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BAB III

METODE PENELITIAN

A. DesainPenelitian

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berbentuk data

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya

pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika.

Metode penelitian yang cocok digunakan ialah deskriptif korelasional. Penelitian

korelasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

hubungan antara dua atau beberapa variabel yang lainnya, besar atau tinggi

hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi (Arikunto, 2002).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai dua atau lebih nilai

sifat yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi kedua

variabel adalah:

1. Variabel Bebas (X) : Stres Kerja

2. Variabel Tergantung (Y) : Kepuasan Kerja

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dari tiap variabel perlu dikemukakan terlebih dahulu

sebelum pelaksanaan penelitian sehingga dapat memperjelas arti dari tiap-tiap

variabel yang digunakan dalam penelitian. Rumusan batasan definisi operasional

dari masing-masing variabel, sebagai berikut:
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1. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan hasil keseluruhan dari derajat rasa suka

atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya.

Pengukuran kepuasan kerja diukur berdasarkan Job Descriptive Index (JDI),

yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja seperti yang terkutip pada

Riggio (1992). Adapun dimensi dari kepuasan kerja tersebut meliputi:

a. Pekerjaan itu sendiri

b. Supervisi

c. Pemberian upah

d. Promosi

e. Mitra kerja

2. Stres Kerja

Pengukuran stres kerja di modifikasi dari teori Hariandja (2002) yaitu,

Stres kerja merupakan suatu kondisi tertekan yang mempengaruhi emosi,

proses berpikir dan kondisi seseorang, dimana seseorang dipaksa memberikan

tanggapan terhadap suatu kondisi, pekerjaan, lingkungan tertentu yang

melebihi kemampuan dirinya dalam penyesuaian terhadap suatu tuntutan

internal maupun eksternal. Adapun indikator dari stres kerja terbagi menjadi

dua, ekstrinsik dan intrinsik. Meliputi:

a. Lingkungan kerja (indikator ekstrinsik).

b. Beban kerja (indikator ekstrinsik).

c. Peran stres, misalnya mudah marah, suka menunda - nunda, kejenuhan,

ketegangan dan lain sebagainya (indikator intrinsik).
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D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada

satu wilayah dan memnuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT

Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning yang berjumlah 128 orang. Rincian

jumlah karyawan PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning dapat dilihat

pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Karyawan PT Pertamina Persero UP2
Sungai Pakning

Bagian Jumlah Karyawan
Pimpinan 1 orang
Maintenance 19 orang
General Affair 18 orang
ITP 17 orang
UTL 16 orang
CDU 12 orang
Procurrement 10 orang
HSE 9 orang
Reliability 6 orang
Finance 6 orang
Laboratory 6 orang
ITY 2 orang
Marine 2 orang
BP & RD 2 orang
Utilities 1 orang
UPMS 1 orang

Total 128 orang
Sumber: Bag. Humas PT Pertamina Persero UP2

Sungai Pakning

2. Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Arikunto (2002)

yang menyatakan: Jika subjek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik
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diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau

20-25% atau lebih.

Berdasarkan konsep diatas, populasi penelitian ini yaitu 128 orang

karyawan, sehingga peneliti mengambil sampel sebanyak 45% dari populasi

yaitu 58 orang karyawan. Sedangkan untuk try out peneliti mengambil sampel

sebanyak 55% dari populasi yaitu 70 orang karyawan. dengan demikian

penelitian ini dinamakan penelitian populasi, dikatakan penelitian populasi

karena sampel pada penelitian ini kurang dari 100 orang yaitu 58 orang

karyawan.

E. MetodePengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode skala.

Bentuk skala yang digunakan dalam membuat pernyataan dalam penelitian ini

adalah skala model Likert yaitu dengan menetapkan empat (4) kategori jawaban

dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Bobot Skor Aitem

Pilihan Pernyataan
Favorable Unfavorable

SS (Sangat Sesuai) 4 1
S (Sesuai) 3 2
TS (Tidak Sesuai) 2 3
STS (Sangat Tidak Sesuai) 1 4
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Peneliti akan menggunakan dua buah skala untuk mengukur kedua

variabel, yaitu:

1. Skala Kepuasan Kerja

Skala yang digunakan merupakan skala yang disusun peneliti

berdasarkan Job Descriptive Indeks dari Riggio (1992), yaitu pekerjaan itu

sendiri, supervisi, pemberian upah, promosi, mitra kerja. Seluruh aitem dalam

skala ini terdiri dari favorable dan unfavorable.

Penilaian pernyataan yang bersifat favorable, pilihan jawaban

meliputi: skor empat (4) untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk

jawaban Sesuai (S), skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor

satu (1) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaliknya untuk

pernyataan bersifat unfavorable, pilihan jawaban meliputi: skor empat (4)

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor tiga (3) untuk jawaban Tidak

Sesuai (TS), skor dua (2) untuk jawaban Sesuai (S), dan skor satu (1) untuk

jawaban Sangat Sesuai (SS).

Berdasarkan lima dimensi diatas, maka disusun blue print skala

kepuasan kerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Blue Print Skala Kepuasan Kerja untuk uji coba (Try Out)

No Indikator
Item

Favorable Unfavorable Jumlah
1. Pekerjaan itu sendiri 1, 2,  12 11, 21 5
2. Supervisi 3, 4,  14 13, 22 5
3. Pemberian upah 5, 6, 16 15, 23 5
4. Promosi 7, 8, 18 17, 24 5
5. Mitra kerja 9, 10, 20, 26 19, 25 6

Jumlah 16 10 26
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2. Skala Stres Kerja

Skala stres kerja yang digunakan disusun berdasarkan indikator dari

teori Hariandja (2002) yaitu lingkungan kerja (ektrinsik), beban kerja

(ektrinsik), dan peran stres (intrinsik). Seluruh aitem dalam skala ini terdiri

dari favorable dan unfavorable.

Penilaian pernyataan yang bersifat favorable, pilihan jawaban

meliputi: skor empat (4) untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk

jawaban Sesuai (S), skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor

satu (1) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaliknya untuk

pernyataan bersifat unfavorable, pilihan jawaban meliputi: skor empat (4)

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor tiga (3) untuk jawaban Tidak

Sesuai (TS), skor dua (2) untuk jawaban Sesuai (S), dan skor satu (1) untuk

jawaban Sangat Sesuai (SS).

Berdasarkan dua indikator diatas, maka disusun blue print skala stres

kerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Blue Print Skala Stres Kerja untuk uji coba (Try Out)

No Indikator
Item

Favorabel Unfavorabel Jumlah
1. Lingkungan kerja (Ekstrinsik) 1, 3, 6, 9 2, 4, 5 7
2. Beban kerja (Ektrinsik) 7, 10, 12, 13,

16, 18, 20
8, 11 9

3. Peran stres (Intrinsik) 14, 17, 19, 21,
22, 23

15, 24 8

Jumlah 17 7 24
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F. Teknik Pengolahan Data

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.

Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut

menjalankan fungsi ukurnya, dimana skala mampu mengukur atribut yang

harus diukur (Azwar, 2010).

Pada penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi.

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap

isi dengan analisis rasional. Validitas isi tidak saja menunjukkan bahwa tes

tersebut komprehensif isinya, tetapi harus pula memuat isi yang relevan dan

tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2010). Validitas isi pada

penelitian ini menggunakan teknikProfessional judgementyangdilakukan oleh

dosen pembimbing dan narasumber.

2. Uji Coba Alat Ukur

Pada penelitian ini, uji coba alat ukur dalam penelitian dilakukan pada

subjek dengan sifat yang sama dengan populasi yang akan diteliti. Pada hasil

uji coba alat ukur sendiri akan dilihat daya diskriminasi aitem dari alat ukur

untuk digunakan dalam penelitian. Daya diskriminasi aitem adalah sejauh

mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok individu

yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2012).

Azwar (2012) menyebutkan salah satu cara melihat daya diskriminasi

aitem adalah dengan melihat koefisien korelasi antara distribusi skor aitem
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dengan distribusi skor skala itu sendiri yang dikenal dengan nama koefisien

korelasi aitem-total.Penentuan aitem diterima atau gugur dalam penelitian ini

sendiri dengan melihat koefisien korelasi dengan batasan≥ 0,30. Aitem

dengan nilai koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan bisa

digunakan untuk alat ukur penelitian. Sedang aitem yang berada dibawah

koefisien korelasi tersebut akan dianggap gugur. Sementara itu Azwar (2012)

menyebutkan apabila aitem yang diterima ternyata masih tidak bisa memenuhi

jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien korelasi aitem dari ≥0,30 bisa

diturunkan menjadi 0,25,dan dalam penelitian ini ketentuan koefisien korelasi

aitem yang diterima adalah 0,30.

Hasil try out 24  aitem stres kerja (X) yang telah diuji terdapat lima

aitem yang gugur dan 19 aitem yang sahih (valid), dengan koefisien korelasi

aitem total diatas 0,30 yaitu berkisar antara 0,328 – 0,887.Berikut ini

menunjukkan blueprint skala stres kerja (X) dengan aitem yang valid dan

gugur setelah dilakukan uji coba (try out), dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Blue PrintSkala Stres Kerja Setelah Uji Coba (Try Out)

No Indikator
Favo
Valid

Unfavo
Valid

Favo
Gugur

Unfavo
Gugur Jmlh

1 Lingkungan Kerja
(Ekstrinsik)

3, 6, 9 2, 4, 5 1 - 7

2 Beban Kerja
(Ekstrinsik)

7, 10, 12, 16,
18, 20

8, 11 13 - 9

3 Peran Stres
(Intrinsik)

14, 17, 19,
21

15 22, 23 24 8

Jumlah 13 6 4 1 24

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, diketahui bahwa dari 24 aitem

setelah diuji coba sehingga diperoleh 19 aitem yang memenuhi koefisien
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korelasi aitem total ≥ 0,30, sedangkan sisanya berjumlah 5 aitem yang

dianggap gugur dan tidak dimasukkan kedalam skala penelitian. Peneliti

menggunakan 19 aitem yang lulus seleksi tersebut untuk skala penelitian.

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada blue print skala stres kerja yang di sajikan

pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Blue Print Stres Kerja Untuk Penelitian

No Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Lingkungan Kerja (Ekstrinsik) 3, 6, 9 2, 4, 5 6
2 Beban Kerja (Ekstrinsik) 7, 10, 12, 16,

18, 20
8, 11 8

3 Peran Stres (Intrinsik) 14, 17, 19, 21 15 5
Total 13 6 19

Untuk hasil perhitungan pada variabel kepuasan kerja (Y), dari 26

aitem yang diuji cobakan diperoleh 19 aitem yang diterima dengan korelasi

aitem total ≥ 0,30, yaitu berkisar antara 0,408 – 0,849. Rincian aitem sesudah

try out serta aitem untuk penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Blue Print Skala Kepuasan Kerja Setelah Uji Coba (Try Out)

No Indikator Favo
Valid

Unfavo
Valid

Favo
Gugur

Unfavo
Gugur

Jmlh

1 Pekerjaan itu Sendiri 1, 2, 12 - - 11, 21 5
2 Supervisi 3, 4, 14 - - 13, 22 5
3 Pemberian Upah 5, 6, 16 - - 15, 23 5
4 Promosi 7, 8, 18 17 - 24 5
5 MitraKerja 9, 10, 20, 26 19, 25 - - 6

Total 16 3 - 7 26

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, diketahui bahwa 26 aitem

setelah diuji cobakan sehingga diperoleh 19 aitem yang memenuhi koefisien

korelasi aitem total ≥ 0,30, sedangkan sisanya berjumlah 7 aitem yang
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dianggap gugur dan tidak dimasukkan ke dalam skala penelitian. Peneliti

menggunakan 19 aitem yang lulus seleksi tersebut untuk skala penelitian.

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada blue print skala kepuasan kerja yang

disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Blue Print Skala Kepuasan Kerja Untuk Penelitian

No Indikator Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Pekerjaan itu sendiri 1, 2, 12 - 3
2 Supervisi 3, 4, 14 - 3
3 Pemberiah upah 5, 6, 16 - 3
4 Promosi 7, 8, 18 17 4
5 Mitra kerja 9, 10, 20, 26 19, 25 6

Jumlah 16 3 19

3. Uji Reliabilitas

Uji 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).

Perhitungan reliabilitas dihitung dengan menggunakan program

komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0 for windows.

Diketahui reliabilitas stres kerja (X) dari 19 aitem yang valid dan reliabilitas

kepuasan kerja (Y) dari 19 aitem yang valid, yakni pada tabel 3.9 berikut :
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Tabel 3.9
Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Skala Koefisien Reliabilitas
Stres kerja 0,926

Kepuasan kerja 0,908

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian deskriptif korelasional besar atau tingginya hubungan

antara variabel yang dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Sebelum

melakukan analisis korelasi, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan linieritas

hubungan variabel sebagai syarat dalam melakukan analisis korelasi product

moment.

1. Uji Normalitas

Ujinormalitas data bertujuanuntukmengetahui normal

atautidaknyasebaran data penelitian.Distribusi normal dilakukan dengan cara

membandingkan data yang diperoleh (observed) dengan data yang

berdistribusi normal (expected) (Agung, 2012).

Ujinormalitasmerupakanpengujiandistribusisebarskorvariabel yang

dianalisaapakahmembentukkurva normal.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melihat sebaran data

tersebut normal atau tidak adalah dengan statistik One sampel kolmogorov-

smirnov test.

2. UjiLinieritas

Ujilinieritasdigunakanuntukmengetahuibentukhubunganantarakeduava

riabel.Kaidahdenganmelihatppadatabeldeviation from linearity.Jikap ≤
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0,05makaadahubungan linier, sebaliknyajikap > 0,05 makahubungantidak

linier.

3. UjiHipotesis

Setelahujiasumsimakaselanjutnyadilakukanujihipotesiskorelasiproduct

momentdari

Pearson.Perhitunganujiprasyaratdanujihipotesisdilakukandenganmenggunakan

SPSS 16,0 for Windows.

H. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Pertamina Persero UP2

Sungai Pakning di Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten

Bengkalis. Dan gambaran dari jadwal penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

Tabel 3.10 Jadwal penelitian

No Nama Kegiatan Waktu
1 Seminar Proposal penelitian 03 Desember 2013
2 Perbaikan Proposal penelitian 12 Desember 2013
3 Validasi instrument penelitian 26 Februari 2014
4 Uji coba instrument penelitian 01 April 2014
5 Pengolahan data uji coba instrument penelitian 04 April 2014
6 Pelaksanaan penelitian 07 April 2014
7 Pengolahan data penelitian 16 April 2014
8 Acc Seminar Hasil 15 September 2014
9 Seminar Hasil Penelitian 15 Oktober 2014
10 Acc Munaqasah 05 November 2014
11 Munaqasah 03 Desember 2014


