
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode Penelitian, meliputi variabel yang diteliti, definisi operasional 

subjek penelitian, alat ukur penelitian, dan teknik analisis data.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan 127 penghuni panti wreda yang ada di Jawa 

Tengah (Salatiga, Semarang, Surakarta, Magelang, Pekalongan) yang terdiri 

dari 30% laki-laki dan 70% perempuan serta rata-rata usia 74,57 dengan 

standar deviasi 7,49. Penelitian ini menggunakan 3 skala psikologi yaitu 

successful aging yang dibuat berdasarkan teori dari Rowe dan Kahn (1987), 

skala self-esteem berdasarkan teori Rosenberg (1965), dan skala resiliensi 

oleh Maddi, Kobasa dan Kahn (1982). Sedangkan untuk sasaran subjek yang 

diteliti menggunakan patokan usia 60 tahun ke atas, masih komunikatif, dan 

bersedia untuk menjadi subjek. Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

melakukan tryout terhadap alat ukur pada lansia di dua panti wreda yang ada 

di Salatiga. Selain itu juga penulis melakukan pengambilan data secara 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan 25 orang utk menetahu arti SA, 

pencapaian SA, kearifan lokal dan pemnafaatan teknologi pada lansia di 

Panti wreda 

 

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas, dan 1 variabel 

terikat, yaitu: 

 



Variabel Bebas (dependen) : Self-esteem, Resiliensi 

Variabel terikat (tidak dependen) : Successful aging  

 

3.2 Definisi Operasional 

3.2.1 Self-esteem 

Self-esteem adalah penilaian individu tentang dirinya, yang 

meliputi yang dimiliki tentang dirinya sendiri, baik positif maupun 

negatif yang meliputi aspek  penerimaan  diri  dan  penghormatan  diri. 

Kedua aspek tersebut memiliki lima dimensi yaitu: dimensi akademik, 

sosial, emosional, keluarga, dan fisik. (Rosenberg, 1965).  

 

3.2.2 Resiliensi 

Resiliensi adalah merefleksikan sebuah keyakinan bahwa individu 

dapat melakukan sebuah respon di bawah kondisi stress secara efektif 

yang meliputi aspek kompetensi personal, standar yang tinggi dan 

keuletan, kepercayaan dalam naluri seseorang dan toleransi terhadap 

efek negatif, penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan 

yang baik dengan orang lain, kontrol diri, dan pengaruh spiritual 

(Maddi, Kobasa dan Kahn, 1982).  

Alat ukur resiliensi sendiri di buat oleh Connor & Davidson 

(2003) yaitu CD-RISC mengacu pada konsep teori Maddi, Kobasa dan 

Kahn.  Isi skala telah diambil dari banyak sumber. Salah satunya dari 

Kobasa (Farber, Jennifer Schwartz, 2000), aitem-aitem resiliensi 

menggambarkan tentang kontrol yaitu perasaan atau tanggapan 

seseorang tentang makna dan tujuan hidup dengan kepedulian terhadap 

diri sendiri dan orang lain, komitmen yaitu perasaan/tanggapan  

seseorang mengenai otonomi dan kemampuan untuk mempengaruhi 

jalan hidup/pola hidup sendiri, tantangan yaitu perasaan/tanggapan 



seseorang dimana ia memaknai tantangan sebagai bagian alami dari 

kehidupan, yang menyediakan kesempatan untuk tumbuh. dan 

perubahan yang dipandang sebagai tantangan juga dimasukkan. 

  

3.2.3 Successful aging 

Successful aging adalah kemampuan mengelola empat kunci 

karakteristik atau perilaku. Pertama yaitu meminimalisir risiko 

munculnya berbagai penyakit dan akibat yang berhubungan dengan 

penyakit tersebut, kedua yaitu mengelola secara baik fungsi–fungsi 

fisik maupun psikis, ketiga yaitu keterlibatan aktif dengan kehidupan, 

dan positive spirituality (Rowe & Khan,  1987, Crowther dkk., 2002).   

 

3.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah para lansia yang tinggal di 

panti wreda di 5 kota di Jawa Tengah dengan jumlah 127 orang 

(Salatiga: 27 orang, Semarang: 26 orang, Surakarta: 23 orang, 

Magelang: 25 orang dan Pekalongan: 26 orang). Teknik sampling 

dalam pengambilan subjek yaitu purposive sampling dengan ciri-ciri 

partisipan sebagai berikut: berusia 60 tahun ke atas, masih 

komunikatif, dan bersedia untuk menjadi subjek. Sebelumnya jumlah 

partisipan direncanakan jumlah partisipan yaitu 150, berdasarkan kuota 

yang ditetapkan untuk keseluruhan kota dengan pembagian 25 lansia 

perkota. Namun pada kenyataannya, karena keterbatasan dalam 

penelitian ini serta perubahan yang terjadi di lapangan, jumlah subjek 

berubah menjadi 127 untuk data kuantitatif dan 25 untuk data 

kualitatif.  

Selain pengambilan data kuantitatif, penulis juga melakukan 

pengambilan data secara kualitatif deskriptif sebagai data tambahan 



dalam penelitian ini. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan 

cara wawancara. 

 

3.4 Alat Ukur 

Alat ukur yan digunakan dalam penelitian ini adalah skala self-

esteem dari Rosenberg (1965), skala resiliensi CD-RISC yang 

dikembangkan Connor dan Davidson (2003) berdasarkan teori 

resiliensi Maddi, Kobasa dan Kahn  (1982), serta skala successful 

aging yang penulis susun berdasarkan teori dari Rowe dan Kahn 

(1987). Ketiga skala menggunakan skala likert dengan 4 kategori yaitu 

: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS), terkecuali untuk aitem-aitem yang bersifat Unfavorable.  

Berikut tabel sebaran aitem untuk masing-masing alat ukur yang bisa 

dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6. 



 

Tabel 3.1 

Tabel blueprint skala self-esteem 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 Penerimaan diri 

a. Menerima diri apa adanya.  
3 

b. Puas dengan dirinya.  
2 

d. Diri yang bermanfaat. 1 

e. Mengganggap dirinya 

memiliki banyak kelebihan 
1 

2 Penghormatan diri 

a. Dapat melakukan apa yang 

orang lain dapat lakukan. 1 

b. Merupakan orang yang 

berhasil. 
1 

c. Disegani orang. 1 

TOTAL 10 

 

 



 

Tabel 3.2 

Tabel sebaran aitem skala self-esteem 

untuk uji coba 

No Aspek Indikator No. aitem Jumlah 

1 Penerimaan diri 

a. Menerima diri apa 

adanya.  
2 1 

b. Puas dengan dirinya.  1, 10 2 

d. Diri yang bermanfaat. 3 1 

e. Mengganggap dirinya 

memiliki banyak 

kelebihan 

5 1 

2 
Penghormatan 

diri 

a. Dapat melakukan apa 

yang orang lain dapat 

lakukan. 

4, 7 2 

b. Merupakan orang 

yang berhasil. 
10 1 

c. Disegani orang. 6 1 

TOTAL 10 

 

 

 



Tabel 3.3 

Tabel blueprint skala resiliensi 

Aspek Indikator Jumlah 

Kompetensi personal, 

standar yang tinggi dan 

keuletan 

Merasa mampu 

walaupun dalam situasi 

kemunduran atau 

kegagalan 

1 

Kepercayaan dalam 

naluri seseorang dan 

toleransi terhadap efek 

yang negatif 

Memiliki kepercayaan 

diri 

2 

Adanya pemahaman 

dalam diri 

Penerimaan positif 

terhadap perubahan dan 

hubungan yang baik 

dengan orang lain 

Mampu beradaptasi 

1 

Kontrol dalam diri Memiliki pengendalian 

atas dirinya sendiri 

3 Tahu bagaimana 

meminta bantuan orang 

lain 

Pengaruh spiritual Memiliki keyakinan 

terhadap Tuhan 3 

Percaya pada nasib 



 TOTAL 15 

 

 

Tabel 3.4 

Tabel sebaran aitem skala resiliensi 

untuk uji coba 

 

Aspek Indikator 
Aitem 

(F) 
Jumlah 

Kompetensi personal, 

standar yang 

tinggidankeuletan 

Dapat mencapai tujuan 7 1 

Merasa mampu 

walaupun dalam situasi 

kemunduran atau 

kegagalan 

4, 9 2 

Kepercayaan dalam naluri 

seseorang dan toleransi 

terhadap efek yang negative 

Memiliki kepercayaan 

diri 
15 

3 
Adanya pemahaman 

dalam diri 
8, 10 

Penerimaan positif terhadap 

perubahandan hubungan 

yang baik dengan orang 

lain 

Mampu beradaptasi 3, 6 

3 
Mampu  menghadapi 

perubahan secara posiitif 11 

Kontrol dalam diri Memiliki pengendalian 

atas dirinyasendiri 
12, 14 

3 Tahu bagaimana 

meminta bantuan orang 

lain 

2 

Pengaruh spiritual Memiliki keyakinan 1, 13 3 



terhadap Tuhan 

Percaya pada nasib 5 

TOTAL 15 

Tabel 3.5 

Tabel blueprint skala Successful aging 

Aspek Indikator Jumlah 

Berkemungkinan 

rendah dalam 

terjangkit suatu 

penyakit (Low 

Probability of 

Disease) 

Menjaga pola makan yang sehat 

1 

Keberfungsian fisik 

dan kognitif  (High 

(cognitive and physic) 

Functional Level) 

Mampu beraktivitas secara mandiri 

1 

Hubungan sosial 

dalam hidup 

(Engagement in life) 

 

Beraktivitas secara produktif dan aktif 

4 
Menjaga relasi sosial dengan lingkungan 

Mendapatkan dukungan dari significant 

other 

Meningkatkan 

Spiritualitas Positif 

(Maximize Positive 

Mendorong keterlibatan aktif dalam 

kehidupan (kegiatan agama/ komunitas, 

doa, meditasi dan praktiklainnya) 

4 



Spirituality) Penerimaanintelektualspiritualitassebaga

iaspekutamakehidupan 

Spiritualitas seseorang tidak terikat oleh 

ras dan status sosial ekonomi dan 

penerimaannya 

TOTAL 10 

 

Tabel 3.6 

Tabel sebaran aitem skala successful aging 

untuk uji coba 

 

Aspek Indikator Aitem Jumlah 

Berkemungkinan 

rendah dalam 

terangkit suatu 

penyakit 

Menjaga pola 

hidup sehat 
1,7 

4 

Menjaga pola 

makan yang sehat 
2, 11 

Keberfungsian fisik 

dan kognitif 

Memiliki dan 

menerapkan 

pemkiran yang 

positif 

15 

3 Mampu 

beraktivitas secara 

mandiri 

10 

Penilaian positif 

terhadap diri 

14 



sendiri 

Hubungan sosial 

dalam hidup 

Beraktivitas secara 

produktif dan aktif 
13 

4 

Menjaga relasi 

sosial dengan 

lingkungan 

6 

Mendapatkan 

dukungan dari 

significant other 

5,9 

Meningkatkan 

spiritualitas positif 

Mendorong 

keterlibatan aktif 

dalam kehidupan 

(kegiatan 

aama/komunitas, 

doa, meditasi, dan 

praktik lainnya) 

3 

4 Penerimaan 

intelektual 

spiritualitas sebaai 

aspek utama 

kehidupan 

4 

Spiritualitas 

seseorang tidak 

terikat oleh ras dan 

status sosial 

8, 12 



ekonomi dan 

penerimannya 

 15 

 

3.5 Hasil Uji Daya Diskriminasi Aitem dan Reliabilitas Alat Ukur 

Sebelum melakukan pengambilan data, penulis terlebih dahulu 

melakukan uji daya diskriminasi aitem serta reliabilitas skala yang 

akan digunakan. Uji daya diskriminasi menggunakan corrected item-

total correlation dengan batas sama dengan atau lebih besar dari 0.30 

dan reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach (0.000-1) (Azwar, 

2017). Uji coba (try out) dilakukan bulan Juni 2018 pada 47 orang 

lansia di Salatiga.  

 

3.5.1 Skala self-esteem 

Skala self-esteem ini dikembangkan oleh Rosenberg (1965) 

dengan 10 pernyataan dengan contoh-contoh pernyataan sebagai berikut, 

“saya memiliki sejumlah kualitas yang baik”, “saya memiliki sikap 

positif terhadap diri sendiri.” Sesudah uji reliabilitas dan daya 

diskriminasi aitem, didapati bahwa 10 aitem tersebut memiliki daya 

diskriminasi yang baik dengan rentang nilai 0,373 - 0,758 dan koefisien 

alpha cronbach 0,854 yang berarti bahwa alat ukur ini layak dipakai 

untuk penelitian karena memiliki daya diskriminasi yang baik.  

 

3.5.2 Skala Resiliensi 

Skala resiliensi dikembangkan Connor dan Davidson (2003) 

sebagai suatu asesmen ringkas untuk membantu mengukur resiliensi 

dan pengukuran di klinik untuk melihat respons dari suatu intervensi. 



Aitem-aitem resiliensi menggambarkan tentang kontrol yaitu 

perasaan/tanggapan seseorang tentang makna dan tujuan hidup dengan 

kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain, komitmen yaitu 

perasaan/tanggapan  seseorang mengenai otonomi dan kemampuan 

untuk mempengaruhi jalan hidup/pola hidup sendiri, tantangan yaitu 

perasaan/tanggapan seseorang dimana ia memaknai tantangan sebagai 

bagian alami dari kehidupan, yang menyediakan kesempatan untuk 

tumbuh. dan perubahan yang dipandang sebagai tantangan juga 

dimasukkan. Skala ini memiliki 15 pernyataan, dengan beberapa 

contoh pernyataan dalam skala sebagai berikut, “saya belajar dari 

pengalaman masa lalu”, “saya berusaha melakukan yang terbaik 

tentunya agar mencapai hasil akhir yang terbaik pula.” Nilai yang 

didapat dari hasil uji reliabilitas dan daya diskriminasi aitem didapati 

10 aitem yang memiliki rentang nilai yang bergerak dari 0.532 dengan 

alpha cronbach  0.918 yang berarti bahwa alat ukur ini layak dipakai. 

 

3.5.3 Skala Successful aging 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap 15 aitem, diperoleh 

13 aitem valid dan 2 tidak valid pada skala successful aging, namun 

peneliti hanya menggunakan 10 aitem dengan rentan nilai 0.365-0.855 

dengan Alpha Cronbach 0.875 yang berarti bahwa alat ukur ini layak 

dipakai untuk penelitian karena memiliki daya diskriminasi yang baik.  

 

3.6 Analisis Data 

Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis regresi berganda, yaitu untuk melihat pengaruh self-esteem dan 

resiliensi terhadap successful aging. Perhitungan regresi berganda 

dengan menggunakan software SPSS 20.0. Namun sebelum melakukan 



uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi uji 

normalitas dengan menggunakan data residual, uji multikolinearitas, 

uji heterokadastisitas, uji linearitas dengan hasil. Berikut hasil 

perhitungan uji asumsi: 

 

3.6.1 Uji Normalitas 

 Hasil uji normalitas data lansia yang tinggal di panti wreda di Jawa 

Tengah adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 127 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.72438786 

Most Extreme Differences Absolute .057 

Positive .031 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .640 

Asymp. Sig. (2-tailed) .808 

 

 Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien Kolmogrov-Smirnov 

residual dari variabel self-esteem, resiliensi dan successful aging 

sebesar 0.640 dengan p > 0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa data nilai residual subjek penelitian ini berdistribusi normal, 

sehingga data penelitian memenuhi asumsi normalitas. 

 



 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi 

antar variabel bebas dalam hal ini self-esteem dan resiliensi. 

 

Tabel 3.8 

Uji Multikolinearitas variabel bebas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.639 2.937  6.687 .000   

Self-esteem .199 .071 .238 2.819 .006 .964 1.038 

Resiliensi .242 .077 .264 3.137 .002 .964 1.038 

 

 Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien toleransi pada 

self-esteem dan resiliensi lebih dari 0.10, serta nilai koefisien VIF 

kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. 



3.6.3 Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan ragam residual suatu 

pengamatan terhadap pengamatan yang lain. Jika ragama berbeda 

terjadi masalah heteroskedasita, sebaliknya jika ragam tidak residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut 

heteroskedasitas. Berikut output dari pengecekkan heteroskedasitas: 

 

 

Gambar 3.1 

Uji Heteroskedasitas 

 

Dari gambar diagram pencar di atas, dapat dilhat bahwa titik-titik 

tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik tersebut menyebar. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. 

 

3.6.4 Uji Lineritas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X dan 

Y mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. 

Berikut hasil perhitungan linearitas: 



 

Nilai signifikansi pada linearitas bernilai 0.001 (p<0.05) dengan 

nilai F 11.081, sehingga dapat disimpulkan  bahwa successful aging 

dan self-esteem memiliki hubungan linier. Sedangkan untuk uji 

linearitas antara successful aging dan self-esteem disajikan pada tabel 

di bawah: 

 

Tabel 3.10 

Uji Linearitas SA dan SE 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Successful aging * 

Resiliensi 

Between 

Groups 

(Combined) 276.231 12 23.019 3.183 .001 

Linearity 105.606 1 105.606 14.601 .000 

Deviation from 

Linearity 
170.626 11 15.511 2.145 .022 

Within Groups 824.524 114 7.233   

Total 1100.756 126    

 

Tabel 3.9 

Uji Linearitas SA dan Resiliensi 
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Successful aging * 

Self-esteem 

Between 

Groups 

(Combined) 169.334 13 13.026 1.580 .101 

Linearity 91.341 1 91.341 11.081 .001 

Deviation from 

Linearity 77.993 12 6.499 .789 .661 

Within Groups 931.422 113 8.243   

Total 1100.756 126    



Nilai F = 14.601 dengan nilai signifikansi pada linearitas bernilai 

0.000. karena nilai p < 0.05, maka dapat disimpulkan  bahwa 

successful aging dan self-esteem memiliki hubungan linier. 

 

 

 


