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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Kabupaten Karanganyar. 

 

B. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah eksplanatori. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif, dimana Supramono 

dan Jony (2005) menyimpulkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif 

hanya mempertanyakan satu konsep atau lebih. Jadi penelitian ini mencoba 

mengulas apakah faktor-faktor seperti Stres Kerja dan Beban Kerja terhadap 

Kinerja karyawan. 

 

C. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Karanganyar yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja, dan Karakteristik Individu 

terhadap Kinerja perawat RSUD Karanganyar. 

 

D. Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari para perawat RSUD Karanganyar dengan pembagian 

kuesioner kepada karyawan tersebut. Penelitian ini dilakukan di RSUD 

Karanganyar. Data ini meliputi pertanyaan tentang Stres Kerja, Beban 

Kerja, dan Kinerja Perawat. Pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan 

menggunakan skala Likert (1-5) yang mempunyai 5 tingkat preferensi 

jawaban masing-masing mempunyai skor 1- 5 dengan rincian sebagai 

berikut : 

1) Sangat Tidak Setuju (STS)  diberi skor 1 

2) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
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3) Netral (N) diberi skor 3 

4) Setuju (S) diberi skor 4 

5) Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode angket. 

Menurut Arikunto (2006) angket merupakan daftar pertanyaan (dalam 

bentuk kuesioner) yang diberikan kepada responden dengan maksud agar 

orang diberi angket tersebut bersedia memberikan respon yang sesuai 

permintaan pengguna. 

. 

E. Populasi dan Teknik Sampling 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat 

dibedakan satu sama lain (Supranto, 2000). Dari populasi yang ada akan 

diambil sampel yaitu sebagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam 

peelitian ini adalah perawat RSUD Karanganyar yaitu sebanyak 100 orang. 

Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling yaitu setiap 

elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel (Kuncoro, 2013).  

 

F. Variabel Penelitian, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran 

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

fleksibilitas kerja, spesialisasi pekerjaan, kepuasan Kinerja dan Kinerja 

karyawan. Konsep-konsep yang digunakan dan pengukurannya disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel III.1 

Variabel Penelitian, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran 

Variabel 

 

Definisi Indikator Skala Ukur 

 

 

Stress kerja 

(X1) 

Suatu  konsekuensi  dari  

setiap tindakan  eksternal, 

situasi, atau  peristiwa  yang 

menempatkan tuntutan 

psikologis/fisik khusus pada 

seseorang. (Robbins,2015) 

1. Lingkungan 

2. Kondisi organisasi 

3. Individu 

4. Kelompok kerja 

5. Dukungan sosial 

 

 

Likert 1 - 5 

 

 

 

 

 

Beban  Kerja 

(X2) 

Beban Kerja adalah beban 

yang diterima Perawat dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Beban tersebut dapat berupa 

beban eksternal maupun 

beban internal. Schultz 

(2006) 

1. Perancangan dan 

evaluasi tatanan kerja 

2. Keselamatan kerja 

3. Pengaturan jadwal 

istirahat 

4. Spesifikasi jabatan dan 

seleksi personil 

5. Evaluasi jabatan 

6. Evaluasi tatanan dari 

faktor lingkungan 

Likert 1-5 

Umur (X3) Jumlah tahun usia responden  Umur responden dibuat 

kategori: 

<25 = 1, 26-35 = 2, 36-45 

=3, 46-55=4 

Ordinal  

Pendidikan 

(X4) 

Jenjang pendidikan yang 

diselesaikan oleh responden 

Jenjang Pendidikan 

responden dibuat kategori : 

SPK = 1 D1 = 2 D3 = 3, S1 

= 4, S2 = 5, Ners = 6 

Ordinal 
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Posisi Jabatan 

(X5) 

Jabatan yang diemban dalam 

bertugas 

Perawat Anggota = 1 

Kepala Tim = 2 

Kepala Ruang = 3 

Ordinal 

Masa Bekerja 

(X6) 

Jumlah tahun masa kerja 

responden 

Tahun masa kerja responden 

dibuat kategori: 

<5 = 1, 6-10 = 2, 11-15=3, 

6-20=4, 21< =5 

Ordinal 

Status 

Perkawinan 

(X7) 

Memiliki Suami atau Istri  Belum Menikah = 0 

Menikah = 1 

 

Ordinal 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kinerja karyawan merupakan 

prestasi aktual karyawan 

yang dibandingkan dengan 

prestasi yang diharapkan 

oleh organisasi (Dessler, 

2009) 

1) Kualitas kerja 

2) Kuantitas kerja 

3) Ketepatan waktu 

4) Efektitifitas  

5) Kemandirian 

6) Komitmen kerja 

Likert 1-5 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan adalah memilih instrumen pertanyaan 

yang relevan untuk dianalisis. Uji validitas dilakukan dengan melihat  

korelasi antar skor masing-masing instrumen pertanyaan dengan skor total. 

Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus tehnik korelasi product 

moment (Sugiyono 2000 dalam Widodo 2010). Nilai r xy yang diperoleh 

akan dikonsultasikan dengan harga r product moment table pada taraf 

signifikansi 0,05. Bila r xy > r tab maka item tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Singarimbun dan 

Effendi, 2008). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Cronbach Alpha Coeficient, dimana kuesioner dapat dikatakan reliabel 
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jika nilai α > 0,60. Sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan 

analisis regresi uji secara parsial dan uji secara simultan. 

 

H. Teknik Analisis 

 Adapun metode analisis data yang digunkaan untuk mengetahui 

pengaruh variabel kompensasi dan motivasi Terhadap Kinerja karyawan  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen digunakan analisis regresi linier berganda (ghozali, 2012) 

Y = α0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + e 

Keterangan 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Stres Kerja 

X2 = Beban Kerja 

X3     = Usia 

X4     = Pendidikan 

X5     = Posisi Jabatan 

X6   = Masa Bekerja  

X7   = Status Perkawinan  

e = Eror 

2. Uji t 

Dalam pengujian ini Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Uji t 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,1 dan derajad kebebasan (d.f) = 

n-k, dapat diketahui dari hasil perhitungan program SPSS. Kesimpulan 

dari Uji t ini adalah apabila Ho diterima adalah thitung ≤ ttabel sebaliknya jika 

thitung ≥ ttabel maka Ho di tolak.  

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003). Langkah pengujian dengan 

uji f adalah sebagai berikut: 
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a) Menemtukan hipotesis Ho dan Ha  

Ho :β=0 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Ha :β≠0 artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

b)  Kesimpulan: nilai Fhitung yang diperoleh dari pengujian melalui program 

SPSS for windows, dibandingkan dengan nilai ftabel. Apabila fhitung> ftabel 

maka Ho ditolak artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara seluruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai fhitung< 

ftabel, maka Ho diterima artinya tidak ada pengaruh signifikan antara 

seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R 2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R 2) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). 

Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien 

determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 


