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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Identifikasi Variabel  

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Variabel Tergantung  : Psychological well-being  

2. Variabel Bebas   : Emotion focused coping dan Makna 

hidup  

B. Definisi Operasional 

1. Psychological well-being 

Suatu kondisi dimana individu mampu mengalami kepuasan hidup 

dan sedikit mengalami emosi negatif. Psychological well-being dalam 

penelitian ini akan diukur dengan skala psychological well-being 

yang disusun berdasarkan dimensi dari psychological well-being 

yaitu mampu menerima dirinya sendiri, membentuk hubungan yang 

hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian, mengontrol 

lingkungan eksternal, menetapkan tujuan hidup, dan pertumbuhan 

diri. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek penelitian, maka 

semakin tinggi tingkat psychological well-being narapidana, dan 

sebaliknya. 
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2. Emotion focused coping 

Bentuk upaya individu yang dilakukan untuk mengatasi situasi yang 

penuh tekanan dengan cara mengontrol respon emosi. Emotion  

focused coping dalam penelitian ini akan diukur dengan skala 

emotion focused coping yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

emotion focused coping yaitu denial, acceptance, turning to religion, 

positive reinterpretation, dan emotion social support. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh subjek penelitian, maka semakin tinggi tingkat 

emotion focused coping narapidana, dan sebaliknya.    

3. Makna hidup  

Hal-hal atau pengalaman hidup individu yang dianggap penting 

dan berharga sehingga memberikan makna khusus dan dijadikan 

tujuan hidup. Makna hidup dalam penelitian ini akan diukur dengan 

skala makna hidup yang disusun berdasarkan  komponen dari 

makna hidup yaitu kebebasan berkehendak, kehendak hidup 

bermakna, dan makna hidup. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

subjek penelitian, maka semakin tinggi tingkat makna hidup 

narapidana, dan sebaliknya. 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

      Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok 
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subjek harus memiliki ciri-ciri dan karakteristik bersama yang 

membedakannya dari kelompok subjek lainnya (Azwar, 2013). 

Jumlah populasi secara keseluruhan adalah sebanyak 323 orang. 

Populasi tersebut ditentukan berdasarkan karakteristik sebagai 

berikut:  

a. Warga binaan lapas kelas I Semarang yang mendapat vonis 

hukuman diatas lima tahun, hal ini didasarkan pada 

penelitian bahwa lama masa tahanan dapat berpengaruh 

pada kesehatan mental seorang narapidana (Tololiu & 

Makalalag, 2015). 

b. Pertama kali masuk lapas  

2. Sampel   

       Sampel adalah sebagian dari populasi sehingga memiliki karakteristik 

yang dimiliki populasi. Apa yang dipelajari pada sampel, kesimpulannya 

dapat diterapkan pada populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil 

harus benar-benar representatif. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk ke dalam probability sampling, dimana tiap anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuota 

sampling. Jumlah kuota didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin 

dengan batas toleransi kesalahan 10% sehingga didapatkan jumlah 76,35 

dan dibulatkan menjadi 77.  
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D. Instrumen Penelitian  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga skala, 

yaitu Skala emotion focused coping, skala makna hidup dan Skala 

psychological well-being. Ketiga skala tersebut menggunakan 

modifikasi dari skala likert, dengan menyediakan empat alternatif 

respon, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS) terhadap objek sikap. Pemberian skor 

pada aitem favorable adalah SS =  4, S = 3, TS = 2, STS = 1 

sedangkan penilaian terhadap aitem unfavorable adalah SS =  1, S = 

2, TS = 3, STS = 4.   

Berikut adalah skala yang digunakan untuk mengungkap variabel 

penelitian: 

1. Skala Emotion Focused Coping 

Pengukuran emotion focused coping menggunakan skala emotion 

focused coping yang dibuat dengan menggunakan bentuk-bentuk 

dari emotion focused coping yaitu denial, acceptance, positive 

reinterpretation, turning to religion,  dan emotional social support.  
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Tabel 1 Blueprint skala emotion focused coping 

Bentuk-bentuk Indikator  F UF 

Denial  Individu menolak jika 
dirinya mempunyai 
masalah  

3 1 

Acceptance Individu menerima 
kenyataan  

3 1 

Positive 
Reinterpretation 

Individu mencari arti dan 
keuntungan dari setiap 
permasalahan 

3 1 

Turning to religion Mencari dukungan sosial 
melalui kegiatan 
keagamaan 

3 1 

Emotional social 
support 

Individu mencari dukungan 
sosial dari lingkungan 
sekitar  

2 2 

Total  20  

 

1. Skala Makna Hidup 

      Pengukuran makna hidup menggunakan skala makna hidup  

yang disusun oleh peneliti dengan menggunakan tiga komponen 

makna hidup yaitu kebebasan berkehendak, kehendak hidup 

bermakna, dan makna hidup. Jumlah aitem pada skala makna 

hidup sebanyak 18 aitem.  
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Tabel 2 Blueprint Skala Makna Hidup 

Komponen  Indikator  favorabel Unfavorabel 

Kebebasan 
berkehendak 

Individu memiliki 
kemampuan untuk 
mengubah kondisi 
hidupnya  

3 3 

Kehendak 
hidup 
bermakna  

Keinginginan individu 
menjadi berguna dan 
berharga bagi dirinya, 
keluarga dan lingkungan  

3 3 

Makna hidup  Individu mampu 
merasakan kehidupan 
yang berarti dan bahagia 

3 3 

Total  18 

  

2. Skala Psychological Well-being 

      Pengukuran psychological well-being menggunakan skala  

Ryff psychological well-being  scale (RPWBS) yang telah 

dimodifikasi. Terdiri dari 18 aitem yang disusun dengan 

menggunakan dimensi-dimensi psychological well-being dari Ryff 

(1989).     
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Tabel 3 Blueprint skala Psychological well-being 

Dimensi Indikator F UF 

Penerimaan diri  Kemampuan menerima masa 
lalu, masa kini dan segala 
aspek diri 

2 1 

Hubungan positif 
dengan orang lain 

Kemampuan untuk menjalin 
hubungan yang hangat, saling 
mempercayai dan 
mempedulikan 

2 1 

Otonomi Kemampuan bertahan dari 
tekanan sosial, mengatur 
tingkah laku dan mandiri 

1 2 

Penguasaan 
lingkungan  

Kemampuan untuk mengatur 
lingkungannya dan 
mengendalikan berbagai 
aktvitas ekternal 

1 2 

Tujuan hidup Individu memiliki arah dan 
tujuan-tujuan yang akan 
dicapai dalam hidupnya 

1 2 

Pertumbuhan 
pribadi  

Kemampuan memandang diri 
sebagai individu yang selalu 
berkembang dan terbuka 
dengan pengalaman baru 

1 2 

Total   18 

 

      

A. Uji Coba Skala Penelitian 

Pada skala penelitian yang disusun oleh peneliti belum pernah 

digunakan sehingga harus diujicobakan pada karakteristik subjek yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Uji coba dimaksudkan untuk mengukur 

kualitas aitem pada kedua skala dengan menggunakan, yaitu: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah skala psikologi 

mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan 

ukurnya. Skala yang diukur berdasarkan kawasan ukur yang 
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teridentifikasi dengan baik dan dibatasi dengan jelas, secara teoritik 

akan valid (Azwar, 2013).  

Uji validitas perlu dilakukan untuk mengetahui validitas alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas yang pertama adalah 

validitas isi. Validitas isi adalah menunjuk kepada sejauh mana tes, 

yang merupakan seperangkat soal-soal, dilihat dari isinya memang 

mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian isi tes atau 

aitem pada alat ukur dengan analisis rasional yang terdiri dari validitas 

tampang dan validitas logis. Validitas tampang yakni, pengujian format 

penampilan dan validitas logis yakni, sesuai tidaknya isi tes dengan 

blue print yang telah dibuat (Suryabrata, 2005). 

Disamping itu juga dengan melakukan uji validitas dapat diketahui 

jumlah aitem yang valid dan gugur sehingga apabila jumlah aitem 

yang gugur lebih banyak peneliti dapat melakukan perbaikan pada 

instrumen alat ukur yang digunakan. Pengolahan dilakukan dengan 

cara menghitung korelasi antara skor butir (X) dengan skor 

kompositnya menggunakan tekni product moment. 

2. Uji Realiabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik koefisien 

Alpha Cronbach. Semakin besar koefisien reliabilitas, berarti semakin 

kecil kesalahan pengukuran maka semakin reliabel alat ukur tersebut. 
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Sebaliknya, semakin kecil koefisien reliabilitas maka semakin besar 

kesalahan pengukuran dan semakin tidak reliabel alat ukur tersebut. 

 

E. Analisis Data  

Analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah dan 

menganalisis data penelitian yang diperoleh sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara tiga 

variabel yaitu emotion focused coping, makna hidup dan psychological 

well-being serta menguji hipotesis yang diajukan. Analisis statistik yang 

dipergunakan untuk menguji hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi dua prediktor. Analisis ini akan menguji taraf 

signifikansinya serta mencari sumbangan efektif prediktor dan mencari 

persamaan garis regresi untuk meramalkan besarnya nilai Y 

(psychological well-being) dan berdasarkan nilai X (emotion focused 

coping dan makna hidup). Analisis statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis minor  dalam penelitian ini adalah korelasi produk 

moment, yakni menguji hipotesis hubungan antara satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen.  

 

 

 

 




