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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Penelitian dengan teknik 

korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel 

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lainya, berdasarkan 

koefisien korelasi (Azwar, 2010). Penelitian ini bermaksud untuk melihat 

hubungan adversity quotiont dengan kebahagiaan pada mahasiswa baru di 

Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.  

Bagan Desain Penelitian 

 

 

Keterangan: 

       : Hubungan 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti terdiri atas satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat, yakni : 

Variabel Independent  ( X ) : Adversity Quotient   

Variabel Dependent    ( Y ) : Kebahagiaan 

 

 

X 
ADVERSITY QUOTIENT 

 

 

 

Y 
KEBAHAGIAAN 
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C. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional varabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Adversity Quotient 

Adversity quotient adalah kecerdasan individu dalam berfikir, mengontrol, 

mengelola, dan mengambil tindakan dalam meghadapi kesulitan, hambatan atau 

tantangan hidup, serta mengubah kesulitan maupun hambatan tersebut menjadi 

peluang untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan.  

2. Kebahagiaan 

Sesuatu yang membuat pengalaman yang menyenangkan berupa perasaan 

senang, damai dan termasuk juga didalamnya kesejahteraan, kedamaian pikiran, 

kepuasan hidup serta tidak adanya perasaan tertekan.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari tapi meliputi 

seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau pada angkatan 2016 sebanyak 159 mahasiswa baru. 
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2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh popolasi. Adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa baru fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang berjumlah 114 

mahasiswa baru. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin sebagai alat untuk menghitung ukuran sampel karena jumlah populasi yang 

diketahui lebih lebih dari 100 responden. Untuk lebih jelas, berikut bentuk rumus 

Slovin: 

 n= 
 

      
 

n= 
   

  (   ) (      )
 113,7 = 114 

Keterangan: 

n = Number of Samples (jumlah sampel) 

N = Total Population (jumlah Populasi) 

E
2
 = Error tolerance (batas toleransi kesalahan (5%) 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proporsional non-random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara 

proporsi yang digunakan jika karakteristik populasi terdiri dari kategori, 

kelompok, atau golongan yang setara atau sejajar. Alasan menggunakan teknik ini 

karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini hanya mahasiswa tahun 2016 

di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang terbagi menjadi 5 kelas. Agar semua 

kelas dapat terwakili, maka sampel diambil dari masing-masing kelas dengan 

proporsi menggunakan rumus sebagai berikut: 
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ni =  
  

 
   

Dimana :  

ni = jumlah sampel 

n  = jumlah sampel keseluruhan  

Ni : jumlah populasi  

N : jumlah populasi keseluruhan 

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel pada masing-

masing strata. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 

Data Sampel 

Populasi  Jumlah 

Kelas A   

   
         

26 responden 

Kelas B   

   
         

25 responden 

Kelas C   

   
         

24 responden 

Kelas D   

   
         

24 responden 

Kelas E   

   
         

15 responden 

 

Jumlah  114 Responden 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 

psikologi. Skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya 

dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain seperti: angket, daftar isian, 

inventori dan lain-lain. Skala psikologi mengacu pada alat ukur aspek atau atribut 

afektif (Azwar, 2010). 
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1. Alat Ukur Penelitian 

Untuk dapat data yang sesuai dengan variabel penelitian, maka disusun 

suatu skala yang dikembangkan melalui defenisi oprasional tentang variabel yang 

menjadi fokus dalam penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian  ini 

adalah Adveresity Response Profile (ARP) dan Skala Subjektif Kebahagiaan. 

a. Skala Adversity Quotient (AQ) 

Skala adversity response profile (ARP) yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan konstruk AQ yang diciptakan oleh Stoltz (2000). AQ terdiri dari 

4 dimensi yaitu: Kendali/control (C), Kepemilikan/origin and ownership (O2), 

Jangkauan /reach (R) dan Daya tahan/endurance (E). 

Tabel 3.2  

Blue Print skala Adversity Quotient (AQ) sebelum Try Out 

No Dimensi Item Jumlah  

1 Control   1,7,13,15,17 5 

2 Orign and ownership  2,6,11,16,18 5 

3 Reach  3,5,9,12,20 5 

4 Endurance 4,8,10,14,19 5 

         Jumlah  20 20 

 

 

b. Skala Kebahagiaan 

Skala kebahagiaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kebahagiaan subjektif dari Sonja Lyubomirsky.  

Tabel 3.3 

Blue print skala Kebahagiaan sebelum Try Out 

No Indikator Item Jumlah 

1 Tanggapan diri secara umum 1 1 

2 Tanggapan diri  di bandingkan dengan sebagian 

besar teman sebaya  

2 1 

3 Seberapa mirip karakterisasi kebahagiaan 3 1 

4 Seberapa jauh kemiripan penggambaran diri 

merasa tidak begitu bahagia 

4 1 

         Jumlah 4 4 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya, maka 

perlu di uji coba kepada 45 mahasiswa baru Psikologi UIN Suska Riau pada 

tanggal 03 s.d 06 Januari 2018. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reabilitas alat ukur yang digunakan sehingga diperoleh aitem-

aitem skala yang layak digunakan sebagai alat ukur. 

2. Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau dapat memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2010). 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi 

(content validity). Menurut Azwar (2010) validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi melalui pengujian terhadap isi suatu alat ukur dengan cara melakukan 

analisis secara rasional atau lewat professional judgement terhadap aitem-aitem 

yang terdapat di dalam alat ukur tersebut. Penggunaan validitas isi akan 

menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam alat ukur mencakup keseluruhan 

kawasan isi yang hendak diukur oleh alat ukur tersebut. Dalam hal ini,  

professional judgement dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber 

seminar. 
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3. Uji Daya Beda 

Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan aitem total, biasanya 

digunakan batasan 0,30. Tetapi jika jumlah aitem yang lolos masih kurang 

mencukupi maka dapat mempertimbangkan untuk menurunkan batas kriteria 

menjadi 0,25 (Azwar, 2010). 

Pada penelitian ini menggunakan tingkat keshahihan alat ukur dengan nilai 

korelasi rix ≥ 0,30. Uji validitas menggunakan program SPSS 21 for windows. 

Penguji dilakukan dengan mengkorelasi skor butir dengan skor total. 

a. Adversity Quotient  

Dari hasil perhitungan melalui komputerisasi pada skala adversity quotient 

diperoleh indeks daya beda bergerak dari 0,344 sampai 0,726. Berdasarkan hasil 

uji indeks daya beda diperoleh aitem skala adversity quotient yang dinyatakan 

valid berjumlah 20 aitem. Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala 

adversity quotient adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4  

Blue print skala Adversity quotient valid dan gugur (setelah tryout) 

 

Setelah diperoleh aitem–aitem yang valid, aitem tersebut disusun kembali 

dengan menyesuaikan nomor aitem pada pola aitem sebelumnya. Oleh karena itu 

dibuat blueprint penelitian skala adversity quotient dibawah ini: 

No Dimensi 
Item  

Jumlah 
Valid  Gugur  

1 Control   1,7,13,15,17 - 5 

2 Orign and ownership  2,6,11,16,18 - 5 

3 Reach  3,5,9,12,20 - 5 

4 Endurance 4,8,10,14,19 - 5 

         Jumlah  20 - 20 
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Tabel 3.5 

Blue Print skala Adversity Quotient (Penelitian) 

No Dimensi Item Jumlah  

1 Control   1,2,3,4,5 5 

2 Orign and ownership  6,7,8,9,10 5 

3 Reach  11,12,13,14,15 5 

4 Endurance 16,17,18,19,20 5 

         Jumlah  20 20 

 

b. Kebahagiaan 

Dari hasil perhitungan melalui komputerisasi pada skala kebahagiaan 

diperoleh indeks daya beda bergerak dari 0,698 sampai 0,738. Berdasarkan hasil 

uji indeks daya beda diperoleh aitem skala kebahagiaan yang dinyatakan valid 

berjumlah 3 aitem dan yang gugur 1 aitem. Blue print hasil uji indeks daya beda 

aitem skala kebahagiaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Kebahagiaan (Setelah Try Out) 

No Indikator Item  Jumlah 

Valid Gugur 

1 Tanggapan diri saya secara umum 1 - 1 

2 Tanggapan diri saya di bandingkan 

dengan sebagian besar teman sebaya  

2 - 1 

3 Seberapa mirip karakterisasi 

kebahagiaan 

3 - 1 

4 Seberapa jauh kemiripan penggambaran 

diri merasa tidak begitu bahagia 

 4 1 

          Jumlah  3 1 4 

 

Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem tersebut disusun kembali 

dengan menyesuaikan nomor aitem pada pola aitem sebelumnya. Oleh karena itu 

di buat blue print penelitian skala kebahagiaan dibawah ini: 
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Tabel 3.7 

Blue Print Skala Kebahagiaan (Penelitian) 

No Indikator Item  Jumlah 

1 Tanggapan diri saya secara umum 1 1 

2 Tanggapan diri saya di bandingkan dengan 

sebagian besar teman sebaya  

2 1 

3 Seberapa mirip karakterisasi kebahagiaan 3 1 

 Jumlah 3 3 

 

 

4. Uji Reliabilitas  

Menurut Azwar (2010) uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk melihat seberapa jauh skala ini dapat memberikan hasil yang 

ajeg (konstan) dalam suatu pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi 

atau kepercayaan hasil pengukuran suatu alat ukur. Dalam aplikasinya, reliabilitas 

dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxy’) berada dalam rentang angka dari 0 

sampai 1,00. Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 

1,00 berarti pengukuran semakin reliabel, namun dalam kenyataan pengukuran 

psikologi koefisien sempurna yang mencapai angka rxy’ = 1,00 belum pernah 

dijumpai. 

Tinggi rendahnya reliabilitas ditentukan oleh suatu angka yang disebut 

koefisien reliabilitas angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 1,00. Semakin 

tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. 

Sebaliknya, semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah 

reliabilitasnya. Setelah dianalisis menggunakan koefisien Reliabilitas Alpha dari 

Cronbach dengan menggunakan bantuan komputerisasi SPSS 22.0 for windows. 

Diperoleh reliabilitas aitem-aitem dari variabel adversity quotient sebesar  0,915 

dan reliabilitas aitem-aitem dari variabel kebahagiaan sebesar 0,71. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis dari penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat 

dibaca dan ditafsirkan. Hubungan kedua variabel akan diperoleh dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi parametrik yaitu product moment dengan 

bantuan program SPSS 22.0 for windows. Teknik analisis korelasi product 

moment yang digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X 

(Adversity Quotient) dengan variabel Y (Kebahagiaan). 


