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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 

korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel 

(Arikunto, 2010). Penelitian dengan teknik korelasional bertujuan untuk 

menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada 

satu atau lebih variabel lain berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2010). 

Penelitian ini bermaksud untuk melihat hubungan antara berpikir positif dengan 

kebahagiaan penderita kanker payudara yang ada di RSUD Arifin Achmad di 

Pekanbaru. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (X) adalah Berpikir Positif 

2. Variabel dependen (Y) adalah Kebahagiaan  

 

C. Definisi Operasional 

1. Kebahagiaan  

Kebahagiaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana emosi 

positif lebih sering muncul daripada emosi negatif serta merasa puas akan 

kehidupan yang dijalani. 

24 



25 
 

Kebahagiaan diungkap melalui Skala PANAS yang dikembangkan oleh 

Watson, Clark dan Tellegen (1988) dan skala SWLS (Satisfaction With Life 

Scale) oleh Diener (1985). Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala ini, 

menunjukkan semakin tinggi kebahagiaan penderita kanker payudara, dan 

semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin rendah pula 

kebahagiaanpenderita kanker payudara. 

2. Berpikir positif 

Berpikir positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu  

keseluruhan sikap dan cara membangun, mengarahkan dan memusatkan 

pikiran dan perhatian penderita kanker payudara ke dalam hal-hal positif agar 

dapat menghasilkan sesuatu yang positif dan dapat memberikan kekuatan, 

dan ketenangan di dalam hidupnya. 

Berpikir positif diungkap dengan menggunakan skala likert yang 

disusun berdasarkan dari teori Albrecht (1980) yang memuat empat aspek 

berpikir positif yaitu : harapan positif, afirmasi diri, pernyataan yang tidak 

menilai, dan penyesuaian diri terhadap kenyataan. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi kecenderungan berpikir positif penderita 

kanker payudara, begitupun sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Sugiyono (2016) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien kanker 

payudara yang berobat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Hasil data rekam 

medik 2017 (Januari-Oktober) pasien kanker payudara yang berobat jalan di 

RSUD Arifin Achmad berjumlah 351 orang, sehingga populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 351 penderita kanker payudara. 

Berikut tabel total pasien kanker payudara yang melakukan rawat jalan 

di RSUD Arifin Achmad Pekenbaru tahun 2017 (Januari-Oktober). 

Tabel 3.1 

Total Kunjungan Perbulan Pasien Kanker Payudara Rawat Jalan RSUD 

Arifin Achmad  Pekanbaru tahun 2017. 

Bulan     Pasien Kanker Payudara umlah    Jumlah Kunjungan 

Januari 35 705 

Februari 28 587 

Maret 40 736 

April 35 636 

Mei 32 718 

Juni 26 481 

Juli 36 696 

Agustus 45 732 

September 42 718 

Oktober 32 800 

 Sumber Rekam Medik RSUD Arifin Achmad Pekanbaru (2017). 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan 

sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) 

yang diinginkan (Martono, 2012). Penggunaan quota sampling dipakai karena 
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peneliti banyak mengalami keterbatasan sehingga peneliti menentukan jumlah 

subjek untuk dijadikan responden dalam penelitian ini (Idrus, 2009). Cara 

menentukan ukuran sampel penelitian ini berdasarkan pendapat Roscoe 

(dalam Sugiyono, 2017) yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak 

dalam penelitian antara 30 hingga 500 orang. Adapun jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 65 orang. Penetapan jumlah sampel 

dengan pertimbangan karena subjek yang digunakan dalam penelitian 

merupakan individu yang menderita penyakit kronis sehingga tidak mudah 

untuk ditemui dan tidak semua penderita kanker bersedia untuk mengisi 

skala.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2010) metode pengumpulan data merupakan cara cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data 

didapatkan dari instrumen penelitian yang peneliti gunakan sebagai alat bantu 

dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2011). 

1. Skala Kebahagiaan  

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan adalah skala 

SWLS (Satisfaction With Life Scale) yang diperkenalkan oleh Diener et,al. 



28 
 

(1985) dan skala PANAS (Positive Affect and Negative Affect Scales) dari 

Watson, Clark dan Tellegen (1988) yang terdiri dari afek positif dan afek 

negatif. 

Pada skala PANAS setiap afek positif dan negatif dijawab dengan memilih 

salah satu dari lima alternatif jawaban yang menunjukkan intensitas afek yang 

dirasakan pada saat sekarang. Pada skala ini nilai yang diberikan berkisar 1 

sampai 5, dengan ketentuan sebagai berikut : jawaban Sangat Besar diberi nilai 

5, Agak Besar diberi nilai 4, Sedang diberi nilai 3, Sedikit diberi nilai 2, dan 

Sangat Sedikit atau Tidak sama Sekali diberi nilai 1.  

Skala SWLS diberi nilai  berkisar dari 1 sampai 7, dengan ketentuan 

sebagai berikut : Sangat Setuju (SS) diberi nilai 7, Setuju (S) diberi nilai 6, 

Agak Setuju (AS) diberi nilai 5, Netral (N) diberi nilai 4, Kurang Setuju (KS) 

diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberi nilai 1.  

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kebahagiaan  

Indikator Aitem Total 

Afek positif 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19 10 

Afek negatif 2,4,6,7,8,11,13,15,18,20 10 

Kepuasan hidup 1,2,3,4,5 5 

Total 25 

 

2. Skala Berpikir Positif 

Skala berpikir positif  disusun berdasarkan teori Albrecht (1980). Skala 

ini menggunakan model skala Likert yang menyediakan lima alternatif 

jawaban yaitu : Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Netral (N), 
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Sesuai (S) dan Sangat Sesuai (SS). Pernyataan dalam skala yang mengandung 

kecenderungan favorabel yaitu pernyataan yang mendukung pada subjek, 

diberi nilai sebagai berikut : jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 5, Sesuai 

(S) diberi nilai 4, Netral (N) diberi nilai 3, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1. Pernyataan dalam skala yang 

tidak mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: jawaban Sangat 

Sesuai (SS) diberi nilai 1, Sesuai (S) diberi nilai 2, Netral (N) diberi nilai 3, 

Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 4 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 5. 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Berpikir Positif 

No Aspek Indikator Favo Unfavo Jumlah 

1 Harapan yang 

positif (positive 

expectation) 

Memusatkan perhatian 

pada kesuksesan  

9, 13 4, 21 6 

Meramalkan sukses 

menggunakan frasa 

positif 

23 15 

2 Afirmasi diri 

(self affirmative) 

Memusatkan pada 

kekuatan diri 

1, 5 8 6 

Melihat diri lebih positiff 16 12, 19 

3 Pernyataan yang 

tidak menilai 

(non judgement 

talking) 

Menggambarkan tanpa 

menilai buruk suatu 

peristiwa 

3, 10, 

22 

6, 17, 

18 

6 

4 Penyesuaian diri 

yang realistik 

(realistic 

adaptation) 

Mengakui/menerima 

kenyataan 

24 20 6 

Menjauhkan diri dari 

penyesalan, frustasi dan 

penyalahan diri. 

11, 14 2, 7 

 Total    24 

 

F. Uji Coba Alat Ukur  

Sebelum penelitian ini dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan harus 

diuji cobakan terlebih dahulu. Uji coba (try out) dilakukan untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak 
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digunakan sebagai alat ukur. Pada penelitian ini, uji coba alat ukur (try out) 

dilakukan dengan cara memberikan skala penelitian kepada subjek. Uji coba alat 

ukur dilakukan kepada penderita kanker payudara di Gedung Seruni Instalasi 

Kanker Terpadu RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. 

Tahap pelaksanaan pengambilan try out dilakukan pada tanggal 16 Maret 

sampai tanggal 28 April 2018 dengan menyebarkan skala kepada 45 penderita 

kanker payudara namun hanya 42 skala yang terisi lengkap/utuh. Alat ukur yang 

diuji cobakan untuk mengukur kebahagiaan adalah skala PANAS (Positive Affect 

and Negative Affect Scales) dari Watson, Clark dan Tellegen (1988) yang terdiri 

dari 10 aitem afek positif dan 10 aitem afek negative dan  skala SWLS 

(Satisfaction With Life Scale) yang diperkenalkan oleh Diener et,al. (1985) terdiri 

dari 5 aitem. Sedangakan alat untuk mengukur berpikir positif adalah skala yang 

disusun berdasarkan teori Albrecht (1980) terdiri dari 24 aitem. Setelah 

melakukan uji coba alat maka selanjutnya akan dinilai dan melakukan pengujian 

uji daya beda aitem dan dan reliabilitas menggunakan bantuan komputerisasi 

dengan aplikasi program SPSS (Statistical of Package for Social Science) 24.0 for 

windows. 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas Menurut Azwar (2012) adalah ketepatan dan kecermatan 

instrumen dalam menjalankan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen 

pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 
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sesuai dengan maksud yang dilakukan, data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi 

(content validity). Validitas isi merupakan validitas yang di evaluasi lewat 

nalar dan akal sehat (common sense) yang mampu menilai apakah skala 

memang mendukung konstrak teoritik yang diukur melalui expert judgement, 

yaitu beberapa penilai yang kompeten terhadap aitem-aitem yang terdapat 

didalam alat ukur tersebut (Azwar, 2012). Expert judgement dalam penelitian 

ini dilakukan oleh dosen pembimbing. 

2. Uji Daya Diskriminasi Aitem 

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 

membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang diukur. Indeks daya aitem merupakan 

indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala 

secara keseluruhan yang dikenal dengan konsistensi aitem total (Azwar, 

2015). 

Selanjutnya Azwar (2015) memaparkan bahwa sebagai kriteria 

pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, biasanya digunakan batasan 

riX ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 

bedanyanya dianggap memuaskan. Indeks daya beda aitem dilihat 

menggunakan bantuan program komputerisasi SPSS (Statistical of Package 

for Social Science) 24.0 for windows. 
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Setelah dilakukan try out, pada variabel kebahagiaanyang terdiri dari 

skala PANAS (Positive Affect and Negative Affect). Pada PA (Positive Affect) 

dari 10 aitem tidak ada aitem yang gugur setelah dilakukan uji coba. Semua 

aitem pada PA layak digunakan dengan kisaran koefisien korelasi aitem total 

antara 0,481 sampai 0,768. Pada NA (Negative Affect) dari 10 aitem yang 

diujicobakan terdapat 1 aitem yang gugur dengan koefisien korelasi aitem 

total berkisar antara 0,324 sampai 0,790. Sedangkan pada skala SWLS 

(Satisffaction With Liffe Scales) dari 5 aitem yang diujicobakan terdapat 1 

aitem yang gugur dengan kisaran koefisien korelasi aitem total antara 0,414 

sampai 0,615.Berikut rincian aitem-aitem yang gugur dan valid dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Kebahagiaan (Setelah Try Out) 

Indikator Aitem Valid Aitem 

gugur 

Total 

Afek positif 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19 - 10 

Afek negatif 2,4,6,7,11,13,15,18,20 8 9 

Kepuasan hidup 1,2,3,4 5 4  

Total  23 

 

Tabel 3.5 

 Blue Print Skala Kebahagiaan (Untuk Penelitian) 

Indikator Aitem Total 

Afek positif 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19 10 

Afek negatif 2,4,6,7,11,13,15,18,20 9 

Kepuasan hidup 1,2,3,4 4  

Total 23 

  

  Pada variabel berpikir positif dari 24 aitem yang diujicobakan terdapat 19 

aitem yang valid dan 5 aitem yang gugur dengan koefisien korelasi aitem total 

berkisar antara 0,331 sampai 0,671. 
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  Berikut rincian aitem-aitem yang gugur dan valid dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.6 

 Blue Print Skala Berpikir Positif (Setelah Try Out) 

No Aspek Indikator Aitem Valid Aitem Gugur Jumlah 

Favo Unfavo Favo   Unfavo 

 

   

1 Harapan 

yang 

positif  

Memusatkan 

perhatian 

pada 

kesuksesan  

- 4 9, 13 21 3 

Meramalkan 

sukses 

menggunaka

n frasa positif 

23 15   

2 Afirmasi 

diri  

Memusatkan 

pada 

kekuatan diri 

1, 5 8   6 

Melihat diri 

lebih positif 

16 12, 19   

3 Pernyata

an yang 

tidak 

menilai  

Menggambar

kan tanpa 

menilai buruk 

suatu 

peristiwa 

3, 10, 

22 

6, 18  17 5 

4 Penyesua

ian diri 

yang 

realistik  

Mengakui/me

nerima 

kenyataan 

24 -  20 5 

Menjauhkan 

diri dari 

penyesalan, 

frustasi dan 

penyalahan 

diri. 

11, 14 2, 7   

 Total     19 
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Tabel 3.7 

 Blue Print Skala Berpikir Positif Untuk Penelitian 

No Aspek Indikator Favo Unfavo Jumlah 

1 Harapan yang 

positif (positive 

expectation) 

Memusatkan 

perhatian pada 

kesuksesan  

- 4 3 

Meramalkan sukses 

menggunakan frasa 

positif 

13, 18 - 

2 Afirmasi diri 

(self 

affirmative) 

Memusatkan pada 

kekuatan diri 

1, 5 8 6 

Melihat diri lebih 

positif 

 

14 11, 16 

3 Pernyataan 

yang tidak 

menilai (non 

judgement 

talking) 

Menggambarkan 

tanpa menilai buruk 

suatu peristiwa 

3, 9, 17 6, 15 5 

4 Penyesuaian 

diri yang 

realistik 

(realistic 

adaptation) 

Mengakui/menerima 

kenyataan 

19 - 5 

Menjauhkan diri 

dari penyesalan, 

frustasi dan 

penyalahan diri. 

10,12 2, 7 

 Total    19 

 

3. Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2012) reliabilitas mengacu kepada keterpercayaan 

atau konsistensi hasil ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi 

kecermatan pengukuran. Koefisien reliabilitas berada dalam rentang 0 sampai 

dengan 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1 maka 

semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefisien yang mendekati angka 0 

berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2012). Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan komputerisasi SPSS 

(Statistical of Package for Social Science) 24.0 for windows. 
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Hasil perhitungan reliabilitas pada variabel kebahagiaan menggunakan 

skala PANAS yaitu Positive Affect (PA) memiliki koefisien reliabilitas sebesar 

0,890 dan Negatif Affect sebesar 0,840 sedangkan pada skala SWLS koefisien 

reliabilitas sebesar 0,772. Selanjutnya koefisien reliabilitas berpikir positif 

diungkap dengan menggunakan skala berpikir positif yang mengacu pada 

aspek-aspek berpikir positif menurut Albrecht (1980) sebesar 0,864. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliabel. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi product 

moment. Korelasi product moment digunakan untuk melihat hubungan antara dua 

variabel yang sama-sama berjenis interval dan rasio (Winarsunu, 2009). Teknik 

korelasi product moment dulakukan menggunakan bantuan komputerisasi SPSS 

(Statistical of Package for Social Science) 24.0 for windows. Tujuan dari teknik 

korelasi product moment adalah untuk mencari hubungan antara variabel berpikir 

positif (X) dengan kebahagiaan (Y). 

 

 


