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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat 

noneksperimental, karena peneliti tidak memberi perlakuan (kontrol) 

terhadap sampel penelitian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2014), karena didalam penelitian ini pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian sedangkan analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode korelasional, karena ingin 

meneliti hubungan antara psychological well being dengan kepribadian 

hardiness dan emotional intelligence.  

Metode korelasional meneliti hubungan atau pengaruh sebab akibat. 

Keuntungan metode ini adalah kemampuannya memberikan bukti nyata 

mengenai hubungan sebab akibat yang langsung bisa dilihat (Kriyantono, 

2006). Penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan 

variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi disebut metode 

korelasional. Perbedaan utama dengan metode lain adalah adanya usaha 

untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi (Umar, 2002). 

Peneliti dapat mengetahui berapa besar kontribusi variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat serta besarnya arah hubungan yang terjadi.  
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B. Identifikasi Variabel  

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014). Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu dua variabel 

independen dan satu variabel dependen.  

1) Variabel independen adalah kepribadian hardiness dan emotional 

intelligence 

2) Variabel dependen adalah psychological well being pada formal 

caregiver gangguan psikotik usia dewasa madya.  

  

C. Definisi Operasional 

C.1. Psychological Well being pada formal caregiver gangguan  

    psikotik usia dewasa madya 

Psychological Well Being adalah kebahagiaan dan kepuasaan 

hidup akibat adanya suatu kondisi dimana individu mengalami 

pencapaian penuh dari potensi psikologisnya. Psychological Well Being 

dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan alat ukur Ryff’s 

scale of psychological well-being. Ryff’s scale of psychological well 

being  disusun berdasarkan dimensi dari psychological well being, yaitu 

kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu 

(self- acceptance), pengembangan atau pertumbuhan diri (personal 

growth), keyakinan bahwa   hidupnya   bermakna  dan   memiliki  tujuan  

(purpose  in   life), memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain 

(positive relationship with others), kapasitas untuk mengatur kehidupan 
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dan lingkungan secara efektif (environmental mastery), dan kemampuan 

untuk menentukan tindakan sendiri (autonomy) (Ryff, 1995). Penilaian 

didasarkan pada jawaban partisipan yang disesuaikan dengan skor tiap 

pilihan jawaban. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi psychological well-being, dan sebaliknya. 

 

C.2. Kepribadian Hardiness 

Kepribadian hardiness adalah susunan kepribadian yang ditandai 

oleh sifat tahan banting yang kuat pada diri individu dan di dalamnya 

melibatkan kemampuan untuk mengolah serta mengendalikan kejadian-

kejadian tidak menyenangkan dan memaknai secara positif setiap 

kejadian tersebut sebagai tantangan yang wajar sehingga individu lebih 

tahan dan kuat dalam menghadapi stres. Kepribadian hardiness akan 

diukur dengan menggunakan skala kepribadian hardiness yang 

diadaptasi dari alat tes kepribadian The Hardiness Scale (Bartone, 

Ursano, Wright, Ingraham dalam Munsterteiger, 2015), yang disusun 

berdasarkan aspek dari kepribadian hardiness. Skor total pada skala 

menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kepribadian hardiness pada 

subyek. Semakin  tinggi skor total yang diperoleh semakin tinggi tingkat 

hardiness-nya, dan semakin rendah skor total yang diperoleh maka 

semakin rendah hardiness-nya.  

C.3. Emotional Intelligence 

Definisi operasional dari kecerdasan emosi adalah suatu 

kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mengenali perasaan pribadi 

dan orang lain, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengelola 
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emosi baik pada diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang 

lain, sehingga pada akhirnya membawa individu yang memilikinya 

mengalami pertumbuhan pribadi dan mencapai tujuan hidup. Emotional 

Intelligence akan diukur dengan menggunakan alat ukur Skala Inventori 

EQ yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosi 

menurut Salovey dan Meyer (dalam Goleman, 1998), yaitu : 

kemampuan knowing one’s emotions (emotional awareness), 

managing emotion (self regulation), self motivation, empathy (social 

awareness), handling relationship (social skills), dan keterampilan 

social. Setiap item dalam alat ukur ini memiliki lima alternatif pilihan 

jawaban mulai dari sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai. Penilaian 

didasarkan pada jawaban partisipan yang disesuaikan dengan skor tiap 

pilihan jawaban. Seluruh nilai dari item alat ukur emotional intelligence 

ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total emotional 

intelligence. Semakin tinggi skor yang diperoleh bermakna semakin 

tinggi emotional intelligence  yang dimiliki, dan demikian sebaliknya. 

 

D. Subyek Penelitian 

D.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 
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seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek dan subyek itu 

(Sugiyono,2014).  

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

caregiver yang bekerja di lembaga - lembaga rehabilitasi kejiwaan di 

Provinsi Jawa Tengah, atau disebut dengan formal caregiver yang 

berusia 40 – 60 tahun, dan memiliki masa kerja minimal  dua tahun. 

Batasan masa kerja dua tahun ini ditetapkan berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Towers Watson dalam Survey bertajuk Global 

Work force Study (GWS) (2012) menemukan bahwa karyawan yang 

tidak memiliki keterikatan cenderung akan meninggalkan pekerjaan 

mereka dalam kurun waktu dua tahun.  Berdasarkan semua kriteria 

tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah tujuh Lembaga 

Rehabilitasi Kejiwaan yang memiliki formal caregiver sesuai dengan 

kriteria populasi yang telah disebutkan di atas. Tujuh Lembaga 

Rehabilitasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah : PRS 

Maunatul Mubarok (Demak), Rumah Pemulihan Kasih Bapa 

(Bandungan dan Ungaran), Yayasan Cinta Kasih Bangsa (Ungaran), 

Yayasan Sumber Kasih (Salatiga), Rumah Pemulihan Efata 

(Getasan), Yayasan Bina Kasih (Salatiga), Villa Pemulihan Pelita 

(Bandungan).  

 

D.2. Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi, dan sampel harus mewakili populasi tersebut (Sugiyono, 

2014).  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah non-probability sampling, yaitu cara yang tidak memberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

di pilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan 

teknik incidental sampling, dimana teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga alat ukur 

yaitu Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB) yang disusun oleh 

Ryff tahun (1995) dan telah diadaptasi oleh Hapsari bersama rekan-rekan 

yang tergabung dalam payung Psychological Well-Being (2011), The 

Hardiness Scale yang disusun oleh P. Bartone (dalam Janda, 2001), dan 

skala Inventori EQ yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek emotional 

intelligence menurut Salovey dan Meyer (2007) yang telah diadaptasi oleh 

Martina (dalam Mahmudah, 2010). Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

ketiga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. 

E.1.  Alat Ukur Psychological Well Being 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat 

ukur psychological well-being yaitu Ryff’s Scales of Psychological  Well-

Being (RPWB) yang dikembangkan oleh Ryff pada tahun 1995 yang 

sudah diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia oleh 

Hapsari dan rekan-rekan yang tergabung di dalam payung penelitian 

Psychological well-being 2011. Alat ukur RPWB yang digunakan terdiri 

dari 18 item dengan enam kemungkinan jawaban mulai dari skala 

Sangat Tidak Sesuai (STS) sampai dengan skala Sangat Sesuai (SS). 
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Pada alat ukur ini terdapat enam dimensi, yaitu self-acceptance, positive 

relation with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, 

dan personal growth. 

Setiap dimensi terdiri dari tiga item  dan terdiri dari  item  yang 

favorable dan unfavorable, Berikut ini keterangan cara skoring yang 

digunakan dalam alat ukur ini : 

Tabel 1 : Tabel sebaran item skala psychological well being 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Self 
Acceptance 

6, 12 1, 18 4 

Positive 
Relation with 

other 

10 4, 16 3 

Autonomy 7, 13, 14, 17 - 4 

Environmental 
Mastery 

2 8 2 

Purpose in Life 11 5 2 

Personality 
Growth 

9 3, 15 3 

Total   18 

 

Metode yang digunakan pada alat ukur psychological well being 

adalah model skala Likert. Setiap butir item memberikan enam 

kemungkinan jawaban yang bergerak dari “Sangat Sesuai”, “Sesuai, “Agak 

Sesuai”, “Agak Tidak Sesuai” , “Tidak Sesuai”,  hingga “Sangat tidak 

Sesuai”. Untuk item – item  yang favorable, jawaban “Sangat Sesuai “ akan 

diberi skor 6, demikian seterusnya sampai dengan skor 1 untuk jawaban 

“Sangat tidak Sesuai”. Sedangkan item - item yang unfavorable, jawaban 

“Sangat tidak Sesuai” diberi skor 6 dan seterusnya sampai dengan skor 1 

untuk jawaban “Sangat Sesuai”. Skor total   yang   diperoleh   dari   skala  
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psychological well being tersebut menunjukkan tingkat psychological well 

being yang dimiliki subyek. Berikut ini cara skoring yang dilakukan dalam 

alat ukur tersebut : 

 
   Tabel 2 : Tabel skoring alat ukur Psychlogical Well Being 

Skala Skor Item 

Positif 

(Favorable) 

Skor Item 

Negatif 

(Unfavorable) 

STS (Sangat Tidak 

Sesuai) 

1 6 

TS (Tidak Sesuai) 2 5 

ATS (Agak Tidak 

Sesuai) 

3 4 

AS (Agak Sesuai) 4 3 

S (Sesuai) 5 2 

SS (Sangat Sesuai) 6 1 

 

Hapsari (dalam Tamalati, 2012) melakukan pengujian reliabilitas 

terhadap alat ukur ini dengan menggunakan metode coefficient alpha 

cronbach dan memperoleh nilai reliabilitas dari alat ukur ini sebesar 

0.686. Alat ukur psychological well being versi Indonesia yang disusun 

oleh Hapsari  (dalam Tamalati, 2012) ini reliabel sesuai dengan 

pernyataan Kerlinger dan Lee (2000) bahwa nilai reliabilitas 0.5 atau 

0.6 masih dapat diterima. Untuk pengujian reliabilitas alat ukur ini, 

Hapsari (dalam Tamalati, 2012) mengunakan metode internal 

consistency. Menurut Aiken dan Groth-Marnat (2006), nilai validitas 

yang dianggap  baik untuk penelitian adalah lebih  besar dari 0.2,  

sedangkan nilai validitas kurang dari 0.2 dinyatakan kurang 

memuaskan. Dari pengujian validitas alat ukur yang dilakukan oleh 
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Hapsari  (2011) didapatkan hasil bahwa terdapat 6 item yang memiliki 

koefisien validitas kurang dari 0.2. Untuk meningkatkan validitas alat 

ukur ini Hapsari (2011) telah melakukan revisi terhadap item-item 

tersebut. Berdasarkan data tersebut di atas, maka skala psychological 

well being  ini akan diuji coba kembali validitas dan reliabilitasnya. 

 

E.2. Alat Ukur Kepribadian Hardiness 

 Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat kepribadian 

hardiness yang dimiliki oleh subyek. Skala ini disusun oleh Bartone P 

(dalam Munsterteiger, 2015) berdasarkan teori kepribadian hardiness 

dari Kobasa, 1979;  Kobasa, Maddi & Kahn, 1982. item skala 

kepribadian hardiness ini disusun berdasarkan tiga aspek yaitu control, 

commitment, dan challenge. Berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas 

maka disusunlah skala kepribadian hardiness yang terdiri dari item - 

item favorable dan item unfavorable.  

Tabel 3 : Tabel sebaran item skala kepribadian hardiness 

Aspek Favorable Unfavorable Total 

Commitment 1, 7, 9, 21, 23, 

27 

6, 8, 20, 28 10 

Control 2, 10, 12, 13, 

15, 17, 29 

16, 18, 25 10 

Challenge 5, 11, 14, 24, 

26, 30 

3, 4, 19, 22 10 

Total   30 
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Metode yang digunakan pada alat ukur kepribadian hardiness adalah 

model skala Likert. Setiap butir item memberikan empat kemungkinan 

jawaban yang bergerak dari “Sangat setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju”, 

hingga “Sangat tidak setuju”. Untuk item – item  yang favorable, jawaban 

“Sangat setuju “ akan diberi skor 4, demikian seterusnya sampai dengan 

skor 1 untuk jawaban “Sangat tidak setuju”. Sedangkan item - item yang 

unfavorable, jawaban “Sangat tidak setuju” diberi skor 4 dan seterusnya 

sampai dengan skor 1 untuk jawaban “Sangat setuju”. Skor total   yang   

diperoleh   dari   skala  kepribadian  hardiness tersebut menunjukkan 

tingkat kepribadian hardiness yang dimiliki subyek. Berikut ini cara skoring 

yang dilakukan dalam alat ukur tesebut : 

        Tabel 4 :  Tabel skoring alat ukur kepribadian hardiness 

Skala Skor Item 

Positif 

(Favorable) 

Skor Item 

Negatif 

(Unfavorable) 

STS (Sangat Tidak 

Setuju) 

1 4 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

S (Setuju) 3 2 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

 

Alat ukur kepribadian skala hardiness  yang dibuat oleh Bartone  

(dalam Munsterteiger, 2015) telah melalui uji validitas dan reliabilitas. 

Pengujian reliabilitas terhadap alat ukur ini dengan menggunakan 

metode Coefficient Alpha Cronbach. Ketiga subskala untuk 

commitment, challenge, dan  control menunjukkan nilai reliabilitas yang 

baik yaitu berada pada indeks konsistensi koefisien di antara 0,62 
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sampai 0,82. Untuk pengukuran secara keseluruhan nilai reliabilitasnya 

ada pada Alpha Cronbach’s = 0,85.  

Untuk validitas alat ukur ini, telah diuji oleh Funk and Houston  

(1987), diperoleh bahwa dari 76 item  yang digunakan hanya 45 item  

saja yang memenuhi nilai validitas yang sesuai dengan standar. 

Menurut Aiken dan Groth-Marnat (2006), nilai validitas yang dianggap  

baik untuk penelitian adalah lebih  besar dari 0.2,  sedangkan nilai 

validitas kurang dari 0.2 dinyatakan kurang memuaskan. Setelah 

dilakukan revisi, maka 30 item  tersebut memenuhi syarat uji validitas, 

yaitu memiliki koefisien korelasi sebesar 0,93 (Bartone, Adler & Vaitkus, 

1998), dan pada penelitian ini peneliti menggunakan skala hardiness 

tersebut yang telah diadaptasi untuk penelitian di Indonesia oleh 

Tamaya (2016).  

Skala hardiness yang disusun oleh Bartone (dalam 

Munsterteiger, 2015) yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia 

oleh Tamaya (2016) ini memiliki nilai reliabilitas Alpha Cronbach 0,89 

dan koefisien validitas 0.67 sehingga skala hardiness  versi Bahasa 

Indonesia yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan 

alat ukur yang valid dan reliabel. 

 

E.3. Alat Ukur Emotional Intellligence 

Pada subyek penelitian dikenakan Skala Inventori EQ yang telah 

disusun berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosi berdasarkan 

teori  Salovey dan Meyer yang dikembangkan oleh Goleman (1998), 

yaitu meliputi kemampuan kesadaran diri, kontrol diri, motivasi diri, 
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empati, keterampilan sosial. Skala ini telah digunakan dan divalidasi 

oleh Martina (dalam Mahmudah, 2010) dalam penelitiannya dengan 

item valid sebanyak 40 item. Koefisien korelasi validitas rxy = 0,507 

dengan p<0,05 dan koefisien realibilitas rxx = 0,878. 

Kuesioner ini terdiri dari dua macam pernyataan yaitu 

pernyataan favourable dan unfavourable. Favourable adalah 

pertanyaan yang mendukung, memihak, atau menunjukkan ciri adanya 

atribut yang diukur. Item favourable sebanyak 20 pernyataan dan 

unfavourable sebanyak 20 pernyataan. Adapun Blue print Skala 

Inventori EQ adalah sebagai berikut : 

 

          Tabel 5 : Tabel sebaran item Inventori EQ 

Aspek        Favourable Unfavourable Jumlah 

Knowing 
one’s 

emotions 

1 6, 16 3 

Managing 
emotions  

2,3,11,12,22,32,33 17,27,28,36 11 

Motivating 
oneself 

13,21,23 8,18,26,37,38 8 

Recognizing 
emotions in 

other 

4,5,24,34 9,19,20,29,39 9 

Handling 
relationship 

14,15,25,31,35 7,10,30,40 9 

Total   40 

 

Dalam alat ukur ini digunakan skala: Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian 

skor untuk tiap subjek didasarkan atas sifat pernyataan dan alternatif 

jawaban yang dipilih. Untuk pernyataan yang bersifat favourable 
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adalah Sangat  Setuju bernilai 4, Setuju bernilai 3, Tidak Setuju 

bernilai 2, dan Sangat Tidak Setuju bernilai 1. Sedangkan untuk 

pernyataan yang bersifat unfavourable adalah Sangat Setuju bernilai 

1, Setuju bernilai 2, Tidak Setuju bernilai 3, dan Sangat Tidak Setuju 

bernilai 4. Berikut ini adalah tabell cara skoring item Inventori EQ :      

           

        Tabel 6 : Tabel skoring inventori EQ 

Skala Skor Item 

Positif 

(Favorable) 

Skor Item 

Negatif 

(Unfavorable) 

STS (Sangat Tidak 

Setuju) 

1 4 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

S (Setuju) 3 2 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis regresi dua 

prediktor untuk menguji hipotesis mayor, dan untuk menguji hipotesis 

minor, yaitu untuk mengetahui hubungan masing – masing variabel 

bebas dengan variabel tergantung, yaitu hubungan antara kepribadian 

hardiness (X1) dengan psychological well being (Y) pada formal 

caregiver gangguan psikotik dewasa madya dan hubungan antara 

emotional intelligence (X2) dengan psychological well being (Y) pada 

formal caregiver gangguan psikotik dewasa madya adalah dengan 

menggunakan teknik analisis regresi satu prediktor. . 

 


