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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam melakukan suatu penelitian, khususnya penelitian 

kuantitatif, perlu secara jelas diketahui variabel-variabel apa saja yang 

akan diukur dan instrumen seperti apa yang akan digunakan. Oleh karena 

itu, dalam bab ini, peneliti akan menguraikan skala yang digunakan dalam 

mengukur PWB, religiusitas dan PAR. Bersamaan dengan itu, akan 

diuraikan pula populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang akan 

digunakan. 

 

1.1 Variabel Penelitian 

1.1.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel terikat : PWB (Y),  

2. Variabel bebas : Religiusitas  (X1) dan PAR (X2). 

 

1.2 Definisi Operasional 

1.2.1 Psychological Well Being (PWB) 

PWB adalah realisasi dari pencapaian penuh dari potensi 

individu, dimana individu dapat menerima segala kekurangan dan 

kelebihan dirinya, mampu membina hubungan yang positif dengan 
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orang lain, dapat menguasai lingkungannya dalam arti mampu 

memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan keinginannya, 

memiliki tujuan hidup, serta terus mengembangkan pribadinya. 

PWB remaja diukur dengan menggunakan skala PWB yang telah 

dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian dari Ryff’s 

scales of PWB dari Ryff (1989) yang mencakup enam aspek yaitu 

penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. 

Semakin tinggi skor dari skala ini menujukkan PWB yang diterima, 

dan begitu juga sebaliknya semakin rendah skor yang ditunjukkan 

dalam skala ini menunjukkan semakin rendah pula PWB yang 

diterima. 

1.2.2 Religiusitas  

Religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem 

nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya 

berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu 

yang paling bermakna. Skala religiusitas ini mengacu pada 

kuesioner yang telah dipatenkan oleh Glock dan Stark (dalam Azam 

et al., 2012) dan telah dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan 

tujuan penelitian. Skala ini mencakup lima aspek yaitu pengetahuan 

religius, praktik religius, perasaan religius, keyakinan religius, dan 

efek religius. Semakin tinggi skor dari skala ini menujukkan 

semakin tinggi religiusitas yang diterima, dan begitu juga sebaliknya 

semakin rendah skor yang ditunjukkan dalam skala ini menunjukkan 

semakin rendah pula religiusitas yang diterima. 
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1.2.3 Parent Adolescent Relationship (PAR) 

PAR menurut Somers (2006) yang mengacu dari Hudson (1993) 

menjelaskan bahwa PAR adalah interaksi yang terjadi antara 

orangtua dan remaja yang mencakup kedekatan, komunikasi, dan 

kenyamanan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Somers (2006). Alat ukur yang digunakan 

sebagai acuan untuk mengukur PAR yang digunakan Somers (2006) 

berdasarkan skala yang diadaptasi dari index of family relation yang 

disusun oleh Hudson (1993) dan telah dimodifikasi oleh penulis 

sesuai dengan tujuan penelitian. Semakin tinggi nilai yang diperoleh 

menunjukkan PAR yang tinggi dan positif  dan sebaliknya.  

 

1.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

         Menurut Azwar (2012), populasi merupakan sekelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kupang yang beragama Kristen Protestan dan bersekolah 

pada pagi hari berjumlah 253 orang. Peneliti menggunakan populasi 

tersebut dengan alasan bahwa siswa-siswi kelas IX sedang 

memasuki masa akhir sekolah sehingga disibukkan dengan berbagai 

persiapan untuk mengikuti ujian baik ujian akhir sekolah maupun 

ujian nasional.   
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling (sampel 

bertujuan). Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam 

menerapkan teknik purposive sampling ini, penulis mengambil 

sampel yang didasarkan pada kriteria remaja SMP kelas VIII, laki-

laki dan perempuan, beragama Kristen Protestan dan yang 

bersekolah di pagi hari. Kelas yang terpilih yakni kelas VIII B, VIII 

E, VIII F, VIII G, dan VIII H yang berjumlah 160 orang, dengan 

perincian sebagai berikut: 

 Kelas VIII B : 25 orang, 

 Kelas VIII E : 30 orang, 

 Kelas VIII F : 36 orang, 

 Kelas VIII G : 35 orang, 

 Kelas VIII H : 37 orang. 

 

1.4 Skala Penelitian 

         Dalam penelitian ini, metode pengambilan data dilakukan 

dengan menggunakan metode skala pengukuran psikologi. Data 

yang dikumpulkan melalui penyebaran skala meliputi: nama, kelas, 

usia, dan jenis kelamin. Selain itu akan dikumpulkan juga data-data 



42 
 

yang berkaitan dengan indikator variabel-variabel yang diteliti yaitu 

PWB, religiusitas, dan PAR. 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dibuat dalam bentuk skala model Likert dengan lima alternatif 

jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Data tentang penelitian 

ini diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa skala yang 

harus diisi oleh siswa. Ada 3 jenis skala yang digunakan yaitu: 

1.4.1 Skala PWB 

Untuk menguji komponen PWB remaja digunakan skala 

PWB yang diadaptasi dan dimodifikasi oleh peneliti dari Ryff’s 

scales of PWB dari Ryff (1989) yang terdiri dari enam aspek.  

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Psychological Well Being (PWB) 

No Aspek Indikator Aitem Total 

 F U 

1 Otonomi  Perasaan untuk menjadi 

pribadi yang mandiri 

1, 4 21 3 

2 Penguasaan 

Lingkungan 

Kapasitas untuk 

mengendalikan hidup dan 

lingkungan secara efektif 

2, 5, 

12, 27 

8, 17, 

22 

7 

3 Pertumbuhan 

Pribadi 

Perasaan untuk terus 

bertumbuh dan berkembang 

secara personal 

13, 23, 

28 

9 4 

4 Hubungan 

Positif dengan 

orang lain 

Keinginan untuk memiliki 

hubungan positif dengan 

orang lain 

14, 18, 

28 

10, 24 5 
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Lanjutan Tabel 3.1    

No Aspek Indikator  Aitem  Total 

F U 

5 Tujuan Hidup Keyakinan bahwa 

kehidupan seseorang 

memiliki tujuan dan arti 

6, 19, 

25, 30 

3, 11, 

15 

7 

6 Penerimaan 

Diri 

Dapat memberikan 

penilaian positif terhadap 

diri sendiri dan kehidupan di 

masa lalu 

7, 16,  20, 26 4 

  Total  18 12 30 

 

Tabel 3.2 

Sebaran Aitem Skala PWB Untuk Try Out 

No Aspek PWB Indikator Aitem Total 

F U 

1 Otonomi Perasaan untuk menjadi 

pribadi yang mandiri 

1, 7, 

25, 37 

13, 19, 

31 

7 

2 Penguasaan 

lingkungan 

Kapasitas untuk 

mengendalikan hidup dan 

lingkungan secara efektif 

2, 8, 

20, 38 

14, 26, 

32 

7 

3 Pertumbuhan 

pribadi 

Perasaan untuk terus 

bertumbuh dan berkembang 

secara personal 

9, 21, 

33, 39 

3, 15, 

27,  

7 

4 Hubungan 

Positif dengan 

orang lain 

Keinginan untuk memiliki 

hubungan positif dengan 

orang lain 

4, 22, 

28, 40 

10, 16, 

34 

7 

5 Tujuan Hidup Keyakinan bahwa kehidupan 

seseorang memiliki tujuan 

dan arti 

11, 29, 

35 

5, 17, 

23, 41 

7 

6 Penerimaan 

diri 

Dapat memberikan penilaian 

positif terhadap diri sendiri 

dan kehidupan di masa lalu 

6, 12, 

24, 42 

18, 30, 

36 

7 

  Total 23 19 42 
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1.4.2 Skala Religiusitas 

Skala religiusitas ini mengacu pada kuesioner yang telah 

dipatenkan oleh Glock dan Stark (dalam Azam et al., 2012) 

dengan kelima aspek religiusitasnya dan telah dimodifikasi oleh 

penulis sesuai dengan tujuan penelitian. 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Religiusitas 

No Aspek  Indikator Aitem Total 

F U 

1 Keyakinan  Keyakinan terhadap Tuhan 1, 2, 3, 4,  

5 

 5 

2 Praktek Agama Kewajiban Agama 11, 13 12 3 

3 Pengalaman Keintiman dengan Tuhan 14, 16, 

17, 18 

15 5 

4 Pengetahuan Pengetahuan tentang ajaran 

agama 

6, 7, 8, 9  4 

 

5 

 

Konsekuensi 

Empati 19, 21, 

22 

20, 

23 

5 

Sikap Toleransi  10, 24 25 3 

  Total 20 5 25 
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Tabel 3.4 

Sebaran Aitem Skala Religiusitas untuk Try-Out 

No Aspek Indikator Aitem Total 

F U 

1 Keyakinan Keyakinan terhadap Tuhan 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- 6 

2 Praktek Agama Kewajiban Agama 13, 14, 

15, 17 

16 5 

3 Pengalaman Keintiman dengan Tuhan 18, 20, 

21, 22 

- 6 

4 Pengetahuan Pengetahuan tentang 

ajaran agama 

7, 8, 9, 

10, 11 

- 5 

5 Konsekuensi Empati 23, 25, 

26 

24, 27 5 

Sikap Toleransi 12, 28, 

30 

29 4 

  Total 25 5 30 

 

3.3.3 Skala PAR 

Alat ukur yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur 

PAR adalah skala index of family relation Hudson (1993) yang 

telah dimodifikasi oleh penulis berdasarkan teori Somers (2006). 
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Tabel 3.5. 

Blue Print Skala Parent Adolescent Relationship (PAR) 

No Aspek Indikator Aitem Total 

F U 

1 Kedekatan Adanya hubungan harmonis 

dalam keluarga 

1, 3, 6, 

21, 22 

4, 5, 

8 

8 

2 Komunikasi Adanya hubungan yang 

baik dalam keluarga dengan 

cara membangun 

komunikasi 

13, 23, 24 7, 10 5 

3 Kenyamanan Adanya kenyamanan yang 

selalu diciptakan dalam 

keluarga 

2, 11, 12, 

14, 15, 

16, 18, 25 

9, 17, 

19, 

20 

12 

  Total 16 9 25 

 

 

Tabel 3.6 

Sebaran Aitem Skala PAR Untuk Try Out 

No Aspek Indikator Aitem Total 

F U 

1 Kedekatan Adanya hubungan yang 

harmonis dalam keluarga 

1, 2,  4, 

5, 8, 26, 

27 

6, 7, 

10 

10 

2 Komunikasi Adanya hubungan yang baik 

dalam keluarga dengan cara 

membangun komunikasi 

15, 18, 

28, 29 

9, 12, 

13, 

16 

8 

3 Kenyamanan Adanya kenyamanan yang 

selalu diciptakan dalam 

keluarga 

3, 14, 17, 

19, 20, 

21, 23, 

30 

11, 

22, 

24, 

25 

12 

  Total 19 11 30 
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1.5 Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat 

dari penyebaran instrumen pernyataan yang di dalamnya berisi 

skala-skala psikologi. Penyebaran instrumen dilakukan dengan 

cara penulis langsung ke tempat penelitian untuk membagikan 

instrumen penelitian kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Kupang. 

 

1.6 Penskalaan 

Hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pengukuran adalah 

metode penskalaan. Merupakan proses penentuan letak stimulus atau 

letak kategori respon tertentu pada suatu kontinum psikologis 

(Azwar, 2013). Metode penskalaan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala Likert dengan lima rentang skor yaitu nilai 1 sampai 

5 yang pernyataannya disusun dalam bentuk favorable dan 

unfavorable.  

Respon-respon subyek untuk pernyataan favorable diberikan 

bobot masing-masing nilai 5 untuk jawaban sangat sesuai, nilai 4 

untuk jawaban sesuai, nilai 3 untuk jawaban netral, nilai 2 untuk 

jawaban tidak sesuai, dan nilai 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai. 

Sebaliknya pernyataan unfavorable diberi bobot 1 untuk jawaban 

sangat sesuai, nilai 2 untuk jawaban sesuai, nilai 3 untuk jawaban 

netral, nilai 4 untuk jawaban tidak sesuai, dan nilai 5 untuk jawaban 

sangat tidak sesuai. 
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1.7   Daya Diskriminasi dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.7.1 Validitas Isi dan Permukaan 

Validitas isi dilakukan melalui pendapat dosen pembimbing 

dalam proses telaah soal dengan menggunakan spesifikasi alat ukur 

yang telah ada. Skala kemudian juga disebarkan pada sepuluh siswa 

SMP Negeri 1 Kupang untuk melihat kejelasan struktur bahasa yang 

digunakan dalam skala tersebut.  

3.7.2 Seleksi Aitem 

 Sebelum melakukan pengukuran yang sebenarnya, alat ukur 

(instrumen skala) yang akan digunakan untuk penelitian perlu 

dilakukan uji coba untuk mengetahui tingkat reliabilitas daya 

diskiriminasi aitem yang dilakukan setelah ada persetujuan dari 

dosen pembimbing. Alat yang digunakan untuk uji seleksi terhadap 

semua aitem menggunakan bantuan program SPSS for Windows 

versi 17.00. Pengujian seleksi aitem dilakukan melalui diskriminasi 

daya beda aitem (corrected item-total correlation) dan berdasarkan 

hasil korelasi itu ditentukan butir-butir yang valid dan gugur. Dalam 

uji coba (try out), penulis menggunakan angka korelasi ≥ 0,30 

sebagai batas validitas butir (Azwar, 2012). Dengan demikian 

apabila korelasi antar skor aitem pernyataan dengan skor total aitem 

berada di bawah 0,30 maka aitem tersebut dinyatakan gugur.  

3.7.3 Reliabilitas Skala 

  Reliabilitas merujuk pada konsistensi atau stabilitas sebuah 

alat ukur. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha yang dihitung dengan 
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bantuan program SPSS for Windows 17.00. Azwar (2012) 

menjelaskan bahwa reliabilitas dinyatakan dalam angka koefisien 

reliabilitas yang berada dalam rentang 0 - 1,00. Semakin tinggi 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1 maka semakin tinggi 

reliabilitas alat tes tersebut. Kategori tingkatan reliabilitas dengan 

koefisien alpha yang dikutip dari Sugiyono (2013) dan akan menjadi 

pedoman penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel 3.7  

Pedoman Penilaian Reliabilitas Skala 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

 

3.8  Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu  

akan dilakukan pengujian asumsi klasik. dengan menggunakan uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

linearitas dengan menggunakan SPSS for Windows versi 17.00 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan 

bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan melihat 

gambar histogram dan grafik normal Q-Q Plot. Normalitas di 

deteksi dengan melihat titik-titik yang mengikuti garis linear yang 

bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Bila titik-titik tersebut 

mengikuti garis diagonal atau berada searah sekitar garis diagonal, 

berarti data terdistribusi secara normal dan analisis dapat 

dilanjutkan. Normalitas dilihat melalui uji one sample Kolmogrov-

Smirnov. Suatu data dinyatakan terdistribusi normal jika nilai 

signifikansi di atas 0,05.  

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah 

terdapat gejala korelasi yang tinggi antara variabel independen satu 

dengan yang lainnya. Pengujian akan dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan Variance Inflaction Factor (VIF). Pedoman suatu 

model regresi yang bebas multikolinearitas menurut Santoso (2010) 

adalah mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai 

angka tolerance mendekati 1.  

3.8.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedotisitas 

atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk 

mendeteksinya adalah dengan melihat scatter plot (nilai prediksi 

dependen ZPRED dengan residual SRESID). Apabila titik-titik 

pada grafik scatter plot menyebar secara acak di atas dan di bawah 
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nol pada sumbu Y maka tidak terjadi kesalahan heteroskedastisitas 

(Santoso,2000) 

3.8.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dan untuk mengetahui 

signifikansi penyimpangan dari linearitas hubungan tersebut. Jika 

penyimpangan tersebut tidak signifikan ( > 0,05), dan signifikansi 

linearitas signifikan ( < 0,05), maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat adalah linear (Hadi, 2000). 

 

3.9 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian, teknik analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Analisis ini bermaksud untuk meramalkan bagaimana 

keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2013).  

 


