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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Nazir (2013) mengungkapkan metode ilmiah adalah 

pengejaran kepada sebuah kebenaran yang diatur oleh beberapa 

pertimbangan logis dalam proses memperoleh interelasi yang 

sistematis dari fakta yang ada. Penelitian menurut Parson dalam 

Nazir (2013) adalah pencarian atas suatu hal secara sistematis 

dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap 

masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Metode penelitian 

adalah suatu proses pencarian kebenaran secara logis 

berdasarkan fakta yang ada dalam rangka memecahkan 

permasalahan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 

korelasional dengan tujuan untuk melihat hubungan antara kualitas 

relasi atasan bawahan dan penerimaan diri dengan kebahagiaan 

kerja. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah berdasarkan 

data. Kuncoro (2001) menyebutkan data kuantitatif yang diukur 

berupa angka yang didapat dari pengukuran numerik (angka). Data 

angka diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala pada 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengolahan data 

dilakukan dengan komputer.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan jumlah yang terukur yang dapat 

bervariasi atau mudah berubah (Kuncoro, 2001). Kuncoro (2004) 

melanjutkan variabel dependen atau tergantung atau terikat 

merupakan efek dari suatu perlakuan, sedangkan variabel bebas 

atau disebut variabel perlakuan, variabel penyebab (independent 

variable) adalah variabel prediktor karena memprediksi atau 
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menyebabkan efek pada variabel tergantung. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel-variabel tersebut adalah: 

1. Variabel bebas 1 (X1): Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

2. Variabel bebas 2 (X2): Penerimaan Diri 

3. Variabel Tergantung (Y): Kebahagiaan Kerja 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan kunci yang penting bagi 

metode penelitian ilmiah. Variabel penelitian akan didefinisikan 

dengan jelas dengan tujuan menghindari terjadinya salah 

penafsiran dan salah pengertian, hal tersebut untuk memastikan 

bahwa semua orang akan mempersepsikan hal yang sama 

terhadap variabel yang akan diteliti. Definisi operasional membatasi 

maksud dari variabel dalam sebuah penelitian ilmiah (McBurney 

dan White, 2010). Berikut merupakan definisi operasional dari 

variabel-variabel dalam penelitian ini: 

1. Kebahagiaan Kerja 

Kebahagiaan kerja merupakan keadaan emosi positif 

yang stabil dan didapatkan dari pengalaman yang 

menyenangkan di tempat kerja saat individu melakukan aktivitas 

fisik maupun mental untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai 

individu. Individu yang bahagia dapat mengembangkan 

kreativitasnya dalam bekerja. Kebahagiaan kerja dapat diukur 

menggunakan skala aspek kebahagiaan yang dikemukakan 

Jones (2010) yang terdiri dari kontribusi, keyakinan, budaya, 

komitmen, kepercayaan, kebanggaan, kepercayaan, dan 

pengakuan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi pula kebahagiaan kerja seseorang. Sebaliknya semakin 

rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula 

kebahagiaan kerjanya. Pada penelitian ini, peneliti membatasi 
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definisi kebahagiaan kerja sebagai bentuk perasaan yang 

dimunculkan ke dalam perilaku yang mencerminkan aspek-

aspek pada saat seseorang merasakan kebahagiaan kerja. 

2. Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

Kualitas relasi atasan-bawahan adalah kualitas hubungan 

antara atasan dengan masing-masing bawahan yang berbeda, 

yang dapat memberikan efek terhadap performa dan hasil kerja, 

serta berpengaruh terhadap iklim kerja yang dapat menjadikan 

karyawan merasa bahagia di tempat kerja.  

Berdasarkan definisi teoritik pada variable Kualitas relasi 

atasan-bawahan dapat disimpulkan terdapat tiga unsur dalam 

definisi kualitas relasi atasan-bawahan yaitu pertama adanya 

persepsi hubungan yang berbeda antara atasan dengan 

masing-masing bawahannya.. Pada penelitian ini, peneliti 

memberi batasan definisi oeprasional Kualitas relasi atasan-

bawahan sebagai persepsi kualitas sebuah hubungan yang 

dijalin antara atasan dengan bawahannya masing-masing yang 

berbeda dan memiliki efek terhadap kebahagiaan kerja. Kualitas 

relasi atasan-bawahan dapat diukur dari sisi bawahan 

menggunakan skala berdasarkan empat dimensi pada kualitas 

relasi atasan-bawahan yang dikemukakan Liden dan Maslyn 

(1998), yaitu afek, loyalitas, kontribusi, dan respek profesional. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula 

kualitas relasi atasan-bawahannya. Sebaliknya semakin rendah 

skor yang diperoleh, maka semakin rendah pula kualitas relasi 

atasan-bawahannya.  

3. Penerimaan Diri 

Penerimaan adalah suatu sikap positif terhadap diri 

sendiri, mampu dan mau menerima keadaan diri baik kelebihan 

atau kekurangan, dengan demikian individu dapat memandang 

masa depan dengan lebih positif. Pada penelitian ini, 



 
 

46 
 

 

penerimaan diri dapat dijabarkan secara lebih luas sebagai 

kemampuan individu untuk menerima kondisi diri dan situasi 

disekitarnya untuk dikembangkan menjadi pencapaian positif 

sehingga menghasilkan kebahagiaan kerja dan individu dapat 

memandang masa depannya secara positif. Penerimaan diri 

dapat diukur menggunakan skala berdasarkan tiga aspek pada 

kualitas penerimaan diri yang dikemukakan Supratiknya (1995), 

yaitu kerelaan untuk membuka atau mengungkapkan pikiran 

perasaan dan rekasi individu kepada orang lain, kesehatan 

psikologis dan penerimaan terhadap orang lain. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula penerimaan diri 

seseorang. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh, 

maka semakin rendah pula penerimaan dirinya.  

 

D. Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi populasi, yang merupakan 

keseluruhan subjek dalam suatu penelitian yang dilakukan 

(Arikunto, 2006). Ditambahkan oleh Nugiyantoro, Gunawan, dan 

Marzuki (2009), yang menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan anggota subjek penelitian yang memiliki karakteristik 

yang sama. Dengan demikian maka poplasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan PT. X divisi marketing dan gudang yang saat ini 

masih bekerja secara sah. 

Teknik sampel yang dipakai untuk menentukan subjek dalam 

penelitian ini yaitu purpossive sampling, yang merupakan teknik 

sampel yang ditentukan dengan pertimbangan tertentu dan sesuai 

dengan karakterisik subjek yang akan diteliti (Sugiyono, 2012). 

Karakteristik subjek yang peneliti tentukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Karyawan PT. X yang masih aktif bekerja 

2. Karyawan yang berstatus kontrak tahunan dan tetap 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode angket atau skala pengukuran psikologi. Angket 

atau skala merupakan kumpulan dari pernyataan-pernyataan yang 

disusun oleh peneliti kemudian diajukan secara tertulis kepada 

subjek penelitian untuk menjawabnya sesuai dengan keadaan 

subjek (Sugiyono, 2012). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

skala likert yaitu skala yang berhubungan dengan pernyataan 

tentang sikap seseorang pada suatu hal Umar, dalam Sianipar dan 

Haryanti (2014). Sakala tersebut tidak memiliki jawaban benar atau 

salah. Subjek diminta memilih salah satu alternatif jawaban yang 

sudah disediakan. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Skala Kebahagiaan Kerja 

Skala ini digunakan untuk mengukur Kebahagiaan Kerja pada 

karyawan PT. X berdasarkan aspek-aspek kebahagiaan kerja yang 

dikemukakan oleh Jones (2010) yaitu kontribusi, keyakinan, 

budaya, komitmen, kepercayaan diri, kebanggaan, kepercayaan 

kepada perusahaan, dan pengakuan.  

Skala tersebut berisi 24 item, yang terdiri dari sifat 

pernyataanfavourable. Pernyataan yang memihak terhadap objek 

sikap yang diteliti (Azwar, dalam Sianipar, 2014). 

Alternatif jawaban yang digunakan di dalam skala adalah SS 

(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Pada pernyataan favourable, nilai dari jawaban 

SS=4, S=3, TS=2, dan STS=1. Sebaliknya untuk pernyataan 

unfavourable, nilai dari jawaban SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. 

Gambaran skala Kebahagiaan kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.  

Blue print Gambaran Skala Kebahagiaan Kerja 

Aspek Kebahagiaan 
Kerja 

Jumlah Pernyataan/ Item Total Item 

Favourable  

Kontribusi 3 3 

Keyakinan 3 3 

Budaya 3 3 

Komitmen 3 3 

Kepercayaan diri 3 3 

Kebanggaan 3 3 

Kepercayaan kepada 
perusahaan 

3 3 

Pengakuan 3 3 

Total Item 24 24 

 

2. Skala Kualitas Relasi Atasan-Bawahan 

Skala ini digunakan untuk mengukur Kualitas Relasi Atasan-

bawahan pada karyawan PT. X berdasarkan alat ukur yang 

diadaptasi dari skala Leader-Member Exchange Multi Dimensional 

Measure (LMX-MDM)  oleh Liden dan Maslyn (1998).Item diambil 

dari empat dimensi Kualitas relasi atasan-bawahan yaitu afek, 

loyalitas, kontribusi, dan respek profesional. Adaptasi skala ini 

dilakukan pula dalam penelitian Haryanti (2008) dengan tujuan 

untuk mengetahui kualitas relasi atasan-bawahan di Jawa, 

Indonesia.  

Skala tersebut berisi 12 item yang terbagi dalam empat 

dimensi dengan masing-masing item dalam dimensi adalah tiga 

item. Skoring jawaban yang digunakan di dalam skala adalah SS 

(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Pada pernyataan favourable, nilai dari jawaban 

SS=4, S=3, TS=2, dan STS=1. Sebaliknya untuk pernyataan 

unfavourable, nilai dari jawaban SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. 

Gambaran skala Kualitas relasi atasan-bawahan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.  

Blue print Gambaran Skala Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

Aspek 
Kualitas 
Relasi 

Atasan-
bawahan 

Keterangan Total 
Item 

Afek Afeksi timbal balik yang dimiliki setiap 
anggota kelompok berdasarkan 
ketertarikan interpersonal primel 
ketimbang pekerjaan atau nilai-nilai 
profesional 

3 

Loyalitas Perluasan dimana atasan dan 
anggotanya secara terbuka mendukung 
aksi dan karakter antara satu dengan 
lainnya 

3 

Kontribusi Persepsi dari jumlah, arah, dan kualitas 
dari aktifitas yang berorientasi pada 
pekerjaan yang diberikan setiap anggota 
seterusnya untuk mencapai tujuan 
bersama dari kelompok 

3 

Respek 
Profesional 

Persepsi derajat dimana setiap anggota 
kelompok membangun reputasi di dalam 
maupun di luar organisasi dari 
kesuksesan pekerjaannya. 

3 

  Total Item  12 

 

3. Skala Penerimaan Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur Penerimaan diri pada 

karyawan PT. X berdasarkan aspek-aspek Penerimaan diri yang 

diutarakan oleh Supratiknya (1995) yaitu kerelaan untuk membuka 

atau mengungkapkan pikiran perasaan dan reaksi individu kepada 

orang lain, kesehatan psikologis dan penerimaan terhadap orang 

lain.  

Skala tersebut berisi 24 item, yang terdiri dari dua sifat 

pernyataan yaitu favourable dan unfavourable. Pernyataan yang 

memihak terhadap objek sikap, sedangkan pernyataan unfavouable 

adalah pernyataan yang tidak memihak objek dari sikap yang diteliti 

(Azwar, dalam Sianipar, 2014). 
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Alternatif jawaban yang digunakan di dalam skala adalah SS 

(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Pada pernyataan favourable, nilai dari jawaban 

SS=4, S=3, TS=2, dan STS=1. Sebaliknya untuk pernyataan 

unfavourable, nilai dari jawaban SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. 

Gambaran skala Kebahagiaan kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Blueprint Gambaran Skala Penerimaan Diri 

Aspek Penerimaan 
Diri 

Jumlah Pernyataan/ Item Total Item 

Favourable Unfavourable 

Kerelaan untuk 
membuka atau 

mengungkapkan 
pikiran perasaan dan 

reaksi individu 
kepada orang lain 

4 4 8 

Kesehatan 
psikologis 

4 4 8 

Penerimaan 
terhadap orang lain 

4 4 8 

Total Item 12 12 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Azwar (2012) menjelaskan prosedur seleksi aitem 

dilakukan dengan melihat konsistensi aitem total, yaitu 

konsistensi antara aitem dengan tes secara keseluruhan. 

Pengukuran ini didapatkan melalui koefisien korelasi aitem total 

(rix) atau dikenal dengan daya diskriminasi aitem. Daya 

diskriminasi aitem adalah kemampuan aitem untuk 

membedakan antara individu atau kelompok individu yang 

memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2012). 

Selanjutnya, Azwar (2012), menjelaskan bahwa validitas aitem 

harus disebut dengan nama daya diskriminasi aitem atau 

seleksi aitem. 
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Dasar kerja yang digunakan dengan memilik aitem-aitem 

yang fungsi ukurnya sesuai dengan fungsi ukur tes (Azwar, 

2012). Aitem tes yang disusun bila memiliki kualitas rendah atau 

tidak baik akan diseleksi dengan disingkirkan, karena dalam 

penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai. Alasan 

penulis memilih menggunakan metode tryout terpakai, karena 

jumlah subjek yang akan diteliti terbatas, dan waktu yang 

digunakan dengan subjek penelitian dibatasi dikarenakan 

karyawan memiliki rutinitas kerja yang cukup padat agar sistim 

kerja dan update informasi dapat berjalan dengan lancar.  

Sebagai kriteria lolos seleksi aitem, maka pemilihan aitem 

berdasarkan korelasi aitem total dengan konvensi sebagai 

berikut: 

a) Batasan koefisien korelasi sebesar ≥ 0,30 maka dianggap 

memberikan kontribusi yang memuaskan dan baik (Azwar, 

2012). 

b) Bila jumlah aitem yang lolos tidak mencukupo atau jauh dari 

jumlah yang diinginkan, maka batas kriteria koefisien korelasi 

yang semula 0,30 dapat diturunkan menjadi 0,25 (Azwar, 

2012). 

Dalam penelitian ini, uji seleksi aitem akan diukur dengan 

bantuan program khusus komputer statistik yaitu SPSS seri 

13.0 for windows.  

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk pada konsistensi atau stabilitas sebuah 

alat ukur (Cozby, 2009). Secara empirik, tinggi rendahnya 

reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien 

reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 

dengan 1,00 (Azwar, 2012). Jika nilai koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1,00, maka semakin tinggi reliabilitas. 

Sebaliknya, nilai koefisien reliabilitas yang mendekati 0, berarti 
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semakin rendahnya reliabilitas (Azwar, 2012). Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha Cronbach, 

yang akan diukur dengan bantuan program khusus komputer 

statistik yaitu SPSS seri 13.0 for windows.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah metode untuk mengolah data, 

menganalisis data, dan menguji kebenarannya, yang kemudia 

dapat disimpulkan dari penelitian tersebut (Hadi, 2004). Dalam 

penelitian ini, untuk mengoah data maka digunakan metode 

statistik, karena data yang diperoleh berwujud angka-angka 

sehingga metode statistik dapa memberikan hasil yang objektif, dan 

dapat dtarik suatu kesimpulan yang bisa dipertanggungjwabkan, 

karena berdasarkan perhitungan yang teliti, teratur, dan tepat 

(Nurgiyantoro, dkk., 2009). 

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini, analisa data 

yang diuji yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi 

Supramono dan Haryanto (2005) menyatakan bahwa 

sebelum melakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu 

diuji agar memenuhi Criteria Best Linear Unbiased Estimator 

(BLUE), sehingga dapat menghasilkan parameter penduga 

yang sahih. Karena penelitian ini dilakukan hanya cross 

section, maka uji asumsi yang digunakan hanya uji normalitas, 

dan lnearitas.  

a) Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan unutk mengetahui 

tentang data yang digunakan berdsitribusi normal. Selain 

itu, dari hasil pengujian normalitas juga dapat menunjukkan 

bahwa sampel yang diambil berdistribusi normal atau 

hampir berdistribusi normal (Arikunto, 2006). Pengujian 
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normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram, P-P 

Plot Test, dan uji one sample kolmogorov smirnov.  

b) Uji Linieritas. Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui 

linieritas hubungan antara independent variable dengan 

dependent variable dan untuk mengetahui signifikansi 

penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut (Hadi, 

2004) 

 


