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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang 

digunakan untuk mengetahui sesuatu, dan mempunyai langkah-

langkah yang sistematik. Metode penelitian digunakan untuk 

menguji signifikansi hubungan antara variabel-variabel penelitian 

(Widoyoko, 2015, hal. 33), dalam penelitian ini, peneliti ingin 

menguji hubungan antara dukungan sosial dengan subjective well 

being pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu 

metode yang menekankan pada data-data numerikal yang diolah 

dengan metode statistik (Azwar, 2014, hal. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah pernyataan eksplisit mengenai apa 

dan bagaimana fungsi masing-masing variabel yang diperhatikan 

(Azwar, 2014, hal. 61). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel tergantung. Kedua variabel tersebut diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Tergantung (y)  : Subjective Well Being 

2. Variabel Bebas (x)   : Dukungan Sosial  
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C. Definisi Operasional 

1.  Subjective Well Being 

Subjective Well Being adalah evalusi diri yang 

mengacu pada kognitif individu (kepuasan hidup) dan afektif 

(emosional)  yang terdiri dari afek positif dan afek negatif 

individu terhadap kehidupan yang dijalani, antara lain 

mengenai kebahagiaan, kesedihan, kegelisahan, ketentraman, 

berfungsi penuh, dan kepuasan hidup. Aspek kognitif merujuk 

pada cara orang berpikir tentang kepuasan hidup secara 

keseluruhan, sementara aspek afektif mengacu pada emosi, 

perasaan atau suasana hati yang dirasakan individu. Pada 

penelitian ini akan mengungkap SWB menggunakan dua 

aspek, yaitu kognitif (kepuasan hidup) dan afektif (afek 

positif dan afek negatif). Semakin tinggi skor skala SWB, 

menandakan tingginya tingkat SWB individu, begitu pula 

sebaliknya. 

 

2. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah suatu pertukaran sumber daya 

antara dua individu atau lebih yang membuat individu merasa 

nyaman, dicintai, diperhatikan, dihargai, bernilai, dan 

merupakan bagian dari jaringan komunikasi yang saling 

dibutuhkan yang di dapat dari orang tua, orang yang dicintai, 

keluarga, teman, relasi sosial, dan komunitas. Pada penelitian 
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ini akan mengungkap dukungan sosial dengan menggunakan 

empat dimensi dukungan sosial antara lain dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, 

dan dukungan informasi. Semakin tinggi skor skala dukungan 

sosial, menandakan tingginya dukungan sosial yang diterima 

individu, begitu pula sebaliknya. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi penelitian yang 

terdiri atas subyek atau obyek amatan dengan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk pengambilan 

(Nasution, 2007, hal. 47). Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa aktif UNIKA Soegijapranata yang bekerja 

paruh waktu di Kota Semarang. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki 

ciri-ciri yang sama dengan populasinya (Azwar, 2014, hal. 

32). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik penarikan sampel dengan purposive 

sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang 

terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki 

oleh sampel tersebut (Nasution, 2007, hal. 98). Adapun ciri-



35 
 

 

ciri yang peneliti tetapkan antara lain adalah sampel harus 

mahasiwa aktif di Universitas Katolik Soegijapranata yang 

sedang menempuh pendidikan maksimal di semester 8 

sekaligus sebagai pekerja paruh waktu dengan pengalaman 

kerja lebih dari atau sama dengan 4 bulan (sekaligus dalam 

masa pekuliahan aktif), serta berdomisili di Kota Semarang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian 

mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang 

diteliti (Azwar, 2014, hal. 91), dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data terkait dengan dukungan sosial dan 

subjective well being dengan menggunakan skala psikologi. 

Model skala yang dipergunakan pada penelitian ini 

adalah skala model Likert. Skala Likert merupakan skala yang 

digunakan untuk menentukan kedudukan sesorang dalam 

suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat 

negatif sampai dengan sangat positif (Widoyoko, 2015, hal. 

104). Pada skala Likert terdapat dua macam pernyataan sikap, 

yaitu pernyataan favorable (mendukung objek sikap) dan 

pernyataan unfavorable (tidak mendukung objek sikap). 

Skala psikologi yang peneliti gunakan menyediakan 

empat alternatif pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh 

subyek penelitian, adapun pilihan jawaban yang digunakan 
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antara lain; SS (sangat sesuai): apabila pernyataan sangat 

sesuai dengan kondisi subjek; S (sesuai): apabila pernyataan 

sesuai dengan kondisi subjek; TS (tidak sesuai):apabila 

pernyataan tidak sesuai dengan kondisi subjek; dan STS 

(sangat tidak sesuai): apabila pernyataan sangat tidak sesuai 

dengan kondisi subjek. 

Sistem penilaian setiap nomor diberlakukan sebagai 

berikut; pernyataan favorable jawaban SS (sangat sesuai) 

diberikan skor 4, jawaban S (sesuai) diberikan skor 3, 

jawaban TS (tidak sesuai) diberikan skor 2, sedangkan 

jawaban STS (sangat tidak sesuai) diberikan skor 1; 

sedangkan sistem penilaian unfavorable diberikan skor 4 pada 

jawaban STS (sangat tidak sesuai), skor 3 pada jawaban TS 

(tidak sesuai), skor 2 diberikan pada jawaban  S (sesuai) dan 

skor 1 pada jawaban SS (sangat sesuai). 

 

2. Blueprint  

Penelitian ini menggunakan dua macam skala psikologi 

yaitu skala subjective well being dan skala dukungan sosial. 

a. Skala Subjective Well Being 

Skala subjective well being digunakan untuk 

mengukur tinggi rendahnya subjective well being pada 

mahasiswa aktif yang bekerja paruh waktu. Dasar 

penyusunan skala adalah aspek-aspek subjective well 

being dari beberapa tokoh yaitu kognitif meliputi 
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kepuasan hidup, dan afektif meliputi afek positif serta 

afek negatif. 

Tabel 1. Blueprint Skala Subjective Well Being 

Aspek-Aspek Pernyataan Jumlah 

Item  Favorable Unfavorable 

Kognitif 

(Kepuasan Hidup) 

5 5 10 

Afektif 

(Afek Positif & 

Afek Negatif) 

5 5 10 

Jumlah 10 10 20 

 

b. Skala Dukungan Sosial 

Skala dukungan sosial digunakan untuk 

mengukur kuat lemahnya dukungan sosial pada 

mahasiswa aktif yang bekerja paruh waktu. Dasar 

penyusunan skala adalah dimensi-dimensi dukungan 

sosial menurut beberapa tokoh antara lain dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informasi. 

Tabel 2. Blueprint Skala Dukungan Sosial 

Aspek-Aspek Pernyataan Jumlah 

Item  Favorable Unfavorable 

Dukungan 

Emosional 

3 3 6 

Dukungan 

Penghargaan 

3 3 6 

Dukungan 

Instrumental 

3 3 6 

Dukungan 

Informasi 

3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai 

arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila dapat 

menghasilkan data yang relevan dengan tujuan pengukuran 

dan harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut (Nasution, 2007, hal. 74). Perhitungan validitas pada 

penelitian ini menggunakan  teknik korelasi product moment 

dari Pearson. 

Kelebihan bobot korelasi dikoreksi dengan 

menggunakan analisis korelasi Part Whole untuk 

mendapatkan skor murni dari koefisien validitas item pada 

alat ukur. 

 

2.  Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada kepercayaan atau 

konsistensi hasil ukur, yang mendukung makna seberapa 

tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien reliabilitas berada 

dalam rentang angka 0 sampai dengan 1,00. Pengukuran 

dikatakan reliabel apabila koefisien reabilitas semakin tinggi 

mendekati angka 1,00 (Azwar, 2000, hal. 78). Uji reliabilitas 

pada penelitian ini menggunakan koefisien Alpha Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan analisis data statistik. Analisis data statistik 

dilakukan guna mendapatkan hasil pengolahan data yang objektif. 

Adapun analisis data statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah korelasi product moment. Korelasi product moment dipilih 

karena data yang diperoleh baik pada variabel dukungan sosial 

maupun variabel subjective well being adalah data interval. 

 


