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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didominasi angka sebagai suatu 

pengukuran berdasarkan variabel yang telah dioperasionalkan. Data pada 

penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap variabel 

yang diteliti. Analisis data dilakukan menggunakan formula statistik sebagai alat 

menganalisis gejala yang diteliti (Idrus, 2009).Pendekatan yang digunakan 

pendekatan korelasional dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara dua variabel yang diteliti yaitu konflik peran ganda dengan motivasi kerja. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terbagi dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah  variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (Idrus, 2009). Kedua variabel tersebut yaitu : 

Variabel bebas (X) : Konflik peran ganda 

Variabel terikat (Y) : Motivasi kerja 
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C. Definisi Operasional 

1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu dorongan yang terdapat dari dalam diri 

danluar diri seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik agar tujuannya 

tercapai.Herzberg (1999) mendefinisikan dua dimensi motivasi kerja yaitu : 

a. Ekstrinsik, terdiri gaji, pengawasan, hubungan antar pribadi, 

kebijaksanaan dan administrasi, kondisi kerja, dan keamanan kerja. 

b. Intrinsik, terdiri prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan, 

perkembangan, dan pekerjaan itu sendiri. 

 

2. Konflik Peran Ganda 

Konflik peran ganda adalah suatu pertentangan antar peran dengan dua 

kepentingan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Greenhaus dan Beutell 

(1985) mendefinisikan tiga dimensi dari konflik peran ganda, yaitu: 

a. Konflik Berdasarkan Waktu (Time Based Conflict) 

b. Konflik Berdasarkan Tekanan (Straid Based Conflict) 

c. Konflik Berdasarkan Perilaku (Behavior – Based Conflict) 

 

D. Subjek Penelitian 

Sugiyono (2008) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah guru wanita yang bekerja di 

SMAN 1 Minas Kabupaten Siak Kecamatan Minas yang berjumlah 31 orang yang 

keseluruhan akan terlibat sebagai subjek penelitian. 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

No Nama Status Perkawinan 

1. Dra.SRI ANGGADEWI MENIKAH 

2. Dra.IDESMA ERAWATI MENIKAH 

3. Dra.SYAFRANI MENIKAH 

4. MARTYATY HUTABARAT, S.Pd MENIKAH 

5. RITA EVALINA SIREGAR, S.Pd MENIKAH 

6. Dra.T. FAZIDAH MENIKAH 

7. JULI MALASARI, S.Pd MENIKAH 

8. ROSMALINA MENIKAH 

9. HERLINA MENIKAH 

10. RATNA WILIS,M.Pd MENIKAH 

11. LENI MARLINA,S.Pd MENIKAH 

12. NONA HASUKA SARI,S.Pd MENIKAH 

13. YANTI ERMA, S.Pd MENIKAH 

14. SASTRI FONNY, S.Pd MENIKAH 

15. EMILIA SESMITA, S.Pd MENIKAH 

16. YET DARMAWATI, S.Pd MENIKAH 

17. Dra.UPIK MENIKAH 

18. SALMAH, S.Pd MENIKAH 

19. DERLITA, S.Pd MENIKAH 

20. SITI MISI AKHIDAH, S.Pd,M.Pd MENIKAH 

21. YONNA ERYANI,S.Kom MENIKAH 

22. RENI AGUSTINE MAKOGA, S.Sos MENIKAH 

23. IRMA TRIANI, S.Pd MENIKAH 

24. POPPI MISKADEVI, S.Sos MENIKAH 

25. MUSDALIFAH, S, Kom MENIKAH 

26. SUFYATI, SH MENIKAH 

27. LILIAN CAHYANI, S.Sos MENIKAH 

28. RINA ASMERI, S. Si MENIKAH 

29. VIVI NOVIRA, S.Pd MENIKAH 

30. HUTRI YENI, S.Pd MENIKAH 

31. YUNIARTI NINGSIH, S.Pd.I MENIKAH 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Skala Motivasi Kerja 

Variabel motivasi kerja akan diukur menggunakan skala motivasi kerja 

yang dimodifikasi dariHennesy (2011)berdasarkan dimensi motivasi kerja yang 

dikemukakan oleh Herzberg (1999), yaitu: 

a. Ekstrinsik, terdiri gaji, pengawasan, hubungan antar pribadi, 

kebijaksanaan dan administrasi, kondisi kerja, dan keamanan kerja. 

b. Intrinsik, terdiri prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan, 

perkembangan, dan pekerjaan itu sendiri. 

 

Skala disusun berdasarkan skala Likert yang telah dimodifikasi dalam 

bentuk empat kategori alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban netral 

untuk menghindari jawaban subjek ke tengah (Hadi, 1990). Skala dalam 

penelitian ini terdiri dari aitem favorabel dan unfavorabel dengan empat alternatif 

jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai) dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Isi pernyataan dalam skala terdiri dari pernyataan yang searah 

(mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan (favorable statement) 

dengan skor SS=4, S=3, TS=2 dan STS=1 dan pernyataan yang tidak searah (tidak 

mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan (unfavorable statement) 

dengan skor SS=1, S=2, TS=3 dan STS=4 (Suryabrata, 2008). 
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Tabel 3.2 

Blue print skala Motivasi Kerja 

No 

Dimensi 

Indikator Nomor Item Jumlah 

Favorabel Unfavorabel 

1 Ekstrinsik      Gaji 1, 5 13 3 

 Pengawasan 8 17 2 

  Hubungan antar 

pribadi 
10, 16, 7 31 4 

  Kebijaksanaan dan 

administrasi 
14, 29 - 2 

  Kondisi kerja 27, 2, 25 6 4 

  Keamanan kerja 28, 26 - 2 

2 Intrinsik  Prestasi  4, 11 9 3 

  Penghargaan  18, 20 - 2 

  Tanggung jawab 23 12, 19 3 

  Kemajuan  30 22 2 

  Perkembangan  21, 24 - 2 

  Pekerjaan itu sendiri  15 3 2 

  Jumlah 22 9 31 

 

2. Skala Konflik Peran Ganda 

Skala konflik peran ganda dalam penelitan ini menggunakan skala konflik 

peran ganda yang dimodifikasi dari Gusniati (2016) berdasarkan konsep yang 

dikemukakan Greenhaus & Beutell (1985). Konflik peran ganda diungkap melalui 

skala konflik peran kerja yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Time Based Conflict, 

strain based conflict, behavioe conflict. Skala ini disusun berdasarkan model skala 

likert. Menggambarkan empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban 

netral berguna untuk menghindari jawaban mengelompokkan sehingga 

dikhawatirkan peneliti akan kehilangan banyak data. 

Skala menggunakan skala model Likert yang disusun oleh peneliti dengan 

empat alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai) 

dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Isi pernyataan dalam skala terdiri dari pernyataan 
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yang searah (mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan (favorable 

statement) dengan skor SS=4, S=3, TS=2 dan STS=1 dan pernyataan yang tidak 

searah (tidak mendukung) teori yang mendasari hal yang dipersoalkan 

(unfavorable statement) dengan skor SS=1, S=2, TS=3 dan STS=4 (Suryabrata, 

2008). 

Tabel 3.3 

Blue print konflik peran ganda 

No Dimensi Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
favorabel Unfavorabel 

1 

Konflik 

berdasarkan 

waktu 

Kurangnya waktu 

menjalankan suatu 

peran karena peran 

lain 

1,11, 2, 18, 

21, 29, 30 
6,12,16,22, 11 

2 

Konflik 

berdasarkan 

tekanan 

Ketegangan dalam 

menjalankan salah 

satu peran yang 

diakibatkan dengan 

peran lainnya 

4,10,17, 

20,26,27 
7,15,23,25 10 

3 

Konflik 

berdasarkan 

perilaku 

Ketidaksesuaian 

pengharapan atas 

perilaku yang 

dilakukan pada sebuah 

peran dengan 

pengharapan yang ada 

pada peran lainnya 

5,9,13, 

19,28 
3,8,14,24, 9 

  Jumlah 18 12 30 

 

 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan harus 

diuji cobakan terlebih dahulu. Uji Coba (try out) dilakukan untuk mengetahui 
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tingkat validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Dalam penelitian ini baik skala 

motivasi berprestasi maupun dukungan sosial orangtua akan dilakukan uji coba 

(try out) terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penelitian sebenarnya.  

 Dalam menetapkan sampel uji coba, menurut Azwar (2010) tidak ada 

ketentuan pasti untuk menentukan seberapa banyak sampel yang akan di ambil. 

Uji coba alat ukur dilakukan terhadap 32 guru wanita  yang berada SMKN 1 

Minas. Uji coba alat ukur dilakukan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 23 Juli 

2018 pada guru wanita di SMKN 1 Minas. 

1. Uji Validitas  

 Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan memiliki validitas 

tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil 

ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Tes 

yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan 

sebagai tes yang memiliki validitas rendah (Azwar, 2009). 

 Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi, dimana 

validitas isi menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam tes mencakup 

keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh tes itu. Pengujian validitas isi 

menggunakan analisis rasional oleh para ahli, dalam hal ini dilakukan oleh dosen 

pembimbing dan narasumber. 
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2. Uji Daya Diskriminasi 

 Menurut Azwar (2009) Pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien 

korelasi aitem-total (rix). 

 Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan bantuan program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) 22.0 for Windows, dengan cara 

menghubungkan atau mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

 Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 

Azwar (2009) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk 

indeks daya diskriminasi minimal adalah 0,30. Dengan demikian aitem yang 

koefisiennya < 0,30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang dianggap sahih 

adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,30. Apabila jumlah item 

yang lolos dengan koefisien validitas 0,30 tidak mencukupi jumlah yang 

diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan menjadi 0,25. Dalam 

penelitian ini koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 0,30.  

 Berdasarkan hasil analisis terhadap 30 aitem skala konflik peran ganda (X)  

yang telah diujicobakan, terdapat 10 aitem yang gugur dan 20 aitem yang valid. 

Nilai validitas skala konflik peran ganda berkisar antara 0,446-0,790. Rekapitulasi 

skala konflik peran ganda setelah diujicobakan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut 

ini: 
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Tabel 3.4 

Blue print skala Konflik Peran Ganda (Try Out) 

No Dimensi Indikator 
Aitem Valid 

Aitem 

Gugur Jumlah 

F UF F UF 

1 

Konflik 

berdasarkan 

waktu 

Kurangnya 

waktu 

menjalankan 

suatu peran 

karena peran 

lain 

1, 2, 

21, 29, 

30 

6,16,22, 11,18 12 11 

2 

Konflik 

berdasarkan 

tekanan 

Ketegangan 

dalam 

menjalankan 

salah satu peran 

yang 

diakibatkan 

dengan peran 

lainnya 

4,10, 

20, 27 
7,25 17,26 15,23 10 

3 

Konflik 

berdasarkan 

perilaku 

Ketidaksesuaian 

pengharapan 

atas perilaku 

yang dilakukan 

pada sebuah 

peran dengan 

pengharapan 

yang ada pada 

peran lainnya 

5,9,13, 

19 
3,8 28 14,24 9 

  Jumlah 13 7 5 5 30 

 

 Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada uji 

coba, maka disusun blue print skala konflik peran ganda yang baru untuk 

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 
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Tabel 3.5 

Blue Print Konflik Peran Ganda (Penelitian) 

No Dimensi Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
Favorabel Unfavorabel 

1 

Konflik 

berdasarkan 

waktu 

Kurangnya waktu 

menjalankan suatu 

peran karena peran 

lain 

4,11,16, 15, 

20 
1,9,19 8 

2 

Konflik 

berdasarkan 

tekanan 

Ketegangan dalam 

menjalankan salah 

satu peran yang 

diakibatkan dengan 

peran lainnya 

2,12,14,18 5,10 6 

3 

Konflik 

berdasarkan 

perilaku 

Ketidaksesuaian 

pengharapan atas 

perilaku yang 

dilakukan pada sebuah 

peran dengan 

pengharapan yang ada 

pada peran lainnya 

3,6,13,17 7,8 6 

  Jumlah 13 7 20 

 

 Sementara itu, pada skala Motivasi kerja (Y) dari 31 aitem yang telah 

diujicobakan, terdapat 10 aitem yang gugur dan 21 aitem yang valid dengan nilai 

validitas motivasi kerja berkisar antara 0,401-0,780. Adapun rincian aitem yang 

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini: 

Tabel 3.6 

Blue Print Motivasi Kerja (Try Out) 

No 

Dimensi 
Indikator 

Aitem Valid 
Aitem 

Gugur Jumlah 

F Uf F UF 

1 

Ekstrinsik 

Gaji 5 13 1 - 3 

Pengawasan 8 17 - - 2 

Hubungan antar 

pribadi 

10, 16, 7 - - 31 4 

Kebijaksanaan dan 

administrasi 

14, 29 - - - 2 

Kondisi kerja 25 - 2,27 6 4 

Keamanan kerja 28 - 26 - 2 
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Tabel 3.6 

Blue Print Motivasi Kerja (Try Out) 

No 

Dimensi 
Indikator 

Aitem Valid 
Aitem 

Gugur Jumlah 

F Uf F Uf 

 

2 

 

Intrinsik 

 

Prestasi  

 

- 

 

9 

 

4,11 

 

- 

 

3 

Penghargaan  18 - 20 - 2 

Tanggung jawab 23 12, 19 - - 3 

Kemajuan  30 22 - - 2 

Perkembangan  21 - 24 - 2 

Pekerjaan itu 

sendiri  

15 3   2 

Jumlah 14 7 8 2 31 

 

 Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada uji 

coba, maka disusun blue print skala motivasi kerja yang baru untuk penelitian 

yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Motivasi Kerja (Penelitian) 

No 

Dimensi 
Indikator 

Aitem Valid 
Jumlah 

F Uf 

1 

Ekstrinsik 

Gaji 6 19 2 

Pengawasan 1 10 2 

Hubungan antar pribadi 3,11,20 - 3 

Kebijaksanaan dan 

administrasi 

2,16 - 2 

Kondisi kerja 4 - 1 

Keamanan kerja 18 - 1 

2 

Intrinsik 

Prestasi  - 8 1 

Penghargaan  9 - 1 

Tanggung jawab 7 13,21 3 

Kemajuan  5 12 2 

Perkembangan  14 - 1 

Pekerjaan itu sendiri  15 17 2 

Jumlah 14 7 21 
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3. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat 

seberapa jauh skala dapat memberikan hasil yang ajeg (konstan) dalam suatu 

pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil 

pengukuran suatu alat ukur. Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas, 

yang angkanya berada dalam rentang dari 0,00 sampai 1,00. Koefisien reliabilitas 

yang mendekati angka 1,00 menunjukkan reliabilitas alat ukur yang semakin 

tinggi. Sebaliknya alat ukur yang rendah reliabilitasnya ditandai dengan koefisien 

reliabilitas yang mendekati angka 0,00 (Azwar, 2010). 

 Keseluruhan aitem konflik peran ganda dan motivasi kerja yang valid 

kemudian diuji reliabilitasnya dan diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,938 

untuk konflik peran ganda, dan koefisien reliabilitas  motivasi kerja sebesar 0,924. 

Selanjutnya 20 aitem konflik peran ganda dan 21 motivasi kerja akan digunakan 

dalam penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis korelasional 

Product Moment (Sugiyono, 2007). Analisis yang dilakukan menggunakan 

bantuan komputerisasi dengan aplikasi program SPSS Statistical Product and 

Service Solution 20.0 for Windows. 

Pengolahan data mengunakan teknik product moment. Teknik product 

moment dapat dilakukan selama data penelitian tersebut bersifat parametrik. 

Teknik product moment untuk melihat secara bersamaan hubungan konflik peran 

ganda (X) dengan motivasi kerja (Y). 


