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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

  Sugiyono (2013) menjelaskan metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian 

kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

adalah penelitian yang menekankan analisanya pada data-data numerical 

(angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika (Azwar, 2007). 

Penelitian kuantitatif akan memperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 

hubungan antar variabel yang sedang diteliti (Azwar, 2013).  

  Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian 

kuantitatif korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk 

mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih 

tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak 

terdapat manipulasi variabel (Faenkel dan Wallen, 2008). Penelitian 

kuantitatif korelasional pada penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas dan variabel tergantung, yaitu hubungan antara flow dan 

authentic leadership dengan psychological well being. Pengolahan data akan 

dilakukan dengan menggunakan penghitungan komputer dengan program 

SPSS. 
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B. Idetifikasi Variabel 

  Identifikasi variabel merupakan langkah untuk menetapkan variabel utama 

dan penentuan fungsinya masing-masing dalam penelitian (Azwar, 2007). 

Identifikasi terbagi menjadi dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y). Variabel bebas adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variabel 

yang lain. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas (Arikunto, 2006). 

  Pada penelitian kali ini variabel yang digunakan adalah : 

  1. Variabel Tergantung (Y) : Psychological Well Being 

  2. Variabel Bebas (X1) : Flow 

  3. Variabel Bebas (X1) : Authentic Leadership 

 

C. Definisi Operasional 

  Definisi operasional menjadi salah satu kunci dalam penelitian ilmiah 

karena variabel penelitian perlu didefinisikan dengan jelas agar persepsi setiap 

orang terhadap variabel yang diteliti menjadi sama. Definisi operasional akan 

memberikan batasan tentang maksud dari suatu variabel dalam penelitian 

ilmiah. Definisi operasional dalam penelitian kali ini adalah : 

  1. Psychological Well Being  

 Definisi operasional psychological well being adalah penilaian 

positif terhadap hidup yang dirasakan oleh individu karena mampu 

mengembangkan potensi secara terus menerus, memiliki kualitas 

hubungan yang baik dengan orang lain, dan memberikan makna yang 
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baik melalui perannya bagi sekitar. Psychological well being diukur 

menggunakan Skala Ryff Psychological Well Being berdasarkan aspek  

penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. 

Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi pula 

psychological well being yang dirasakan subyek, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah skor yang didapat maka semakin rendah 

pula psychological well being. 

  2. Flow 

 Definisi operasional yang digunakan untuk flow adalah situasi pada 

saat seseorang memiliki kesadaran yang utuh, berkonsentrasi penuh, 

dan sangat menikmati akivitasnya, sekalipun harus menyelesaiakan 

tantangan yang besar guna mencapai tujuan atau sasaran yang 

diharapkan. Flow akan diukur menggunakan skala The Work –Related 

Flow Inventory (WOLF), dengan aspek absorption, work enjoyment, 

dan intrinsic motivation (Bakker, 2017).  Semakin tinggi skor yang 

didapat maka semakin tinggi kondisi flow yang dirasakan dan semakin 

rendah skor yang didapat maka semakin rendah pula kondisi flow yang 

dirasakan. 

  3.  Authentic Leadership 

 Definisi operational untuk authentic leadership dapat disimpulkan 

penilaian terhadap kualitas seorang pemimpin melalui konsistensi 

mengenai nilai hidup dan perilaku berdasarkan pengalaman hidup yang 
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ditunjukkan sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang positif dan 

mampu mendorong anak buahnya pada pengembangan diri yang 

maksimal. Authentic leadership akan diukur menggunakan skala 

Authentic Leadership yang dikembangkan oleh Walumba, dkk (2008) 

berdasarkan empat aspek yaitu self awareness, transparansi, moral, dan 

balanced processing. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

tinggi karakteristik authentic leadership yang dirasakan dan semakin 

rendah skor yang didapat maka semakin rendah pula karakteristik 

authentic leadership yang dirasakan  

 

D. Subyek Penelitian 

  Cooper dan Schindler (2011) menjelaskan bahwa populasi adalah 

keseluruhan partisipan individu atau obyek yang diukur pada penelitian. 

Sugiyono (2012) memberikan definisi populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian 

kali ini adalah pegawai Dinas Pemerintahan Kota Semarang dengan status 

pegawai negeri sipil dan pada di level pelaksana yang berjumlah 200 orang. 

 

E. Teknik Sampling 

  Penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan populasi melainkan 

menggunakan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
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yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah non-probability sampling menggunakan 

accidental sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Accidental sampling adalah 

pengambilan sampel tanpa ada perencanaan terlebih dahulu dengan subjek 

yang kebetulan ada. Subyek yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 87 

orang.  

   

F. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

menggunakan skala. Skala adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

mengubah kualitas atribut dasar menjadi angka pada suatu objek (Kaplan & 

Saccuzo, 2012). Metode skala yang digunakan adalah metode Rating Scale 

yaitu pengelompokan kata-kata, pernyataan, atau simbol yang penilaiannya 

didasarkan dari kekuatan sifat, sikap, atau emosi tertentu yang ditunjukkan 

oleh peserta tes. Rating scale dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, 

orang lain, pengalaman, atau objek (Cohen & Swerdlik, 2010). 

  Penelitian ini menggunakan tiga skala yaitu skala flow, authentic 

leadership, dan psychological well being. Berikut adalah penjelasan masing-

masing skala : 

  1. Skala Psychological Well Being 
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 Skala ini akan mengacu pada aspek dari Ryff (1989), yaitu 

penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Skala 

yang digunakan adalah Skala Ryff Psychological Well Being  (RPWB) 

dengan masing-masing aspek terdiri dari tujuh item, sehingga 

keseluruhan akan berjumlah 42 item. Skala ini pernah digunakan oleh 

Mei-Ju, Show-Sau, Ting-Yu, dan Ho-Tang (2016) untuk sebuah 

penelitian dengan nilai reliabiitas setiap aspek untuk otonomi = 0,74, 

penguasaan lingkungan = 0,77, penerimaan diri = 0,86, hubungan 

positif dengan orang lain = 0,74, pertumbuhan pribadi = 0,76, tujuan 

hidup = 0.79, selain itu skala ini juga digunakan leh Halim dan Dariyo 

(2016) dengan nilai reliabilitas aspek otonomi = 0,726, pertumbuhan 

pribadi = 0,601, tujuan hidup = 0,730, relasi positif = 0,649, 

penerimaan diri = 0,712, dan penguasaan lingkungan = 0,571. 

 Persebaran skala adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Blue Print Skala Psychological Well Being 

Aspek Keterangan 

Jumlah 

Pernyataan 
Jumlah Item 

Favora

ble 

Unfav

orable 

Penerimaan 

Diri 

Berkaitan dengan penerimaan individu pada 

masa kini dan masa lalunya. 
4 3 7 

Hubungan 

Positif 

dengan 

Orang Lain 

Adanya hubungan yang hangat, penuh 

kepercayaan dengan orang lain, dan 

kemampuan untuk mencintai, dapat berupa 

memiliki kedekatan, mampu memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada orang 

lain.    

4 3 7 

Otonomi Kemampuan untuk mengatur tingkah laku, 

kemandirian, dan kemampuan untuk 

mengarahkan diri sendiri atau self 

determination.    

4 3 7 

Penguasaan 

Lingkungan 

Kemampuan seseorang untuk membuat atau 

memilih lingkungan sesuai dengan kondisi 

psikologisnya. 

4 3 7 

Tujuan 

Hidup 

Memiliki pemahaman yang jelas akan 

tujuan hidupnya dengan menjadi produktif 

dan kreatif dengan emosi yang baik 

4 3 7 

Pertumbuhan 

Pribadi 

Menyadari mengenai potensi yang dimiliki 

dan mengaktualisasikan diri menjadi hal 

yang penting dalam pertumbuhan pribadi 

4 3 7 

TOTAL ITEM 24 18 42 

 

 Skoring pada item favourable dan unfavourable adalah 1 untuk 

penetapan skor terendah dan 5 untuk penetapan skor tertinggi. Pada 

item favourable apabila subyek menjawab sangat tidak setuju (STS) = 

1, tidak setuju (TS) = 2, netral (N) = 3, setuju (S) = 4, sangat setuju 

(SS) = 5, sebaliknya pada unfavourable yaitu sangat tidak setuju (STS) 

= 5, tidak setuju (TS) = 4, netral (N) = 3, setuju (S)  = 2, sangat setuju 

(SS) = 1. Semakin tinggi skor yang didapat subyek hal ini 
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menunjukkan semakin tinggi psychological well being yang dialami 

subyek begitu pula sebaliknya. 

 

  2. Skala Flow 

 Flow akan diukur skala The Work – Related Flow Inventory 

(WOLF) dari Bakker, dengan aspek absorption, work enjoyment, dan 

intrinsic motivation, dengan nilai reliabilitas untuk absorption = 0,85, 

work enjoyment = 0,87, dan intrinsic motivation = 0,81.  Skala The 

Work – Related Flow Inventory (WOLF) dengan total 13 item. 

Persebaran skala flow adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Blue Print Skala Flow 

Aspek Keterangan 

Jumlah 

Pernyataan 
Jumlah 

Item 
Favorable 

Absorption Berkonsentrasi secara penuh dan tenggelam 

dalam aktivitas yang sedang dilakukan. 
4 4 

Work 

Enjoyment 

Menikmati pekerjaannya serta membuat 

penilaian positif tentang kualitas 

kerjaannya. 

4 4 

Intrinsic 

Work 

Motivation 

Kesenangan dan kepuasan dari aktivitas 

yang sedang dilakukan. 5 5 

TOTAL ITEM 13 13 

  

 Skoring pada item favourable dan unfavourable adalah 1 untuk 

penetapan skor terendah dan 5 untuk penetapan skor tertinggi. Pada 

item favourable apabila subyek menjawab tidak pernah (TP) = 1, 

kadang-kadang (KK) = 2, netral (N) = 3, sering (S) = 4, selalu (SL) = 
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5, sebaliknya pada unfavourable yaitu sangat tidak pernah (TP) = 5, 

kadang-kadang (KK) = 4, netral (N) = 3, sering (S) = 2, selalu (SL) = 

1. Semakin tinggi skor yang didapat subyek hal ini menunjukkan 

semakin tinggi flow yang dialami subyek begitu pula sebaliknya. 

 

  3. Skala Authentic Leadership 

 Skala authentic leadership ini berdasarkan empat aspek yang 

diungkapkan oleh Avolio, dkk (2007), yaitu self awareness, 

transparansi, moral, dan balanced processing. Skala yang digunakan 

adalah skala Authentic Leadership yang dikembangkan oleh Walumba, 

dkk (2008) dengan pernyataan masing-masing aspek adalah empat 

item dan total pernyataan adalah 16 item. Skala ini pernah digunakan 

oleh Hayuningtyas dan Helmi (2015) dengan nilai reliabilitas 0,880 

dan validitas 0,625 – 0,958, dan Bakari dan Hunjra (2017) pada 

beberapa percobaannya dengan nilai reliabilitas masing-masing item 

adalah self awareness = 0,78 – 0,85, transparansi = 0,80 – 0,82, moral 

= 0,77 – 0,89, dan balanced processing = 0,74 – 0,90. Persebaran 

skala adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. Blue Print Skala Authentic Leadership 

Aspek Keterangan 

Jumlah 

Pernyataan 
Jumlah 

Item 
Favorable 

Self 

Awareness 

Persepsi anak buah terhadap pemimpinnya 

dalam menemukan dan membuat makna 

dari pengalaman dan dampaknya pada sudut 

pandang dari waktu ke waktu. 

4 4 

Transparansi Persepsi pengikut terhadap perilaku 

pemimpin yang menampilkan dirinya secara 

otentik dalam menjalin relasi dengan orang 

lain bukan pencitraan diri.    

4 4 

Moral  Persepsi anak buah terhadap pemimpin 

dalam membuat standar yang tinggi untuk 

moral dan etika.     

4 4 

Balanced 

Processing 

Menunjukkan persepsi pengikut terhadap 

kemampuan pemimpin untuk menganalisis 

semua informasi dan data yang relevan 

secara objektif sebelum mengambil 

keputusan. 

4 4 

TOTAL ITEM 16 16 

 

 Skoring pada item favourable dan unfavourable adalah 1 untuk 

penetapan skor terendah dan 5 untuk penetapan skor tertinggi. Pada 

item favourable apabila subyek menjawab tidak pernah (TP) = 1, 

jarang (J) = 2, kadang-kadang (KK) = 3, sering (SR) = 4, selalu (SL) = 

5, sebaliknya pada unfavourable yaitu sangat tidak pernah (TP) = 5, 

jarang (J) = 4, kadang-kadang (KK) = 3, sering (SR) = 2, selalu (SL) = 

1. 
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G. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

  Data yang berkualitas dapat terpenuhi karena adanya alat ungkap yang 

baik yaitu yang valid dan reliable. Hasil penelitian ini diharapkan bersifat 

obyektif yaitu dapat benar-benar menggambarkan kondisi atau keadaan yang 

sesungguhnya, sehingga perlu adanya pengujian ketepatan data yaitu reabilitas 

dan validitas (Nasution, 2007). 

 1. Validitas 

  Cohen dan Swerdlik (2010) mengatakan bahwa validitas dalam suatu 

tes menjadi penilaian seberapa baik suatu tes dimaksudkan untuk 

mengukur konteks tertentu. Suatu alat ukur dikatakan valid, jika mengukur 

apa yang harus diukur oleh alat tersebut (Nasution, 2007). Validitas skala 

menggunakan validitas isi dengan expert judgment pada proses 

adaptasinya dan dilakukan pengujian terhadap item-item skala untuk 

mendapatkan koefisien korelasi antara item yang dicari menggunakan 

Product Moment dari Karl Pearson. Ancok (1987) menjelaskan terdapat 

kelebihan bobot pada angka korelasi tersebut, maka koefisien korelasi 

yang kelebihan bobot akan dikoreksi menggunakan teknik korelasi Part 

Whole. Untuk penghitungan peneliti akan dibantu oleh program SPSS 

versi 17.0 for windows. 

  Pada penelitian ini akan menggunakan tryout terpakai, yaitu item yang 

memiliki kualitas rendah akan disingkirkan. Tryout terpakai digunakan 

karena subyek dan waktu penelitian bersifat terbatas. Kriteria item yang 

lolos berdasarkan konvensi berikut batasan koefisien korelasi sebesar > 
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0.30, maka dianggap memberikan kontribusi yang memuaskan dan baik, 

apabila tidak memenuhi syarat, maka batasan koefisien korelasi 

menggunakan tabel r. 

2. Reliabilitas  

  Reliabilitas mengacu pada tingkat kepercayaan dan konsistensi sebuah 

alat ukur. Pengukuran dikatakan reliabel apabila melakukan pengukuran 

terhadap perilaku yang sama, maka hasil penelitian tersebut menunjukkan 

hasil yang sama (Goodwin, 2002). Penghitungan reliabilitas pada 

penelitian kali ini menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach. 

Menurut Hair et al (2010) koefisien dengan nilai <0,60 menunjukkan hasil 

uji reliabilitas dinilai buruk, tapi masih dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya, koefisien dengan nilai antara 0,60 sampai dengan 0,70 maka 

reliabilitas dapat diterima, dan dikatakan baik apabila koefisien dengan 

nilai > 0,80. Penghitungan reliabilitas akan menggunakan program SPSS. 

 

H. Metode Analisis Data 

  Analisa data statistik dalam psikologi adalah alat inti untuk memahami 

makna dari data atau angka yang diperoleh dari hasil penelitian (Goodwin, 

2002). 

 1. Hipotesis Mayor 

  Pengujian hipotesis mayor menggunakan Analisis Regresi Dua 

Prediktor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

prediktor, yaitu flow dan authentic leadership dengan kriterium, yaitu 
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psychological well being, dan data pada masing-masing variabel bersifat 

interval. Dalam penghitungan akan menggunakan bantuan program SPSS. 

 2. Hipotesis Minor 

  Pengujian hipotesis minor menggunakan Teknik Korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

(satu variabel bebas dan satu variabel tergantung). Dari hasil olah data 

akan dilihat signifikansi dari tabel korelasi untuk menyatakan hubungan 

yang signifikan (p < 0.05). Penghitungan ini akan dibantu dengan 

menggunakan program SPSS. 


