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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penlitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota 

Bandung (Jawa Barat). Kota Bandung dipilih 

sebagai lokasi penelitian karena banyaknya 

perawat wanita dan menjadi lokasi yang 

terjangkau bagi peneliti. 

 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

perawat wanita di Kota Bandung yang masih 

aktif bekerja di rumah sakit. Kriteria untuk 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

perawat wanita, masih aktif bekerja di rumah 

sakit.  

1) Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perawat wanita yang bekerja di beberapa rumah 

sakit di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, 

yaitu RSHS, RS. Cicendo, Rs. Internasional 

Santosa, dan Rs. Al-Islam. Pemilihan populasi 

ini berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian 

atau pengambilan data dapat lebih mudah 

dilakukan.   

2) Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

204 orang perawat wanita yang sudah menikah 

dan perawat wanita yang belum menikah, serta 

masih aktif bekerja di Rumah Sakit di Kota 

Bandung. 
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3.2 Desain dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode penelitian komparatif yang 

akan mengidentifikasi perbedaan keterikatan kerja pada 

perawat wanita berdasarkan status pernikahannya di 

Kota Bandung. Pendekatan kuantitatif digunakan karena 

data yang diperoleh merupakan data angka yang 

kemudian dianalisis menggunakan perhitungan statistik 

berdasarkan rumusan masalah yang tentukan.  

Metode dalam penelitan ini menggunakan 

metode komparatif. Penelitian komparatif adalah 

penelitian yang akan membandingkan dua variable. 

Penelitian komparatif akan dapat menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan–perbedaan tentang 

benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, 

tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, 

terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga 

membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-

perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap 

kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide (Arikunto, 

2006). 

 

3.3 Variabel Penelitian  

 Menurut Azwar (2012) variabel adalah konsep 

mengenai atribut dan sifat yang terdapat pada subjek 

penelitian dan merupakan fokus dari kegiatan penelitian. 

Sedangkan menurut Sugiono (2014), variabel penelitian 

adalah segala sesuatu bentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan. Lebih lanjut tentang variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Keterikatan kerja 

Keterikatan kerja adalah rasa keterikatan 

secara emosional perawat terhadap pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan. Keterikatan kerja diukur 
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dengan alat ukur keterikatan karyawan yang telah 

dibuat oleh Schaufelli dan Bakker (2004) yang 

merupakan pengembangan dari alat ukur 

sebelumnya. Alat ukur ini menggunakan kuesioner 

yang di buat berdasarkan dimensi kekuatan, 

dedikasi, dan kekhusyukan.  

 

3.4 Pengambilan Data dan Instrumen Penelitian  

3.4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua 

metode, yaitu melalui self-administrated 

questionnaire, yaitu kuesioner yang diisi sendiri 

oleh partisipan yang akan didampingi oleh peneliti 

dan melalui kuesioner online yang dibuat dengan 

menggunakan aplikasi formulir online Google 

untuk subjek yang tidak dapat secara langsung 

ditemui dan didampingi oleh peneliti. 

 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk mengumpulkan data 

penelitian ini menggunakan kuesioner hasil 

pengembangan instrumen UWES-17 (Schaufelli & 

Bakker, 2004) yang diadaptasi kedalam bahasa 

Indonesia. Instrumen terdiri dari 17 item, meliputi 

dimensi kekuatan sebanyak 6 item, dedikasi 5 item, 

dan kekhusyukan 6 item.  

Instrumen terdiri dari 7 skala pilihan, yaitu 

tidak pernah, hampir tidak pernah, jarang, kadang-

kadang, sering, sering sekali, dan selalu. Seluruh 

item merupakan item favourable, maka pemberian 

skor untuk instrumen dalam penelitian ini adalah 0-

6.   
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Tabel 3.1 Skor Jawaban Kuesioner Work 

and Well Being Survey (Schaufelli & Bakker, 2004) 

Pilihan Jawaban Bobot Item 

Tidak Pernah 0 

Hampir Tidak Pernah 1 

Jarang 2 

Kadang-kadang 3 

Sering 4 

Sering Sekali 5 

Selalu 6 

 

Pada instrumen tersebut, kategori skala 

diguanakan untuk mengetahui tingkat keterikatan 

kerja perawat perempuan yang dimiliki oleh subjek 

penelitian. Keterikatan kerja perawat akan diketahui 

berdasarkan capaian skor maksimal pada variabel 

keterikatan kerja karyawan tersebut. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Dimensi pada Variabel Keterikatan Kerja Karyawan 

 

Dimensi (dalam bahasa Indonesia) 
Item Indikator dalam 

bahasa Inggris 

Item Indikator dalam Bahasa 

Indonesia 

No. 

Item 

Kekuatan  

 

(Curahan energi dan mental selama bekerja, keberanian untuk 

berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, 

dan tekun dalam menghadapi kesulitan kerja. Juga kemauan 

untuk menginvestasikan segala upaya dalam suatu pekerjaan 

dan tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan) 

At my work, I feel 

bursting with energy. 

Di tempat kerja, saya merasa 

sangat bersemangat. 

1 

At my job, I feel strong 

and vigorous. 

Saya kuat dan enerjik saat saya 

bekerja. 

4 

When I get up in the 

morning, I feel like going 

to work. 

Ketika saya bangun di pagi hari, 

saya merasa ingin pergi bekerja. 

8 

I can continue working 

for very long periods at 

a time. 

Saya dapat bekerja dengan waktu 

yang lama, dalam satu periode. 

12 

At my job, I am very 

resilient, mentally 

Dalam pekerjaan saya, saya 

sangat kuat secara mental. 

15 
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At my work I always 

persevere, even when 

things do not go well 

Dalam bekerja, saya selalu 

berusaha fokus walaupun banyak 

hal yang tidak berjalan baik. 

17 

Dedikasi I find the work that I do 

full of meaning and 

purpose. 

Saya memahami bahwa pekerjaan 

saya sangat berarti dan 

bermanfaat. 

2 

Merasa terlibat dengan sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan 

mengalami rasa kebermaknaan, antusiasme, kebanggan, 

inspirasi, dan tantangan. 

 I am enthusiastic about 

my job. 

Saya antusias terhadap pekerjaan 

saya. 

5 

My job inspires me. Pekerjaan saya menginspirasi 

saya. 

7 

I am proud on the work 

that I do 

Saya bangga terhadap pekerjaan 

yang saya lakukan. 

10 

To me, my job is 

challenging. 

Bagi saya, pekerjaan saya sangat 

menantang. 

13 

Kekhusyukan Time flies when I'm 

working 

Waktu cepat berlalu ketika saya 

bekerja. 

3  

Dalam bekerja karyawan selalu konsentrasi dan serius terhadap 
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suatu pekerjaan. Dalam bekerja, waktu berlalu begitu cepat, 

dan menemukan kesulitan dalam memisahkan diri dengan 

pekerjaan.  

When I am working, I 

forget everything else 

around me. 

Saat bekerja saya melupakan 

segala hal di sekeliling saya. 

6 

I feel happy when I am 

working intensely 

Saya merasa sangat senang saat 

saya bekerja dengan intens. 

9 

I am immersed in my 

work. 

Saya mendalami pekerjaan saya. 11 

I get carried away when 

I’m working 

Saya bisa terlena ketika saya 

bekerja. 

14 

It is difficult to detach 

myself from my job. 

Sangat sulit bagi saya u ntuk 

menjauhkan diri dari pekerjaan 

saya.  

16 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

3.5.1 Try Out Skala Pengukuran 

Alat ukur yang digunakan peneliti merupakan alat ukur 

yang diadaptasi dari alat ukur keterikatan kerja UWES-17 dari 

Schaufelli dan Bakker (2004) yang telah diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia dan di uji coba kembali oleh Rizki (2015). 

Hasil uji reliabilitas konsistensi internal dengan teknik Alpha 

Cronbach pada skala keterikatan kerja adalah 0,944. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas tersebut skala 

pengukuran variabel dapat dikatakan sangat reliabel karena 

menghasilkan koefisien reliabilitas alpha cronbach lebih dari 

0,90. 

 

3.5.2 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam 

menggunakan fungsi ukurnya (Azwar, 2012). Uji validitas 

dilakukan dengan menguji validitas isi. Pengujian validitas isi 

dilakukan melalui analisis rasional kecocokan para profesional 

yang ahli dibidangnya (profesional judgement). Profesional 

judgement dilakukan oleh dosen ahli dari kalangan psikologi 

industri dan organisasi (Rizki, 2015). 

 

3.5.3 Uji Korelasi Total Item  

Untuk menguji validitas butir-butir instrument lebih lanjut, 

maka setelah dilakukan profesional judgement, selanjutnya 

diujicobakan dan dianalisis dengan analisis item. Analisis item 

dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir 

instrument dengan skor total (Korelasi Item Total). Semua item 

yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 

pembedanya dianggap sebagai item yang memuaskan dan 

dinyaakan memenuhi syarat psikometrik sebagai bagian dari tes. 

Namun, jika item yang memenuhi syarat masih tidak mencukupi 

jumlah yang diinginkan, maka pertimbangan untuk menurunkan 

sedikit batas minimal kriteria koefisien dari 0,30 menjadi 0,20 

dapat dilakukan, sehingga jumlah item yang diinginkan dapat 

tercapai, namun tidak disarankan untuk menurunkan batas 

kriteria koefisien minimal kurang dari 0,20. 
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Tabel 3.3 Tabel Korelasi Total Item Skala Keterikatan 

Kerja 

 
Hasil uji korelasi total item skala pengukuran keterikatan 

kerja, bahwa dari 17 item yang telah diujicobakan, memiliki 

koefisien korelasi ≥ 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

item yang terdapat dalam skala keterikatan kerja seluruhnya 

memenuhi syarat validitas (Rizki, 2015). 

 

3.5.4 Uji Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah koefisien Alpha Cronbach. Kategorisasi 
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untuk koefisien reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Koefisien Reliabilitas Instrumen (Sugiyono, 

2008) 

4  

5  

Derajat Reliabilitas Kriteria 

0.90 ≤ α ≤ 1.00 Sangat Reliabel 

0.70 ≤ α ≤ 0.90 Reliabel 

0.40 ≤ α ≤ 0.70 Cukup Reliabel 

0.20 ≤ α ≤ 0.40 Kurang Reliabel 

α ≤ 0.20 Tidak Reliabel 

 

Pada penelitian ini menggunakan instrumen UWES-17 yang 

sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Rizki (2015). Dengan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Skala Keterikatan Kerja 

 

Nilai Alpha 

Cronbach 
Jumlah Item 

.94 17 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa reliabilitas 

yang diperoleh adalah sebesar 0.94 sehingga instrumen penelitian 

ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan dengan derajat 

reliabilitas tinggi. 

 

3.6 Kategorisasi Skala 

Kategori merupakan suatu usaha untuk menempatkan individu 

ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang 

menurut suatu norma tertentu (Azwar, 2010). Dalam penelitian ini 

peneliti mengelompokkan keterikatan kerja ke dalam dua kategori 

berdasarkan skor persentil dengan norma sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Kategorisasi Skala  

 

 

Rumus Kategori Skala Kategori 

X ≥ P50 Tinggi 

 X < P50 Rendah 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan 

menggunakan uji perbandingan Independen T-Test). Hal ini 

karena data yang digunakan merupakan data berskala interval 

serta bertujuan untuk menguji perbandingan dua kriteria subjek 

yang tidak saling berhubungan. Kedua kriteria merupakan 

perawat wanita yang sudah menikah dan belum menikah. Data 

yang digunakan merupakan data parametric dengan distribusi 

normal.  

Penyekoran dilakukan dengan kriteria pengambilan 

keputusan berdasarkan nilai F tabel yang diperoleh dibanding dengan 

nilai F hitung apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara variable independen dengan variabel dependen. Pengolahan 

data penelitian dilakukan dengan bantuan software Microsoft Office 

Excel dan SPSS Versi 24.  

3.8 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan 

pelaksanaan yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan topik dan masalah penelitian. 

b. Melakukan studi kepustakaan mengenai masalah 

penelitian yang akan diteliti. 

c. Menyusun teori-teori dan konsep yang relevan dengan 

penelitian. 

d. Merumuskan pertanyaan penelitian. 
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e. Menetapkan sampel dan lokasi penelitian. 

f. Menentukan teknik pengambilan data. 

g. Mempersiapkan instrumen berupa kuesioner UWES-17 

yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

oleh Rizki (2015). 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Meminta kesediaan perawat wanita di Kota Bandung 

untuk megisi kuesioner. 

b. Melakukan pengambilan data. 

c. Melakukan pengolahan data. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Verifikasi data. Tujuannya untuk memeriksa 

kelengkapan jumlah kuesioner yang terkumpul sebelum 

melakukan pengolahan data. 

b. Melakukan penyekoran data. 

c. Melakukan uji statistik untuk memperoleh perbedaan 

tingkat keterikatan kerja perawat wanita. 

4. Tahap Akhir 

a. Menganalisis data yang diperoleh dari hasil uji statistik. 

b. Melakukan interpretasi dan mengkaji hasil uji statistik 

berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. 

c. Menyusun laporan dan menarik simpulan dari hasil 

penelitian. 

d. Mengajukan saran-saran praktis bagi perawat wanita, 

rumah sakit/klinik dan peneliti selanjutnya. 

 


