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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Sugiyono (2008, h. 7) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif disebut 

sebagai metode ilmiah karena metode tersebut memenuhi kaidah ilmiah 

seperti sistematis, terukur, rasional, objektif, dan konkrit/empiris. 

Menurut Sugiyono (2008, h. 7) penelitian kuantitatif merupakan suatu 

penelitian dengan menggunakan data angka-angka dalam penelitian dan 

analisis menggunakan statistik.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, maka diperlukan 

mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian ini, 

yaitu : 

1. Variabel Tergantung  : Psychological well-being 

2. Variabel Bebas  : Iklim organisasi 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Bila identifikasi variabel tergantung dan variabel bebas telah 

dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan definisi 

operasional. Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini 

adalah : 

 



 

    
 

1. Psychological Well-Being  

Psychological well-being adalah suatu usaha seseorang untuk 

memperoleh kesejahteraan di dalam hidupnya saat seseorang mampu 

mengkombinasikan perasaan positif (bahagia), menerima kekurangan 

dan kelebihannya, serta mampu memaksimalkan fungsi tubuhnya.  

Data psychological well-being diperoleh melalui skala psychological 

well-being, disusun berdasarkan enam dimensi, yaitu penerimaan diri, 

pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, hubungan positif dengan orang 

lain,  penguasaan lingkungan, dan otonomi. Semakin tinggi nilai 

menunjukan semakin tinggi psychological well-being yang dimiliki 

seseorang, demikian sebaliknya.  

2. Iklim Organisasi 

Iklim organisasi merupakan suatu persepsi yang dibentuk oleh 

karyawan mengenai lingkungan kerja internal tempatnya bekerja. 

Iklim organisasi diukur melalui skala iklim organisasi yang disusun 

berdasarkan sembilan aspek iklim organisasi yaitu struktur, identitas 

organisasi, tanggung jawab, resiko, kehangatan, dukungan, 

penghargaan, berani berkonflik, dan standar kinerja. Semakin tinggi 

nilai,  menunjukkan semakin positif iklim organisasi yang dirasakan 

oleh karyawan, demikian sebaliknya.  

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 



 

    
 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008, h. 80). Nasution (2013) menjelaskan 

bahwa populasi merupakan keseluruhan objek (dapat berupa benda hidup 

maupun mati) yang akan diteliti, di mana sifat-sifat pada objek tersebut 

dapat diukur atau diamati. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan bagian redaksi PT. Suara Merdeka Press yang 

berjumlah 65 karyawan.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arikunto (dalam Gunawan, 

2013,  h. 31) yang menyatakan apabila jumlah subjek penelitian 

populasinya kurang dari 100 maka, lebih baik diambil keseluruhan 

subjek sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

populasi. Bila jumlah subjek penelitian lebih dari 100, maka dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu metode skala Likert. Skala Likert digunakan mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2008). Skala Likert yang digunakan dibagi 

menjadi dua pernyataan yaitu favorable  dan unfavorable. Item favorabel 

merupakan item yang mendukung, memihak, atau menunjukkan ciri 

adanya atribut yang diukur, sedangkan item unfavorabel merupakan item 

yang tidak mendukung ciri-ciri ataupun aspek dari atribut yang diukur 

(Azwar, 2004, h. 26-27).  

Skala Likert yang dipilih peneliti memiliki penilaian interval dari 

1 hingga 4, dan bersifat langsung. Setiap item pernyataan yang ada pada 



 

    
 

skala dilengkapi dengan jawaban tertutup yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, 

Tidak Sesuai, dan Sangat Tidak Sesuai. Item pada skala dibagi menjadi 

dua bagian berupa  favorable  dan unfavorable. Item-item tersebut akan 

diberikan nilai yang berbeda sesuai dengan jawaban yang diberikan. 

Pada item favorable akan diberikan nilai 1 sampai dengan 4. Nilai 

tersebut akan terbagi sebagai berikut : nilai tertinggi 4 = Sangat Sesuai 

(SS), nilai 3 =  Sesuai (S), nilai 2 = Tidak Sesuai (TS), dan nilai terendah 

1 = Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaliknya, pada item unfavorabel, nilai 

tertinggi 4 = Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 = Tidak Sesuai (TS) , 

nilai 2 = Sesuai (S), dan nilai terendah yaitu 1 = Sangat Sesuai (SS). Skala 

yang digunakan peneliti menggunakan dua macam untuk pengambilan 

data, yaitu: 

1. Skala Psychological Well-Being 

Skala psychological well-being disusun berdasarkan dimensi 

dari psychological well-being yaitu penerimaan diri, pertumbuhan 

pribadi, tujuan hidup, hubungan positif dengan orang lain,  

penguasaan lingkungan, dan otonomi. Berdasarkan aspek-aspek 

tersebut, maka dibuatlah rancangan skala sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Tabel 2. Blueprint Skala Psychological Well-Being 

No 

Aspek Kepuasan 

Psychological 

Well-Being 

Item Jumlah 

Item Favorabel Unfavorabel 

1 Penerimaan diri 2 2 4 

2 
Pertumbuhan 

pribadi  
2 2 4 

3 Tujuan hidup 2 2 4 

4 
Hubungan positif 

dengan orang lain 
2 2 4 

5 
Penguasaan 

lingkungan 
2 2 4 

6 
Otonomi 

(Kemandirian) 
2 2 4 

Jumlah 12 12 24 

 

Berdasarkan tabel sebelumnya, item pada skala terbentuk 

terdapat enam dimensi. Masing-masing dimensi diwujudkan menjadi 

dua item favorable  dan dua item unfavorable. Total dari semua item 

yang terbentuk pada skala psychological well-being berjumlah 24. 

2. Skala Iklim Organisasi 

Skala iklim organisasi dapat diukur melalui skala iklim 

organisasi yang diadaptasi dari teori Stringer, dan disusun berdasarkan 

sembilan aspek iklim organisasi yaitu struktur, identitas organisasi, 

tanggung jawab, resiko, kehangatan, dukungan, penghargaan, berani 

berkonflik, dan standar kinerja. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, 

maka dibuatlah rancangan skala sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

    
 

Tabel 3. Blueprint Skala Iklim Organisasi 

No 
Aspek Iklim 

Organisasi 

Item Jumlah 

Favorabel Unfavorabel 

1 Struktur  2 2 4 

2 
Identitas 

Organisasi 
2 2 4 

3 Tanggung jawab 2 2 4 

4 Resiko 2 2 4 

5 Kehangatan 2 2 4 

6 Dukungan 2 2 4 

7 Penghargaan 2 2 4 

8 
Berani 

Berkonflik 
2 2 4 

9 Standar Kinerja 2 2 4 

Jumlah 18 18 36 

 

Berdasarkan tabel sebelumnya, item pada skala terbentuk 

terdapat enam dimensi. Masing-masing dimensi diwujudkan menjadi 

dua item favorable  dan dua item unfavorable. Total dari semua item 

yang terbentuk pada skala iklim organisasi berjumlah 36. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur  

Suatu alat ukur dapat digunakan atau tidak tergantung dari 

tingkat validitasnya. Validitas merupakan karakteristik utama yang 

harus dimiliki oleh suatu alat ukur. Validitas berasal dari bahasa Inggris 

yaitu validity yang memiliki pengertian secara umum yaitu kecermatan 

dan ketepatan skala dalam melakukan fungsi pengukuran (dalam 

Azwar, 2004, h. 7). Suatu alat ukur memiliki validitas yang tinggi 

apabila alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur subjek yang 

diteliti secara jelas dan cermat (dalam Sugiyono, 2008, h. 121). Alat tes 



 

    
 

yang memunculkan hasil yang tidak relevan dengan tujuan penelitian 

dapat dikatakan memiliki tingkat validitas yang rendah. 

Pada umumnya validitas tes terbagi ke dalam tiga jenis yaitu 

validitas isi (content validity) yaitu disusun berdasarkan program atau 

rancangan yang sudah ada; validitas berdasarkan kriteria (criterion-

related validity) yaitu disusun berdasarkan adanya kesamaan kriteria 

antara fakta empiris yang ada dengan yang ada di lapangan, dan 

validitas konstruk (construct validity) yaitu disusun berdasarkan pada 

teori yang relevan dengan penelitian (dalam Sugiyono, 2008, h. 124). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk. Validitas 

kostruk mengarah pada kualitas alat ukur yang digunakan apakah sudah 

jelas atau belum dalam menggambarkan konstruk teoritis yang 

digunakan peneliti sebagai dasar operasionalisasi (dalam Widodo, 

2006, h. 3).  

Pada penelitian ini, validitas alat ukur akan dihitung dengan 

menggunakan metode yang diperkenalkan Karl Pearson berupa teknik 

korelasi Product Moment. Hal tersebut dipilih oleh peneliti untuk 

melihat ada tidaknya hubungan yang terjadi antar variabel penelitian. 

Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mengkoreksi agar 

terhindar dari over estimate yaitu korelasi part whole.     

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reabilitas berasal dari terjamahan kata reability. Suatu alat ukur 

dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut 

memiliki konsistensi dan stabilitas, serta dapat membantu melihat 



 

    
 

ketepatan dalam pengukuran dengan hasil yang sama dari waktu ke 

waktu jika subjek penelitian yang diukur tidak mengalami perubahan 

(dalam Usman, 2006, h. 116). Pada uji reliabilitas dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan teknik perhitungan koefisien Alpha 

Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, selanjutnya akan diolah. Data diolah 

dengan menggunakan metode statistik sebab data yang diperoleh berupa 

angka-angka, selain itu dengan menggunakan metode statistik peneliti 

akan memperoleh hasil yang objektif. Hubungan yang terjadi antara 

iklim organisasi sebagai variabel bebas dengan psychological well being 

sebagai variabel tergantung dapat dilihat dengan menggunakan metode 

korelasi Product Moment  yang dikemukakan oleh Karl Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




