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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan desain penelitian 

korelasional. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

memfokuskan pada data-data dalam bentuk angka atau numerik, yang kemudian 

diolah dengan menggunakan statistika (Azwar, 2007). Desain penelitian 

korelasional adalah penelitian yang mencari tahu hubungan antar dua variabel, 

tidak dalam bentuk sebab akibat, namun juga timbal balik antar dua variabel 

(Subana dan Sudrajat, 2005). Penelitian ini akan menelaah hubungan antara 

psychological well-being dan academic performance pada mahasiswa jurusan X 

Universitas Y di Surabaya.  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas - Psychological well-being 

Psychological well-being adalah tinggi rendahnya skor hasil penilaian 

seseorang terhadap dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Ryff  (1989) yang 

meliputi :  

 Self-acceptance (penerimaan diri)  

Seberapa mampu individu menerima keadaan dirinya dengan baik 

 Positive relation with others (Hubungan yang positif dengan orang lain)  

Seberapa mampu individu memiliki hubungan interpersonal yang hangat 

dan saling mempercayai. 
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 Autonomy (Otonomi) 

Seberapa mampu individu menentukan nasib sendiri, independen, dan 

mampu mengatur perilaku dari dalam diri 

 Environmantal Mastery (Penguasaan lingkungan) 

Seberapa mampu individu untuk memilih dan menciptakan lingkungan 

yang cocok untuk kondisi.  

 Purpose in Life (Tujuan hidup) 

Seberapa mampu individu menentukan tujuan dan makna dalam hidup 

 Personal Growth (pengembangan pribadi) 

Seberapa mampu individu untuk tidak hanya mencapai satu karakteristik 

tapi terus melanjutkan potensi diri. 

Skor pada skala Psychological well-being menunjukkan bagaimana well-being 

seorang individu. Semakin tinggi skor maka berarti tingkat psychological well-

being mereka tinggi, begitu pula sebaliknya 

3.2.2. Variabel Tergantung – Academic Performance 

Academic Performance adalah wujud hasil belajar seorang pelajar yang 

merupakan hasil penilaian di bidang ilmu, ketrampilan dan perilaku yang 

diwujudkan dalam bentuk nilai. Untuk mahasiswa IPK (Indeks Prestasi 

Kumulatif) merupakan indikator dari academic performance. Semakin tinggi IPK 

maka semakin tinggi academic performance-nya. Sebaliknya semakin rendah IPK 

maka semakin rendah academic performance-nya. Untuk mengukur academic 

performance didapat dari respon subjek pada pertanyaan mengenai IPK. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa survei, sedangkan 

alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

skala yang mengukur variabel psychological well-being dan academic 

performance. Skala psychological well-being yang digunakan adalah SPWB 

(Scale of Psychological Well-Being) dari Ryff (1989). Sedangkan untuk academic 

performance peneliti menggunakan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) sebagai data. 

3.3.1.1 Skala Psychological well-being 

` Skala psychological well-being yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SPWB (Scale of Pychological Well-Being) dari Ryff (1989). Skala ini memiliki 42 

aitem yang mencakup dimensi-dimensi dari psychological well-being yaitu self-

acceptance, positive relation with others, autonomy, environmental mastery, 

purpose in life, personal growth. Dalam skala ini subjek penelitian diminta untuk 

membaca pernyataan yang disediakan dan kemudian memilih pilihan jawaban 1 

sampai dengan 6. Semakin kecil pilihan jawaban yang dipilih oleh yang 

bersangkutan menandakan semakin tidak setuju dengan pernyataan yang ada. 

Sebaliknya semakin besar pilihan jawaban yang dipilih maka semakin setuju 

dengan pernyataan yang ada, dan Berikut adalah tabel blueprint skala 

psychological well-being   
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Tabel  3.1 

Blueprint Skala psychological well-being 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah 

Aitem 

Autonomy 1,7,25,37 13,19,31 7 

Environmental Mastery 2,8,20,38 14,26,32 7 

Personal Growth 9,21 3,15,27,33,3

9 

7 

Positive relation with others 4,22,28,40 10,16,34 7 

Purpose in life 29,35 5,11,17,23,4

1 

7 

Self-acceptance 6,12,24,42 18,30,36 7 

Total   42 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas adalah sejauh apa ketepatan alat ukur penelitian dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu alat ukur bisa dikatakan memiliki validitas yang baik jika 

alat ukur telah sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran. Validitas memiliki 

tiga jenis yaitu validitas isi (content validity), validitas berdasar kriteria (criterion-

related validity), dan validitas konstruk (construct validity) (Azwar, 2000). 

Uji validitas didapatkan dari  skor aitem skala psychological well-being. 

Validitas aitem dapat dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation. Kriteria 

pemilihan aitem menggunakan Corrected Item-Total Correlation biasanya 

menggunakan batas koefisien ≥ 0,3 dengan ρ < 0,05 (Azwar, 2014). 

Reliabilitas adalah sejauh mana keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur. 

Skor dikatakan stabil apabila skor yang didapat pada waktu yang berbeda hasilnya 

relatif sama. Arti lain reliabilitas adalah ketika subjek yang diberi pengukuran 
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akan menempati ranking yang relatif sama pada tes yang berbeda dengan alat tes 

yang sama (Singh, 1986; Thorndike, 1991 dalam Widodo, 2006). 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Alpha Cronbach dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Alat ukur akan dinyatakan reliabel jika 

memenuhi nilai alpha reliability sebesar ≥ 0,6 - 0,7 (Hair et al, 2010).  

Tabel 3.2 

Tingkat Reliabilitas Dimensi Psychological Well-Being 

Dimensi Alpha-

chronbach 

Keterangan 

Autonomy 0.614 Reliabel  

Environmental Mastery 0.701 Reliabel  

Personal Growth 0.623 Reliabel  

Positive relation with others 0.694 Reliabel  

Purpose in life 0.718 Reliabel  

Self-acceptance 0.712 Reliabel  

 

Pada penelitian ini skala psychological well-being didapatkan nilai CITC 

0,293-0,596. Dari 42 skala terdapat 12 aitem yang digugurkan karena tidak 

memenuhi syarat validitas. Berikut ini blueprint Skala psychological well-being 

setelah eliminasi 
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Tabel 3.3  

Blueprint Skala psychological well-being setelah eliminasi 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah 

Aitem 

Autonomy 1 19,31 3 

Environmental Mastery 2,8,20,38 14,26,32 7 

Personal Growth 9,21 3,27,33,39 6 

Positive relation with others - 10,16,34 3 

Purpose in life 29,35 5,11,17,23 6 

Self-acceptance 12,42 18,30,36 5 

Total   30 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Sugiono (2014) mengartikan populasi sebagai wilayah yang ditetapkan oleh 

peneliti dan terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu 

untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian sampel menurut Sugiono 

(2014) adalah sebagian kecil dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan X universitas Y di Surabaya yaitu sebanyak 1169 mahasiswa. 

Karakteristik untuk sampel adalah mahasiswa aktif semester 2 sampai semester 8. 

Adapun sampel yang berhasil didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 151 

mahasiswa. 
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Stratified random sampling dipilih dalam pengambilan sampel penelitian ini. 

Stratified random sampling adalah metode pemilihan sampel dari sebuah populasi 

yang memiliki strata dan mempunyai unsur atau anggota yang tidak homogen 

(Sugiyono, 2012). Peneliti melakukan undian dengan cara menuliskan semua mata 

kuliah masing-masing semester ke sebuah kertas kecil dan memilihnya secara 

acak. Setelah memilih masing-masing satu mata kuliah tiap semesternya peneliti 

kemudian menghubungi dosen yang mengajar mata kuliah tersebut untuk 

meminta ijin dilakukannya penyebaran angket ke dalam kelas yang beliau ajarkan. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan distribusi 

data. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnorv dengan 

bantuan program SPSS (Riduwan, 2012). Data dapat dikatakan terdistribusi 

normal apabila ρ >  0,05.  
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3.5.2 Uji Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti menggunakan Spearman Rank. Uji 

Spearman digunakan karena data yang digunakan merupakan data non-parametik.  

Uji korelasi Spearman Rank dilakukan untuk melihat hubungan antara 

psychological well-being dan academic performance pada mahasiswa Universitas 

X di Surabaya. Data dikatakan ada korelasi jika nilai koefisien korelasi sebesar ≥ 

0,3 dengan nilai p <0.05. 

 


