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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini menjelaskan 

hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.  

 

3.2  Variabel Penelitian  

Sugiyono (2008) menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

 

A. Variabel Dependen 

Variable Dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. 

Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel 

dependen yang digunakan dalam sebuah model. Menurut Sugiyono (2008) 

variabel dependen (variabel terikat) merupakan variable yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen sering pula 

disebut variable respon yang dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Kepuasan Kerja (Y). 
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B. Variabel Independen 

Variable Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Menurut Sugiyono 

(2008) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen sering disebut predikator yang dilambangkan 

dengan X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

1. Karakteristik Pekerjaan  

2. Konflik Peran Ganda 

 

3.3 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik Pekerjaan 

Robbins & Judge (2008) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan adalah suatu 

pendekatan terhadap pemerkayaan jabatan yang dispesifikasikan kedalam 5 

dimensi karakteristik inti yaitu keragaman ketrampilan (skill variety), jati diri dari 

tugas (task identity), signifikasi tugas (task significance), otonomi dan umpan 

balik (feed back).  

 

2. Konflik Peran Ganda 

Menurut Frone M.R (2000) konflik peran ganda merupakan suatu bentuk konflik 

peran dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak 

dapat disejajarkan dalam beberapa hal. 
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3. Kepuasan Kerja  

Mathis, R.L dan Jackson (2009) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan 

emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja 

seseorang. 

 

3.4 Definisi Operasional 

Pada penelitian ini variabel yang ada dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Item 

Karakteristik 

Pekerjaan (X1) 

Sikap dan aspek internal 

dari peker-jaan mereka 

sebagai perawat.  

- Variasi 

Pekerjaan 

 

 

 

- Identitas Tugas 

 

 

 

 

 

- Signifikasi 

Tugas 

 

 

 

 

 

- Otonomi  

 

 

 

 

 

- Umpan Balik 

 

- Tingkat variasi pekerjaan. 

- Tingkat keterampilan dan 

bakat dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

 

- Kejelasan tahapan 

    Pekerjaan yang harus 

dikerjakan. 

- Kejelasan uraian pekerjaan 

dalam bekerja 

 

- Tingkat keberartian dari 

pekerjaan yang di lakukan 

terhadap diri sendiri. 

- Tingkat keberartian dari 

pekerjaan yang di lakukan 

terhadap orang lain. 

 

- Tingkat kebebasan 

    dalam bekerja.  

- Tingkat kewenangan dalam 

mengambil keputusan. 

 

 

- Penerimaan informasi 

tentang keberhasilan yang 

telah dicapai. 

- Penerimaan informasi 

tentang kesesuaian 

pekerjaan yang di lakukan 

dengan ke-inginan atasan. 
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Konflik Peran 

Ganda (X2) 

Konflik peran yang 

terjadi pada perawat 

wanita yang sudah 

menikah 

- Konflik peran 

sebagai ibu 

rumah tangga 

 

 

- Konflik peran 

sebagai pekerja   

- Waktu keluarga mengurangi 

waktu bekerja. 

- Kepentingan keluarga lebih 

didahulukan 

 

- Jadwal kerja yang padat 

- Lebih mementingkan 

pekerjaan  

 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

Perasaan perawat 

terhadap pekerjaan nya, 

yang terlihat dalam 

sikap perawat terhadap 

pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerja nya. 

- Kedisiplinan  

 

 

 

 

 

 

- Moral kerja  

 

 

 

 

 

- Turn over 

 

- Datang bekerja tepat waktu  

- Absensi sesuai dengan batas 

yang ditentukan  

- Melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas pada 

waktunya 

 

- Kemauan kerja karyawan 

- Kesadaran terhadap 

pekerjaan dan perusahaan  

- Keterlibatan dalam  

menyelesaikan pekerjaan 

 

- Keinginan untuk keluar dari 

perusahaan  

- Keinginan untuk 

menemukan pekerjaan 

ditempat lain 

- Kemungkinan mempunyai 

masa depan yang 

baikmdiperusahaan 

 

 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

 

A. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perawat wanita yang sudah menikah di Instalasi 

Rawat Inap (IRNA) Aster RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek yang berjumlah 33 

orang. Berdasarkan dari populasi yang ada, maka lebih baik diambil semua 

sehingga merupakan penelitian populasi 
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3.6 Lokasi Penelitian  

 

Penelitian dilakukan di IRNA Aster RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek, Jl. Dr. Rivai 

No. 6 B.Lampung, alasan peneliti memilih lokasi di RSUD. Dr. H. Abdul 

Moeloek karena sesuai dengan studi kasus penelitian yaitu “Pengaruh 

Karakteristik Pekerjaan Dan Konflik Peran Ganda Terhadap Kepuasan Kerja 

(Studi Pada Perawat Wanita yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD. Dr. H. 

Abdul Moeloek)”. 

 

3.7 Sumber Data 

Data yang akan digunakan penelitian diperoleh sebagai berikut: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer ialah dengan menggunakan angket (kuesioner) yang 

disebarkan pada responden yang telah ditentukan yaitu seluruh perawat wanita 

yang sudah menikah di IRNA Aster RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan  

dengan materi kajian. 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.  

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu 

model pernyataan dimana pernyataan tersebut telah disediakan jawabannya, 

sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan 

pendapat atau pilihannya (Supardi, 2005). Pernyataan tertutup tersebut 

menggunakan skala Likert yaitu skala pengukuran untuk mengukur sikap. 

Jawaban setiap instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai tahapan 

dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.  

 

Penentuan skor untuk pertanyaan sebagai berikut:  

1. Sangat tidak setuju diberi skor  1  

2. Tidak setuju diberi skor   2  

3. netral diberi skor    3  

4. Setuju diberi skor    4  

5. Sangat setuju diberi skor   5  

 

3.9 Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh untuk 

mengetahui apakah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengisiannya. 
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b. Coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di 

setiap instrument penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penganalisisan dan penafsiran data. 

c. Processing, setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta telah 

melewati pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar 

data yang sudah dimasukan dapat dianalisis.  

d. Cleaning, merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

dimasukkan kedalam komputer. Bila ada yang kosong akan dilihat dan 

diperiksa kembali sesuai dengan kuesioner. 

 

 

3.10 Pengujian Instrumen Penelitian 

A. Uji Validitas  

Uji Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan 

alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji 

Validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

mengungkap data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian secara 

tepat. Untuk mengukur validitas, digunakan teknik correlation product 

moment dengan cara mengkorelasikan skor butir dengan skor total, rumus 

yang digunakan sebagai berikut:  

  
  ∑     ∑  ∑  

 {  ∑    ∑      ∑    ∑    }
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Keterangan: 

r  = Angka Korelasi 

N  = Jumlah Responden 

 ∑    = Jumlah Skor Butir 

 ∑ 
 
          = Jumlah Skor Butir Kuadrat 

            ∑            = Jumlah skor total 

     ∑ 
 
          = Jumlah kuadran skor total keseluruhan nilai butir soal 

     ∑       ` = Hasil perkalian antara skor butir soal dengan jumlah skor  

                                Total 

 

  (Arikunto, 2002) 

 

Pengujian Validitas: 

- Apabila r hitung > r tabel, artinya terdapat korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y dan dikatakan valid 

- Apabila r hitung < r tabel, artinya tidak terdapat korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y dan dikatakan tidak valid. 

 

Dibawah ini merupakan hasil riset untuk mengetahui kuesioner yang 

disebarkan layak atau tidak. Riset dilakukan dengan menyebarkan 33 

kuesioner kepada 33 perawat wanita yang sudah menikah di Instalasi 

Rawat Inap (IRNA) Aster RSUD yang terdiri atas 24 item pernyataan. 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
item 

pernyataan 

r 

hitung 
r tabel Hasil Kesimpulan 

Karakteris

tik 

pekerjaan 

(X1) 

X1.1 0,379 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.2 0,395 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.3 0,455 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.4 0,626 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.5 0,708 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.6 0,763 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.7 0,680 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.8 0,726 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.9 0,825 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X1.10 0,484 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Konflik 

peran 

ganda 

(X2) 

X2.1 0,621 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.2 0,642 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.3 0,468 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.4 0,569 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.5 0,474 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.6 0,565 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.7 0,565 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

X2.8 0,375 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Kepuasan 

kerja (Y) 

Y1.1 0,482 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Y1.2 0,482 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Y1.3 0,624 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Y1.4 0,733 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Y1.5 0,624 0,361 r hitung > r tabel  Valid 

Y1.6 0,611 0,361 r hitung > r tabel Valid 

Y1.7 0,633 0,361 r hitung > r tabel Valid 

 Y1.8 0,596 0,361 r hitung > r tabel Valid 

Y1.9 0,491 0,361 r hitung > r tabel Valid 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2015 

Berdasarkan tabel 3.2, Hasil dari seluruh pernyataan pada variabel 

karakteristik pekerjaan, konflik peran ganda dan kepuasan kerja 

menunjukkan bahwa nilai r hitung > r tabel, oleh karena itu semua variabel 

dinyatakan valid. 
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B. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau kekuatan yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Dalam penelitian ini teknik 

mencari reliabilitas menggunakan rumus alpha melalui perhitungan 

dengan menggunakan computer dengan program SPSS.  

Cara perhitungan reliabilitas suatu data yaitu menggunakan Cronbach 

Alpha ( ) yang dirumuskan sebagai berikut:  

    
 

[   ]

[∑   ]

[∑   ]
 

Keterangan: 

   = Koefisien reliabilitas 

           = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

            = Rata-rata korelasi antar item 

 

 (Arikunto, 2002) 

 

       Ukuran reliabialitas adalah: 

- Apabila nilai   lebih besar dari 0,5 maka item pertanyaan x tersebut 

dapat dinyatakan reliabel. 

- Apabila nilai   lebih kecil dari 0,5 maka item pertanyaan x tersebut 

dapat dinyatakan tidak reliabel.  
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  Hasil uji reliabilitas yang dilakukan kepada 33 perawat wanita yang sudah 

menikah di Instalasi Rawat Inap (IRNA) Aster RSUD dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Hasil Cronbach 

Alpha 
Batasan Hasil Kesimpulan 

Karakteristik 

pekerjaan 

0,811 0,60 >0,60 Reliabel 

Konflik 

peran ganda 

0,645 0,60 >0,60 Reliabel 

Kepuasan 

kerja 

0,761 0,60 >0,60 Reliabel 

Sumber: Kuesioner, data diolah 2015 

 

Berdasarkan tabel 3.3, hasil cronbach alpha variabel karakteristik pekerjaan 

sebesar 0,811 kemudian hasil cronbach alpha variabel konflik peran ganda 

sebesar 0,645 dan variabel kepuasan kerja sebesar 0,761 dengan batasan 

cronbach alpha sebesar 0,60. Maka ketiga variabel dinyatakan reliable karena 

hasil cronbach alpha > dari nilai batasan yaitu 0,60. 

 

3.11 Analisis Deskriptif 

Analisis Dskriptif adalah analisa yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

a. Identitas Responden 

Dalam penelitian ini identitas responden yang digunakan antara lain, 

Nama, Usia, Pendidikan Terakhir, Lama Bekerja, Lama Pernikahan, 

Jumlah Anak, dan Memiliki Pengasuh Anak. 
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b. Mean, Median, Modus 

Mean : nilai rata-rata perbandingan jumlah skor (SUM) dengan  

  jumlah responden. 

Median: nilai tengah didasarkan interval skor atau urutan besarnya data  

  skor. 

Modus : nilai yang sering muncul, atau yang paling banyak ada. 

c. Analisa jawaban responden 

Merupakan hasil dari jawaban beberapa item yang berupa pernyataan yang 

diberikan kepada responden 

 

 

3.12 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variable bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak.  

Uji normalitas data (Ghozali, 2005)  

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  
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B. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas.  

 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi 

ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik, 

apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).  

Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

C. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Jika ada korelasi yang tinggi 

diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.  
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Menurut Ghozali (2005), pada umumnya jika VIF lebih > 10 maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel 

bebas lainnya.  

- Mempunyai nilai VIF < 10 

- Mempunyai angka tolerance > 0,10 

 

3.13 Regresi Linear Berganda  

 

Menurut Sugiyono (2008), analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atas 

perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang 

akan mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah karakteristik pekerjaan dan konflik peran ganda, 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja.   

 

3.14 Uji Hipotesis 

A. Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas. Untuk menentukan nilai R², dengan melihat hasil output SPSS. Nilai 

R² yang semakin besar (mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh 

variabel bebas (X) yang besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika 

R² semakin kecil (mendekati nol) maka dikatakan pengaruh variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) adalah kecil. 
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Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

Sumber: (Sugiyono, 2008) 

 

B. Uji t 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel 

independent yaitu karakterisrik pekerjaan (X1) dan konflik peran ganda 

(X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

dependent yaitu kepuasan kerja (Y) secara parsial. Rumus dalam 

menghitung df adalah df=n-k-1 dimana n= banyak observasi, k= jumlah 

variabel (dependen+independen). Pengambilan keputusan dalam uji t 

dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan 

adalah 5%. adalah:  

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau 

variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada 

pengaruh antara variabel yang diuji.  

- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh 

antara variabel yang diuji. 
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C. Uji F 

Pengujian secara simultan (Ftest), uji f digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependent dengan tingkat signifikan pada alpha 5%. Rumus 

dalam menentukan df1 dan df2 adalah df1= k-1 dimana k= semua variabel 

dependen+ independen, df2= n-k dimana n=banyaknya sampel/observasi. 

Kriteria penentuan hipotesis:   

- Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 dan Fhitung < Ftabel, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak 

- Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima 

(Ghozali, 2005) 
 


