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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan masalah yang akan diteliti dan tujuan penelitian 

untuk mendapatkan data tentang hubungan antara dukungan sosial 

dengan psychological well-being pada mahasiswa perantau di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang 

dioleh dengan metode statistika (Azwar, 2013, h.91). 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel dependen (tergantung) : psychological well-being 

Variabel independen (bebas) : dukungan sosial 

B. Definisi Operasional 

1. Pychological Well-Being 

Psychological well-being merupakan keadaan dimana 

individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan 

orang lain, kemampuan individu untuk mengembangkan potensi, 

dan evaluasi individu terhadap kepuasaan hidupnya, lalu 

memiliki hidup yang lebih bermaknna dan memiliki tujuan hidup. 

Pengukuran menggunakan skala psychological well-being  yang 

terdiri dari, penerimaan diri, penguasaan lingkungan, hubungan 

positif dengan orang lain, ketetapan diri, tujuan hidup, 



29 
 

 

pengembangan diri. Semakin tinggi skor, semakin tinggi pula 

psychological well-being. Sebaliknya semakin rendah skor, 

semakin rendah pula psychological well-being. 

2. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan sarana penyediaan sumber 

daya seperti bantuan fisik, psikologis untuk individu dalam 

situasi tertentu, yang bersumber dari teman, keluarga, rekan kerja 

terdiri atas informasi yang menuntun seseorang untuk meyakini 

bahwa dirinya diperhatikan dan disayangi. Pengukuran yang 

digunakan untuk dukungan sosial pada mahasiswa rantau diukur 

dengan skala dukungan sosial yang terdiri dari, dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 

dukungan informatif. Semakin tinggi pada skala ini, maka 

semakin tinggi dukungan sosial pada mahasiswa perantau, 

semakin rendah skor maka semakin rendah dukungan sosial pada 

mahasiswa perantau. 

C.  Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang hendak dijadikan subjek pada penelitian ini 

adalah mahasiswa perantau Universitas Katolik Soegipranata 

Semarang yang baru 1-2 tahun merantau.  Dalam kurun 1-2 tahun 

mahasiswa telah mendapatkan cukup interaksi yang luas di 

lingkungan perguruan tinggi (Iqbal, 2017 h. 59). 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

menggunakan snowball sampling dengan teknik penentuan 

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. 

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua 

orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap 

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain 

yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 

diberikan dua orang sebelumnya (Sugiyono, 2013 h.93). 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran skala dukungan sosial dan psychological well-being.  

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala psychological well-being 

Pengukuran psychological well-being menggunakan 

skala psychological well-being berdasarkan dimensi menurut 

Ryff  (1989, h.1072), yaitu: 

1) Penerimaan diri: mengakui dan menerima diri, berdamai 

dengan masa lalu. 

2) Penguasaan lingkungan: mengelola urusan sehari-hari, 

mengontrol diri dalam bertindak. 

3) Hubungan positif dengan orang lain: mampu memahami 

dan menerima orang lain dengan baik. 
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4) Ketetapan diri: bersikap mandiri, menerima masukan dari 

orang lain. 

5) Tujuan hidup: hidup yang bermakna, percaya pada 

tujuannya. 

6) Pengembangan diri: rasa untuk berkembang, merubah diri 

ke arah yang positif. 

Keenam dimensi tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala psychological well-being, seperti blue print 

yang disajikan di bawah ini: 

Tabel 1. 

Blue print skala psychological well-being 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Penerimaan diri 2 2 4 

Penguasaan 

lingkungan 
2 2 4 

Hubungan positif 

dengan orang lain 
2 2 4 

Ketetapan diri 2 2 4 

Tujuan hidup 2 2 4 

Pengembangan 

diri 
2 2 4 

Total 12 12 24 

 

Sistem pemilihan skala psychological well being 

bergerak dari nilai 1 hingga 4. Pada item favourable, nilai 1 

untuk pernyataan sangat tidak sesuai (STS), nilai 2 untuk 

pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan sesuai 

(S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS). Kemudian 

untuk item unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat 

sesuai (SS), nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk 



32 
 

 

pernyataan tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan 

sangat tidak sesuai (STS). 

b. Skala dukungan sosial 

Pengukuran dukungan sosial menggunakan skala 

dukungan sosial berdasarkan dimensi dukungan sosial 

menurut House (dalam Smet, 1994, h.136), yaitu: 

1) Dukungan emosional: ungkapan empati, peduli, dan 

perhatian terhadap orang lain. 

2) Dukungan penghargaan: menambah pengharagaan diri 

orang lain. 

3) Dukungan intrumental: memberikan bantuan langsung, 

baik jasa atau materi. 

4) Dukungan informatif: pemberian nasihat, petunjuk, dan 

saran. 

Keempat sumber tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala dukungan sosial, seperti blue print yang 

disajikan di bawah ini: 

Tabel 2. 

Blue print skala dukungan sosial 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Dukungan 

emosional 
2 2 4 

Dukungan 

penghargaan 
2 2 4 

Dukungan 

intrumental 
2 2 4 

Dukungan 

informatif 
2 2 4 

Total 8 8 16 
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Sistem pemilihan skala dukungan sosial bergerak dari 

nilai 1 hingga 4. Pada item favourable, nilai 1 untuk 

pernyataan sangat tidak sesuai (STS), nilai 2 untuk pernyataan 

tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 4 

untuk pernyataan sangat sesuai (SS). Kemudian untuk item 

unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat sesuai (SS), 

nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk pernyataan 

tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat tidak 

sesuai (STS). 

E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Vadilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan 

validitas konstrak, maksud dari penggunaan validitas konstrak ini 

adalah untuk melihat kaitan antara item dengan total (Sugiyono, 

2013, h.123). Kolerasi item total pada penelitian ini 

menggunakan teknik kolerasi product moment. Hasil kolerasi ini 

mengalami kelebihan bobot dan masih perlu dikoreksi dengan 

menggunakan teknik kolerasi part whole. Uji validitas konstrak 

ini dipergunakan untuk skala dukungan sosial dan psychological 

well-being. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur diuji dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dengan teknik ini, 

perhitungannya dapat memberikan skor yang kecil atau sama 

besar dengan reliabilitas yang sebenarnya (Sugiyono, 2013, 
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h.129). Perhitungan ini menggunakan bantuan komputer dengan 

program yang disebut Statistical Packages for Social Science 

(SPSS). 

F. Metode Analisis Data 

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif dengan teknik statistik korelasi product moment, 

metode analisis data berguna untuk mengolah variabel tergantung 

dan variabel bebas. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah  

psychological well-being dan variabel bebas adalah dukungan sosial. 

Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis 

penelitian, yaitu hubungan antara dukungan sosial dengan 

psychological well-being pada mahasiswa perantau di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 




