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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian menjadi hal yang penting dalam melakukan 

suatu penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan metode penelitan kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif yaitu salah satu metode penelitian 

yang menekankan pada analisis data-data yang berupa angka yang 

diolah menggunakan metoda statistika tertentu (Azwar, 2013, h.5). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri 

dari satu varibel tergantung dan satu variabel bebas. Identifikasi dari 

kedua variabel tersebut: 

Variabel Tergantung  : Kinerja Perawat 

Variabel Bebas  : Kecerdasan Emosional 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian 

sebagai berikut : 

1. Kinerja Perawat 

 Kinerja adalah kemampuan usaha karyawan dalam 

melakukan keahliannya untuk perusahaan dalam periode waktu 

tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya dan intruksi dari 

perusahaan. Kinerja karyawan diungkapkan menggunakan alat 

ukur berupa skala kinerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek  
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kinerja yaitu quality, quantity, timeliness, cost-effectiveness, need 

for supervision, interpersonal impact. Semakin tinggi skor yang 

didapat dari skala kinerja karyawan maka semakin tinggi pula 

kinerja yang ada dalam diri subjek dan sebaliknya. 

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam 

mengenali, mengelola serta menyalurkan emosi diri sendiri dan 

orang lain dengan cara yang tepat sesuai dengan situasi, kondisi 

atau masalah yang sedang dihadapi. Kecerdasan emosional diukur 

menggunakan skala kecerdasan emosional yang disusun dengan 

aspek-aspek kecerdasan emosional yaitu kesadaran diri, 

pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. 

Semakin tinggi skor yang didapat dari skala kecerdasan emosional 

maka semakin tinggi pula kecerdasan emosional yang ada dalam 

diri subjek dan sebaliknya. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kelompok subjek yang akan 

digeneralisasikan oleh hasil penelitian (Azwar, 2013, h.77). 

Nasution dan Usman (2007, h.103) mengungkapkan populasi 

adalah keseluruhan unit yang dijadikan sebagai obyek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat Rumah Sakit Panti 

Wilasa Citarum Semarang, yang bekerja sebagai perawat rawat 

inap di 5 ruang perawatan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum 

Semarang yang berjumlah 92 orang. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu bagian dari 

populasi (Azwar, 2013, h.79). Agar sampel yang diambil benar-

benar mewakili populasi, maka sampel diambil menggunakan 

teknik sampling kluster. Menurut Narbuko dan Achmadi (2015, 

117-118) cluster random sampling adalah teknik sampling dengan 

cara mengambil kelompok-kelompok dalam pengambilan sample 

berdasarkan kelompok-kelompok yang berada di dalam populasi. 

Nasution dan Usman (2007, h.107) menjelaskan cluster random 

sampling merupakan pengelompokan terhadap elemen yang 

heterogen, cluster random sampling dapat mengambil semua 

elemen yang ada dalam cluster sebagai sampel, tetapi bisa juga 

hanya mengambil sebagian saja dari elemen untuk dijadikan 

sampel dalam cluster yang terpilih. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, peneliti akan melakukan randomisasi pada 5 ruang 

perawatan inap dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode skala sikap model Likert. 

Skala sikap model Likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengungkap sikap setuju dan tidak setuju, pro dan kontra, positif dan 

negatif terhadap suatu objek tertentu Azwar, 2013, h.97). Nasution 

(2014, h.61) menjelaskan skala sikap model Likert digunakan untuk 

mengukur sikap yaitu kecenderungan akan kelakuan tertentu, skala 
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dirumuskan menggunakan sejumlah pertanyaan yang menunjukkan 

kelakuan orang tentang suatu masalah tertentu.  

2. Blue Print dan Cara Penilaiannya 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kecerdasan emosional dan skala kinerja karyawan, yang masing-

masing skala terdiri dari empat alternatif jawaban. Pernyataan yang 

mendukung (favorable) dan yang tidak mendukung (unfavorable). 

Pernyataan yang favorable terdiri dari empat alternatif jawaban yaitu 

sangat sesuai (SS) dengan skor 4, sesuai (S) dengan skor 3, tidak 

sesuai (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) dengan skor 

1. Adapun jawaban pernyataan unfavorable yang terdiri dari lima 

kemungkinan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 4, sesuai 

(S) dengan skor 3, tidak sesuai (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak 

sesuai (STS) dengan skor 1. 

a. Skala Kinerja Karyawan 

 Skala ini dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya kinerja 

karyawan. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek kinerja 

karyawan yaitu ; quality, quantity, timeliness, cost-effectiveness, need 

for supervision, interpersonal impact. Blue print dari skala kinerja 

karyawan yang dirancang untuk digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1.  

Blue Print Skala Kinerja Perawat 

 

Aspek kinerja 

perawat 

Jumlah Item Total 
Favorable Unfavorable 

Quality 3 3 6 

Quantity 3 3 6 

Timeliness 3 3 6 

Cost-Effectiveness 3 3 6 

Need for Supervision 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

b. Skala kecerdasan emosional 

Skala ini dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya kecerdasan 

emosional. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek kecerdasan 

emosional kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan 

keterampilan sosial. 

Blue print dari skala kecerdasan emosional yang dirancang untuk 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.  

Blue Print Skala Kecerdasan Emosional 

 

Aspek kecerdasan 

emosional 

Jumlah Item Total 
Favorable Unfavorable 

Kesadaran diri 3 3 6 

Pengaturan diri 3 3 6 

Motivasi 3 3 6 

Empati 3 3 6 

Keterampilan sosial 3 3 6 

Total 15 15 30 
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F. Uji Coba dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Sebuah akat ukur dalam suatu penilitian harus ditentukan 

terlebih dahulu validitas dan reliabilitas maka uji validitas dan 

reliabilitas terhadap suatu pengukuran sangat penting agar tercapai 

hasil yang maksimal dan benar-benar mencerminkan maslah yang 

diselidiki sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas didefinisikan sebagai ketepatan dan kecermatan alat 

ukur dalam menjalankan fungsinya (Azwar, 2016, h.105). Nasution 

(2014, h.74) menjelaskan suatu alat ukur disebut valid jika alat ukur 

yang dimaksud mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. 

 Adapun sebuah instrumen dapat dikatakan valid jika mampu 

mengukur sesuatu yang diinginkan. Sebuah instrumen dapat dikatakan 

valid  bila mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Dengan demikian, suatu penelitian atau instrumen pengukuran dapat 

dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika menghasilkan data-data 

yang relevan dengan tujuan pengukuran dan harus memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. 

 Teknik korelasi yang digunakan dalam mengukur validitas adalah 

teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson, untuk menghindari 

kelebihan bobot koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil penelitian 

masih perlu dikorelasikan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

2.   Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2016, h.106) menjelaskan reabilitas menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran itu dapat memberikan hasil yang 
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konsisten dan dapat dipercaya. Reabilitas adalah indikasi dari 

kestabilan dan konsistensi instrumen pengukuran dalam hal ketepatan 

pengukuran.(Nasution dan Usman, 2007, h.112). 

 Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, 

instrumen yang reliabilitas adalah instrumen dapat menghasilkan data 

memang benar adanya dan sesuai dengan kenyataannya, sehingga 

berapa kali pun diambil, hasil yang diperoleh relatif sama. Dengan 

kata lain, reliabilitas adalah tingkat suatu instrumen dapat diandalkan 

dan dipercaya. Teknik untuk menguji reliabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini digunakan teknik koefisien Alpha yang dikembangkan 

oleh Cronbach. Cara yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

penelitian adalah dengan menggunakan koefisien Alpha yang 

dikembangkan oleh Cronbach. 

G. Metode Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan dan hipotesa yang diajukan maka ditetapkan 

analisis data dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Alasan menggunakan korelasi Product Moment karena dalam 

penelitian ini hanya ada dua variabel terlibat. Kedua variabel tersebut 

bergejala interval dan ingin dicari korelasi antara dua variabel 

tersebut.


