
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 
 

 

 

 

3.1. Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 

1. Penelitian Pustaka 

Yaitu dengan mendapatkan berbagai literatur dan referensi tentang manajemen 

sumber daya manusia dan perilaku organisasi yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Penelitian Pustaka juga didapat dari hasil riset 

yang berkaitan dengan konflik peran dan kinerja karyawan dari peneliti-

peneliti sebelumnya yang masih relevan.  

 Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dipelajari, kemudian diteliti serta 

dikaji guna memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan untuk 

mendukung dan menunjang penelitian. 

2.  Penelitian Lapangan  

Yaitu dengan cara mengambil data secara langsung dengan teknik wawancara 

dan   penyebaran kuesioner. 
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3.1.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tekhnik, yaitu : 

1.   Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait 

dalam penelitian ini guna mendapatkan keterangan dan data yang dibutuhkan 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

2. Kuesioner, mengajukan kuesioner yang berisikan tentang seperangkat 

pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan 

setiap pertanyaan merupakan jawaban yang memiliki makna dalam menguji 

hipotesis.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe tertutup.   

Setiap pertanyaan memiliki 5 (lima) alternatif jawaban yang diberi nilai 

dengan skala Likert.  Berikut ini merupakan nilai dari skala Likert untuk 

pertanyaan yang bersifat positif dan pertanyaan yang bersifat negatif. 

 Skala untuk pertanyaan positif  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Skala untuk pertanyaan negatif  : 

 

 

 

 

 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung. 

3.3 Pembatasan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian dosen wanita di 

Universitas Lampung yang berstatus telah menikah. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan yang diperlukan 

untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1988:152) 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 
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Tabel 6.  Definisi Operasional Variabel 

 
Variabel Indikator Definisi 

X= Konflik Intra 

Pribadi 

 

konflik seseorang 

dengan dirinya 

sendiri. Konflik 

terjadi bila pada 

waktu yang sama 

seseorang memiliki 

dua keinginan yang 

tidak mungkin 

dipenuhi sekaligus.  

 

(Arianto :2008) 

1. Pertentangan antar 

perasaan dalam 

peran domestik & 

peran public 

 

2. Pertentangan antar 

gagasan dalam 

peran domestik & 

peran public 

 

 

3. Pertentangan 

psikis dalam peran 

domestik & public 

 

 

(Wijono, 1993: 4-6) 

dan (Susanto :2008) 

1. Pertentangan antar perasaan senang dan 

kecewa, gagal dan berhasil, perasaan-

perasaan tersebut terjadi tidak seimbang 

karena muncul dua kepentingan dalam 

waktu yang bersamaan 

2.  Adanya dua gagasan atau lebih yang berupa 

pertentangan, gerakan hati, saling 

berlawanan dan terjadi ketegangan emosi 

akibatnya tidak menyenangkan, stress dan 

mempengaruhi prilaku baik kognitif 

maupun psikomotoriknya 

3. Adanya suatu perjuangan antara keinginan 

dan pertentangan yang ada dalam diri 

individu, situasi ini terjadi disebabkan oleh 

pikiran-pikiran, ide-ide, tindakan-tindakan, 

cita-cita, tujuan yang berlawanan atau 

peran-peran yang bertentangan sehingga 

mempengaruhi prilaku. 

 

Y= Kinerja Dosen 

 

Aktivitas yang 

dijalani seorang 

dosen sesuai dengan 

tugas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

yaitu tugas di bidang 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat.  

 

1. Kemampuan 

profesional  

 

2. Upaya profesional  

 

3. Waktu yang 

dicurahkan untuk 

kegiatan 

profesional  

 

4. Kesesuaian antara 

keahlian dan 

pekerjaannya 

 

5. Tingkat 

kesejahteraan  

(Assegaf : 2005) 

1.  Kemampuan profesional (Professional 

Capacity) sebagaimana terukur dengan 

ijasah, jenjang pendidikan, jabatan, 

golongan , dan  pelatihan  

2. Upaya profesional (professional effort) 

sebagaimana terukur dari kegiatan 

mengajar, pengabdian dan penelitian. 
3. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan 

profesional (teachers time) sebagaimana 

terukur dari masa jabatan, pengalaman 

mengajar, dan lainnya 

4. Kesesuaian antara keahlian dan 

pekerjaannya (link and match) sebagaimana 

terukur dari mata pelajaran yang dikuasai 

5. Tingkat kesejahteraan (Prosperiousity) 

sebagaimana terukur dari upah, honor dan 

penghasilan rutin lainnya 

 

 

3.5 Metode Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan unit sampel (responden) yang 

dipilih didasarkan pada faktor kesenjangan, dengan pertimbangan bahwa unit 

sampel yang dipilih tersebut dapat mewakili gambaran populasinya. Sehingga, 

digunakan non-random sampling dengan tekhnik purpose sampling. Dengan 
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pengertian bahwa sampel ditarik secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel 

tersebut representatif (mewakili) populasi yang ada. (Marzuki, 2001 : 65).  

 

Penentuan sampel pada  purpose sampling yaitu sampel diambil dengan maksud 

atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena 

peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi 

yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis sampel ini dikenal dengan nama 

judgement dan quota sampling. Judgement sampling adalah sampel yang dipilih 

berdasarkan penilaian peneliti bahwa seseorang atau sesuatu adalah pihak yang 

paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Jadi, judgment sampling 

umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka 

mempunyai “information rich”. (Mustafa : 2000) 

 

Untuk memperoleh data tentang bagaimana pengaruh konflik intra pribadi 

terhadap kinerja dosen wanita, maka dosen wanita yang berstatus telah menikah 

merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan informasi yang kaya 

(information rich).  

 

Populasi dosen wanita berjumlah 415 orang, menurut Arikunto (2006 : 134)  

dalam pengambilan sampelnya populasi dianggap homogen, tingkat populasi 

besar atau lebih besar dari 100 orang maka dapat diambil 10-15 %, maka dalam 

penelitian ini penarikan sampel dilakukan pada 42 orang (12,6%) dosen wanita 

Unila yang menjadi responden dengan asumsi bahwa 80 % (332) dosen wanita 

telah menikah. 
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3.6 Analisis Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Analisis Validitas 

Validitas merupakan suatu instrumen yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus Product 

Moment Co-effecient of Correlation (Arikunto, 2006:170), sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

rXY  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

X   = Jumlah skor variabel konflik intra pribadi 

Y   = Jumlah skor variabel kinerja dosen wanita 

N   = Jumlah perespon 

 

Dengan kriteria pengambilan keputusan (Priyatno, 2008 : 23) sebagai berikut : 

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner valid 

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid 

 

Hasil penyebaran kuesioner pada awal penelitian terhadap 20 responden 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan pada instrumen penelitian berupa 

kuesioner dinyatakan valid. 

 

Hasil uji validitas seluruh responden yaitu 20 responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

  N ∑XY – (∑X) (∑Y)   

√{N∑X
2
 – (∑X)

2
}{N ∑Y

2
 – (∑Y)

2
} 

 

rXY  = 
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ii 
(k – 1) 

k   

 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas pra-Penelitian 

 
Item r Hitung r Tabel 

1 0.675 0.444 

2 0.510 0.444 

3 0.576 0.444 

4 0.568 0.444 

5 0.557 0.444 

6 0.468 0.444 

7 0.692 0.444 

8 0.558 0.444 

9 0.552 0.444 

10 0.446 0.444 

11 0.454 0.444 

12 0.497 0.444 

13 0.521 0.444 

14 0.471 0.444 

15 0.489 0.444 

16 0.550 0.444 

17 0.503 0.444 

18 0.463 0.444 

19 0.513 0.444 

20 0.498 0.444 

21 0.532 0.444 

Sumber : Data diolah, 2009 

 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa validitas hitung pada semua item > r tabel 

(0.444), maka kuesioner dinyatakan valid.  

 

3.6.2 Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Cara 

mengukurnya dengan menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2006 :196) 

Rumus Alpha Croanbach : 

 

r 

 

= 1 -  
 ∑σb² 

 σ1t² 
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ii 

 

Keterangan : 

r        = Reliabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

 = Jumlah varians butir pertanyaan 

           = Varians Total 

 

Dengan kriteria pengambilan keputusan (Priyatno, 2008 : 26) sebagai berikut : 

1. Jika r hitung ≥ r tabel, maka dinyatakan reliabel. 

2. Jika r hitung ≤ r tabel, maka dinyatakan tidak reliabel. 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap item – item kuesioner dengan menggunakan 

koefesien Alpha Croanbach untuk menunjukkan stabilitas dan  konsistensi alat 

ukur. Menurut Sekaran dalam (Priyatno : 26) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

 

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas pra-Penelitian  

 
Variabel   α 

X 0.849 

Y 0.835 

Sumber : Data diolah, 2009 

 

Tabel 9. Menunjukkan reliabilitas variabel X dan variabel Y dalam kategori 

reliabilitas yang baik menurut Sekaran (1992). 

 

 

 

 

 ∑σb² 

 
σ1t

² 
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b  =  

3.7 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kuesioner diolah dan dianalisis.  Analisis data 

menggunakan analisis kualitatif dan analisis regresi. 

3.7.1 Analisis Kualitatif 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis hasil penelitian dan mencari 

pemecahannya dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan konflik 

intra pribadi dan kinerja dosen. 

 

3.7.2 Analisis Regresi 

Untuk mengetahui pengaruh variabel X dengan variabel Y maka menggunakan 

rumus Regresi melalui perhitungan program SPSS.  Regresi yangn digunakan 

dalam penelitia ini adalah regresi linier sederhana. 

Rumus regresi (Supranto, 2001 : 183) : 

  

 

 

 

             N ∑XY -∑X.∑Y 

 

 

Keterangan :  

a  = koefesien a 

b   = koefesien b 

N  = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

X  = Skor dari variabel X 

Y  = Skor dari variabel 

 

N ∑X² - (∑X)² 

Y  = a  + bX 

a =  
(∑Y) (∑x²) – (∑X) (∑XY) 

         N ∑X² - (∑X)² 
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 =  t 

3.8  Pengujian Hipotesis 

 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y signifikan atau 

tidak, maka pengujian hipotesis menggunakan uji t. Adapun rumus uji t (Arikunto, 

2002: 263) adalah sebagai berikut: 

 √ (r)
2
 (N – 2) 

           √  1 – r
2 

 

Keterangan : 

 t    = Signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

(r)
2
 = Koefisien determinasi 

N   = Jumlah responden 

 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis satu arah 

 (one tailed), pengujian satu arah/ekor memiliki satu daerah penolakan yaitu 

diujung kanan apabila bernilai positif dan diujung kiri apabila negatif. ( Arikunto : 

2006 :346-347) 

 

Rumus hipotesis yang dimaksudkan untuk menguji apakah variabel bebas 

mempunyai pengaruh positif atau negatif  terhadap variabel terikat, sebagai 

berikut : 

 

Bila t hitung > t tabel maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap variabel terikat. 

Bila t hitung <  t tabel maka variabel bebas mempunyai pengaruh negatif terhadap 

variabel terikat. 


