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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Rancangan penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

pada seluruh proses penelitian. Penelitian ini tergolong pada penelitian 

korelasional yang artinya penelitian hendak menguji dan menjelaskan ada  

tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, penelitian 

korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauhmana variasi pada suatu variabel 

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain sesuai koefisien 

korelasi (Azwar, 2010). Dalam penelitian ini terdapat  satu variabel bebas 

(independen) dan satu variabel terikat (dependen). Kedua variabel tersebut 

diungkap dengan menggunakan skala likert, dimana data dari kedua variabel 

tersebut akan dicari hubungannya dan diungkap bagaimana variabel satu dan 

lainnya saling berkaitan. 

 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel babas dan variabel 

terikat. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel terikat (Y) : Kepuasan Kerja 

b. Variabel bebas (X) : Persepsi Beban Kerja 
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C. Definisi Operasional 

Menurut Azwar (2007) definisi operasional adalah suatu definisi yang 

memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak 

tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. 

1. Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja merupakan perasaan yang menggambarkan tingkat 

kesenangan yang dirasakan perawat di suatu rumah sakit sehingga terlihat sikap 

positif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Kepuasan kerja dapat dapat 

dilihat dari bebarapa aspek yang dikemukakan oleh Luthans (2006), yaitu: 

pekerjaan itu sendiri, gaji atau upah, pengawasan, kesempatan promosi, rekan 

kerja dan kondisi kerja. 

 

2. Persepsi Beban Kerja 

Persepsi beban kerja adalah penilaian perawat mengenai tuntutan tugas 

atau kegiatan yang berupa aktivitas mental atau aktivitas fisik dalam bekerja 

sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang berat dan sukar untuk dilakukan. 

Persepsi beban kerja dapat dapat dilihat dari bebarapa aspek yang dikemukakan 

oleh Woodworth dan Marquis dalam Irwanto (2014), yaitu: 1. aspek kognisi 

(aktivitas mental, kekuatan fisik,dan waktu), 2. Aspek afektif (aktivitas mental, 

kekuatan fisik, dan waktu). 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Subjek dalam penelitin ini adalah seluruh perawat di RSJ Tampan 

Pekanbaru yang berjumlah 121 orang. Teknik sampling adalah cara atau teknik 

yang digunakan untuk mengambil sampel. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling (sampel 

bertujuan) merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Jumlah sampel yang 

digunakan mengacu pada teknik pengambilan sampel Roscoe (dalam Sugiyono, 

2014), yaitu antara 30 sampai dengan 500. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode skala yang disebarkan kemudian dikumpulkan dan diolah dimana skala ini 

terdiri dari skala kepuasan kerja, dan skala persepsi terhadap beban kerja. 

Pernyataan dalam skala berisi tentang aspek-aspek kepuasan kerja, dan aspek 

persepsi terhadap beban kerja. 

1. Skala Kepuasan Kerja 

Data kepuasan kerja diperoleh dengan menggunakan skala kepuasan 

kerja yang dimodifikasi dari Sulastri (2018) dengan menggunakan teori 

Luthans (2006). Adapun modifikasi yang dilakukan dengan menambah 

jumlah aitem dari 19 aitem menjadi 27 aitem dan mengubah beberapa bunyi 

aitem sesuai dengan kebutuhan, seperti aitem nomor 6, 9, 12, dan 16. Dalam 
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skala ini terdapat dua kelompok pernyataan yaitu, pernyataan favorable 

(pernyataan yang mendukung subjek) dan pernyataan unfavorable 

(pernyataan yang tidak mendukung subjek). Setiap aitem pada kelompok 

pernyataan tersebut mempunyai empat pilihan jawaban yaitu sangat sesuai, 

sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. 

Table 3.1  

Blue Print Skala Kepuasan Kerja 

No 

 

Dimensi Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable  

1. Pekerjaan  itu  sendiri 1, 15 7, 20, 24 5 

2. Gaji    2, 11, 21 8, 17 5 

3. Promosi 3, 12 9, 16, 23 5 

4. Pengawasan  4 10, 19, 27 4 

5. Rekan kerja 5, 18 13, 26 4 

6. Kondisi kerja 6, 22 14, 25 4 

 Jumlah  12 15 27 

 

2. Skala Persepsi Beban Kerja 

Data persepsi beban kerja diperoleh dengan menggunakan skala 

persepsi beban kerja yang dimodifikasi dari Fachriawan (2018) dengan 

menggunakan teori Woodworth dan Marquis (1995). Adapun modifikasi 

yang dilakukan dengan mengubah beberapa bunyi aitem sesuai dengan 

kebutuhan, seperti aitem nomor 7, 10, 12, 15, 20, 21 dan 22. Dalam skala ini 

terdapat dua kelompok pernyataan yaitu, pernyataan favorable (pernyataan 

yang mendukung subjek) dan pernyataan unfavorable (pernyataan yang tidak 

mendukung subjek). Setiap aitem pada kelompok pernyataan tersebut 

mempunyai empat pilihan jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, 

sangat tidak sesuai. 
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Table 3.2 

Blue print skala persepsi beban kerja 

  

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur atau skala yang digunakan 

akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas suatu alat ukur. Dalam menetapkan sampel uji coba, Azwar (2013) 

mengatakan bahwa tidak ada ketentuan pasti untuk menentukan seberapa banyak 

sampel yang harus diambil. Berdasarkan konsep tersebut, uji coba aitem 

dilakukan terhadap 30 orang perawat RSJ Tampan. 

1. Validitas  

Validitas memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan atau 

instrumen pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2013). 

Jenis validasi dalam penelitian ini adalah validasi isi. Validasi isi merupakan 

validasi yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan analisis 

No Aspek Indikator  Aitem Jumlah 

F UF 

1 Aspek kognisi 

(pandangan 

perawat mengenai 

beban kerja) 

Aktivitas mental 5,13,18 1 4 

Kekuatan fisik 19, 24 2, 8, 15 5 

Waktu 10, 16, 

21 

3, 25 5 

2 Aspek 

afektif 

(Perasaan 

atau emosi 

yang 

dirasakan 

terkait 

dengan 

beban kerja 

yang 

dimiliki 

Aktifitas 

Mental 

6 11, 26 3 

Kekuatan 

Fisik 

4, 7, 20 12, 23, 

27 

 

6 

Waktu 9,14,22 17, 28 5 

Jumlah 15 13 28 
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rasional atau profesional judgment (Azwar, 2013). Dalam hal ini profesional 

judgment dilakukan oleh dosen pembimbing. 

2. Indeks Daya Beda 

Dalam penelitian ini, uji coba skala persepsi beban kerja dan skala 

kepuasan kerja dilakukan pada perawat RSJ Tampan. Uji daya beda aitem 

adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok 

individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Prinsip kerja 

yang dijadikan dasar untuk melakukan seleksi atau sesuai dengan fungsi ukur 

tes sebagaimana yang dikehendaki oleh penyusunnya (Azwar, 2010).  

Pengujian daya beda aitem dilakukan dengan menggunakan komputasi 

koefisien korelasi antara distribusi skor pada aitem dengan suatu kriteria yang 

relevan yaitu skor total tes itu sendiri. Prosedur pengujian ini akan 

menghasilkan koefisien korelasi aitem total (rix) yang dikenal dengan indeks 

diskriminasi aitem (Azwar, 2010).  

Penentuan aitem yang diterima atau gugur dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melihat koefisien korelasi (rix) dengan batasan ≥ 0,25. Aitem yang 

memiliki nilai koefisien korelasi ≥ 0,25 dianggap memuaskan dan dapat 

digunakan untuk alat ukur penelitian, sedangkan aitem yang berada di bawah 

koefisien korelasi tersebut akan dianggap gugur. 
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a. Skala Kepuasan Kerja 

 

Setelah diuji cobakan pada subjek penelitian dari 27 aitem yang 

terdapat di dalam skala kepuasan kerja, sebanyak 9 aitem dinyatakan gugur, 

yaitu aitem 2, 5, 6, 12, 13, 19, 21, 22, dan 25. Koefisien korelasi aitem total 

yang memenuhi kriteria bergerak dari 0,251 sampai 0, 671. Distribusi aitem 

hasil uji coba skala akan dijelaskan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3  

Skala Kepuasan Kerja Setelah Uji Coba 

No 

 

Dimensi Aitem  Jumlah 

Valid  Gugur  

1. Pekerjaan  itu  sendiri 1, 7, 15, 20, 

24 

- 5 

2. Gaji    11, 8, 20 2, 21 5 

3. Promosi 3, 9, 16, 23 12 5 

4.  Pengawasan  4, 10, 27 19 4 

5. Rekan kerja 18, 26 5, 13 4 

6. Kondisi kerja 14 6, 22, 25 4 

 Jumlah  18 9 27 

 

Seperti yang terlihat pada tabel. 3.3  diketahui bahwa dari 27 aitem yang 

diujicobakan terdapat 18 aitem yang memenuhi indeks diskriminasi rix > 0.25. 

Selanjutnya dilakukan penomoran baru bagi aitem-aitem yang diikutsertakan 

dalam skala untuk penelitian. Distribusi aitem-aitem skala kepuasan kerja 

keluarga yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel. 3.4 berikut: 
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Tabel 3.4 

Blueprint Skala Kepuasan Kerja untuk Penelitian  

No 

 

Dimensi Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable  

1. Pekerjaan  itu  sendiri 16, 7 2, 10, 11 5 

2. Gaji    5 3, 9 3 

3. Promosi 17 14, 8, 15 4 

4.  Pengawasan  1 4, 13 3 

5. Rekan kerja 18 12 2 

6. Kondisi kerja - 6 1 

 Jumlah  6 12 18 

 

b. Skala Persepsi Beban Kerja 

Setelah diuji cobakan pada subjek penelitian dari 28 aitem yang terdapat di 

dalam skala persepsi beban kerja, sebanyak 6 aitem dinyatakan gugur, yaitu aitem 

3, 6, 10, 15, 18, dan 26. Koefisien korelasi aitem total yang memenuhi kriteria 

bergerak dari 0,269 sampai 0,645. Distribusi aitem hasil uji coba skala akan 

dijelaskan pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 
Skala Persepsi Beban Kerja Setelah Uji Coba 

No Aspek Indikator  Aitem Jumlah 

Valid Gugur 

1 Aspek kognisi 

(pandangan 

perawat mengenai 

beban kerja) 

Aktivitas mental 5, 13, 1 18 4 

Kekuatan fisik 19, 24, 

2, 8 

15 5 

Waktu 16, 21, 

25 

10, 3 5 

2 Aspek 

afektif 

(Perasaan 

atau emosi 

yang 

dirasakan 

terkait 

dengan 

beban kerja 

yang 

dimiliki 

Aktifitas 

Mental 

11 6, 26 3 

Kekuatan 

Fisik 

4, 7, 

20, 12, 

23, 27 

- 

 

6 

Waktu 9, 14, 

22, 17, 

28 

- 5 

Jumlah 22 6 28 
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Seperti yang terlihat pada tabel. 3.5  diketahui bahwa dari 28 aitem yang 

diujicobakan terdapat 22 aitem yang memenuhi indeks diskriminasi rix > 0.25. 

Selanjutnya dilakukan penomoran baru bagi aitem-aitem yang diikut sertakan 

dalam skala untuk penelitian. Distribusi aitem-aitem skala persepsi beban kerja 

yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel. 3.6 berikut: 

Table 3.6 

Blueprint Skala Persepsi Beban Kerja untuk Penelitian  

 

3. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi berarti konsistensi semakin baik. 

Reliabilitas suatu alat ukur dikatakan baik jika alat tersebut mampu 

menunjukkan hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali pada 

objek yang sama. Teknik reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Alpha Cronbach dengan menggunakan sistem aplikasi SPSS 21.0 for Windows. 

No Aspek Indikator  Aitem Jumlah 

F UF 

1 Aspek kognisi 

(pandangan 

perawat mengenai 

beban kerja) 

Aktivitas mental 4, 10 1 3 

Kekuatan fisik 14, 19 2, 6 4 

Waktu 12, 16 20 3 

2 Aspek 

afektif 

(Perasaan 

atau emosi 

yang 

dirasakan 

terkait 

dengan 

beban kerja 

yang 

dimiliki 

Aktifitas 

Mental 

- 8 1 

Kekuatan 

Fisik 

3, 5, 15 9, 18, 21 

 

6 

Waktu 7, 11, 

17 

13, 22 5 

Jumlah 12 10 22 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien reliabilitas minimal 0,3 

maka aitem-aitem yang berada di bawah standar (0,3) dianggap tidak reliabel. 

Adapun koefisien reliabilitas dari masing-masing skala yaitu:  

Tabel 3.7 
Nilai Koefisien Reliabiltas  

No  Variabel Nilai Reliabilitas  

1 Kepuasan Kerja 0,715 

2 Persepsi Beban Kerja 0,847 

 

G. Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014). 

Teknik analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pearson 

Product Moment yang digunakan untuk menganalisis hubungan dua variabel 

yakni persepsi beban kerja (X) dengan kepuasan kerja ( Y) menggunakan bantuan 

komputerisasi aplikasi SPSS. 21 for Windows. 

 


