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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

 

  Variabel Dependen  : Perilaku Keselamatan  

  Variable Independen  : Kelelahan 

B. Definisi Operasional 

1. Kelelahan 

Kelelahan dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh subjek pada 

skala  kelelahan (Tarwaka, 2004). Kuesioner ini bertujuan untuk 

mengungkap dan mengetahui tingkat kelelahan yang dimiliki subjek. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi kelelahan yang 

dialami oleh subjek. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah kelelahan yang dialami subjek. 

2. Perilaku Keselamatan 

Perilaku keselamatan dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh 

subjek pada skala perilaku keselamatan (Neal dan Griffin, 2000). Kuesioner 

ini bertujuan untuk mengungkap dan mengetahui tingkat perilaku 

keselamatan yang dimiliki subjek. Semakin tinggi skor yang diperoleh, 

semakin tinggi juga perilaku keselamatan subjek. Sebaliknya, semakin 

rendah skor yang diperoleh subjek, semakin rendah pula perilaku 

keselamatan yang dimiliki subjek. 
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C. Subjek Penelitian 

 

Penelitian ini akan melibatkan karyawan yang bekerja di perusahaan 

penyulingan minyak PT. X. Rencana pengambilan data dilakukan dengan 

membagikan kuesioner penelitian kepada karyawan PT. X baik yang sudah 

menikah maupun belum menikah dengan rentang usia 17-55 tahun dan masa 

kerja dibawah maupun diatas lima tahun bekerja. Mayoritas subjek berjenis 

kelami laki-laki dan bekerja pada waktu shift. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Skala Kelelahan 

Skala kelelahan pada penelitian ini mengacu pada tiga komponen 

kelelahan yaitu pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi dan gambaran 

kelelahan fisik (Tarwaka, 2004). Skala ini terdiri dari 29 butir pertanyaan 

dan semua pertanyaan tergolong kategori favourable. Aitem – aitem tersebuk 

diberikan skor sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju diberi skor 1, Tidak 

Setuju diberi skor 2, Setuju diberi skor 3, Sangat Setuju diberi skor 4. 

Distribusi pernyataan ini diringkas pada Tabel 3.1 

Tabel 1. Distribusi Skala Kelelahan 

Aspek Butir Favorable  

 Nomor Butir 

Pelemahan Kegiatan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 

Pelemahan Motivasi 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 10 
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Gambaran Kelelahan 

Fisik 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 10 

Jumlah  29 

   

2. Skala Perilaku Keselamatan 

Skala perilaku keselamatan dalam penelitian ini megacu pada 2 

komponen perilaku keselamatan yaitu pelaksanaan keselamatan dan 

partisipasi keselamatan (Neal dan Griffin, 2000). Skala ini terdiri dari 11 

butir pernyataan, 9 butir tergolong kategori favourable dan 2 butir tergolong 

unfavourable. Untuk kategori favourable, aitem – aitem tersebut diberikan 

skor sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju diberi skor 1, Tidak Setuju diberi 

skor 2, Setuju diberi skor 3, Sangat Setuju diberi skor 4. Sebaliknya, untuk 

kategori unfavourable, aitem-aitem diberi skor sebagai berikut : Sangat 

Tidak Setuju diberi skor 4, Tidak Setuju diberi skor 3, Setuju diberi skor 2, 

Sangat Setuju diberi skor 1. Distribusi pernyataan ini diringkas pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Skala Perilaku Keselamatan 

Aspek Butir 

Favorable 

 Butir 

Unfavourable 

 

 Nomor 

butir 

Jumlah Nomor Butir Jumlah 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

1,2,3,4 4 - 0 

Partisipasi 

Kegiatan 

5,7,8,9,10 5 6,11 2 

Jumlah  9  2 

    11 

. 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 
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Validitas merupakan sejauh  mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dan menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran (test) dalam 

melakukan fungsinya (Azwar, 2012). Substansi yang terpenting dalam 

validasi skala psikologis adalah membuktikan bahwa struktur aspek 

keperilakuan, indikator keperilakuan, dan aitem-aitemnya memang 

membentuk suatu konstrak yang akurat bagi atribut yang diukur karena 

diidentifikasi tujuan ukur sebagai langkah pertama dalam penyusunan skala 

dimaksudkan untuk membangun konstrak teoritik yang tepat, maka skala 

yang disusun bersasarkan kawasan (domain) ukur yang teridentifikasi degan 

baik dan telah dibatasi dengan jelas, secara teoretik pun akan valid (Azwar, 

2012). Pada penelitian ini, peneliti melakukan seleksi aitem dengan 

menggunakan indeks diskriminasi aitem pada alat ukur yang telah disusun 

oleh peneliti untuk mengetahui indeks diskriminasi skala dukungan sosial 

dan skala kebermakanaan hidup. 

2. Uji Reliabilitas 

Salah satu ciri instrumen ukur yang berkualitas baik adalah reliabel 

(reliable), yaitu mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror 

pengukuran yang kecil. Pengertian reliabilitas mengacu pada keterpercayaan 

atau konsistensi hasil ukur, yang mengandung makna seberapa  tinggi 

kecermatan pengukuran. Menurut Azwar (2012)  reliabilitas berasal dari kata 

reliability yang berarti sejauh mana hasil pengukuran dalam dua kali atau 

lebih pengukuran terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. 
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Koefisien reliabilitas dikatakan semakin tinggi apabila skor 

mendeketasiangka 1.00, apabila koefisien reliabilitas dikatakan semakin 

rendah apabila skor mendekati angka 0 (Azwar 2012). 

F. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik dengan menggunakan korelasional product moment dari 

Spearman’s rho. Teknik tersebut digunakan dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program komputer IBM 

SPSS Statistic version 21 for Windo



 

   

 


