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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan desain korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial dan well being pada entrepreneur di Surabaya.  

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas: Dukungan Sosial 

Dukungan sosial didefinisikan sebagai dukungan dari lingkungan sosialnya 

yang ditentukan melalui persepsi terhadap dukungan (perceived support), baik 

berasal dari dukungan instrumental maupun dukungan ekspresi emosional 

terhadap individu penerima. Tinggi rendahnya dukungan sosial ditentukan melalui 

modifikasi alat ukur MSPSS (Setiawan, 2013). Fokus utama dalam pengukuran 

dukungan sosial ini bertumpu pada sumber-sumber dari dukungan sosial dan 

bentuk dukungan bagi pekerjaan subyek. Sumber-sumber dukungan sosial 

tersebut dinilai berdasarkan sumber dari keluarga, teman dan rekan kerja. 

Semakin tinggi skor yang didapat pada modifikasi alat ukur MSPSS 

menunjukkan tingginya dukungan sosial yang diterima subyek. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapat menunjukkan rendahnya dukungan sosial yang 

diterimanya. 
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3.2.2 Variabel Tergantung  

Variabel tergantung: Well Being 

  Well Being didefinisikan sebagai konsep kesehatan mental penuh individu 

yang ditandai dengan derajat kebahagiaan dan aktualisasi potensi kehidupan diri 

individu. Tinggi rendahnya well being diukur menggunakan adaptasi alat ukur 

PLS-R (Tanaka et al., 2006). Aspek yang digunakan untuk mengukur well being 

mengacu pada Tanaka et al. (2006), yakni: 

a. Life Satisfaction (Kepuasan Hidup) 

b. Negative Mood (Perasaan Negatif) 

c. Vitality to Challenge (Daya Juang terhadap Tantangan) 

d. Emotional Stability (Stabilitas Emosi) 

Semakin tinggi skor yang didapat pada adaptasi alat ukur PLS-R 

menunjukkan tingginya tingkat well being individu. Sebaliknya, semakin rendah 

skor yang didapat menunjukkan rendahnya tingkat well being individu. 

 

3.3 INSTRUMEN PENELITIAN 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode skala, 

yaitu suatu metode pengambilan data di mana data-data yang diperlukan dalam 

penelitian diperoleh melalui pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diajukan 

kepada responden. Skala dalam penelitian ini terdiri atas dua macam skala, yakni 

skala untuk mengukur dukungan sosial dan skala untuk mengukur well being 

individu. 
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3.3.1.1 Skala Dukungan Sosial  

Skala dukungan sosial menggunakan modifikasi dari alat ukur 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang disusun oleh 

Zimet et al. (1988). Alat ukur ini menggunakan skala interval, dimana terdapat 

pilihan jawaban sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Subyek akan diminta 

untuk mengisi derajat persetujuannya pada pilihan angka yang tersedia. Nilai dari 

pilihan jawaban disimbolkan dalam rentang 1 sampai 5, dengan semakin besar 

angka mengindikasikan persetujuan subyek. Penggunaan rasio interval secara 

jelas tergambarkan dalam alat ukur. Skor total didapat dengan cara mencari rata-

rata nilai dari skor masing-masing item, sehingga kemungkinan skor total berkisar 

dari 1-5. 

Alat ukur MSPSS semula berjumlah 12 aitem, yang berdasarkan kepada 3 

sumber dukungan sosial yang berbeda; yakni keluarga, teman dan significant 

others (Zimet et al., 1988). Namun, untuk keperluan penelitian dalam lingkungan 

kerja, peneliti berargumen bahwa perlu adanya sumber dukungan dari rekan 

kerja/work-colleagues. Hal ini didasarkan pada penelitian Frese (1999) dan 

Holahan dan Moos (dalam Zimet et al., 1988) yang menemukan adanya sumber 

dukungan dari rekan kerja yang juga berhubungan dengan dukungan sosial. 

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan modifikasi alat ukur MSPSS 

dengan mengubah sumber dari significant others menjadi sumber dari rekan kerja 

dan berfokus pada dukungan bagi pekerjaan subyek, yang disusun oleh Setiawan 

(2013). 

Adapun Tabel 3.1 berikut ini merupakan tabel blue-print alat ukur 

dukungan sosial (Setiawan, 2013). 
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3.3.1.2 Skala Well Being 

 Skala well being pada penelitian ini menggunakan adaptasi dari alat ukur 

Psychological Lively Scale – Revised (PLS-R). Alat ukur ini merupakan hasil 

revisi yang dilakukan terhadap psychological lively scale (PLS). Pada hasil 

analisa faktor ditemukan 14 aitem PLS-R dengan 4 aspek, yakni life satisfaction, 

emotional stability, negative mood dan vitality to challenge (Tanaka et al., 2006). 

Adaptasi alat ukur ini menggunakan skala interval, dimana individu dapat menilai 

seberapa tinggi derajat kesesuaian diri individu dengan pertanyaan pada aitem. 

Nilai dari pilihan jawaban disimbolkan dalam rentang 1 sampai 5, dengan 

semakin besar angka mengindikasikan kesesuaian subyek dengan aitem. Skor 

total didapat dengan cara mencari rata-rata nilai dari skor masing-masing item, 

sehingga kemungkinan skor total berkisar dari angka 1-5. 

Pada proses skoring, ketiga aspek PLS-R (life satisfaction, emotional 

stability dan vitality to challenge) dinilai seperti biasa. Sementara itu, pada aspek 

negative mood skoring dilakukan dengan dibalik atau dikonversikan. Sebagai 

contoh, jika subyek memilih jawaban dengan nilai 4 pada nomor aitem negative 

mood, maka angka skoring dibalik menjadi 1; begitu pula sebaliknya. 

Sumber Nomor aitem 
Keluarga 3, 4, 8, 11 

Teman 6, 7, 9, 12 

Rekan kerja 1, 2, 5, 10 

Tabel 3.1: Blue-Print Alat Ukur Dukungan Sosial	  
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 Jumlah total aitem dalam PLS-R adalah 16. Namun, terdapat dua aitem 

dalam PLS-R yang digunakan sebagai aitem kejujuran dan tidak termasuk dalam 

penilaian. Kedua aitem tersebut digunakan untuk mengecek bias subyek dalam 

mengisi alat ukur. Jika jumlah skoring kedua aitem kejujuran tersebut adalah 2, 

maka disimpulkan bahwa subyek memiliki kecenderungan menjawab aitem 

dengan mengikuti yang seharusnya di masyarakat (favorable) dan bukan yang 

sebenarnya terjadi dalam diri individu. Peneliti memutuskan untuk tidak 

menggunakan subyek yang menjawab demikian. 

 Tabel 3.2 berikut ini merupakan tabel blue-print alat ukur PLS-R yang 

dikembangkan oleh Tanaka et al. (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam mengukur fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Suatu tes dengan 

tingkat validitas yang tinggi merujuk pada ketepatan penggunaan alat ukur sesuai 

dengan maksud dan tujuan dari alat ukur tersebut. Lebih lanjut, validitas mengacu 

pada kemampuan alat ukur mengukur secara valid pada satu tujuan spesifik. 

Aspek dalam PLS-R Aitem Aitem 
reverse 

Life Satisfaction 4, 8, 12, 
16 

- 

Negative Mood - 3, 7, 10 

Emotional Stability 1, 5, 13 - 
Vitality to Challenge 2, 6, 9, 14 - 

Aitem Kejujuran 11, 15 

Tabel 3.2: Blue-Print Alat Ukur Well Being	  
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Pengujian validitas aitem dilakukan dengan melihat daya beda per aitem dengan 

mean total seluruh alat ukur. Hal ini diperoleh dari pengujian Pearson Product 

Moment melalui program SPSS. Angka validitas yang baik untuk sebuah 

penelitian ilmu sosial adalah jika p-value dibawah 0,05 dan kekuatan korelasi (r) 

di atas 0,3. 

Reliabilitas merupakan aspek kedua dalam uji psikometri alat pengumpul 

data. Meskipun reliabilitas memiliki berbagai nama lain (keajegan, kestabilan, 

konsistensi, dll), namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 1997). Oleh 

karena itu, diperlukan uji reliabilitas guna memperoleh keterpercayaan alat ukur 

sebagai pengumpul estimasi skor yang sebenarnya. Uji reliabilitas menggunakan 

konsistensi internal alat ukur. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Alpha-

Cronbach dalam program SPSS. Menurut Nunnally (dalam Drost, 2011), nilai 

ideal reliabilitas yang baik adalah diatas 0,7. 

 

3.3.2.1 Skala Dukungan Sosial 

Hasil penilaian psikometri yang dilakukan beberapa penelitian pada alat 

ukur MSPSS menunjukkan adanya tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. 

Studi mengenai MSPSS yang digunakan pada 275 mahasiswa menunjukkan 

tingkat reliabilitas yang baik (0,88 dan 0,85 pada 3 bulan tes-retest), kekuatan 

validitas faktor yang kuat dan validitas konstruk yang moderat (Zimet et al., 

1988).  

Pada penelitian MSPSS dengan kelompok 154 mahasiswa yang tinggal di 

daerah urban menunjukkan konsistensi internal sebesar 0,91; pada keluarga, 
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teman dan significant others masing-masing adalah 0,90, 0,94, 0,95 (Dahlem, 

Zimet dan Walker, 1991). Keluarga dan teman juga ditemukan memiliki tingkat 

independensi yang tinggi sebagai sumber dukungan sosial. Kekuatan reliabilitas 

yang sama ditemukan oleh Zimet et al. (1990) pada kelompok wanita hamil, 

individu pendatang dan pasien dengan obat. 

Salah satu penelitian MSPSS yang dilakukan dengan uji coba adaptasi 

bahasa adalah pada penelitian Akhtar et al. (2010) yang mengadaptasi MPSS ke 

dalam bahasa Urdu (Asia Selatan). Penelitian tersebut menunjukkan adanya 

tingkat konsistensi yang tinggi (0,92) dan validitas konstruk yang baik (Akhtar et 

al., 2010).  

3.3.2.2 Skala Well Being 

Konsistensi internal PLS-R ditemukan sangat tinggi (0,70-0,81) dalam 

penelitian Tanaka et al. (2006) pada 6,597 orang dewasa. Validitas faktor dan 

validitas konstruk PLS-R juga ditemukan baik. Tinjauan terkait umur pada 

penelitian dengan rentang umur 20-60 tahun serta penelitian terkait  gender 

menunjukkan tingkat validitas dan reliabilitas PLS-R yang baik terlepas dari umur 

dan gender individu (Tanaka et al., 2006, 2008). Hasil penilaian psikometri dari 

PLS-R menganjurkan penggunaan PLS-R dalam mengukur kesehatan mental 

individu (Tanaka et al., 2006). 

3.3.3 Adaptasi, Modifikasi, dan Uji Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua instrumen alat ukur, yakni MSPSS dan 

PLS-R. Namun, kedua alat ukur tersebut merupakan alat ukur yang berasal dari 

luar Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa perlu adanya tahapan-
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tahapan proses untuk mengadaptasi dan memodifikasi alat ukur. Hal ini dilakukan 

melalui: 

a. Translating alat ukur. Tahap ini dilakukan dengan meminta pendapat dari 

ahli (professional judgement) untuk membantu dalam menentukan kalimat 

yang tepat dalam proses penerjemahan. Professional judge (pembimbing) 

dalam hal ini memberikan bimbingan mengenai ketepatan kalimat yang 

digunakan dalam merepresentasikan validitas soal. Selain itu,  pembimbing 

juga membantu penyesuaian alat ukur dengan budaya di Indonesia 

(adaptasi) dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan (modifikasi). 

Khusus pada alat ukur PLS-R penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

dilakukan dua kali, melalui PLS-R dalam bahasa aslinya, yakni bahasa 

Jepang (dengan bantuan penerjemah) dan pada PLS-R dalam bahasa 

Inggris. Kemudian, peneliti memilih satu dari kedua hasil terjemahan 

tersebut (dari bahasa Jepang dan Inggris) yang paling cocok dengan bahasa 

Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan terjemahan ke dalam 

bahasa Indonesia yang lebih akurat. Dalam proses ini, juga dilakukan back 

translating untuk memastikan isi kalimat baru tidak mengubah makna yang 

ingin disampaikan dari soal. 

b. Melakukan uji coba tahap awal. Uji coba ini bertujuan untuk melihat apakah 

kalimat yang digunakan dalam alat ukur cukup dapat dimengerti subyek. Uji 

coba awal dilakukan pada tanggal 29 April – 1 Mei 2013. Alat ukur 

diberikan kepada 55 subyek (21 entrepreneur) dengan karakteristik dewasa 

(25 – 55 tahun) dan bekerja. Dalam uji coba awal ini juga dilakukan interviu 

kepada subyek untuk mendapatkan feedback dari subyek secara mendalam. 
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c. Melakukan revisi dari uji coba awal alat ukur. Beberapa revisi dilakukan 

yang meliputi bagian demografis, 2 soal pada alat ukur PLS-R (nomor 3 dan 

13) serta pilihan jawaban pada skala PLS-R. Peneliti mempelajari mengenai 

setting pengisian alat ukur, waktu yang digunakan, serta kejadian-kejadian 

yang perlu diwaspadai.  

d. Melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Dalam penelitian ini, uji 

validitas aitem dari skala dukungan sosial dan well being dilakukan terhadap 

94 subyek penelitian. Dari hasil pengujian tersebut, tidak ada aitem pada 

alat ukur dukungan sosial dan well being yang gugur sehingga seluruh aitem 

tergolong valid (lihat lampiran). Reliabilitas skala dukungan sosial adalah 

0,884 dan reliabilitas untuk skala well being adalah 0,779, yang 

menunjukkan kedua skala tersebut ajeg dan dapat dipercaya. 

3.4 POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

3.4.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang, kejadian, atau 

benda, yang dijadikan obyek penelitian dengan karakteristik tertentu yang lengkap 

dan jelas (Usman, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok 

entrepreneur di Surabaya. Untuk mendapatkan gambaran kelompok entrepreneur 

dengan lebih terpadu dan tepat, peneliti memberi kriteria pada populasi 

entrepreneur yang digunakan: 

a. Usia usaha yang dimiliki tidak kurang dari 3 tahun.  

 Usaha yang dimiliki sampel merupakan usaha yang telah stabil dan bertahan 

(sustain). Hal ini didasarkan pada buah pemikiran bahwa perusahaan yang dapat 

bertahan atau sustain menunjukkan indikasi pengembangan perusahaan dan 
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inovasi dari entrepreneur. Dalam hal ini, peneliti mengambil batasan usia usaha 

yang telah bertahan selama tiga (3) tahun (Schumpeter dalam Chay, 1993). Usia 

usaha 3 tahun juga dipilih dengan asumsi entrepreneur telah merasakan 

kehidupan sebagai seorang pengusaha sehingga dapat merepresentasikan 

kelompok entrepreneur dengan lebih baik. 

b. Entrepreneur yang bekerja. 

Entrepreneur dalam hal ini juga harus merupakan individu yang bekerja dan 

turut campur dalam kegiatan bisnis perusahaannya sendiri. Hal ini berarti seorang 

wirausaha dalam populasi ini bukanlah wirausaha yang hanya sekedar memiliki 

bisnis namun tidak benar-benar terjun dalam bisnisnya tersebut. 

c. Berdomisili di Surabaya. 

 Kerlinger dan Lee (2000) menyatakan bahwa ukuran jumlah sampel yang 

paling minimal dalam melakukan uji korelasi adalah 30. Meskipun tidak 

dijelaskan berapa jumlah ideal yang sebaiknya digunakan, tetapi umumnya 

semakin besar jumlah sampel yang digunakan, maka kesalahan (error) statistik 

yang terjadi akan lebih kecil. Dalam penelitian ini, jumlah subyek yang digunakan 

adalah sebanyak 94 subyek. 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Subyek yang menjadi sampel penelitian dipilih dengan menggunakan jenis 

non-probability sampling, khususnya teknik incidental sampling. Hal ini berarti 

subyek dipilih berdasarkan pada ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses 

populasi dari sudut peneliti	  (Bungin, 2001).	  Kemudahan cara pengambilan sampel 

dan kepastian didapatkannya partisipan menjadi kekuatan dari teknik ini. Cara ini 

paling cocok digunakkan pada jenis populasi subyek yang sibuk ataupun sulit 
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ditemui (Bungin, 2001). Mengingat karakter tersebut juga ditemui pada kelompok 

pengusaha, peneliti berargumen bahwa cara pengambilan sampel dengan 

incidental sampling masih dapat dibenarkan pada penelitian ini.  

Cara ini juga digunakan karena populasi entrepreneur di Surabaya 

tergolong populasi tak terhingga, yang berarti jumlah populasi yang besar dan 

tidak dapat ditentukan jumlah pasti dalam populasi tersebut (Bungin, 2001). Hal 

ini berarti sampel yang dapat menjadi partisipan adalah subyek yang dapat 

dijangkau oleh peneliti. Akibatnya, kelemahan dalam teknik ini adalah hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasi pada populasi secara keseluruhan dan subyek 

yang paling mudah dijangkau peneliti belum tentu representatif bagi populasi 

(Bungin, 2001). 

3.5 ANALISIS DATA 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Pearson 

Product Moment melalui program SPSS. Namun, sebelumnya dilakukan terlebih 

dahulu uji asumsi untuk memastikan data yang dimiliki telah memenuhi kriteria 

pengukuran parametrik. Adapun uji asumsi yang perlu dilakukan adalah uji 

normalitas dan uji linearitas. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui keabsahan sebaran data. Data 

yang memenuhi kriteria uji parametrik adalah data yang terdistribusi dengan 

normal. Oleh karena itu, data yang didapatkan akan diuji terlebih dahulu dengan 

pengukuran Kolmogorov-smirnov untuk mengetahui kenormalan sebaran data. 

Selain itu, pada uji linearitas akan diuji apakah model data berbentuk linear atau 

tidak. Hal ini dilakukan dengan menggunakan test for linearity pada program 

SPSS.  




