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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam melakukan suatu penelitian, khususnya penelitian 

kuantitatif, perlu secara jelas diketahui peubah-peubah apa saja yang akan 

diukur dan instrumen seperti apa yang akan digunakan. Oleh karena 

itudalam bab ini akan dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

peubah penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, 

metodologi pengumpulan data, jenis data, validitas dan reliabilitas alat 

ukur, serta teknik analisis data. 

 

3.1. Variabel Penelitian dan definisi operasional 

3.1.1. Peubah Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 peubah moderator, 2 peubah tak 

gayut dan 1 peubah gayut yaitu:  

Peubah tak gayut  :  Perilaku Sehat (X1) 

  Dukungan Sosial (X2)  

Peubah gayut :  Subjective Well-Being (Y)  

Peubah Moderator :  Purna Tugas & Jelang purna tugas  

 

3.1.2. Definisi Operasional 

Setelah mengidentifikasi variabel-variabel penelitian maka langkah 

selanjutnya adalah merumuskan definisi oprasional dari variabel-variabel 

dalam penelitian ini. 

1) Subjective Well-Being adalah suatu bentuk evaluasi yang terjadi pada 

setiap individu dalam kehidupannya, tentang bagaimana respon 
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menyenangkan dan tidak menyenangkan diberikan sebagai wujud 

terhadap kehidupannya. 

2) Perilaku sehat adalah tindakan dari dalam diri seseorang dalam rangka 

menjaga, memelihara dan mengembangkan kesehatannya. 

3) Dukungan sosial adalah bantuan atau dukungan yang bermanfaat bagi 

individu yang berada di lingkungan sosial tertentu sehingga individu 

tersebut merasa diperhatikan, dihargai, dicintai, disayangi, serta 

merasa hidup bahagia dan sejahtera dari orang-orang yang berarti 

disekitar individu. 

 

3.2. Populasi, Sampel Peneitian 

3.2.1. Populasi 

Berdasarkan data PT PLN kota Ambon jumlah purna tugas 174 

orang dari tahun 2014 - Juli 2017, dengan sampel 90 berdomisili di kota 

Ambon. Sedangkan, jelang purna 154 orang dengan 78 sampel yang 

tersebar di 6 kantor pelayanan kota Ambon. 

 

3.2.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi, karena sampel merupakan 

bagian dari populasi dan memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi 

(Azwar, 2013). Pengambilan sampel untuk penelitian dilakukan dengan 

teknik stratifikasi proporsional, dengan jumlah sampel untuk pensiunan PT 

PLN persero sebanyak 90 orang dan karyawan PT PLN persero yang 

menjelang pensiun sebanyak 78 orang. Jumlah pensiunan PLN diambil 

dari 4 kecamatan di Kota Ambon (28 orang kecamatan Nusaniwe; 34 

orang kecamatan Sirimau; 8 orang kecamatan Teluk Ambon; dan 20 orang 

kecamatan Teluk Ambon Baguala). Sedangkan, pengambilan sampel 
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untuk karyawan menjelang pensiun ada 6 rayon kantor pelayanan ( 35 

orang area Ambon; 13 orang area Ambon Kota; 14 orang area Baguala; 4 

orang area Hitu; 8 orang area Nusaniwe; dan 2 orang area Tulehu) dengan 

total sampel berjumlah 168 orang. 

 

3.3. Alat Ukur Penelitian  

Subjective Well-Being (SWB) merupakan skala yang dikembangkan 

oleh Diener (1984) yang terdiri dari Satisfaction With Life (SWLS) dan 

Positive Affect And Negative Affect Scale (PANAS), dan pengukuran 

perilaku sehat menggunakan Health Behavior Checklist (HBC), serta 

untuk mengukur dukungan sosial menggunakan Scale Of Perceived Social 

Support (SPS) 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 

skala pengukuran psikologi, yang terdiri dari 3 skala, yaitu skala Perilaku 

Sehat, Dukungan Sosial, dan Subjective Well-Being. Item dalam skala-

skala tersebut dikelompokkan dalam pernyataan favourable dan 

unfavourable dengan menggunakan 5 alternatif jawaban dari skala Likert 

yang telah dimodifikasi yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Netral (N), 

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Keseluruhan data 

diperoleh dari skala psikologi yang telah dibagikan kepada subjek. 

 

3.4.1. Subjective Well-Being (SWB) 

Subjective Well-Being (SWB) terdiri dari skala The Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS) merupakan skala yang dikembangkan 

oleh Watson, Clark, and Tellegen (1988) untuk mengukur perasaan positif 
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dan negatif. Masing-masing skala perasaan positif dan perasaan negatif 

terdiri dari 10 item. Berdasarkan analisis item didapatkan reliabilitas 

sebesar 0,766 pada item tersebut. Pada skala Satisfaction With Life 

(SWLS) dari 5 item yang diujikan, 5 item dinyatakan dengan uji 

reliabilitas diperoleh sebesar 0,82. 

Tabel 3.1 

Skala Satisfaction With Life & PANAS 

Aspek Indikator Aitem 
No Aitem 

UF F 

Kepuasan 

hidup 

Memiliki 

perasaan 

puas dengan 

kehidupan 

secara 

keseluruhan 

Banyak hal dalam hidup saya 

yang dekat dengan cita-cita saya 
 1 

Kondisi hidup saya sangat baik  2 

Saya puas dengan hidup saya  3 

Sejauh ini saya mendapatkan hal-

hal penting yang saya inginkan 

dalam hidup ini 

 4 

Jika saya bisa menjalani hidup 

saya, hampir tidak ada yang ingin 

saya ubah. 

 5 

Afektif 

Positif 

Saya memiliki ketertarikan 

dengan banyak hal ketika purna 

tugas 

 6 

Saya sangat bergembira ketika 

purna tugas 
 8 

Saya adalah orang yang kuat 

ketika menjalani purna tugas 
 10 

Saya berantusias ketika 

menjalani masa purna tugas 
 14 

Saya merasa bangga ketika 

menjalani masa purna tugas 
 15 

Saya sangat waspada ketika 

menjalani masa purna tugas 
 17 

Saya banyak terinspirasi ketika 

menjalani masa purna tugas 
 19 

Saya memiliki tekat kuat ketika 

menjalani masa purna tugas 
 21 

Saya sangat penuh perhatian 

ketika menjalani masa purna 

tugas 

 22 

Saya sangat aktif ketika 

menjalani masa purna tugas 
 24 

Negatif 
Saya mudah merasa tertekan 

ketika purna tugas 
7  
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   Keterangan : F = favorable, UF = unfavrable  

 

3.4.2. Health Behavior Checklist (HBC) 

Health Behavior Checklist (HBC) merupakan skala yang 

dikembangkan oleh Vickers et al. (1990) untuk mengukur perilaku sehat 

yang terdiri dari 26 item dengan reliabilitas sebesar 

0,806.  

Tabel 3.2 

Health Behavior Checklist 

Aspek Indikator Aitem 
No Aitem 

UF F 

 

 

Perilaku 

sehat 

pencegahan 

 

 

Pemeliharaan 

kesejahteraan 

 

Peningkatan 

keseluruhan 

Saya berolahraga agar tetap 

sehat 
 8 

Saya mengumpulkan informasi 

tentang hal-hal yang 

mempengaruhi kesehatan saya 

dengan menonton televisi dan 

membaca buku, surat kabar, 

atau artikel majalah. 

 20 

Saya menemui dokter untuk 

pemeriksaan rutin. 
 5 

Aspek Indikator Aitem 
No aitem 

UF F 

  Saya mudah merasa kecewa ketika 

purna tugas 
9 

 

Saya merasa bersalah ketika 

menjalani purna tugas 
11 

 

Saya merasa ketakutan tentang 

beberapa hal ketika purna tugas 
12 

 

Saya mudah bermusuhan ketika 

purna tugas 
13 

 

Saya menjadi pemarah ketika 

menjalani masa purna tugas 
16 

 

Saya merasa malu ketika 

menjalani masa purna tugas 
18 

 

Saya merasa gelisah ketika 

menjalani masa purna tugas 
20 

 

Saya merasa gugup ketika 

menjalani masa purna tugas 
23 

 

Saya merasa khawatir ketika 

menjalani masa purna tugas. 
25 

 

Total Aitem 
10 15 

25 
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Aspek Indikator Aitem 
No Aitem 

UF F 

  

Saya menemui dokter gigi untuk 

pemeriksaan rutin 
 14 

Saya membahas tentang 

kesehatan dengan teman, 

tetangga atau saudara ketika 

purna tugas 

 19 

Saya membatasi asupan 

makanan seperti kopi, gula, 

lemak, dll ketika purna tugas 

 15 

Saya menggunakan benang gigi 

secara teratur ketika purna tugas 
 21 

Saya rutin mengecek berat 

badan ketika menjalani purna 

tugas 

 6 

Saya rajin minum vitamin 

ketika purna tugas 
 16 

Saya mengkonsumsi suplemen 

kesehatan ketika menjalani 

purna tugas 

 23 

 

Mengontrol diri 

Tersedia beberapa nomor 

darurat di dekat telepon rumah 

dan di hp saya ketika menjalani 

purna tugas 

 1 

Saya tidak menggunakan obat-

obat yang lama tidak terpakai 

ketika menjalani  purna tugas 

 4 

Saya memiliki alat bantu 

pertolongan pertama dirumah 

ketika purna tugas 

 3 

Saya cek kondisi peralatan 

listrik, mobil, untuk 

menghindari kecelakaan ketika 

menjalani purna tugas 

 12 

Saya memperbaiki barang rusak 

di rumah saya saat itu juga 

ketika purna tugas 

 13 

Saya belajar tentang cara 

pertolongan pertama ketika 

purna tugas 

 24 

Mengambil 

resiko 
Melanggar resiko 

Saya menyeberangi jalan-jalan 

yang sedang ramai bukan pada 

jalur penyeberangan 

18  

Saya mengambil lebih banyak 

kesempatan melakukan sesuatu 

yang lebih daripada rata-rata 

orang pada umumnya ketika 

purna tugas 

25  

Saya mengebut saat 

mengemudi, ketika purna tugas 
22  
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Aspek Indikator Aitem 
No Aitem 

UF F 

  Saya mengambil resiko 

saat menyeberang jalan 
2  

Saya sangat mematuhi 

peraturan lalu lintas, untuk 

menghindari kecelakaan 

ketika menjalani purna 

tugas 

 7 

Saya menyeberang di jalan 

saat lampu merah 
9  

Saya terlibat dalam 

aktivitas-aktivitas dimana 

kecelakaan mungkin 

terjadi ketika purna tugas 

26  

Zat berbahaya 

Saya tidak minum alkohol 

ketika purna tugas 
 17 

Saya tidak minum zat 

kimia yang dapat melukai 

kesehatan saya ketika 

purna tugas. 

 11 

Saya tidak merokok ketika 

menjalani purna tugas 
 10 

Total Aitem 6 20 

   Keterangan : F = favorable, UF = unfavrable  

 

3.4.3. Skala Dukungan Sosial 

Dukungan Sosial diukur dengan mempergunakan alat ukur MSPSS 

(Multidimensional Scale of Perceived Social Support) oleh Zimet et al. 

(1988), dengan 12 aitem kuesioner mencakup 3 aspek: keluarga (family), 

teman (friend) dan orang-spesial (significant other). Semakin tinggi skor 

total, semakin tinggi ketersediaannya; berlaku juga sebaliknya. 

Tabel 3.3 

Skala Dukungan Sosial 

Aspek Indikator Aitem 
No Aitem 

UF F 

Keluarga 

Menolong 

Dukungan 

emosional 

Terbuka/Jujur 

Keluarga saya benar-benar 

berusaha menolong saya 

ketika purna tugas 

 3 
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Aspek Indikator Aitem 
No Aitem 

UF F 

  Saya memperoleh bantuan dan 

dukungan emosional yang 

saya butuhkan dari keluarga 

saya ketika purna tugas 

 4 

Saya dapat membicarakan 

masalah saya dengan keluarga 

saya ketika purna tugas 

 8 

Keluarga saya bersedia 

membantu saya membuat 

keputusan ketika purna tugas 

 11 

Teman Kepedulian 

Teman-teman saya benar-

benar berusaha membantu 

saya ketika purna tugas 

 6 

Saya bisa mengandalkan 

teman-teman saya kalau ada 

yang salah dari apa yang saya 

perbuat ketika purna tugas 

 7 

Saya memiliki teman untuk 

dapat berbagi kegembiraan 

atau kesedihan saya ketika 

purna tugas 

 9 

Saya dapat membicarakan 

masalah saya dengan teman-

teman saya ketika purna tugas 

 12 

Orang 

terdekat 

Terbuka dengan 

sesama 

 

 

Kepedulian tinggi 

Ada orang spesial yang selalu 

ada saat saya sedang 

membutuhkan ketika 

menjalani purna tugas 

 1 

Ada orang spesial dimana saya 

bisa berbagi kegembiraan dan 

kesedihan saya ketika 

menjalani purna tugas 

 2 

Saya memiliki orang spesial 

yang merupakan sumber 

penghiburan sejati bagi saya 

ketika purna tugas 

 5 

Ada orang spesial dalam hidup 

saya yang peduli dengan 

perasaan saya ketika purna 

tugas 

 10 

Total Aitem 
0 12 

12 

Keterangan : F = favorable, UF = unfavrable  
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3.5. Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsinya, cara untuk mengetahui validitas dari alat ukur adalah 

mengkorelasikan nilai yang diperoleh dari setiap aitem dengan skor total, 

dan untuk memperoleh koefisien korelasi dengan skor total digunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson menggunakan bantuan 

komputer dengan SPSS pada setiap aitem dari kedua angket yang 

digunakan. Dalam penelitian ini suatu aitem dikatakan valid apabila 

koefisien korelasi aitem totalnya (Cronbach’s Alpha) lebih besar dari 0.30 

(Azwar, 2010). 

3.5.2  Uji Reliabilitas  

Analisa reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Azwar 

2010). Penentuan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha, dengan alasan karena sesuai untuk tes-tes yang 

memiliki aitem yang dapat diskor dalam suatu rentang nilai tertentu, dan 

dengan menggunakan program SPSS for windows versi 16.0. Penentuan 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach. 

Nilai koefisien alpha dianggap reliabel adalah jika memenuhi nilai 

minimal 0.60 (Ghozali, 2009). 

Kategori tingkatan reliabelitas dengan koefisien alpha yang dikutip 

dari Sugiyono (2005) dan akan menjadi pedoman dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Pedoman Penilaian Reliabilitas 

Alpha Kriteria 

0.00–0.199 

0.20–0.399 

0.40–0.599 

0.60–0.799 

0.80–1.000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dua 

prediktor untuk menguji apakah perilaku sehat dan dukungan sosial dapat 

memprediksi SWB atau tidak (Djudin, 2015). Selain itu, teknik analisis 

data yang lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

independent sample t-test, yakni teknik analisis data untuk membedakan 

dua kelompok sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012). 

 

3.6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dilakukan penelitian atau pengambilan data, alat ukur perlu 

diuji coba (try out) terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

alat ukur tersebut. 

a) Angket Subjective Well-Being & PANAS 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap 25 aitem, tidak 

diperoleh aitem tidak sahih (valid). Kesahihan (validitas) 

angket Subjective Well-Being & PANAS bergerak dari 

rentang nilai 0,301- 0,585. Koefisien Cronbach’s Alpha dari 

25 aitem adalah 0,890 yang berarti Subjective Well-Being & 

PANAS dapat diandalkan dalam melakukan penelitian. 

Sebaran aitem sahih dan aitem gugur dari angket Subjective 

Well-Being & PANAS dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah 

ini: 
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   Tabel 3.5 

          Sebaran Aitem Uji Coba Angket Subjective Well-Being & 

PANAS 

No Aspek Indikator Aitem Valid 
Aitem 

Gugur 

1 Kepuasan Hidup 

Memiliki perasaan puas 

dengan kehidupan secara 

keseluruhan 

1, 2, 3, 4, 5  

2 Afektif 

Positif 

6, 8, 10, 14, 

15,17, 19, 

21, 22, 24 

 

Negatif 

7, 9, 11, 12, 

13, 16, 18, 

20, 23, 25 

 

Jumlah 25  

 

b) Angket Perilaku Sehat 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap 26 aitem, 

diperoleh 9 aitem tidak sahih (valid). Kesahihan (validitas) 

angket perilaku sehat bergerak dari rentang nilai 0,363-

0,688. Koefisien Cronbach’s Alpha dari 17 aitem sahih 

adalah 0.874 yang berarti perilaku sehat dapat diandalkan 

dalam melakukan penelitian. Sebaran aitem dapat dilihat 

pada Tabel 3.6 dibawah ini: 

Tabel 3.6 

Sebaran Aitem Uji Coba Angket Perilaku Sehat 

No Aspek Indikator Aitem Valid 
Aitem 

Gugur 

1 
Perilaku sehat 

pencegahan 

Pemeliharaan 

kesejahteraan dan 

peningkatan 

8, 20, 5, 19, 

15, 6, 23 
14, 16, 21 

Mengontrol diri 1, 4, 3, 12 13, 24 

2 Mengambil resiko 
Melanggar resiko 18, 7, 2 22, 9, 25, 26 

Zat berbahaya 17, 11, 10  

Jumlah 17 9 
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a) Angket Dukungan Sosial 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap 12 aitem, 

diperoleh 2  aitem tidak sahih (valid). Kesahihan (validitas) 

angket dukungan sosial bergerak dari rentang nilai 0,326-

0,718. Koefisien Cronbach’s Alpha dari 10 aitem sahih 

adalah 0.757  yang berarti Dukungan Sosial dapat diandalkan 

dalam melakukan penelitian. Sebaran aitem sahih dan aitem 

gugur dari angket dukungan sosial dapat dilihat pada Tabel 

3.7 dibawah ini: 

Tabel 3.7 

Sebaran Aitem Uji Coba Dukungan Sosial 

No Aspek Indikator Aitem Valid 
Aitem 

Gugur 

1 Keluarga 

Menolong 

Dukungan emosional 

Terbuka/Jujur 

3, 4, 8, 11  

2 Kerabat Kepedulian 6, 7, 9, 12  

3 Orang terdekat 
Terbuka dengan sesama 

Kepedulian tinggi 
1, 2, 5, 10 

Jumlah 10 2 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Supramono dan Haryanto (2005) menyatakan bahwa sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, data perlu terlebih dahulu diuji 

agar memenuhi Criteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), 

sehingga dapat menghasilkan parameter penduga yang sahih. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data itu 

berdistribusi normal. Selain itu dari hasil pengujiannormalitas 

juga dapat menunjukkan bahwa sampel yang diambil 
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berdistribusi normal atau hampir berdistribusi normal 

(Arikunto, 2006). Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Kolmogorov-70 Smirnov. Kriterian 

pengujian yaitu jika nilai asymp.Sig. (2-tailed) diatas nilai 

signifikan 5%. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui terdapat 

atau tidaknya hubungan linier sempurna atau mendekati 

sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1) 

antarvariabel independen. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara 

variabel bebasnya (Priyatno, 2009). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah 

terdapat varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan dalam model regresi. Model yang baik seharusnya 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2009). 

d. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah model yang 

dibangun mempunyai hubungan linier atau tidak. 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian, teknik analisa data yang 

digunakan adalah: 

a. Analisis Korelasi Multivariat 

Analisis korelasi dilihat dari nilai koefisien korelasi.Untuk 

melakukan interprestasi kekuatan hubungan antara dua variabel 
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atau lebih dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil 

perhitungan. Hasil analisis korelasi meliputi: kekuatan hubungan 

antar variabel, signifikansi hubungan, dan arah hubungan.71 

b. Analisis Sidik Ragam Dua Arah (Two-Way Anova) 

Analisis sidik ragam merupakan metode untuk menguji hubungan 

satu peubah gayut (dependen) dengan satu atau lebih peubah tak 

gayut (independent). Menurut Ghozali (2011)dalam kasus satu 

peubah gayut dan dua atau tiga peubah tak gayutmaka disebut 

analisis sidik ragam dua arah (two ways anova). Dalam penelitian 

ini untuk menguji hipotesis kedua dan ketiga menggunakan 

analisis sidik ragam dua arah. 

c. Analisis Uji t untuk Contoh Bebas (Independent Samplet-

test) 

Uji beda t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua 

grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, apakah 

kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak 

secara signifikan. 

 

 

 

 


