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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (dalam Alsa, 

2004, h.13), metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan (skor atau 

nilai, peringkat atau frekuensi), yang dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi 

bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain 

(Alsa, 2004, h.13). 

Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif yang 

bersifat korelasional dan komparasi. Penelitian kuantitatif 

korelasional bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain. Karakteristik penelitian kuantitatif antara lain 

menghubungkan dua variabel atau lebih, besarnya hubungan 

didasarkan pada koefisien korelasi, dalam melihat hubungan tidak 

dilakukan manipulasi sebagaimana dalam penelitian eksperimental 

dan datanya bersifat kuantitatif. Menurut Nazir (2005, h.58) 

penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 
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menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya 

suatu fenomena tertentu, jadi peneitian komparatif adalah jenis 

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua 

kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung  : Flourishing 

2. Variabel Bebas 1  : Leader Member Exchange (LMX) 

3. Variabel Bebas 2  : Personal Value 

 

C. Definisi Operasional 

1. Flourishing  

Flourishing merupakan kesejahteraan tingkat tertinggi 

yang dimiliki individu yang mencakup berfungsinya segala aspek 

dalam individu baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga 

dapat memenuhi segala kebutuhan individu tersebut dan 

berdampak pada berkembangnya individu menuju ke arah yang 

positif dari berbagai karakteristik, yang diungkap dengan 

menggunakan skala flourishing dengan menggunakan lima 

dimensi yang dikenal dengan nama PERMA, meliputi Positive 

Emotion, Engagement, Relationship, Meaning, dan Achievement. 

Semakin tinggi nilai skala berarti semakin tinggi flourishing 

karyawan dan sebaliknya. 
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2. Leader Member Exchange (LMX) 

Leader member exchange (LMX) adalah kualitas 

hubungan antara atasan dengan bawahan dalam suatu 

organisasi formal yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan keduanya dan meningkatkan produktivitas belah 

pihak yang diungkap dengan menggunakan skala LMX yang 

terdiri dari empat dimensi yang meliputi affect, loyalty, 

contribution, dan professional respect. Semakin tinggi nilai skala 

berarti semakin tinggi LMX  karyawan dan sebaliknya. 

3. Personal Value  

Personal value merupakan keyakinan yang diterapkan 

dalam seluruh tatanan kehidupan yang menjadi dasar untuk 

melakukan sesuatu atau berperilaku yang diungkap dengan 

menggunakan skala Personal value yang terdiri dari empat 

dimensi yang merupakan tipologi yang saling berlawanan dan 

berketerkaitan yang meliputi tipe open to change, conservative, 

self – transendence, dan self - enchancement. Semakin tinggi 

nilai skala pada satu dimensi berarti mengarah kepada tipe 

personal value dan nilai pada dimensi lain yang berlawanan akan 

berkebalikan (rendah). 

 

. 
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D. Teknik Pengambilan Sample 

Sebelumnya perlu dipahami dulu mengenai populasi 

penelitian. Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek 

yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. 

Karakteristik yang dimaksud adalah usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, wilayah tempat tinggal, menempati wilayah tertentu, 

masa kerja, dan lainnya. Subjek yang diteliti merupakan 

sekelompok penduduk di suatu tempat atau yang menempati 

wilayah tertentu (Latipun, 2002, h. 29). Adapun populasi dari 

penelitian ini adalah karyawan CV. Jati Kencana sebanyak 428 

orang, setelah disesuaikan dengan kriteria menjadi 320 orang yang 

merupakan karyawan tetap dan memiliki masa kerja minimal dua 

tahun. 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yang 

pertama peneliti menggunakan teknik sampling bertujuan 

(purposive sampling), yaitu anggota sampel atau partisipan yang 

dipilih secara khusus berdasarkan kriteria dari penelitian, sehingga 

dapat relevan dengan tujuan penelitian (Setyorini dan Wibhowo, 

2008, h. 27). Kemudian peneliti melakukan Proportional Random 

Sampling. Proportional Random Sampling merupakan cara 

pengambilan sampel dari populasi dengan memperhitungkan besar 

kecilnya sub-sub populasi tersebut. Pengambilan sampel secara 

proporsi dilakukan dengan mengambil partisipan dari setiap strata 
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atau setiap wilayah kemudian ditentukan seimbang dengan 

banyaknya partisipan dalam masing-masing strata atau wilayah 

(Arikunto, 2006,h.112). Kemudian dilakukan tehnik Simple Random 

Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, teknik 

ini dibedakan menjadi dua cara yaitu dengan mengundi (lottery 

technique) atau dengan menggunakan tabel bilangan atau angka 

acak (random number) (Notoatmodjo, 2010,h.85).  

Penelitian ini menggunakan teknik propotional random 

sampling karena partisipan terbagi ke dalam beberapa divisi. 

Peneliti mengambil partisipan sesuai dengan karakteristik penelitian 

dengan proporsi seimbang yaitu 50% dari setiap divisi yang ada, 

kemudian dilakukan pengundian secara acak untuk menentukan 

partisipan penelitian dari setiap divisi dan diperoleh hasil akhir 

dengan jumlah 160 sampel penelitian yang berasal dari beberapa 

departemen yang memiliki posisi/jabatan yang beranekaragam, 

antara lain kepala bagian, koordinator, koordinator maupun staf 

sehingga bisa dikatakan bahwa data yang diperoleh sudah cukup 

beranekaragam. 

 

E. Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah  metode skala. Azwar (2012, h.97-98) 

mengungkapkan bahwa skala adalah suatu metode yang 
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menggunakan daftar pertanyaan yang berisi aspek-aspek yang 

hendak diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh subjek, 

dan berdasarkan atas jawaban atau isian itu peneliti mengambil 

kesimpulan mengenai subjek yang diselidiki. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala yang bersifat langsung, yaitu yang 

menjawab atau mengisi skala adalah subjek yang diteliti. Skala 

dalam penelitian ini bersifat tertutup, artinya subjek diminta memilih 

salah satu dari beberapa pilihan jawaban yang telah ada. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Skala Flourishing 

Skala flourishing menggunakan alat ukur dari Seligman 

yaitu translasi PERMA Profiler yang dikembangkan oleh 

Margaret L.Kern (2014) yang mengacu pada teori flourishing 

dalam psikologi positif yang dikembangkan oleh Dr. Martin 

Seligman dalam bukunya flourish (2011) yang memiliki lima 

dimensi. Kelima dimensi flourishing yang dikenal dengan 

sebutan PERMA yaitu Positive Emotion (emosi positif seperti 

kebahagiaan, keceriaan, kesenangan, harapan, 

keterhubungan, cinta, dan kedamaian yang merupakan bagian 

esensial dari kesejahteraan atau well being), Engagement 

(fokus pada sesuatu yang dikerjakan atau keterlibatan penuh 

terhadap pekerjaan tersebut), Relationship (hubungan baik 

yang sifatnya positif yang dibangun dengan orang lain, baik 
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keluarga ataupun teman untuk meningkatkan kesejahteraannya 

termasuk perasaan sosial yang terintegrasi, peduli, dan adanya 

dukungan, serta kepuasan dengan hubungan sosial.), Meaning 

(makna kehidupan yang dirasakan dengan menjadikan 

kehidupan yang memiliki dampak positif bagi orang lain), dan 

Achievement (tujuan besar atau tujuan kecil yang berhasil 

dicapai oleh seseorang). 

Skala ini terdiri dari 15 item yang memiliki skala 1 – 10  

poin pilihan jawaban yaitu dari dua alternative jawaban. Adapun 

alternatif jawaban yang digunakan dalam skala ini adalah Tidak 

Sama Sekali hingga Sangat dan Tidak Pernah hingga Selalu. 

Rindian skala flourishing adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 
Blue Print Skala Flourishing 

Dimensi Jumlah Item 

Positive Emotion 3 
Engagement 3 
Relationship 3 
Meaning 3 
Achievement 3 

Total  15 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui 

bahwa hasil perhitungan reliabilitas untuk skala PERMA adalah 

0.872 yang diartikan bahwa alat ukur cukup reliabel (standar 

reliabel > 0.7). Alat ukur pada penelitian ini adalah translasi 

sehingga hasil validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi koefisien 

validitas dan reliabilitasnya untuk dibandingkan dengan alat 
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ukur aslinya tanpa menambah maupun mengurangi itemnya 

sesuai dengan kaidah maupun standar yang sudah ada. Selain 

itu juga telah diadopsi dengan menggunakan versi bahasa 

Indonesia untuk penelitian yang dilakukan oleh oleh Efendy, N 

& Subandriyo,H (2017) di dua buah perusahaan di kota 

Surabaya. Mengingat dari penelitian terdahulu diperoleh uji 

validitas dan reliabilitas yang baik maka alat ukur ini 

dipergunakan kembali untuk melakukan penelitian di 

lingkungan yang sama. 

2. Skala Leader Member Exchange (LMX) 

Skala leader member exchange (LMX) menggunakan 

empat dimensi yaitu affect (hubungan timbal balik antara 

atasan dan bawahan secara pribadi atau personal yang saling 

menguntungkan dan berdampak), loyalty (ekspresi dukungan 

yang diberikan atasan maupun bawahan sesuai dengan 

karakter masing – masing secara personal untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan bersama berkaitan dengan bagaimana 

atasan dan bawahan saling melindungi satu sama lain), 

contribution (sesuatu yang dilakukan oleh atasan dan bawahan 

yang berorientasi pada kinerja untuk mencapai tujuan yang 

saling menguntungkan), dan professional respect (persepsi 

akan sejauh mana masing – masing anggota membangun 
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reputasi baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga 

menjadi unggul dalam kinerjanya). 

Skala ini terdiri dari 22 item yang terdiri dari 11 

pernyataan favorable (mendukung) dan 11 pernyataan 

unfavorable (tidak mendukung). Adapun alternatif jawaban 

yang digunakan dalam skala ini adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), 

2 (Tidak Setuju), 3 (Kurang Setuju), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat 

Setuju). Berikut merupakan rincian skala Leader Member 

Exchange : 

Tabel 2. 
Blue Print Skala Leader Member Exchange (LMX) 

Dimensi Favorable Unfavorable Total 

Affect 3 3 6 
Loyalty 3 3 6 
Contribution 2 2 4 
Profesional Respect 3 3 6 

Total  11 11 22 

 

3. Skala Personal Value 

Penelitian ini menggunakan Skala personal value yang 

dikembangkan oleh Schwartz dengan menggunakan empat 

dimensi yaitu open to change (mengutamakan pikiran dan 

tindakan yang bersifat independen atau bebas dan tidak 

terbatas), conservative (mengutamakan batasan-batasan 

terhadap tingkah laku, ketaatan terhadap aturan tradisional, 

dan perlindungan terhadap stabilitas), self – transendence 

(menekankan penerimaan bahwa manusia pada hakekatnya 
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sama dan memperjuangkan kesejahteraan sesama), dan self – 

enchancement (mengutamakan pencapaian sukses individual 

dan dominasi terhadap orang lain). 

Instrumen awal Schwartz untuk mengungkao 10 nilai 

tersebut dengan skala yang terdiri dari 56 item yang disebut 

sebagai Schwartz Value Scale (SVS) (Roszkowski, Kinzler, 

Kane, 2014,h.7), tetapi segera dilengkapi dengan skala 40-item 

yang disebut Portrait Value Questionnaire (PVQ). Berdasarkan 

panduan Schwartz, survei terakhir dipersingkat menjadi 21 item 

dalam European Social Survey (ESS), yang digunakan untuk 

secara berkala menyelidiki sikap, keyakinan, dan perilaku di 

negara-negara Eropa. Baru-baru ini, tanpa saran atau 

persetujuan dari Schwartz, proses penilaian dikurangi lebih 

lanjut menjadi 10 item dalam World Values Survey (WVS), 

dimana hanya satu item dari PVQ adalah digunakan untuk 

mengukur setiap nilai. Modifikasi 10 item yang berbeda dari 

PVQ telah diuji coba oleh Institut Penelitian Pemilu Nasional 

Amerika (ANES) (Roszkowski, Kinzler, Kane, 2014,h.7) dan 

versi 10-item dari SVS juga telah dibuat Lindeman & Verkasalo 

(Roszkowski, Kinzler, Kane, 2014,h.7). Namun, masih terdapat 

pertanyaan mengenai validitas dari versi sigkat PVQ dan SVS, 

sehingga peneliti menggunakan PVQ versi lengkap dalam 

penelitian ini (Roszkowski, Kinzler, Kane, 2014,h.7). 
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Portrait Value Questionnaire (PVQ) pernah digunakan 

di ESS dengan sampel 1500 partisipan dengan kriteria usia 

diatas 15 tahun dan diambil secara acak dari 20 negara di 

Eropa (Verkasalo,dkk, 2009). Selain itu juga telah diadopsi 

dengan menggunakan versi bahasa Indonesia untuk penelitian 

yang dilakukan oleh Suharsono,dkk di lingkungan Unika 

Soegijapranata dan SMU Van Lith, serta penelitian Setyorini 

pada pengusaha kecil dan menengah di daerah Unggaran. 

Mengingat dari penelitian terdahulu diperoleh uji validitas dan 

reliabilitas yang baik maka alat ukur ini dipergunakan kembali 

untuk melakukan penelitian di lingkungan yang sama (Setyorini, 

2013,h.11). 

Skala ini terdiri dari 21 item yang mendiskripsikan item 

sesuai dengan diri partisipan. Adapun alternatif jawaban yang 

digunakan dalam skala ini adalah 1 (Sangat Tidak Sesuai 

dengan Saya), 2 (Tidak Sesuai dengan Saya), 3 (Sedikit Sesuai 

dengan Saya), dan 4 (Sebagian Sesuai dengan Saya), 5 

(Sesuai dengan Saya), dan 6 (Sangat Sesuai dengan Saya) 

(Roszkowski, Kinzler, Kane, 2014). 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (1997,h.4) mendefinisikan validitas alat ukur sebagai 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan 
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fungsinya. Suatu alat ukur hanya dapat melakukan fungsinya 

dengan cermat bila ada sesuatu yang diukurnya, sehingga untuk 

dikatakan valid maka alat ukur ini harus mengukur sesuatu dan 

melakukannya dengan cermat. Azwar (1997,h.5-6) mengatakan 

validitas alat ukur adalah indeks yang menunjukan sejauh mana 

alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Validitas terbagi menjadi tiga kategori yakni validitas isi, 

konstruk, dan validitas berdasarkan kriteria. Validitas isi 

menunjukan sejauh mana alat ukur mencakup keseluruhan 

kawasan isi, apakah sudah relevan untuk mengukur tujuan ukur 

(Azwar,1997,h.6). Oleh karena itu, peneliti mengkonsultasikan 

pernyataan – pernyataan yang ada sudah sesuai untuk mengukur 

flourishing, leader member exchange (LMX), dan personal value. 

Selain itu juga melakukan validitas item dengan menganalisa 

dengan korelasi product Product Moment dari Karl Pearson dan 

dikoreksikan dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

Reliabilitas merupakan seberapa keterandalan suatu alat 

pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila 

hasil yang diperoleh dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri partisipan 

memang tidak berubah. Pengukuran reliabilitas sendiri akan 

menggunakan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach 

(Azwar,1997,h.4). 
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G. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan memberikan 

rangkuman keterangan yang dapat dipahami, tepat dan teliti 

dengan metode statistika yang sesuai dengan sifat data. Data yang 

didapatkan dihitung dengan menggunakan pengujian statistik 

melalui program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

var. 20. 

1. Korelasi Product Moment. Korelasi Product Moment 

digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar dua 

variabel (satu variabel bebas dan satu variabel tergantung). 

Pada penelitian ini korelasi product moment digunakan untuk 

menguji apakah ada hubungan antara leader member 

exchange (LMX) dengan flourishing. 

2. One Way ANOVA. One way anova atau dikenal dengan 

analisa varian satu jalur digunakan untuk membandingkan 

varian lebih dari tiga kelompok. Pada penelitian ini one way 

anova digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan 

flourishing ditinjau dari personal value. 

 

 

 

 

 


