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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Azwar 

(1998, h.5) adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-

data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada 

dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial 

(dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan 

hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Dalam penelitian sosial dan psikologi, satu variabel tidak 

mungkin hanya berkaitan dengan satu variabel lain saja melainkan 

selalu saling pengaruhi dengan banyak variabel lain. Oleh karena itu 

seorang peneliti perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap 

variabel penelitiannya. Identifikasi variabel merupakan langkah 

penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan 

fungsinya masing-masing (Azwar, 1998, h.60-61). 

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka, variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Variabel Tergantung  :  Subjective Well Being 

2. Variabel Bebas :  Konflik Peran Ganda pada Wanita 

Karir 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karateristik-karateristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 1998, h.74). Definisi operasional 

dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjective Well Being 

Subjective well being didefinisikan sebagai kondisi 

psikologis berupa evaluasi kehidupan seseorang mengenai 

kepuasan hidupnya serta keseimbangan antara afek positif seperti 

kegembiraan, kelegaan hati, kasih sayang dan afek negatif seperti 

ketakutan, kemarahan, dan kesedihan. Subjective Well Being 

diukur dengan menggunakan skala berdasarkan aspek-aspek 

subjective well being yaitu, kepuasan hidup dan afeksi. Tinggi 

rendahnya subjective well being dapat diketahui dari skor skala 

subjective well being. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi 

pula subjective well being pada individu tersebut, demikian pula 

sebaliknya. 

 

2. Konflik Peran Ganda pada Wanita Karir 

Konflik peran ganda pada wanita karir didefinisikan sebagai 

suatu bentuk interrole conflict pada wanita yang berkecimpung 

dalam kegiatan profesi dan mengejar kesuksesan karir, dimana 
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tuntutan dalam pekerjaannya bertentangan dengan tuntutan dalam 

keluarga. Konflik peran ganda pada wanita karir diukur dengan 

menggunakan skala konflik peran ganda. Skala tersebut dapat 

diperoleh dengan menggunakan aspek-aspek konflik peran ganda 

yaitu, time based conflict, strain based conflict, dan behavior 

based conflict. Semakin tinggi skor pada skala konflik peran 

ganda, maka semakin tinggi pula konflik peran ganda yang terjadi 

pada wanita karir, begitu pula sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Populasi dalam peneltian ini adalah wanita karir yang 

bekerja di lima perusahaan swasta yang telah penulis tentukan dan 

bertempat tinggal di Kota Semarang. Sebagai suatu populasi, 

kelompok subjek harus memiliki ciri-ciri atau karateristik-

karateristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek 

yang lain (Azwar, 1998, h.77).  

Berdasarkan pemilihan populasi tersebut, maka peneliti 

menetapkan beberapa kriteria. Kriteria dalam penelitian ini yaitu: 

a. Para wanita karir yang bekerja di perusahaan Swasta. 

b. Bekerja dengan jam kerja dari pagi sampai sore hari. 

c. Subjek berusia 20-40 tahun yaitu mencakup masa dewasa 

awal. 

d. Wanita karir berstatus menikah. 
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e. Wanita karir yang sudah memiliki anak berusia dibawah 

2tahun. 

f. Dalam kesehariannya tinggal hanya bersama keluarga inti 

yaitu suami dan anak.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan incidental/convenience sampling. Teknik 

pengambilan sampel ini dilaksanaka berdasarkan “kenyamanan” 

berkaitan dengan penyediaan data yang dibutuhkan. (Nasution & 

Usman. 2006. h.113). Karena sampel ini sama sekali tidak 

represetatif tentu saja tak mungkin diambil suatu kesimpulan yang 

bersifat generalisasi. Metode ini sangat mudah, murah, dan cepat 

untuk dilakukan (Nasution. 2014. h.98). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian 

mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti.  

Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Skala Subjective Well Being 

Skala subjective well being didasarkan pada aspek-aspek 

yang dikemukakan oleh Diener (2009, h.77) yaitu aspek kognitif 

yang meliputi kepuasan hidup secara menyeluruh (global life 

satisfaction) dan kepuasan terhadap domain tertentu, serta aspek 

afektif yaitu afek positif (positive affect) dan afek negatif 

(negative affect). Item yang digunakan dalam skala ini terbagi 



28 
 

 

 

menjadi dua item yaitu, item yang berbentuk positif (favorable) 

dan item yang berbentuk negatif (unfavorable). Pada skala ini 

terdapat empat puluh pernyataan dimana subjek dapat 

mengungkapkan antara setuju atau tidak setujunya dengan skala 

1-5 yang mengindikasikan bobot jawaban. Bobot penilaian adalah 

sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), 

Ragu-ragu (R), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

Untuk item favourable akan diberi nilai 5 untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS), 4 untuk jawaban Setuju (S), 3 untuk jawaban 

Ragu-ragu (R), 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), 1 untuk 

jawaban Sangat Tidak Setuju. Sedangkan untuk item unfavorable 

akan diberi nilai 1 untuk jawaban Sangat Setuju (SS), 2 untuk 

jawaban Setuju (S), 3 untuk jawaban Ragu-ragu (R), 4 untuk 

jawaban Tidak Setuju (TS), 5 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju. 

Berikut adalah rencana skala subjective well being: 

 

Tabel 1 

Blue Print Skala Subjective Well Being 

 Aspek-Aspek            Jumlah Item          Total  

 Subjecive Well Being     Favorable Unfavorable          Item 

 Kepuasan Hidup  10   10  20 

 Afektif   10   10  20 

 Total Item             20             20            40 
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2. Skala Konflik Peran Ganda pada Wanita Karir 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek yang telah 

dikemukakan Greenhaus dan Beutell (dalam Sianturi dan 

Zulkarnain, 2013, h.210), yaitu: 

a. Time based conflict (Konflik Berdasarkan Waktu) 

b. Strain based conflict (Konflik Berdasarkan Tekanan) 

c. Behavior based conflict (Konflik Berdasarkan Perilaku) 

Skala konflik peran ganda terdiri dari 36 item pernyataan 

yang terdiri dari 36 item favourable. Skala konflik peran ganda 

memiliki 5 bobot penilaian. Bobot penilaian adalah sebagai 

berikut : Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Ragu-

ragu (R), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Untuk skor item akan diberi nilai 5 untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS), 4 untuk jawaban Sesuai (S), 3 untuk jawaban Ragu-

ragu (R), 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 1 untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai. Berikut adalah rencana skala konflik peran 

ganda: 

Tabel 2 

Blue Print Skala Konflik Peran Ganda 

 Aspek-Aspek            Jumlah Item          Total 

 Konflik Peran Ganda       Favorable          Item 

 Time based conflict    12   12 

 Strain based conflict    12   12 

 Behavior based conflict   12   12 

 Total Item                      36             36 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Hadi (1989, h.103) menyatakan bahwa validitas alat ukur 

adalah kejituan dan ketelitian dari alat ukur tersebut.  

Pada penelitian kali ini digunakan logical validity atau yang 

sering disebut validitas konstruksi. Jika suatu kontruksi teoritik 

tentang suatu ciri gejala telah dapat melahirkan suatu definisi yang 

jelas dan logik, maka segera dicari items yang menurut logiknya 

koform dengan definisi itu. (Hadi, 1989, h.112). Perhitungan pada 

penelitian ini menggunakan aplikasi pada komputer bernama 

SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) for windows 

release 16.0. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Hadi (1989, h.128) mengatakan bahwa reliabilitas 

didasarkan pada komparasi antara hasil-hasil pengukuran yang 

dilakukan berulang-ulang pada sejumlah subjek yang sama. 

Nasution & Usman (2006, h.112) menjelaskan bahwa reliabilitas 

mengindikasikan seberapa konsistensi pengukuran yang 

dilakukan sepanjang waktu atau berbagai pertanyaan. Atau 

dengan kata lain, reliabilitas mengindikasikan stabilitas dan 

konsistensi instrumen pengukuran konsep dan membantu untuk 

melihat ketepatan pengukuran. 

Pada penelitian ini agar data yang dihasilkan reliabel maka 

skala akan diuji reliabilitasnya dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha dan akan diolah menggunakan aplikasi 
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komputer bernama SPSS (Statistical Packages for Social 

Sciences) for windows release 16.0. 

 

G. Metode Analisis Data 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara konflik peran ganda terhadap subjective well being. Teknik 

analisa data yang digunakan adalah korelasi product moment. Teknik 

ini dipilih karena korelasi merupakan ukuran yang menunjukkan 

kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

Pengolahan data menggunakan aplikasi komputer bernama SPSS 

(Statistical Packages for Social Sciences) for windows release 16.0.




