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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan peristiwa dengan menggunakan data numerik, umumnya data 

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik (Mujis dalam 

Suharsaputra, 2012). Dalam penelitian kuantitatif bahan utama untuk melakukan 

analisis adalah mengumpulkan data-data numerik, jika ada data naratif itu hanya 

sebagai informasi tambahan yang tidak menjadi bagian yang dianalisis 

(Suharsaputra, 2012). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.02.01 Identifikasi variabel penelitian 

 Variabel merupakan konsep yang memiliki suatu nilai. Variabel 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai peristiwa yang digeneralisasi 

dalam konsep (Suprapto, 2017). Identifikasi variabel dilakukan sebelum 

pengumpulan data dan analisis. Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu 

variabel bebas (independen) dan variabel tergantung (dependen). 

 Variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya disebut dengan 

variabel bebas atau independen. Variabel bebas dapat mempengaruhi 

perubahan dalam variabel tergantung dan mempunyai hubungan yang positif 

maupun negatif bagi variabel tergantung nantinya. Pada penelitian ini variabel 

bebasnya adalah ekstraversi. 
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 Variabel tergantung atau dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel tergantung merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama dalam sebuah penelitian. Variabel tergantung pada penelitian ini adalah 

kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan jarak jauh. 

 Variabel bebas :ekstraversi 

 Variabel tergantung :kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang  

menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

3.02.02 Definisi operasional variabel penelitian 

a. Kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh 

Kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh merujuk pada suatu penilaian individu dewasa awal yang 

sedang menimba ilmu di perguruan tinggi terhadap kehidupannya yang terdiri 

dari penilaian kognitif dan afektif dalam menjalin hubungan berpacaran yang 

dipisahkan oleh jarak fisik. 

Kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh dapat diukur menggunakan skala yang disusun berdasarkan 

pada komponen kesejahteraan subjektif yaitu komponen kognitif dan afektif, 

semakin tinggi skor maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan subjektif 

pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh dan sebaliknya. 

b. Ekstraversi 

Ekstraversi adalah kepribadian seseorang yang cenderung mengarahkan 

pandangannya ke arah luar daripada dirinya sendiri. Peneliti menggunakan 

Eysenck Personality Inventory (EPI) untuk mengetahui tipe kepribadian subjek 

yang akan diteliti. EPI terdiri dari 57 pertanyaan dimana 9 pertanyaan “lie score” 
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untuk mengetahui kejujuran subjek, 24 pertanyaaan yang mengukur ekstraversi, 

dan 24 pertanyaan yang mengukur neurotis dengan pilihan jawaban “ya” dan 

“tidak”, semakin tinggi skor maka semakin tinggi pula tingkat ekstraversi dan 

sebaliknya 

3.03. Populasi dan Sampling 

3.03.01 Karakteristik populasi 

 Kumpulan elemen yang mempunyai karakteristik yang sama dan memiliki 

kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar dalam Siswanto & 

Suyanto, 2018). Karakteristik populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

sedang menjalin hubungan pacaran jarak jauh minimal enam bulan. 

3.03.02 Metode sampling 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditentukan dengan cara 

tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya (Sastroasmoro dan 

Ismael dalam Siswanto & Suyanto, 2018). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan aksidental sampling untuk pengambilan sampel. Aksidental 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan, jika 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu masuk dalam kriteria maka dijadikan 

sebagai subjek penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). 

3.04. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

skala. Menurut Suharsaputra (2014) skala merupakan alat untuk mengukur nilai, 

sikap, dan hal-hal yang berkaitan dengan personological variable, skala dibentuk 

sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Skala yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh dan skala ekstraversi. 

3.04.01 Skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh 

 Skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh disusun berdasarkan komponen kesejahteraan subjektif yaitu 

komponen kognitif dan afektif. 

Pada skala dibagi dua item yang berbeda, yaitu item yang berbentuk 

positif (favourable) dan item yang berbentuk negative (unfavourable). Setiap item 

memiliki empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk item favourable diberikan 

skor tertinggi 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai 

(S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor 1 untuk jawaban Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Pada item unfavourable diberikan skor sebaliknya, skor 

tertinggi 4 diberikan untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor 3 untuk 

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

jawaban Sangat Sesuai (SS). Jumlah item pada skala kesejahteraan subjektif 

pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh dapat dilihat pada 

tabel 3.01. di bawah ini. 

Tabel 3.01. Tabel rancangan (blue print) alat ukur kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

Komponen Favourable Unfavourable Total 

Kognitif 5 5 10 

Afektif 5 5 10 

Total 10 10 20 
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3.04.02 Skala ekstraversi 

Skala ekstraversi menggunakan Eysenck Personality Inventory (EPI) 

yang terdiri dari item-item pertanyaan baik berbentuk positif (favourable) ataupun 

negatif (unfavourable) yang berjumlah 57 item, tetapi hanya 24 item yang dapat 

menentukan kepribadian ekstraversi, yaitu pada persebaran nomor 1, 3, 5, 8, 

10,13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 dan 56. 

Selain nomor tersebut pertanyaan berguna dalam mengungkapkan neurotis dan 

kebohongan. Setiap item pertanyaan terdapat dua kemungkinan jawaban, yaitu 

“ya” dan “tidak”. Masing-masing memiliki skor yang berbeda, untuk jawaban “ya” 

mendapat skor 1 dan untuk jawaban “tidak” mendapatkan skor 0, semakin tinggi 

skor maka semakin tinggi pula tingkat ekstraversi dan sebaliknya (Mcjsa, 2009). 

3.04.03 Validitas dan reliabilitas alat ukur 

Validitas dan reliabilitas adalah dua syarat yang harus dipenuhi untuk alat 

ukur yang baik. Suatu alat ukur yang tidak valid atau tidak reliabel akan 

menghasilkan kesimpulan yang kurang sesuai dengan keadaan subjek yang 

menjalankan tes tersebut. Apabila informasi keliru dan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang 

tidak tepat (Bryman dalam Siyoto & Sodik, 2015). 

Validitas kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh ditentukan oleh validitas isi dan validitas konstruk 

dengan kriteria interval, yaitu mengkorelasikan skor masing-masing item dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl Pearson. Hasil korelasi 

tersebut masih membutuhkan koreksi lagi dengan teknik part whole dikarenakan 

kelebihan bobot. Kelebihan bobot disebabkan karena item yang dikorelasikan 

dengan skor total ikut sebagai komponen skor total, sehingga angka korelasi 
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menjadi lebih besar. Pengujian reliabilitas kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. 

Menurut Syafiq (dalam Widiantari & Herdiyanto, 2013) Eysenck 

Personality Inventory (EPI) memiliki validitas internal konsistensi yang 

penggunaannya telah terstandarisasi di Indonesia dan memiliki tingkat reliabilitas 

0,89-0,93. 

3.05. Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses lanjutan dari pengolahan data untuk 

melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari 

hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data (Priyono, 2016). Pada 

tahap inilah dilakukan pengolahan data sehingga dapat membuat kesimpulan 

kebenaran yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis 

data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara ekstraversi dengan 

kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh adalah korelasi product moment dari Karl Pearson. Korelasi product 

moment merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan linier data yang memiliki tingkat pengukuran interval atau rasio dengan 

arah hubungan simetrik. Koefisien yang dihasilkan bernilai antara -1 hingga +1, 

yang menunjukkan apakah hubungan linier tersebut positif atau negatif. 
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