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BAB 3 

 BAB 3   METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka 

pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan 

sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung dari permasalahan yang dihadapi, 

karena penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang lebih 

besar. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap 

permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah 

dengan metode statistika. Penelitian yang bersifat kuantitatif menggunakan data 

berupa angka-angka dan menggunakan statistika untuk mengetahui hasil dari 

penelitian. Pada penelitian kuantitatif akan menghasilkan perbedaan yang 

signifikan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2011). 

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan atribut (sikap pada suatu objek) atau karakter pada 

suatu individu. Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut pada suatu 

organisasi atau sesuatu yang bisa diobservasi. Dalam suatu penelitian terdapat 

keterkaitan antar variabel yang saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel-

variabel satu sama lainnya (Azwar, 2011). 



37 
 

 
 

Pengidentifikasian variabel-variabel dilakukan sebelum melakukan uji 

hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel tergantung 

dan variabel bebas, yakni: 

1. Variabel Tergantung : Subjective well-being. 

2. Variabel Bebas : Iklim Organisasi. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi variabel-variabel yang 

akan diteliti yakni merumuskan definisi operasinal variabel penelitian. Peneliti 

menggunakan variabel subjective well-being dan iklim organisasi sebagai definisi 

operasional. Berikut merupakan definisi operasional dalam penelitian ini. 

 

3.3.1. Subjective well-being 

Subjective well-being adalah evaluasi individu mengenai persepsi 

keseluruhan hidupnya yang memengaruhi kepuasan hidup berdasarkan perasaan, 

suasana hati dan emosi. Data subjective well-being diperoleh melalui skala 

subjective well-being berdasarkan beberapa dimensi yaitu aspek kognitif (evaluasi 

terhadap kehidupan secara menyeluruh dan evaluasi kepuasan hidup pada 

domain tertentu) dan aspek afektif (afek positif dan afek negatif). Semakin 

seseorang merasakan afek positif dalam kehidupannya, menunjukkan semakin 

tinggi tingkat subjective well-being. 

 

3.3.2. Iklim Organisasi 

Iklim organisasi merupakan sebuah persepsi yang dibentuk oleh anggota 

organisasi mengenai suasana, kondisi, dan karakteristik lingkungan internal 
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organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka 

tercapainya tujuan organisasi. Iklim organisasi diukur melalui skala iklim organisasi 

yang disusun  berdasarkan sembilan aspek iklim organisasi yaitu struktur, identitas 

organisasi, tanggung jawab, resiko, kehangatan, dukungan, penghargaan, berani 

berkonflik, dan standar kinerja. Semakin baik iklim organisasi, menunjukkan 

semakin positif iklim organisasi yang dirasakan oleh karyawan, demikian 

sebaliknya.  

 

3.4. Subjek Penelitian 

 

3.4.1.  Populasi 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 

atau subjek yang mempunyai karakteristik atau kualitas tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Azwar, 

2011). Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti mengambil sampel data dari 

sumbernya secara langsung yaitu 63 pegawai aktif yang bekerja dibagian  teller 

Bank Mandiri cabang wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode skala Likert (favourable dan unfavourable). Item favourable 

merupakan item yang mendukung, memihak, atau menunjukkan ciri adanya atribut 

yang diukur. Sedangkan item unfavourable merupakan item yang tidak 

mendukung ciri-ciri ataupun aspek dari atribut yang diukur (Azwar, 2011). 
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3.5.1. Skala Subjective Well-Being 

Skala subjective well-being disusun berdasarkan dimensi dari subjective 

well-being yaitu aspek kognitif (evaluasi terhadap kehidupan menyeluruh dan 

evaluasi kehidupan domain tertentu) dan aspek afeksi (afek positif dan afek 

negatif). Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka dibuatlah rancangan skala 

sebagai berikut : 

 
Tabel 3. 1 Rancangan Skala Subjective Well-Being 

 

Berdasarkan tabel sebelumnya, item pada skala terbentuk dua dimensi. 

Masing-masing dimensi diwujudkan menjadi tiga item favourable dan tiga item 

unfavourable. Total dari semua item yang terbentuk pada skala subjective well-

being berjumlah 18. 

Setiap item tersebut akan diberikan nilai yang berbeda sesuai dengan 

jawaban yang diberikan. Pada item favourable akan diberikan nilai 1 sampai 

dengan 4 yakni nilai  1 = Sangat Tidak Sesuai (SS), nilai 2 = Tidak Sesuai (TS), 

nilai 3 = Sesuai (S), dan nilai  3= Sangat Sesuai (SS). Sebaliknya, pada item 

unfavourabel, nilai 4= Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 = Tidak Sesuai (TS), nilai 

2 = Sesuai (S) dan nilai 1 =  Sangat Sesuai (SS). 

No 
Aspek Subjective Well-

Being 
Favourable Unfavourable Jumlah 

1 

E
v
a

lu
a
s
i 

K
o

g
n

it
if
  

Evaluasi terhadap 
kehidupan secara 
menyeluruh 

3 3 6 

Evaluasi kepuasan 
hidup pada domain 
tertentu 

3 3 6 

2  Afek  Positif & 
Negatif 3 3 6 

  Jumlah 9 9 18 
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3.5.2. Skala Iklim Organisasi 

Skala iklim organisasi dapat diukur melalui skala iklim organisasi yang 

diadaptasi dari teori Litwin & Stringer 1983, dan disusun berdasarkan sembilan 

aspek iklim organisasi yaitu struktur, identitas organisasi, tanggung jawab, resiko, 

kehangatan, dukungan, penghargaan, berani berkonflik, dan standar kinerja. 

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, penyusunan skala pada ilklim organisasi, 

peneliti menggunakan skala dari Arizal tahun 2018. Jumlah  item pernyataan 

diperoleh item valid sebanyak 25 item. Maka dibuatlah rancangan skala sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 2 Rancangan Skala Iklim Organisasi 

 

Berdasarkan tabel sebelumnya, item pada skala terbentuk sembilan 

aspek. Total dari semua item yang terbentuk pada skala iklim organisasi yang 

digunakan peneliti berjumlah 25 sesuai dengan alat ukur peneliti sebelumnya yang 

sudah di uji validitas. 

Setiap item tersebut akan diberikan nilai yang berbeda sesuai dengan 

jawaban yang diberikan. Pada item favourable akan diberikan nilai 1 sampai 

dengan 4. Nilai tersebut akan terbagi sebagai berikut : nilai 1 = Sangat Tidak Setuju 

(STS), nilai 2 = Tidak Setuju (SS), nilai 3 = Setuju (S), dan nilai 4 = Sangat Setuju 

No 
Aspek Iklim 
Organisasi 

Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Tanggung jawab 2 - 2 
2 Identitas Organisasi 2 2 4 
3 Kehangatan 1 1 2 
4 Dukungan 2 2 4 
5 Konflik 1 - 1 
6 Penghargaan 1 2 3 
7 Struktur 2 2 4 
8 Standar kerja 1 1 2 

9 
Pengambilan 
Resiko 

1 2 3 

 Jumlah 13 12 25 
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(SS). Sebaliknya, pada item unfavourable yakni nilai 4 = Sangat Tidak Setuju 

(STS), nilai 3 = Tidak Setuju (TS), nilai 2 = Setuju (S) dan nilai 1 =  Sangat Setuju 

(SS). 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Suatu alat ukur dapat digunakan atau tidak tergantung dari tingkat 

validitasnya. Validitas merupakan karakterisitik utama yang harus dimiliki oleh 

suatu alat ukut. Validitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu validity yang memiliki 

pengertian secara umum yaitu kecermatan dan ketepatan skala dalam melakukan 

fungsi pengukuran (Azwar, 2004). Suatu alat ukur memiliki validitas yang tinggi 

apabila alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur subjek yang diteliti 

secara jelas dan cermat. Alat tes yang memunculkan hasil yang tidak relevan 

dengan tujuan penelitian dapat dikatakan memiliki tingkat validitas yang rendah. 

Pada penelitian ini, validitas alat ukur akan dihitung dengan 

menggunakan metode yang diperkenalkan Karl Pearson berupa teknik korelasi 

Product Moment. Hal tesebut dipilih oleh peneliti untuk melihat ada tidaknya 

hubungan yang terjadi antar variabel penelitian. Semakin tinggi tingkat koefisien 

korelasi positif antara skor item dengan skor skala, artinya semakin tinggi 

konsistensi antara item dengan skala secara keseluruhan yang berarti semakin 

tinggi tingkat perbedaannya. Jika koefesien korelasinya rendah mendekati angka 

nol, berarti fungsi dari item tidak cocok dengan fungsi alat ukur berupa skala dan 

daya bedanya rendah (Azwar, 2017). Peneliti juga menggunakan teknik lain untuk 

mengkoreksi agar terhindar dari over estimate yakni korelasi part whole.   

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur 
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Reliabilitas berasal dari terjemahan kata reliability. Suatu instrument alat 

ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau memiliki kualitas yang baik 

apabila alat ukur tersebut memiliki konsistensi dan stabilitas, serta dapat 

membantu melihat ketepatan dalam pengukuran dengan hasil yang sama dari 

waktu ke waktu jika subjek penelitian yang diukur tidak mengalami perubahan 

(Azwar, 2017). Pada uji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

teknik perhitungan koefisien Alpha Cronbach. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, selanjutnya akan diolah oleh peneliti. Data 

diolah dengan menggunakan metode statistik sebab data yang diperoleh berupa 

angka-angka, selain itu dengan menggunakan metode statistik peneliti akan 

memperoleh hasil yang objektif. Pengolahan data statistik, peneliti menggunakan 

SPPS versi 16.0. Hubungan yang terjadi antara iklim organisasi sebagai variabel 

bebas dengan subjective well-being sebagai variabel tergantung dapat dilihat 

dengan menggunakan metode korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh 

Karl Pearson. 

 

 


