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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian   

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menemukan penjelasan dan 

prediksi yang maksudnya adalah untuk mengkonfirmasi, atau memvalidasi 

hubungan dan untuk mengembangkan generalisasi sehingga memberikan 

kontribusi terhadap teori yang sudah ada (Leedy & Ormrod; Creswell dalam 

Williams, 2007). Kemudian jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah 

dengan desain penelitian korelasional untuk menguji hubungan antara dua atau 

lebih variabel. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melihat hubungan 

antara adversity quotient dengan kepemilikan psikologis. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.2.1 Variabel Bebas (Kepemilikan Psikologis) 

 Definisi kepemilikan psikologis yang dipakai pada penelitian ini 

adalah definisi yang dikaji oleh Avey, Avolio, Crossley, & Luthans (2009) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan psikologis adalah perasaan memiliki terhadap 

suatu hal yang berwujud fisik maupun abstrak. Tingkatan kepemilikan psikologis 

ditunjukkan dengan skor total yang diperoleh responden dalam pengisian skala 

kepemilikan psikologis, yaitu semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan 

semakin tingginya tingkat kepemilikan psikologis-nya. 
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Avey et al (2009) menjabarkan empat dimensi kepemilikan psikologis yaitu : 

a. Self-efficacy  

Self-efficacy menjelaskan mengenai seberapa yakin individu akan 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berhasil karena 

hal itu perlu dilakukan sebagai bagian dari organisasi atau tempat ia bekerja. 

b. Accountability 

Akuntabilitas adalah seberapa individu sendiri merasa bertanggung jawab 

dan berharap hingga mendorong orang lain juga untuk bertanggung jawab 

memajukan ataupun mencapai target organisasi atau tempat ia bekerja. 

c. Sense of belonging  

Keterkaitan sense of belonging dengan perasaan kepemilikan psikologis 

adalah melalui keterikatan pada suatu tempat atau objek, menjadi 'rumah' 

atau tempat bagi individu. Ketika orang merasa seperti pemilik dalam 

sebuah organisasi, kebutuhan mereka akan rasa memiliki dipenuhi oleh 

'memiliki tempat' dalam hal kebutuhan sosial dan sosio-emosional mereka 

terpenuhi. Dimensi ini menjelaskan seberapa individu merasa menjadi 

bagian dari organisasi, merasa menjadi bagian dari pekerjaan yang 

dilakukannya. 

d. Self-identity 

Albert, Ashforth, dan Dutton (dalam Avey et al, 2009) mengemukakan 

bahwa dengan menginternalisasi identitas organisasi sebagai definisi diri, 

individu memperoleh rasa keberagaman dan keterhubungan. Dengan 

demikian dimensi ini menjelaskan seberapa individu menganggap 
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organisasi atau tempat ia bekerja dapat membuat dirinya dapat berkembang 

memperkuat identitas dirinya dan tidak ragu mengakui tempat ia bekerja 

maupun pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari hidupnya. 

 

3.2.2 Variabel Terikat (Adversity Quotient) 

Adversity quotient (AQ) adalah kecerdasan mengatasi kesulitan atau seberapa baik 

seseorang bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya 

(Stoltz dalam Sudarman, 2012). Stoltz menjabarkan AQ ke dalam empat dimensi : 

a. Control atau kontrol adalah tingkat kontrol yang berasal dari dalam atau luar, 

sehingga tidak mudah terpengaruh, dan selalu percaya diri dalam 

mengambil keputusan. Dimensi ini menjelaskan seberapa besar individu 

merasa dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi (khususnya 

masalah/kesulitan) dalam hidupnya. Skor C yang tinggi menunjukkan 

bagaimana individu merasa memiliki tingkat kendali yang kuat atas 

peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupnya. 

b. Origin dan Ownership atau asal dan kepemilikan adalah pengakuan atas 

kesulitan yang dihadapi. Hal ini menjelaskan seberapa individu mengakui 

akibat dari masalah/kesulitan yang terjadi dan merasa bertanggung jawab. 

Skor yang tinggi pada dimensi ini menunjukkan kombinasi yang kuat antara 

mengakui kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan sehingga timbul 

masalah dan mengakui akibat-akibat dari masalah sehingga individu 

terdorong untuk bertindak (bertanggung jawab). 
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c. Reach atau jangkauan adalah seberapa jauh kesulitan yang dihadapi dapat 

mempengaruhi aspek-aspek dalam hidupnya. Semakin tinggi skor R 

menandakan individu dapat mengendalikan masalah dengan membatasi 

jangkauan masalah ke area lain dalam hidupnya. 

d. Endurance atau daya tahan adalah seberapa individu merasa bahwa sebuah 

masalah tidak akan berlangsung lama alias sementara, cepat berlalu, 

sehingga individu akan menjadi optimis dan memiliki energi untuk 

bertindak. Individu dengan skor E yang tinggi dapat selalu memandang 

bahwa setiap masalah pasti ada solusinya atau akan berlalu. 

Tingkat AQ seseorang dapat dilihat dari skor total yang diperoleh dari 

pengisian Adversity Response Profile (ARP). Skor total yang semakin tinggi 

menunjukkan tingkat AQ yang tinggi atau bagaimana individu lebih efektif dalam 

menghadapi masalah yang dialami. Sebaliknya skor total yang rendah 

menunjukkan tingkat AQ yang rendah atau individu kurang baik dalam menangani 

masalah-masalah yang dialami. 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data   

Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan survei menggunakan skala. Skala dipakai untuk mengukur 

tingkat kepemilikan psikologis dan tingkat adversity quotient.  
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Sebelum menyebarkan kuesioner, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

bahasa kepada 10 subjek untuk memastikan bahwa subjek memahami bahasa yang 

digunakan dan pernyataan sesuai dengan subjek penelitian. 

 

3.3.1.1 Skala Kepemilikan Psikologis 

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala kepemilikan 

psikologis oleh Avey, Avolio, Crossley, & Luthans  yang kemudian dimodifikasi 

oleh Sutjianto (2016) agar sesuai untuk guru. Skala tersebut terdiri dari empat 

dimensi dengan 20 aitem, masing-masing dimensi terdapat lima aitem. Reliabilitas 

untuk dimensi self-efficacy adalah 0,851; reliabilitas dimensi accountability adalah 

0,713; reliabilitas dimensi sense of belonging sebesar 0,803; dan reliabilitas dimensi 

self-identity adalah 0,852.  

Pernyatan tiap aitem disajikan dalam bentuk tertutup, artinya responden 

tidak diberi pilihan jawaban lain selain jawaban yang telah disediakan di dalam 

daftar pertanyaan. Skala ini menyediakan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju 

(SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Berikut blue print dari skala ini : 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kepemilikan Psikologis 

Dimensi Aitem favorable Jumlah aitem 

Self-efficacy 1, 5, 9, 13, 17 5 

Accountability 2, 6, 10, 14, 18 5 

Sense of belonging 3, 7, 11, 15, 19 5 

Self-identity 4, 8, 12, 16, 20 5 

 Jumlah aitem 20 
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3.3.1.2 Skala Adversity Quotient 

Instrumen  yang digunakan untuk mengukur variabel AQ adalah skala 

adversity quotient yang diadaptasi oleh Firmansyah, Djatmika dan Hermawan 

(2016) dari skala yang dibuat oleh Stoltz. Skala ini berisikan 16 aitem yang terdiri 

dari 4 aitem control (kendali), 4 aitem untuk dimensi origin-ownership (asal-usul), 

4 aitem untuk dimensi reach (jangkauan), dan 4 aitem untuk dimensi endurance 

(daya tahan). Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk skala ini diujikan oleh 

Firmansyah et al kepada 30 responden dan mendapatkan nilai reliabilitas 0,869 

dengan rentangan nilai aitem antara 0,682 – 0,899. 

Dalam menjawab skala ini, responden diminta memberi respon terhadap 

pernyataan-pernyataan yang menyatakan seberapa setuju bahwa pernyataan per 

aitemnya sesuai dengan dirinya. Pernyatan tiap aitem disajikan dalam bentuk 

tertutup, artinya responden tidak diberi pilihan jawaban lain selain jawaban yang 

telah disediakan di dalam daftar pertanyaan. Terdapat lima pilihan jawaban, yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju (STS). Adapun blue print skala ini adalah : 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Adversity Quotient 

Dimensi Aitem favorable Jumlah aitem 

Control 1, 5, 9, 13 4 

Origins/ownership 2*, 6*, 10, 14* 4 

Reach 3*, 7, 11*, 15* 4 

Endurance 4, 8, 12, 16* 4 

 Jumlah aitem 16 

Keterangan simbol * adalah aitem yang dieliminasi setelah uji validitas dan 

reliabilitas.  
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data   

Azwar (2014) mengartikan validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes 

dikatakan memiliki nilai validitas yang tinggi apabila alat tersebut dapat 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Dimana hal ini berarti bahwa hasil ukur dari pengukuran tersebut 

merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat atau merupakan fakta atau 

keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Matondang, 2009). Suatu aitem 

dikatakan valid jika memenuhi kriteria koefisien korelasi sebesar ≥ 0,3. 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama 

adalah menguji pemahaman subjek terhadap aitem melalui uji bahasa yang 

dilakukan kepada 10 guru sekolah. Bahasa atau penggunaan kata pada aitem yang 

kurang dapat dipahami atau menimbulkan kekeliruan persepsi akan direvisi. Tahap 

kedua adalah melakukan uji validitas konstruk dengan melakukan uji statistik 

menggunakan Pearson Product Moment dengan program SPSS.  Tahap ini 

dilakukan setelah pengambilan data atau menggunakan uji coba terpakai. Validitas 

aitem dapat dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation (CITC). Kriteria 

pemilihan aitem menggunakan CITC biasanya menggunakan batas koefisien ≥0.3 

(Azwar, 2014). 

Bungin (2011) menjelaskan reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur 

dengan target yang hendak diukur sehingga alat ukur dapat dipercaya dan 

diandalkan. Reliabilitas diukur atau diuji menggunakan Cronbach Alpha 

menggunakan program SPSS. Suatu tes dikatakan reliabel apabila nilai cronbach 
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alpha yang dimilikinya sebesar > 0,70 (Azwar, 1997). Tentu saja bila skor semakin 

tinggi hal itu menunjukkan bahwa alat ukur tersebut dapat lebih dipercaya dan 

diandalkan. 

3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Kepemilikan Psikologis  

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk skala kepemilikan psikologis menunjukkan 

bahwa tidak ada aitem yang perlu digugurkan karena nilainya yang sudah cukup 

valid yaitu pada dimensi self-efficacy didapatkan nilai CITC antara 0,567 – 0,707, 

dimensi accountability antara 0,399 – 0,531, dimensi sense of belonging memiliki 

nilai CITC pada rentang 0,418 – 0,670, dan dimensi self-identity memiliki nilai 

CITC 0,310 – 0,614. Skala kepemilikan psikologis juga dapat dikatakan reliabel 

karena hasil uji reliabilitas pada 114 subjek menghasilkan nilai reliabilitas pada 

dimensi self-efficacy α=0,827, dimensi accountability α=0,688, dimensi sense of 

belongingness memiliki nilai α=0,808, dan dimensi self-identity memiliki nilai 

α=0,728. 

3.3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Adversity Quotient 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk skala adversity quotient, 

didapatkan hasil bahwa aitem-aitem pada skala Adversity Quotient memiliki nilai 

CITC pada rentang antara 0,263 – 0,568, sehingga dapat dikatakan bahwa skala 

tersebut memiliki validitas yang cukup baik. Skor tersebut didapatkan setelah 

peneliti menggugurkan 7 aitem yang memiliki nilai CITC <0,3 yaitu aitem nomor 

2, 3, 6, 11, 14, 15, dan 16. Kemudian skala adversity quotient juga dinyatakan cukup 

reliabel dengan nilai reliabilitas α=0,682. 
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Dengan skor CITC dan cronbach alpha yang diperoleh dari hasil uji 

validitas dan reliabilitas yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa skala adversity 

quotient dan skala kepemilikan psikologis yang dipakai pada penelitian ini cukup 

valid dan reliabel. 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak digeneralisasikan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Populasi sebaiknya terdiri dari kelompok subjek yang 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakannya dari kelompok subjek 

yang lain (Sugiarto, Siagian, Sunaryanto, & Oetomo, 2003). Kemudian sampel 

sendiri adalah merupakan bagian dari populasi. Walaupun sampel bisa jadi hanya 

sebagian kecil dari jumlah total populasi, sampel harus mampu menjadi wakil 

populasi dengan baik sehingga tujuan menggeneralisasi dapat reliabel.  

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai guru 

tetap baik pria maupun wanita di sekolah X, Y, dan Z Surabaya. Penelitian ini tidak 

perlu menggunakan teknik sampling karena seluruh anggota populasi akan 

digunakan sebagai subjek penelitian (total population study). Pada penelitian ini 

jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 114 guru. 

 

3.5 Analisis Data 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi. Uji 

korelasi ganda menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. 
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Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yaitu 

kepemilikan psikologis dengan adversity quotient.  

Sebelum melakukan uji korelasi, peneliti melakukan uji normalitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data yang telah dihimpun 

termasuk distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan alat 

bantu aplikasi ukur SPSS. Data dapat dikatakan normal apabila memenuhi nilai 

koefisien ≥ 0,05. Jika hasil uji variabel terikat normal, maka data akan dianalisis 

menggunakan uji Pearson Product Moment, namun jika hasil uji didapati tidak 

normal maka data akan diuji menggunakan uji non parametrik Spearman Rank Test. 

  


