butir skalanya. Tingginya skor yang diperoleh subjek 

menunjukkan tinggi perilaku pada  caring  yang dimiliki perawat dan 

sebaliknya, rendahnya skor menunjukkan rendahnya perilaku caring  pada 

perawat. 
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Tabel 3.2 

Blue Print Penelitian Caring (Untuk Try Out) 

No 
Dimensi 

Indikator 

No Aitem 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Knowing 

(mengetahui) 

- Kognitif  

- Berusaha 

mengerti atau 

memahami 

peristiwa yang 

terjadi terhadap 

pasien 

1, 2, 17, 18, 

19, 20,  21, 

22, 23, 42 

- 10 

2. Being With 

(melakukan 

bersama) 

-  Afektif  

 -  Hadir secara 

emostional 

bersama dengan 

pasien dalam 

berbgai 

masalahnya 

3, 4, 5, 6, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 39, 

40, 41 

- 13 

3. Doing for 

(melakukan 

untuk) 

- Psikomotorik  

- Sebisa mungkin 

melakukan 

tindakan 

terhadap orang 

lain seperti 

melakukan 

terhadap 

dirinya sendiri 

7, 8, 9, 16, 30, 

31,  32, 33, 

34  

- 9 

4. Enabling 

(kemampuan) 

Memfasilitasi dan 

memiliki 

kemampuan 

untuk membantu  

dalam mencari 

alternatif 

pemecahan 

masalah- 

10, 13, 14, 15, 

35, 36, 37  
- 7 

5. Maintaining 

belief 

(mengatasi 

kepercayaan) 

- Mempertahan-

kan iman dalam 

kapasitas orang 

lain untuk 

menghadapi 

masa depan 

yang bermakna 

11, 12, 38 - 3 

TOTAL 42 0 42 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan harus 

diuji cobakan terlebih dahulu. Penelitian ini, baik skala locus of control dan skala 

caring pada perawat akan dilakukan uji coba (try out) terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk penelitian sebenarnya. 

Uji coba alat ukur (try out) diberikan kepada perawat yang tidak  

memberikan pelayanan kesehatan di ruang rawat inap dengan jumlah 75 orang. 

Uji coba dalam penelitian ini dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

yang dimulai pada tanggal 17 Mei 2017. Alat ukur yang diuji cobakan adalah 

skala locus of control dan skala caring pada perawat. Skala locus of control terdiri 

dari 40 aitem dan skala caring perawat berjumlah 42 aitem. Setelah melakukan uji 

coba maka selanjutnya dinilai dan melakukan pengujian validitas dan realibilitas 

dengan bantuan komputer dengan aplikasi Rasch Model by Winstape 3.73 for 

windows. 

G. Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dianalisis menggunakan aplikasi 

RASCH model dengan aplikasi komputerisasi winstape 3,73 for windows. Prinsip 

pemodelan RASCH melihat suatu kegagalan dari CTT (Clasical Theory Test) 

untuk menjelaskan secara memuaskan berbagai hal yang berhubungan dengan 

pengukuran dan hasil ujian menyebabkan banyak yang berpandangan pesimistis 

bahwa dalam disiplin ilmu-ilmu sosial hamper tidak mungkin untuk menghasilkan 

data kuantitatif hasil pengukuran objektif, seperti halnya dalam ilmu eksakta 

(Sumintonjo & Widhiarso, 2014). Permodalam RASCH dapat mengatasi masalah 
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perbedaan metriks atribusi. Kalibrasi yang dipakai dapat menempatkan butir serta 

subjek dalam matrik yang sama. Skor yang dihasilkan bukan lagi skor mentah 

(raw score) yang masih mengandung error pengukuran, melainkan skor murni 

(true score) yang telah bebas dari eror pengukuran (Sumintonjo & Widhiarso, 

2014). 

1. Validitas Alat Ukur  

Menurut Azwar (2004), validasi adalah seberapa cermat alat ukur meakukan 

fungsi ukurnya.Validitas seringkali dikonsepkan sebagai sejauh mana tes mampu 

mengukur atribut yang seharusnya diukur (Azwar, 2013). Pengujian validitas 

yang digunakan dalam penelitian adalah validitas isi. Validitas isi mencerminkan 

sejauhmana isi tes mencerminkan atribut yang hendak diukur. Validitas isi dapat 

diestimasikan dengan melakukan pengujian terhadap isi tes dengan analisis 

rasional dan profesional judgement (Azwar, 2004). Profesional judgement 

dilakukan oleh dosen pembimbing serta narasumber. 

2.  Indeks Daya Beda 

Indeks daya beda  merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa fungsi 

aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem  yang memiliki indeks daya beda baik 

merupakan aitem yang konsisten  karena mampu menunjukkan perbedaan antara 

subjek pada aspek yang diukur oleh tes yang bersangkutan (Azwar, 2010). 

Penentuan kesahihan aitem menggunakan model RASCH serta kriteria yang 

dikemukakan oleh Sumintono dan Widhiarso (2014) yang menyatakan bahwa 

sebagai kriteria yang digunakan untuk memilih aitem yang fit dan misfit bisa 

menggunakan niai INFIT MNSQ dari setiap aitem, nilai rata-rata dan deviasi 
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standar dijumlahkan, kemudian dibandingkan. Aitem dengan nilai logit yang lebih 

besar dari nilai tersebut mengindikasikan aitem yang misfit. Kriteria lain yang 

digunakan untuk memeriksa aitem yang tidak sesuai (outliers atau misfit) adalah : 

1) Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima : 0,5 < MNSQ < 1,5 

2) Nilai Outfit Z-Standard (ZSTD) yang diterima : -2 <ZSTD< +2,0 

3) Nilai Point Measure Correlations (Pt Mean Corr) : 0,4 <Pt Mean Corr< 

0,85 

Untuk menentukan kesahihan aitem yang digunakan oleh peneliti yaitu 

dengan cara melihat nilai OUTFIT MNSQ, ZSTD, PT MEAN CORR setiap 

aitem. Pengolahan data hasil try out dan penelitian dilakukan menggunakan 

bantuan komputerisasi Winsteps 3,73 for windows. Pada skala locus of control, 

terdapat aitem 1,3,5,7,24,26 dan 28 berada dikategori misfit, jadi peneliti 

menghapus aitem tersebut dan mendapatkan aitem yang  fit untuk dilakukan 

penelitian. 

Tabel 3.3 

Blue Print Penelitian Locus of Control (Hasil Try Out) 

No 
 

Bentuk  

 

Dimensi  

Valid Gugur 
Total` 

F UF F UF 

1 

Locus 

control 

ekstenal 

 

Chance  

 

2,  9, 10, 

18, 4, 8, 

11, 13, 

19, 40 

20, 6 - 1, 3 5,7 16 

Powerfull 

Other 

12, 14, 

15, 16, 

21, 22, 

23, 39 

17 -  - 9 

2 

Locus of 

control 

internal 

Internality  27, 29, 

30, 31, 

32, 33, 

34, 35, 

36, 37, 38   

25 24 26, 28 15 

Jumlah 
 29 4 1 6 

40 
 33 7 
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Setelah diperoleh aitem yang valid dan yang gugur dari hasil uji coba, maka 

disusunlah Blue Print baru yang digunakan untuk penelitian. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Blue Print Penelitian Locus of Control (Untuk Penelitian) 

 

No  

 

Bentuk 

 

Dimensi 

Sebaran Aitem   

Jumlah  Favorable  Unfavorable  

1. Locus of 

control 

ekstenal 

a. Chance  

 

 

b. Powerfull 

Other 

1,2, 4, 5,6, 7, 9, 

14,15, 33 

 

8, 10, 11,12,17 18, 

32 

16 

 

 

13 

11 

 

 

8 

2. Locus of 

control 

internal 

Internality  19, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 

31 

3,20 14 

TOTAL  29 4 33 

 

Pada skala Caring, terdapat aitem 1,6, 24, dan 42 berada dikategori misfit, 

jadi peneliti menghapus aitem tersebut dan mendapatkan aitem yang fit untuk 

dilakukan penelitian. 

Tabel 3.5 

Blue Print Penelitian Caring (Hasil Try Out) 

No Dimensi 
Valid Gugur 

Total 
F UF F UF 

1 
 
Knowing (mengetahui) 

2, 17, 18,19, 
20,  21, 22, 
23, 

- 
1, 42 

 
- 10 

2 

Being With (melakukan 
bersama) 
 

3, 4, 5, 25, 
26, 27, 28, 
29, 39, 40, 
41 

- 6,24 - 13 

3 
Doing for (melakukan 
untuk) 

7, 8, 9, 16, 
30, 31,  32, 
33, 34 

- - - 9 

4 Enabling (kemampuan) 
10, 13, 14, 
15, 35, 36, 
37 

- - - 7 

5 
Maintaining belief 
(mengatasi kepercayaan 

11, 12, 38 - - - 3 

Jumlah 
38 - 4 - 

42 
38 4 
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Setelah diperoleh aitem yang valid dan yang gugur dari hasil uji coba, maka 

disusunlah Blue Print baru yang digunakan untuk penelitian. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 3.6 

Blue Print Penelitian Caring (Untuk Penelitian) 

No Dimensi  
Sebaran Aitem 

Total 
Favorabel Unfavorabel 

1 Knowing (mengetahui) 1, 6, 18,19, 20, 21 - 6 

2 

Being With (melakukan 

bersama) 

 

2,3,4, 22, 23, 24, 

25, 26, 36,37,38 
- 11 

3 
Doing for (melakukan 

untuk) 

5,7,8, 14, 27, 28, 

29, 30 
- 8 

4 Enabling (kemampuan) 11,12,13,32,33,24 - 6 

5 

Maintaining belief 

(mengatasi 

kepercayaan 

9,10 ,15, 16,17, 31, 

35 
- 7 

 Jumlah 38 - 38 

 

3. Reliabilitas Aitem  

Salah satu ciri instrument ukur yang berkualitas baik adalah reliabel, yaitu 

mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran  kecil. Menurut 

Azwar (2012), reliabilitas adalah kepercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 

mengandung makna sberapa tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien hasil ukur, 

yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien 

reliabilitas  (rxy) berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. 

Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti 

pengukuran semakin reliabel. 

Uji reliabilitas menggunakan aplikasi RASCH dengan bantuan 

komputerisasi Winsteps 3,73 for windows. Setelah dilakukan uji reliabilitas 

dengan nilai alfa cronbach, pada skala locus of control 0,56 dan skala caring 
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diperoleh koefisien reliabilitas dengan nilai alfa cronbach sebesar 0,94. Hal ini 

menunjukkan bahwa skala locus of control dan caring memiliki koefisien 

reliabilitas yang tinggi karena mendekati angka 1,00 sehingga dapat digunakan 

sebagai alat ukur dalam penelitian.  

H. Teknik Analisa 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu 

saja. Supaya data tersebut memberikan rangkuman keterangan yang dapat 

dipahami secara tepat dan teliti, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut pada 

data tersebut sesuai dengan sifat data yangakan diperoleh dan juga sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan. Teknik yang dipergunakan peneliti untuk menguji 

hipotesis tersebut adalah teknik statistik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson, yang diolah dengan menggunakan Program Computer Statistical 

Package for Social Science (SPSS) for windows relase versi 23,0. 

 

 

 


