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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional (correlational research), yaitu 

tipe penelitian dengan karakteristik berupa hubungan antar dua variabel atau lebih. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara dua 

variabel, yaitu kepribadian ekstraver dengan PWB. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel Tergantung  : Psychological Well Being pada Mahasiswa 

 Variabel Bebas  : Kepribadian Ekstraver 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01 Variabel Tergantung 

PWB pada mahasiswa merupakan kondisi dimana sesorang yang sedang 

belajar di Perguruan Tinggi dan berusia 18-25 tahun yang mampu mengaktualisasikan 

potensi yang ada di dalam dirinya, menerima diri apa adanya, memiliki hubungan yang 

positif dengan orang lain, memiliki otonomi, dan menguasai lingkungan dengan baik 

serta memiliki tujuan hidup yang jelas. PWB ini akan diukur menggunakan skala yang 

disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan pada enam aspek yang dikemukakan oleh 

Ryff (1989), yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh oleh subjek maka semakin tinggi PWB, dan begitu pula sebaliknya. 
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3.03.02 Variabel Bebas  

Kepribadian Ekstraver adalah tipe kepribadian yang memiliki orientasi objektif 

dalam hidupnya, yang mampu bersosialisasi dengan baik, ramah, optimis dan juga 

penuh dengan keceriaan. Kepribadian Ekstraver akan diukur menggunakan skala 

yang disusun oleh peneliti sendiri. Berdasarkan pada 3 aspek kepribadian extrovert 

yang dikemukakan oleh Francis dan Jackson, yaitu activity, expressiveness dan 

sociability. Skala ini menunjukkan hasil dimana semakin tinggi skor extraversion 

setiap subyek maka mahasiswa tersebut dapat dikatakan memiliki tipe kepribadian 

ekstraver. 

3.04. Populasi dan Sampling 

3.04.01. Populasi  

Populasi adalah kelompok subjek yang akan diberikan generalisasi dari hasil 

penelitian. Sebagai sebuah populasi, kelompok subjek  harus memiliki karakteristik 

bersama guna membedakan dari kelompok subjek lain (Azwar, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang.  

 

3.04.02. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan cara 

menggunakan prosedur tertentu dengan harapan dapat mewakili populasinya. 

Sampel yang baik yaitu sampel yang diambil dengan benar, maka akan dapat 

memberikan gambaran yang sebenarnya dari populasinya (Sugiarto, dkk, 2001). 
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Penelitian ini menggunakan teknik insidental sampling yaitu dengan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

atau insidental bertemu dengan peneliti yang dipandang cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono,2009) 

 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dan mendukung penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode skala. 

Menurut Ardianto (2016) skala adalah ukuran majemuk dimana terdiri dari beberapa 

item yang memiliki struktur yang empiris (logis). Alasan penggunaan skala dalam 

penelitian ini karena subjek merupakan orang yang paling mengerti tentang dirinya, 

apa yang dinyatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua skala yaitu skala kepribadian 

ekstraver dan skala PWB yang disusun oleh peneliti sendiri. 

 Skala pengukuran kepribadian ekstraver dan PWB disusun dengan teknik 

summated rating dari Likert, dimana subjek diminta untuk memilih pernyataan dengan 

memilih salah satu jawaban dari empat alternatif jawaban yang disediakan, yaitu 

“Sangat Sesuai” (SS), “Sesuai” (S), “Tidak Sesuai” (TS), dan “Sangat Tidak Sesuai” 

(STS). Untuk pernyataan yang bersifat favorable skor yang diberikan adalah, Sangat 

Sesuai (4), Sesuai (3), Tidak Sesuai (2), Sangat Tidak Sesuai (1). Sedangkan untuk 

kelompok pernyataan yang bersifat unfavorable, skor yang diberikan adalah Sangat 

Sesuai (1), Sesuai (2), Tidak Sesuai (3), Sangat Tidak Sesuai (4). Dalam penelitian 
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ini, peneliti hanya mencantumkan empat alternatif jawaban untuk menghindari 

kecenderungan subjek untuk memilih jawaban yang netral. 

Berikut merupakan blue print skala kepribadian ekstraver yang disusun 

berdasarkan pada tiga aspek kepribadian extrovert yang dikemukakan oleh Francis 

dan Jackson, yaitu activity, exspressiveness dan sociability dijelaskan sebagai berikut; 

Tabel 3.01 Skala Kepribadian Ekstraver 

Dimensi Kepribadian 
Ekstraver 

Jumlah item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Activity 3 2 5 
Exspresiveness 3 2 5 
Sociability 3 2 5 

Total item 9 6 15 

 

Sedangkan blue print  skala PWB yang disusun berdasarkan pada enam 

aspek yang dikemukakan oleh Ryff (1989), yaitu penerimaan diri, hubungan positif 

dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan 

pribadi dijelaskan sebagai berikut; 

Tabel 3.02 Skala PWB pada mahasiswa 

Dimensi PWB 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan diri 4 2 6 
Hubungan yang positif 
dengan orang lain 

4 2 6 

Pertumbuhan pribadi 4 2 6 
Tujuan hidup 4 2 6 
Penguasaan lingkungan 4 2 6 
Kemandirian 4 2 6 

Total  24 12 36 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Validitas mempunyai arti yaitu menunjukkan sejauhmana alat ukur itu 

mengukur sesuatu (Ananto, 2016). Pengujian validitas memiliki fungsi untuk 

mengetahui apakah skala psikologi mampu menghasilkan data yang akurat serta 

sesuai dengan tujuan ukurnya. Peneliti menggunakan analisis korelasi Product 

Moment dari Pearson, kemudian hasilnya dikoreksi dengan menggunakan teknik part 

whole.  Pada penelitian ini pengukuran validitas alat tes dilakukan dengan validitas isi 

(content validity) dan validitas item. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi 

lewat pengujian terhadap isi skala tersebut dengan analisis rasional sedangkan 

validitas item adalah pengujian dengan cara mengkolerasikan antara skor item 

dengan skor totalnya. 

 Reliabilitas merupakan indeks yang berguna untuk menunjukkan sejauhmana 

alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dan diandalkan. Suatu alat ukur dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ardianto, 2016).  Estimasi reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan konsistensi internal melalui prosedur Alpha Cronchbach yang 

dinyatakan dalam koefisien alpha. Reliabilitas (ryx) ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi yang berkisar antara 0 dan 1,00. Semakin tinggi koefisien relasi (mendekati 

1) berarti alat tes semakin reliable. Alat tes dikatakan memiliki reliabilitas yang baik 

apabila memiliki koefisien reliabilitas ≥ 0,70. 
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3.07. Metode Analisis Data 

 Analisis data ini bertujuan untuk menguji hipotesis  terkait dengan adanya 

hubungan yang signifikan antara kepribadian ekstraver dengan PWB pada 

mahasiswa. Sesuai dengan tujuan penelitian dan identifikasi variabel maka data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis 

korelasional Product Moment dari Kearl Pearson. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS for windows versi 

20.00. 

 


