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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

        Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

menekankan pada analisa data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Penelitian kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial 

atau menguji hipotesis yang bertujuan untuk mendeteksi signifikansi 

hubungan dua atau lebih variabel yang akan diteliti (Azwar, 2012) . Pada 

penelitian ini, peneliti ingin mendeteksi hubungan variabel persepsi 

dukungan organisasi dan psychological capital dengan kesejahteraan 

psikologis.  

 

A. IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN   

Variabel bebas 1 (X1)    : Persepsi Dukungan Organisasi  

Variabel bebas 2  (X2)  : Psychological Capital  

Variabel tergantung (Y)  : Kesejahteraan Psikologis  

 

B. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

1. Kesejahteraan psikologis 

        Kesejahteraan psikologis adalah kondisi dimana individu memiliki 

pandangan positif terhadap diri sendiri dan pengalaman hidupnya sehingga 

individu memandang hidup lebih bermakna, memiliki hubungan yang positif 
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dengan lingkungan dan orang lain, mampu mengekplorasi dan 

mengembangkan diri, serta mampu mengerahkan segala potensi diri untuk 

mencapai tujuan hidup. Variabel kesejahteraan psikologis diukur dengan 

menggunakan skala yang dimodifikasi dari skala (Ryff, 1989) yaitu Ryff’s 

scale of psychological well being (RSPWB). Skala ini terdiri dari enam 

dimensi yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, 

penguasaan lingkungan, memiliki tujuan hidup serta pengembangan diri. 

Semakin tinggi total skor pada skala kesejahteraan psikologis yang dimiliki 

subjek maka menandakan semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis 

yang dimiliki dan begitupun sebaliknya. 

2. Persepsi dukungan organisasi 

        Persepsi dukungan organisasi adalah persepsi atau pandangan 

karyawan terhadap perlakuan yang diterima dari organisasi berkaitan 

dengan perhatian dan penghargaan terhadap kontribusi karyawan 

sehingga karyawan merasa diterima dan diakui serta merasa diperlakukan 

dengan adil sehingga kesejahteraan karyawan meningkat yang kemudian 

dapat memengaruhi interpretasi karyawan terhadap organisasi. Variabel 

persepsi dukungan organisasi akan diukur dengan menggunakan skala 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek persepsi dukungan 

organisasi yaitu keadilan prosedural, dukungan dari atasan serta 

penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan. Semakin tinggi total skor 

pada skala persepsi dukungan organisasi yang dimiliki subjek maka 
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menandakan semakin tinggi pula persepsi dukungan organisasi yang 

dimiliki dan begitupun sebaliknya. 

3. Psychological Capital  

        Psychological capital adalah kondisi psikologis individu yang terdiri 

dari empat karakteristik yaitu efikasi diri, harapan, optimisme dan resiliensi 

yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan agar mampu 

mendapatkan tujuan yang ingin di capai individu atau organisasi serta 

mampu menghindari gejala stres sehingga membantu individu untuk 

mencapai kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja. 

Variabel psychological capital akan diukur dengan menggunakan skala 

yang dimodifikasi skala PCQ24 (psychological capital questionnaire) yang 

terdiri dari 4 dimensi yaitu efikasi diri, harapan, optimisme dan resiliensi 

(Luthans, Youssef, & Avolio, 2007). Semakin tinggi total skor pada skala 

psychological capital yang dimiliki subjek maka menandakan semakin tinggi 

pula psychological capital yang dimiliki dan begitupun sebaliknya. 

 

C. SUBJEK PENELITIAN 

        Subjek pada penelitian ini adalah karyawan di PT. Midi Utama 

Indonesia Cabang Makassar. Pada penelitian ini, subjek penelitian yang 

akan digunakan adalah karyawan toko Alfamidi yang ada di kota Makassar 

bukan seluruh cabang Makassar serta bukan karyawan officer. 
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1. Populasi dan Sampel Penelitian 

         Populasi merupakan sekumpulan individu yang secara generalisasi 

akan dipelajari oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

(Hadi, 2004). Populasi yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah 

karyawan di 65 toko Alfamidi di kota Makassar dengan jumlah karyawan 

sebanyak 780 orang. Sampel merupakan representasi dari populasi yang 

ingin diteliti. Sampel adalah sejumlah individu yang jumlahnya lebih sedikit 

dari populasi (Arikunto, 2002). Sampel pada penelitian ini berjumlah 300 

karyawan. Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan toko Alfamidi di kota Makassar dengan jabatan chief of store, 

assistant chief of store, merchandiser reguler dan fresh food, crew reguler 

dan fresh food serta kasir. 

2. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

         Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

cluster random sampling. Azwar (2012) menjelaskan bahwa cluster random 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 

atau randomisasi pada kelompok subjek bukan secara individual. Untuk 

memperoleh jumlah sampel yang diinginkan maka peneliti mengundi 65 

toko yang merupakan populasi. Jumlah karyawan pada setiap toko 

berbeda-beda sehingga proses pengundian juga mempertimbangkan 

jumlah karyawan. Untuk mendapatkan 300 sampel, maka pada pengundian 

diperoleh 27 toko sebagai kelompok subjek penelitian. Toko yang tidak 

terpilih selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan data uji coba.  
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        Berikut rincian kelompok sampel penelitian beserta jumlah karyawan 

pada setiap kelompok, yaitu: 

Tabel 3. Kelompok sampel penelitian 

NO. Nama Toko Jumlah Karyawan 

1. Alfamidi Perintis NTI 15 

2. Alfamidi Goa Ria 8 

3. Alfamidi Veteran 9 

4. Alfamidi Dg. Ngeppe 8 

5. Alfamidi Tanjung Bunga 10 

6. Alfamidi Emy Saelan 8 

7. Alfamidi Malengkeri 12 

8. Alfamidi Nuri 9 

9. Alfamidi Kakak Tua 11 

10. Alfamidi Barombong 12 

11. Alfamidi Metro Tanjung Bunga 1 12 

12. Alfamidi BTP Tamalanrea 11 

13. Alfamidi Kerung-kerung 12 

14. Alfamidi Perintis Kemerdekaan 2 12 

15. Alfamidi Abdullah Dg. Sirua 7 

16. Alfamidi Tamalate 2 16 

17. Alfamidi Dg. Ramang 14 

18. Alfamidi BTP 3 16 

19. Alfamidi Mappaodang 14 

20. Alfamidi Kapassa Raya 11 

21. Alfamidi Parumpa 11 

22. Alfamidi BTP 11 

23 Alfamidi Landak Baru 12 

24. Alfamidi Urip Sumoharjo 1  7 

25. Alfamidi Cendrawasih 2 13 

26. Alfamidi Perintis Kemerdekaan 3 12 

27. Alfamidi Malengkeri 2 16 

JML 27 Toko 300 

  

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

        Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi yang relevan, akurat dan reliabel. Teknik 
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pengumpulan data dalam penelitian ini berupa skala psikologi. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga skala yaitu skala persepsi 

dukungan organisasi, psychological capital dan skala kesejahteraan 

psikologis.  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert.  

       Skala persepsi dukungan organisasi, psychological capital dan 

kesejahteraan psikologis disusun dengan menggunakan empat pilihan 

jawaban, yaitu kategori STS (Sangat Tidak Sesuai), TS (Tidak Sesuai), S 

(Sesuai) dan SS (Sangat Sesuai). Hadi (2004) mengemukakan bahwa 

skala Likert merupakan skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner. Peneliti tidak mencantumkan pilihan jawaban N (Netral/ragu-

ragu) dengan alasan untuk menghindari kecenderungan subjek menjawab 

ragu-ragu dalam memberikan jawaban terutama bagi subjek yang masih 

ragu-ragu dan takut salah.  

        Setiap skala terdiri dari item pernyataan yang bersifat favourable dan 

unfavourable. Untuk item favorable, skor bergerak dari nilai 1,2,3,4 

sedangkan item unfavorable bergerak dari nilai 4,3,2,1. Nilai untuk setiap 

pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Format Penilaian Skala Likert 

Pilihan Jawaban Pernyataan 

Favorable Unfavorable 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sesuai (S) 

Sangat Sesuai (SS) 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 
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        Skala yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga skala 

psikologi yaitu skala kesejahteraan psikologis, persepsi dukungan 

organisasi dan skala psychological capital. Adapaun instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan Psikologis 

        Skala kesejahteraan psikologis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Ryff’s scale of psychological well being (RSPWB) yang disusun 

berdasarkan dimensi kesejahteraan psikologis yaitu penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, 

memiliki tujuan hidup serta pengembangan diri. Dalam skala ini, terdapat 

42 item yang terdiri dari 7 item untuk masing-masing dimensi dan telah diuji 

validitas dan reliabiliasnya pada 117 sampel. Nilai signifikansi setiap item 

adalah 0,01 dengan nilai reliabilitas 0,85 untuk dimensi penerimaan diri, 

0,83 untuk hubungan positif dengan orang lain, 0,88 untuk dimensi otonomi, 

0,81 untuk dimensi penguasaan lingkungan, 0,82 untuk dimensi tujuan 

dalam hidup dan 0,81 untuk dimensi pengembangan diri (Ryff, 1989).  

        Dari 42 item Ryff’s scale of psychological well being (RSPWB, peneliti 

mengadaptasi 24 item dan telah dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. 

Berikut blue print skala kesejahteraan psikologis, yaitu: 
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Tabel 5. Blue Print Skala Kesejahteraan psikologis 

No Dimensi Indikator Favo 

rable 

Unfavo

rable 

Jml 

1. Penerimaan Diri 

 

 Mampu memandang 
positif diri sendiri dan 
masa lalu 

 Menerima semua 
pengalaman hidup baik 
positif maupun negatif 

13, 24 18, 23 4 

2.  Hubungan 

Positif dengan 

Orang Lain 

 

 Kemampuan 
menciptakan hubungan 
yang intim dengan orang 
lain 

 Mampu menciptakan 
hubungan yang hangat 
dan saling percaya 
dengan orang lain 

3, 8 12, 16 4 

3.  Otonomi 

 

 Memiliki kepribadian 
yang mandiri 

 Tidak  terpengaruh 
penilaian orang lain 

2, 9 15, 19 4 

4. Penguasaan 

Lingkungan 

Kemampuan individu men 

ciptakan situasi lingkungan 

sesuai kebutuhannya 

1, 6 11, 21 4 

5. Tujuan Dalam 

Hidup 

 

 Memiliki tujuan hidup 
untuk masa depan 

 Mampu menciptakan 
kebermaknaan dalam 
hidup 

4, 14 7, 20 4 

6.  Pengembangan 

Diri 

 Keinginan untuk terus 
bertumbuh 

 Terbuka terhadap 
pengalaman baru 

5, 22 10, 17 4 

Total Item 12 12 24 

 

2. Persepsi Dukungan Organisasi  

        Skala persepsi dukungan organisasi disusun berdasarkan aspek-

aspek yang dikemukakan oleh Rhoades dan Eisenberger (2002) yaitu 

keadilan prosedural, dukungan dari atasan serta penghargaan organisasi 
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dan kondisi pekerjaan. Jumlah item dalam skala persepsi dukungan 

organisasi berjumlah 24 item yang terdiri dari 8 item untuk masing-masing 

aspek. Berikut blue print skala persepsi dukungan organisasi, yaitu: 

Tabel 6. Blue Print Skala Persepsi Dukungan Organisasi 

No Dimensi Indikator Favo 

rable 

Unfavo

rable 

Jml 

1. Keadilan 

Prosedural  

 

 Keadilan organisasi 
dalam mendistribusikan 
sumber daya 

 Keadilan organisasi 
dalam membuat 
peraturan dan kebijakan 
serta memperlakukan 
karyawan dengan adil 

1, 8, 

12, 15 

5, 14, 

18, 24 

8 

2. Dukungan Dari 

Atasan  

 

 Keyakinan karyawan 
bahwa atasan 
menghargai 
kontribusinya 

 Atasan peduli dan 
bertanggung jawab 
terhadap evaluasi kerja 
dan pengembangan 
karyawan 

2, 10, 

19, 22 

 

4, 7, 

16, 20 

8 

3.  Penghargaan 

Organisasi dan 

Kondisi 

Pekerjaan  

 Organisasi memberikan 
penghargaan kepada 
kinerja karyawan 

 Organisasi menciptakan 
kondisi kerja yang 
nyaman dan aman 

6, 11, 

17, 24 

3, 9, 

13, 21 

8 

Total Item 12 12 24 

 

3. Psychological Capital  

        Skala psychological capital yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala PCQ24 (psychological capital questionnaire) yang terdiri dari 

4 dimensi psychological capital yaitu efikasi diri, harapan, optimisme, dan 

resiliensi. Dalam skala ini, terdapat 24 item pernyataan yang terdiri dari 6 
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item untuk masing-masing dimensi yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Nilai signifikansinya yaitu 0,01 dengan nilai reliabilitas yang 

ukur pada empat sampel yaitu dimensi harapan (0,72, 0,75, 0,80, 0,76); 

resiliensi (0,71, 0,71, 0,66, 0,72); efikasi diri (0,75, 0,84, 0,85, 0,75); 

optimisme (0,74, 0,69, 0,76, 0,79); dan secara keseluruhan psychological 

capital (0,88, 0,89, 0,89, 0,89) (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007). 

        Skala PCQ24 (psychological capital questionnaire) yang digunakan 

dalam penelitian ini telah dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Berikut 

blue print skala psychological capital, yaitu: 

Tabel 7. Blue Print Skala Psychological Capital 

No Dimensi Indikator Favo 

rable 

Unfavo 

Rable 

Jml 

1.  Efikasi Diri 

 

 Keyakinan dan kepercayaan 
diri pada kemampuan diri 
sendiri 

 Keinginan untuk selalu 
meningkatkan kemampuan diri 

1, 7, 

12 

4,18, 

22 

6 

2.  Harapan 

 

 Memiliki keinginan serta 
harapan untuk mencapai 
tujuan 

 Mampu menciptakan motivasi 
untuk mencapai tujuan 

11, 

20, 

24 

3, 10, 

15 

6 

3.  Optimisme 

 

 Mampu memandang positif 
segala kejadian yang akan 
terjadi di masa depan 

 Fokus pada pencapaian tujuan 

 Memiliki harapan dan yakin 
dalam menghdapi situasi 

2, 9, 

14 

5, 8, 

17 

6 

4. Resiliensi 

 

 Mampu bertahan dan bangkit 
kembali ketika menghadapi 
masalah 

 Mampu beradaptasi dengan 
perubahan dan mengatasi 
kesulitan di tempat kerja 

6, 21, 

23 

13, 16, 

19 

6 

Total Item 12 12 24 
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E. VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR 

1. Validitas Alat Ukur 

         Validitas berasal dari kata validity yang dapat diartikan sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu pengukuran yang mempunyai validitas yang tinggi apabila 

pengukuran memberikan hasil yang ukur yang tepat dan akurat sesuai 

dengan tujuan dari pengukuran. Selain itu, konsep validitas juga 

menekankan kecermatan pengukuran dalam mendeteksi perbedaan-

perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukur. Dengan kata lain, suatu 

alat ukur yang valid, tidak sekedar mampu mengungkapkan data dengan 

tepat, akan tetapi memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut.  

        Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. 

Validitas isi merupakan hasil pemikiran ahli yang melihat sejauh mana item-

item dalam tes mencakup keseluruhan isi objek yang hendak diukur. 

Pengujian validitas isi tidak melalui analisis statistik tetapi menggunakan 

analisis rasional untuk memastikan item-item dalam tes telah sesuai 

dengan blue print (Azwar, 2015). Proses validasi dalam validitas isi 

dilakukan oleh validator ahli. Validator ahli dalam penelitian ini adalah dosen 

pembimbing peneliti. Pengujian validitas dilakukan terhadap 100 karyawan 

toko Alfamidi di kota Makassar yang berbeda dari sampel penelitian. 

        Selain itu, untuk memastikan alat ukur yang akan digunakan dalam 

penelitian valid maka akan dilakukan perhitungan validitas alat ukur. 
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Perhitungan validitas alat ukur menggunakan koefisien korelasi item total, 

dimana nilai validitas yang berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,50 telah 

dapat memberikan kontribusi yang baik. Adapun penilaian mengenai 

memuaskan atau tidaknya suatu koefisien korelasi, hal tersebut diserahkan 

kepada pihak pemakai skala atau kepada pihak yang berkepentingan 

dalam penggunaan hasil ukur skala tersebut (Azwar, 2012.  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

        Reliabilitas alat ukur menunjukkan pengertian sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Azwar, 2007). 

Suatu pengukuran yang reliabel ketika pengukuran mampu menghasilkan 

data yang memiliki reliabilitas tinggi. Hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya apabila diperoleh hasil yang relatif sama dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (Azwar, 2015). 

        Uji reliabilitas alat ukur dihitung dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka, yaitu 

koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas bergerak dari 0 sampai 1, 

semakin mendekati angka 1 maka, koefisien reliabilitasnya semakin tinggi. 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

        Teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data deskriptif dan inferensial. Berikut penjelasan analisis data 

deskriptif dan inferensial, yaitu: 
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1. Analisa Data Deskriptif 

        Analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis mengetahui 

deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian seperti jenis kelamin, 

usia, pendidikan, masa kerja, jabatan dan lain-lain sesuai kebutuhan 

penelitian. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud menggeneralisasikan 

kesimpulan tersebut. Penyajian hasil analisis deskriptif disajikan dalam 

bentuk frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta bentuk grafik atau 

chart pada data yang bersifat kategorikal serta berupa statistik kelompok 

seperti mean dan varians pada data yang bukan kategorikal (Azwar, 2012).  

2. Analisis Data Inferensial  

        Analisis data inferensial digunakan untuk menguji hipotesis statistika 

yaitu hubungan antara persepsi dukungan organisasi dan psychological 

capital dengan kesejahteraan psikologis. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Multiple 

Regression Analisys (analisis regresi berganda). Azwar (2012) 

menjelaskan bahwa teknik analisis regresi berganda merupakan metode 

statistik yang digunakan untuk menganalisis variabel tergantung dengan 

lebih dari satu variabel bebas. Teknik analisis ini akan digunakan untuk 

menganalisis seberapa besar hubungan antara persepsi dukungan 

organisasi (X1) dan psychological capital (X2) dengan kesejahteraan 

psikologis (Y).  
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        Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis tersebut adalah normal 

dan variabel-variabel dalam penelitian memiliki hubungan linier (Hadi, 

2004). Oleh karena itu perlu dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas. 

a. Uji asumsi dasar 

1) Uji normalitas 

        Uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnof untuk menguji kesesuaian distribusi normal. Kaidah uji normalitas 

adalah jika p < 0,05 dapat disimpulkan data tidak normal, dan p > 0,05 dapat 

disimpulkan data normal (Hadi, 2004). 

2) Uji linearitas 

        Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linear tidaknya variabel 

persepsi dukungan organisasi dan psychological capital dengan 

kesejahteraan psikologis. Hadi (2004) mengemukakan kriteria uji linearitas, 

yaitu jika nilai signifikansi (p < 0,05) maka dinyatakan linear sedangkan jika 

nilai signifikansi (p > 0,05) maka dinyatakan tidak linear. 

b. Uji Hipotesis 

        Sugiyono (2009) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi berganda.  


