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BAB 3   

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2015) penelitian kuantitatif merupakan metode yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditentukan melalui pengumpulan data lapangan. 

3.02. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Saifuddin Azwar (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian 

kuantitatif tidak mungkin satu variabel berkaitan hanya dengan satu variabel 

saja namun selalu saling pengaruhi dengan banyak variabel – variabel lain 

yakni variabel bebas dan variabel tergantung. Dalam penelitian ini variabel 

tergantung dan bebasnya adalah : 

Variabel Tergantung : Kesejahteraan Subjektif 

Variabel Bebas : Optimisme 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kesejahteraan Subjektif 

Kesejahteraan subjektif adalah evaluasi penilaian akan kepuasan hidup 

seseorang sekaligus merasakan perasaan positif lebih banyak seperti 

sukacita atau ketenangan, dan pernyataan positif lainnya.  

Untuk mengetahui gambaran kesejahteraan subjektif maka diukur dengan 

skala kesejahteraan subjektif berdasarkan aspek kognitif dan aspek 

afeksi. Tinggi rendahnya kesejahteraan subjektif dapat diketahui dari skor 

skala kesejahteraan subjektif. Semakin tinggi skor pada skala 
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kesejahteraan subjektif maka semakin tinggi pula kesejahteraan subjektif 

pada individu tersebut, demikian pula sebaliknya. 

2. Optimisme 

Optimisme adalah keyakinan diri seseorang yang positif akan suatu hal 

menghasilkan harapan yang positif juga akan terjadi di masa depan.. 

Optimisme diukur dengan menggunakan skala optimisme berdasarkan 

aspek – aspeknya yaitu permanen, pervasive dan Personalization. 

Semakin tinggi skor pada skala optimisme, maka semakin tinggi pula 

optimisme yang terjadi pada mahasiswa Teknologi Pangan, begitu pula 

sebaliknya.  

3.03. Populasi dan Teknik Sampling 

3.03.01. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik. Lebih lanjut, tidak hanya berkata 

mengenai orang dengan karakteristiknya tetapi bisa juga benda – benda alam 

yang lain yang juga memiliki sifat (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian 

ini adalah Mahasiswa Aktif Teknologi Pangan Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

3.03.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah jumlah dan karakteristik yang mewakili populasi yang 

ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Incidental 

Sampling. Teknik ini merupakan teknik dengan penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 
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orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2015). 

3.04. Alat Ukur 

Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah skala kesejahteraan 

subjektif (subjective well - being) dan skala optimisme yang menggunakan 

Skala Likert. Item yang digunakan menjadi dua item yaitu, item yang 

berbentuk posititf (favorable) dan item yang berbentuk negatif (unfavorable). 

Untuk item favorable akan diberi nilai 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), 3 

untuk jawaban Sesuai (S), 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 1 untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan untuk item unfavorable akan 

diberi nilai 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), 2 untuk jawaban Sesuai (S), 

3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS).  

3.04.01. Skala Kesejahteraan Subjektif (Subjective Well – being) 

Skala Kesejahteraan Subjektif (Subjective Well – being) didasarkan 

pada aspek – aspek yang dikemukakan oleh Diener yakni aspek kognitif 

(penilaian seseorang terhadap kehidupannya secara menyeluruh) dan aspek 

afeksi yaitu afek positif (positive affect) dan afek negatif (negative affect).  

Berikut adalah rencana skala kesejahteraan subjektif (subjective well 

being) : 
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Tabel 2. Blue Print Skala Kesejahteraan Subjektif 

Aspek – Aspek 
Kesejahteraan 

Subjektif 

Jumlah Item 
Total 
Item Favorable Unfavorable 

Kognitif 
Afeksi 

7 
7 

7 
7 

14 
14 

Total Item 14 14 28 

 

3.04.02. Skala Optimisme 

Skala optimisme didasarkan pada aspek – aspek yang dikemukakan 

oleh Seligman (dalam Ghufron & Risnawita, 2012). Aspek - aspeknya yakni : 

1. Permanent,(Berhubungan dengan waktu) 

2. Pervasive, (Berhubungan dengan dimensi ruang lingkup dari 

kejadian/peristiwa) 

3. Personalization. (Berhubungan dengan penyebab suatu peristiwa terjadi 

bisa dari internal / eksternal) 

Berikut adalah rencana skala optimisme : 

Tabel 3. Blue Print Optimisme 

Aspek – Aspek 
Optimisme 

Jumlah Item Total 
Item 

Favorable Unfavorable 

Permanent 5   5 10 
Pervasive  5 5 10 
Personalization  5 5 10 

Total Item 15 15 30 

 

3.04.03. Uji Validitas Item 

Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan teknik korelasi product 

moment dari Pearson yakni mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada 

masing – masing item dengan skor total. Selanjutnya, dilakukan penghindaran 

over estimate atau kelebihan bobot karena masuknya skor item ke dalam skor 

total yang dinamakan teknik Part Whole untuk mengkoreksinya. 
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3.04.04. Uji Reliabilitas Alat ukur 

Pada penelitian ini agar data yang dihasilkan reliabel maka skala akan 

diuji reliabilitasnya dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha.  

3.05. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini dilakukan uji 

kuantitatif dengan menggunakan metode analisis dan statistik. Pengolahan 

data menggunakan korelasi product moment dari Pearson. 


