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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.   Metode Penelitian yang Digunakan  

Setelah membahas teori dan menetapkan hipotesis, langkah 

selanjutnya adalah menetapkan metode penelitian yang akan digunakan. 

Didalam sebuah penelitian, penting untuk menentukan metode yang akan 

digunakan karena untuk menguji hipotesis diperlukan ketepatan dalam 

metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2016) dapat diartikan 

sebagai penelitian yang berdasarkan pada suatu kejadian kemudian 

mengambil sampel secara random dan dianalisis menggunakan statistik. 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azwar. Menurut Azwar (2015) 

penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif  menggunakan data-

data dalam bentuk angka dan diolah dalam statistik.  

3.2.  Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1.  Variabel tergantung : Psychological Well-Being 

.2.  Variabel bebas : Mastery Goal orientation 

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Psychological Well-Being 

Psychological well-being adalah penilaian positif terhadap diri sendiri 

yang disertai perasaan bahagia, bebas mengekspresikan diri, mampu 

mengelola pengalaman emosi yang menyakitkan, mampu menjadi pribadi 

yang tangguh, memiliki pandangan bahwa hidupnya harus bermakna, memiliki 

tujuan jangka panjang dan mengalami hubungan positif dengan orang lain. 

Dalam penelitian ini, psychological well-being diukur dengan menggunakan 

skala psychological well-being yang berdasarkan enam aspek yaitu autonomy, 

positive relations, environmental mastery, personal growth, purpose in life, 

dan self acceptance. Semakin tinggi skor psychological well-being yang 

diperoleh subjek maka semakin tinggi psychological well-being yang 

dimilikinya dan sebaliknya. 

2. Mastery Goal Orientation 

Mastery goal orientation adalah motivasi seseorang yang 

mempengaruhinya dalam menetapkan tujuan dengan motif ingin 

mengembangkan diri dan memperoleh ketrampilan baru, menggunakan 

strategi belajar yang efektif dalam pemecahan masalah, serta dapat 

mengevaluasi pekerjaan sendiri demi kemajuan masa yang akan datang. 

Mastery goal orientation memiliki dua aspek yang akan diukur menggunakan 

skala likert yaitu Mastery Approach Goal Orientation dan Mastery Avoidance 

Goal Orientation. Semakin tinggi skor mastery goal orientation yang diperoleh 

subjek maka semakin tinggi mastery goal orientation yang dimilikinya, begitu 

juga sebaliknya 
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3.3.   Subjek Penelitian 

Populasi didefenisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generelisasi hasil penelitian. Sebagai populasi, subjek harus memiliki ciri 

khusus yang berbeda dengan kelompok subjek lainnya (Azwar, 2015). Pada 

penelitian ini, peneliti ingin meneliti jumlah keseluruhan dari populasi yang 

ada. Hal itu dikarenakan jumlah populasi yang tidak terlalu banyak sehingga 

memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada. Berdasarkan 

beberapa pernayataan tersebut, maka ditetapkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Populasi penelitian ini 

yaitu siswa aktif kelas 12 jurusan IPA dan IPS yang berjumlah 72 siswa serta 

bersekolah di SMA Masehi 1 PSAK Semarang.  

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Peneliti yang ingin melakukan penelitian perlu mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan di lapangan. Data-data penelitian diperoleh dengan metode 

pengumpulan data yang telah dipilih oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan 

skala sebagai metode pengumpulan data. Skala adalah kesepakatan untuk 

menetapkan panjang pendeknya jarak dalam alat ukur, sehingga dihasilkan 

data kuantitatif (Sugiyono, 2016). Skala yang digunakan adalah skala likert 

dimana masing-masing pilihan jawaban terdiri dari jawaban yang sangat 

positif sampai negatif.  

3.4.1.  Skala Psychological Well-Being 

Skala psychological well-being yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki enam aspek yaitu : 
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a) Autonomy 

b) Positive Relations 

c) Environmental Mastery 

d) Personal Growth 

e) Purpose In Life 

f) Self Acceptance 

Skala psychological well-being terdiri 36 pernyataan dan dibagi 

menjadi dua pernyataan yaitu favorable dan unfavorable. Item favorable dan 

unfavorable memiliki 4 pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), 

TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Pada item favorable  nilai 4 

akan diberikan pada jawaban SS (Sangat Sesuai), lalu nilai 3 untuk jawaban S 

(Sesuai), nilai 2 untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) dan nilai 1 untuk jawaban 

STS (Sangat Tidak Sesuai). Sebaliknya pada item  unfavorable nilai  4 akan 

diberikan untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai), nilai 3 untuk TS (Tidak 

Sesuai), nilai 2 untuk S (Sesuai), dan nilai 1 untuk SS (Sangat Sesuai). 

Berikut pada tabel 1 dibawah ini akan dijelaskan mengenai blue print 

skala psychological well-being. 

Tabel 3.1. Blueprint Skala Psychological Well-Being 

Aspek 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Autonomy 3 3 6 

Positive Relations 3 3 6 

Environmental Mastery 3 3 6 

Personal Growth 3 3 6 

Purpose In Life 3 3 6 

Self Acceptance 3 3 6 

Total 18 18 36 
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3.4.2. Skala Mastery Goal Orientation 

Skala mastery goal orientation yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan dua dimensi yaitu : 

a) Fokus Pendekatan 

b) Fokus Penghindaran 

Skala mastery goal orientation terdiri 32 pernyataan dan dibagi 

menjadi dua pernyataan yaitu favorable dan unfavorable.. Item favorable dan 

unfavorable memiliki 4 pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), 

TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Pada item favorable  nilai 4 

akan diberikan pada jawaban SS (Sangat Sesuai), lalu nilai 3 untuk jawaban S 

(Sesuai), nilai 2 untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) dan nilai 1 untuk jawaban 

STS (Sangat Tidak Sesuai). Sebaliknya pada item  unfavorable nilai  4 akan 

diberikan untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai), nilai 3 untuk TS (Tidak 

Sesuai), nilai 2 untuk S (Sesuai), dan nilai 1 untuk SS (Sangat Sesuai). 

Berikut pada tabel 2 dibawah ini akan dijelaskan mengenai blue print 

skala mastery goal orientation. 

 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Mastery Goal Orientation 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Fokus Pendekatan 8 8 

 
16 

Fokus Penghindaran 8 8 
 
16 

Total Item 16 16 32 
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3.5.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat menghasilkan 

sesuatu yang berkualitas. Supaya penelitian itu dapat menghasilkan sesuatu 

yang berkualitas, maka sebuah instrumen penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya.  

3.5.1.  Uji Validitas 

Sugiyono (2016) mengungkapkan bahwa valid berarti instrument itu 

bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu hasil dikatakan valid bila 

data yang didapatkan sama dengan data yang sebenarnya pada obyek yang 

akan diteliti. Untuk menguji hipotesis hubungan antara skor skala mastery 

goal orientation dengan skor skala psychological well-being menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Carl Pearson (Sugiyono, 2016). Koefisien 

korelasi yang diperoleh dari Product Moment, dikoreksi untuk mendapatkan 

hasil yang murni dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

3.5.2.  Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila hasil dari pengukuran 

dapat memberikan keajegan sesuai dengan obyek yang diukur sehingga hasil 

dari pengukuran tersebut dapat dipercaya (Edy, 2009). Lalu sikap, persepsi, 

dan motivasi subjek dalam menjawab juga akan berpengaruh pada reliabilitas 

hasil pengukurannya (Azwar, 2015). Uji reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Alpha Cronbach karena menggunakan skala 

likert yang memiliki skor 1-4. 
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3.6.  Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan 

metode analisis statistik karena data-data ini berupa angka-angka sehingga 

metode analisis statistik diperlukan supaya hasilnya tidak subjektif. Selain itu, 

kesimpulan yang didapat dari penggunaan metode ini dapat 

dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada perhitungan yang tepat. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

korelasi Product Moment dari Carl Pearson. Korelasi Product Moment 

digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas yaitu mastery goal 

orientation dan variabel tergantung yaitu psychological well-being 


