
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Menurut Azwar (2004), pendekatan kuantitatif menekankan 

analisis pada data – data numerical (angka) yang diolah menggunakan 

metode statistika. Oleh karena itu penelitian kuantitatif secara khusus 

dikaitkan dengan proses induksi enumerative, yaitu menarik kesimpulan 

berdasar angka dan melakukan abstraksi berdasarkan generalisasi.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah atribut (misal sikap terhadap suatu objek) atau 

karakteristik individual yang menjadi variable-variabel penelitian. Variabel 

penelitian adalah segala hal yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut untuk kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung (Y) : Subjective Well Being 

2. Variabel Bebas   (X1) : Work Engagement 

3. Variabel Bebas   (X2) : Persepsi Beban Kerja 

 

 



C. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dari variabel-variabel penelitian disusun untuk 

menghindari salah pengertian dan penafsiran yang mungkin terjadi. 

Adapun definisi operasional dari variable-variabel penelitian ini adalah: 

1. Subjective Well Being 

Subjective Well Being merupakan penilaian subjektif seorang 

individu terhadap kehidupannya secara keseluruhan (pekerjaan) yang 

ditunjukkan dengan perasaan positif, rendahnya perasaan negatif dan 

kepuasan dalam hidup. Komponen yang dipakai meliputi komponen 

evaluasi kognitif (penilaian atau judgement), yang meliputi evaluasi 

terhadap kepuasan hidup secara global dan evaluasi terhadap 

kepuasan pada domain tertentu, serta komponen afektif (emosional) 

yang meliputi evaluasi terhadap keberadaan afek positif dan evaluasi 

terhadap keberadaan afek negative. Individu melihat pada domain 

yang penting dalam hidup dan membandingkan domain kehidupan 

tersebut dengan berbagai standar pembanding, misalnya situasi yang 

mereka alami di masa lalu, keadaan di lingkungan sekitar mereka masa 

kini, ataupun harapan akan sesuatu di masa depan. Kriteria penilaian 

yang digunakan adalah semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi pula subjective well being yang dirasakan. 

 

 



2. Work Engagement 

 Work engagement merupakan sikap dan perilaku karyawan 

dalam bekerja dengan mengekspresikan dirinya secara total dan 

mengupayakan sesuatu untuk pekerjaan yang diharapkan. Terdapat 

tiga dimensi dalam work engagement yaitu vigor atau semangat, 

dedikasi dan absorpsi atau penyerapan. Tinggi atau rendahnya work 

engagement yang dirasakan dapat dilihat dari skor work engagement  

yang diperoleh. Semakin tinggi skor pada skala work engagement, 

berarti semakin tinggi pula work engagement yang dirasakan. 

3. Persepsi Beban Kerja 

 Dalam penelitian ini persepsi beban kerja merupakan penilaian 

individu mengenai sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang 

membutuhkan aktivitas mental yang berkaitan dengan pekerjaan dan 

kekuatan fisik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

Variabel persepsi beban kerja diukur menggunakan skala persepsi 

beban terhadap beban kerja yang mencakup dimensi kognisi dan afeksi 

mengenai beban mental, beban fisik dan waktu. Kriteria penilaian yang 

digunakan adalah semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi pula persepsi beban kerja yang dirasakan. 

 

 

 



D. Subjek Penelitian 

Menentukan populasi merupakan langkah awal dari sebuah 

penelitian. Warsito (1995) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, 

nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karateristik 

tertentu dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah karyawan PT. X bagian 

Sales yang berjumlah 52 orang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan teknik studi populasi yaitu mengambil semua subjek dari 

satu departemen saja atau semua populasi tertentu pada bagian atau divisi 

yang akan dijadikan contoh yaitu pada bagian sales dimana seluruh 

anggota populasi dijadikan subjek penelitian.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala. Metode skala adalah pertanyaan atau pernyataan yang 

diajukan agar dijawab oleh subjek dan intepretasinya terhadap pertanyaan 

atau pernyataan tersebut merupakan proyeksi dari perasaannya (Azwar, 

2004). 

Pada penelitian ini ada tiga skala yang digunakan untuk 

mengungkap variabel-variabel penelitian yaitu skala subjective well being, 

work engagement dan persepsi beban kerja. Skala pengukuran yang 



digunakan adalah skala Likert. Skala Likert berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap sesorang terhadap sesuatu (Umar, 2008). 

Bentuk skala yang digunakan tertutup yaitu jawaban atau isian telah 

dibatasi atau disediakan, sehingga subjek tidak dapat memberikan respon 

yang menurut kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

subjek hanya dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sudah 

disediakan oleh peneliti. Selain itu, skala yang digunakan dalam penelitian 

ini bersifat langsung artinya pernyataan-pernyataan tertulis yang diajukan 

dapat dijawab langsung oleh subjek penelitian (Hadi, 2000). Skala ini terdiri 

dari dua jenis pernyataan yaitu pernyataan bersifat favourable dan 

unfavourable. Favourable artinya mendukung pada objek sikap, sedangkan 

unfavourable artinya tidak mendukung pada objek sikap (Azwar, 2004). 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu 

skala subjective well being, work engagement dan persepsi beban kerja. 

1. Skala subjective well being 

 Disusun berdasarkan komponen oleh Diener yang meliputi: 

a. Komponen Kognitif (Judgement), meliputi evaluasi terhadap 

kepuasan hidup secara global dan evaluasi terhadap kepuasan 

pada domain tertentu. 

b. Komponen Afektif (Emotional), meliputi afek positif dan afek 

negative. 

Tabel 3. Blue Print Skala Subjective Well Being 



Dimensi Indikator 
Item Jumlah 

Item F UF 

Kognitif 

Merasa puas dengan kehidupan 3 2 5 

Menilai kondisi hidup individu 

menyenangkan 
4 3 7 

Afek  

Memiliki perasaan bahagia 2 2 4 

Merasa bersemangat mengerjakan 

sesuatu 
2 2 4 

Memiliki fokus perhatian terhadap 

sesuatu 
2 2 4 

JUMLAH 13 11 24 

Keterangan: F (Favourable), UF (Unfavourable) 

  Dimensi diatas digunakan sebagai dasar untuk membuat item-

item yang merupakan pernyataan yang terdiri dari dua kelompok yaitu 

favourable dan unfavourable. Pilihan jawaban yang digunakan dari 

Sangat Sesuai sampai Sangat Tidak Sesuai. Pada pernyataan Pada 

pernyataan favourable, nilai tertinggi ada pada jawaban 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. 

Sebaliknya, pada pernyataan unfavourable jawaban Sangat Sesuai 

(SS) memperoleh skor 1, Sesuai dengan skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

dengan skor 3 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 4. 

2. Skala Work Engagement 

 Skala work engagement menggunakan skala Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES-17) yang dikembangkan oleh Schaufeli, 



Bakker dan Salanova (2006) dan diadaptasi digunakan dalam beberapa 

penelitian di Indonesia yang terdiri dari tiga sub skala yakni vigor atau 

semangat, dedikasi dan penyerapan atau absorpsi. Skala ini berisi 17 

item pernyataan.  

Tabel 4. Blue-Print Skala Work Engagement 

Dimensi Indikator 
Item 

Jumlah 

Item 
F UF 

Vigor 

(Semangat) 

Adanya curahan energi dan mental yang 

kuat selama bekerja 

6 - 6 
Keberanian untuk berusaha sekuat tenaga 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

Tekun dalam menghadapi kesulitan kerja 

Tetap bertahan menghadapi kesulitan 

Dedication 

(Dedikasi) 

Merasa terlibat sangat kuat dalam suatu 

pekerjaan 

5 - 5 Mengalami rasa kebermaknaan, 

antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan 

tantangan 

Arbsorpsi 

(Penyerapan) 

Bekerja penuh konsentrasi 

6 - 6 

Serius terhadap suatu pekerjaan 

Dalam bekerja waktu terasa berlalu begitu 

cepat 

Menemukan kesulitan dalam memisahkan 

diri dengan pekerjaan 

JUMLAH 16 1 17 

Keterangan: F (Favourable), UF (Unfavourable) 



  Terdapat empat alternatif jawaban yang digunakan dari Sangat 

Sesuai sampai Sangat Tidak Sesuai. Pada pernyataan Pada pernyataan 

favourable, nilai tertinggi ada pada jawaban 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. Sebaliknya, pada pernyataan 

unfavourable jawaban Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor 1, Sesuai 

dengan skor 2, Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3 dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) dengan skor 4. 

 

3. Skala Persepsi Beban Kerja 

 Skala persepsi beban kerja disusun berdasarkan dimensi 

persepsi dan beban kerja terdiri dari dua dimensi ukuran persepsi beban 

kerja yang dihubungkan dengan performasi, yaitu : 

d. Aspek kognisi mencakup tentang bagaimana pandangan dan 

penilaian yang dimiliki oleh individu mengenai aktivitas mental, 

kekuatan fisik dan waktu. 

e. Aspek afektif mencakup tentang bagaimana perasaan dan kesan 

yang dimiliki oleh individu mengenai aktivitas mental, kekuatan fisik 

dan waktu. 

Tabel 3 Blue-print Skala Persepsi Beban Kerja 
              Beban  

                Kerja 
Aktivitas Mental Kekuatan Fisik Waktu 

Item 
Jumlah 

Item 
F UF 



Persepsi 

Kognisi 

Adanya tekanan yg 

muncul karena 

aktivitas mental yg 

digunakan untuk 

konsentrasi, 

mendeteksi 

permasalahan & 

mengatasi kejadian 

tak terduga dalam 

bekerja 

Mampu 

mengerjakan 

sejumlah tuntutan 

tugas yang 

berhubungan 

dengan kekuatan 

fisik, spt 

mengangkat, 

mendorong, dll 

Jumlah waktu yang 

tersedia dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

monitoring tugas 
8 7 15 

Afeksi 

Adanya tekanan yg 

muncul karena 

aktivitas mental yg 

digunakan untuk 

konsentrasi, 

mendeteksi 

permasalahan & 

mengatasi kejadian 

tak terduga dalam 

bekerja 

Mampu 

mengerjakan 

sejumlah tuntutan 

tugas yang 

berhubungan 

dengan kekuatan 

fisik, spt 

mengangkat, 

mendorong, dll 

Jumlah waktu yang 

tersedia dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

monitoring tugas 
8 7 15 

JUMLAH 16 14 30 

Keterangan: F (Favourable), UF (Unfavourable) 

 Terdapat empat alternatif jawaban yang digunakan dari Sangat 

Sesuai sampai Sangat Tidak Sesuai. Pada pernyataan Pada pernyataan 

favourable, nilai tertinggi ada pada jawaban 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. Sebaliknya, pada pernyataan 

unfavourable jawaban Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor 1, Sesuai 

dengan skor 2, Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3 dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS) dengan skor 4. 



 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data try 

out terpakai. Try out terpakai merupakan istilah yang digunakan untuk 

proses penelitian yang menggunakan sampel yang sama dengan sampel 

dalam uji validitas dan reliabilitasnya (Setiadi, Matindas dan Chairy, 1998). 

1. Validitas 

Secara umum, validitas mengacu kepada “kebenaran” suatu 

pengukuran. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila menjalankan 

fungsi alat ukur atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2004). Validitas 

dalam suatu tes menjadi penilaian atau estimasi seberapa baik suatu 

tes dimaksudkan untuk mengukur konteks tertentu (Cohen & Swerdlik, 

2010). 

Validitas skala pengukuran pada penelitian ini didapatkan dengan 

melakukan pengujian validitas terhadap item-item skala yang dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor item dan skor total untuk mendapatkan 

koefisien korelasi antara item yang dicari dengan menggunakan teknis 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson.Koefisien korelasi harus 

dikorelasi lagi karena adanya kelebihan bobot. Kelebihan bobot korelasi 

dikoreksi menggunakan teknik korelasi Part Whole. Untuk perhitungan 



uji validitas alat ukur, peneliti menggunakan bantuan program komputer 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

2. Reliabilitas 

Menurut Azwar (1997) mengatakan bahwa reliabilitas adalah 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat 

memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan 

kembali terhadap subjek yang sama. 

Dalam penelitian ini, reliabilitas dihitung dengan menggunakan 

Teknik Koefisien Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach, lebih 

lanjut Azwar (1997) mengemukakan alasan menggunakan teknik ini 

karena koefisien alpha akan memberikan harga yang lebih kecil atau 

sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya. Pada prinsipnya 

koefisien reliabilitas berada dalam rentang angka 0 sampai dengan 

1,00. Bila koefisien reliabilitas suatu alat ukur semakin tiinggi 

mendekati angka 1,00 berarti pengukuran tersebut semakin reliabel. 

Jadi ada kemungkinan dengan menggunakan teknik ini adalah lebih 

cermat karena dapat mendeteksi hasil yang sebenarnya. 

3. Metode Analisis data 

Untuk mengetahui hubungan antara work engagement dan 

persepsi beban kerja terhadap subjective well being, maka dianalisis 

dengan menggunakan Teknik Analisis Ganda Dua Prediktor. 

Selanjutnya untuk mengetahui korelasi antara work engagement 



dengan subjective well being, dan korelasi antara persepsi beban kerja 

dengan subjective well being digunakan teknik korelasi Pearson 

Product Moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


