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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 

berganda (multiple regression) antara variabel self-efficacy (X1) dan optimism (X2) 

dengan subjective well-being (Y). Penelitian ini bertujuan untuk apakah self-

efficacy dan optimism dapat memprediksi subjective well-being pada mahasiswa 

tahun pertama. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu dua variabel bebas (X1 dan X2), 

dan variabel terikat (Y) adapun variabel yang digunakan adalah: 

1. Variabel Bebas (X1) : Self-Efficacy 

2. Variabel Bebas (X2) : Optimism 

3. Variabel Terikat (Y) : Subjective Well-Being 

 

C. Definisi Operasional 

1. Subjective Well-Being 

Penilaian mahasiswa tahun pertama mengenai perasaan puas dengan 

kehidupan yang dijalani, pengalaman menyenangkan, dan rendahnya pengalaman 

negatif dalam kehidupan mahasiswa tahun pertama yang melibatkan proses afektif 

dan kognitif. Subjective well-being di dalam penelitian ini akan diungkap melalui 

skala Satisfaction with Life Scale (SwLS) yang dikembangkan oleh Diener, 

Emmons, Larsen, dan Griffin (1985) dan Positive Affect and Negative Affect 
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Schedule (PANAS) yang dikembangkan oleh Watson, Clark, dan Tellegen (1988). 

Tinggi atau rendahnya skor yang dihasilkan dari skala menunjukkan tinggi atau 

rendahnya subjective well-being yang dimiliki oleh mahasiswa tahun pertama. 

2. Self-Efficacy 

Keyakinan mahasiswa tahun pertama pada kemampuannya sendiri dalam 

menghadapi tantangan di dalam kehidupan perkuliahan. Self-efficacy di dalam 

penelitian ini akan diungkap melalui General Self-Efficacy Scale (GSE) yang 

dikembangkan oleh Schwarzer dan Jerusalem (1995) yang tersusun dari dimensi 

magnitude, strength, dan  generality. Tinggi atau rendahnya skor yang dihasilkan 

dari skala menunjukkan tinggi atau rendahnya self-efficacy yang dimiliki 

mahasiswa tahun pertama 

3. Optimism 

Perkiraan mahasiswa tahun pertama mengenai kehidupan perkuliahannya 

yang akan berjalan dengan baik, dan segala permasalahan perkuliahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa tahun pertama dapat diatasi. Optimism di dalam penelitian 

ini akan diungkap melalui skala Life Orientation Test-Revised (LOT-R) yang 

dikembangkan oleh Scheier, Carver, dan Bridges (1994). Tinggi atau rendahnya 

skor yang dihasilkan dari skala menunjukkan tinggi atau rendahnya optimism yang 

dimiliki mahasiswa tahun pertama. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa tahun pertama UIN Sultan Syarif Kasim Riau T. A. 2017/2018 

dengan jumlah populasi sebesar 5323 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2010). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin (dalam 

Tejada & Punzalan, 2012; Siregar, 2013) dengan populasi sebesar 5323 orang dan 

batas toleransi eror α sebesar 0,05. 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝛼2 =
5323

1+5323 (0,05)2 = 372 orang 

Keterangan: 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

α : Batas toleransi eror  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 372 orang mahasiswa tahun pertama 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017. 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampling bermakna sebagai mengambil suatu bagian populasi sebagai 

representasi populasi tersebut (Kerlinger, 2003). Teknik pengambilan sampel di 

dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik 

proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random 
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sampling adalah pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel dalam level 

subkelompok sesuai dengan perbandingan jumlah populasi dari tiap-tiap 

subkelompok (Kumar, 2011). 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Mahasiswa Tahun Pertama UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

berdasarkan Fakultas 

No Fakultas Jumlah Populasi 

1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 964 

2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 842 

3 Fakultas Pertanian dan Peternakan 266 

4 Fakultas Psikologi 168 

5 Fakultas Sains dan Teknologi 736 

6 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 818 

7 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 1147 

8 Fakultas Ushuluddin 382 

Total 5323 

Sumber: Bagian Akademik Rektorat UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

 Untuk menentukan jumlah sampel di setiap fakultas, proporsi sampel pada 

setiap subkelompok (p) harus diketahui terlebih dahulu dengan cara melakukan 

pembagian jumlah populasi pada setiap subkelompok dengan jumlah keseluruhan 

populasi (Kumar, 2011). 

𝑝 =
jumlah populasi pada setiap subkelompok

jumlah keseluruhan populasi
 

Keterangan: 

p : Proporsi sampel pada setiap subkelompok 

 Setelah proporsi sampel pada setiap subkelompok (p) diketahui, langkah 

selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel pada setiap subkelompok dengan 

cara melakukan perkalian proporsi sampel pada setiap subkelompok (p) dengan 

ukuran jumlah sampel penelitian (n) (Kumar, 2011). 
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Jumlah sampel pada setiap subkelompok = 𝑝 x 𝑛 

 

Keterangan: 

p : Proporsi sampel pada setiap subkelompok 

n : Ukuran sampel penelitian (n = 372) 

 Setelah dilakukan perhitungan pada setiap subkelompok, maka didapatkan 

hasil jumlah sampel pada setiap fakultas di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang 

tercantum di dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Penelitian berdasarkan Fakultas di UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

No Fakultas Jumlah Sampel 

1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 67 

2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 59 

3 Fakultas Pertanian dan Peternakan 19 

4 Fakultas Psikologi 12 

5 Fakultas Sains dan Teknologi 51 

6 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 57 

7 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 80 

8 Fakultas Ushuluddin 27 

Total 372 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian (Arikunto, 2010). Data 

didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 

pengumpulan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa skala psikologi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

subjective well-being (PANAS dan Satisfaction with Life Scale), skala self-efficacy 

(General Self-Efficacy), dan skala optimism (Life Orientation Test-Revised). 
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1. Subjective Well-Being 

Ada 2 skala yang digunakan untuk menilai subjective well-being dalam 

penelitian ini yaitu Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) yang 

dikembangkan oleh Watson, Clark, dan Tellegen (1988), skala ini digunakan 

untuk mengukur dimensi afektif yang terdiri dari 10 aitem yang mengukur afek 

positif, 10 aitem yang mengukur afek negatif, dengan Cronbach’s Alpha yang 

berkisar antara 0,85-0,90 untuk aitem-aitem yang mengukur afek positif dan 

berkisar antara 0,84-0,87 untuk aitem-aitem yang mengukur afek negatif 

(Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Satisfaction with Life Scale (SwLS) yang 

dikembangkan oleh Diener, Emmons, Larsen, dan Griffin (1985) digunakan 

untuk mengukur dimensi kognitif yaitu kepuasan hidup yang terdiri dari 5 

aitem, dengan Cronbach’s Alpha sebesar 0,87 (Diener, Emmons, Larsen & 

Griffin, 1985). Peneliti melakukan adaptasi dan modifikasi aitem untuk 

menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penelitian. 

Skala ini disusun berdasarkan modifikasi model Likert yang disusun 

dalam lima (5) alternatif jawaban untuk skala yang mengukur dimensi afektif, 

yaitu SS (Sangat Sering), S (Sering), K (Kadang-Kadang), J (Jarang), dan TP 

(Tidak Pernah) serta lima (5) alternatif jawaban untuk skala yang mengukur 

dimensi kognitif, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), N (Netral), TS (Tidak 

Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). 

Penilaian diberikan pada pernyataan yang mengukur afek positif, yaitu 

SS (Sangat Sering) memperoleh skor 5, S (Sering) memperoleh skor 4, K 

(Kadang-Kadang) memperoleh skor 3, J (Jarang) memperoleh skor 2, dan TP 
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(Tidak Pernah) memperoleh skor 1. Sedangkan penilaian yang diberikan pada 

pernyataan yang mengukur afek negatif, yaitu SS (Sangat Sering) memperoleh 

skor 5, S (Sering) memperoleh skor 4, K (Kadang-Kadang) memperoleh skor 

3, J (Jarang) memperoleh skor 2, dan TP (Tidak Pernah) memperoleh skor 1. 

 Penilaian diberikan pada pernyataan dalam skala yang mengukur 

dimensi kognitif, yaitu Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor 5, Sesuai (S) 

memperoleh skor 4, N (Netral) memperoleh skor 3, TS (Tidak Sesuai) 

memperoleh skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) memperoleh skor 1. 

Tabel 3.3 

Blue Print skala adaptasi PANAS 

Dimensi  Nomor Aitem Jumlah 

 

Afektif 

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 

Jumlah aitem 20 

 

Tabel 3.4 

Blue Print skala adaptasi Satisfaction with Life Scale 

Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Kognitif 1, 2, 3, 4, 5. 5 

Jumlah aitem 5 

 

2. Self-Efficacy 

Alat ukur untuk menilai self-efficacy dalam penelitian ini adalah skala 

General Self-Efficacy Scale (GSE) yang dikembangkan oleh Schwarzer dan 

Jerusalem (1995) yang kemudian diadaptasi dan dimodifikasi oleh penulis 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Skala ini terdiri dari 10 aitem yang 
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mengukur self-efficacy secara keseluruhan yang mencakup 3 dimensi self-

efficacy yaitu magnitude, strength dan generality, dengan Cronbach’s Alpha 

yang berkisar antara 0,75 – 0,91 (Scholz, Gutiérrez-Doña, Sud, & Schwarzer, 

2002). 

Skala ini disusun berdasarkan modifikasi model Likert yang disusun 

dalam lima (5) alternatif jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), N 

(Netral), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Penilaian diberikan 

pada pernyataan yang mengukur self-efficacy, yaitu SS (Sangat Sesuai) 

memperoleh skor 5, S (Sesuai) memperoleh skor 4, N (Netral) memperoleh skor 

3, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor 2, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) 

memperoleh skor 1. 

Tabel 3.5 

Blue Print skala adaptasi General Self-Efficacy Scale 

Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Magnitude  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

10 Strength 

Generality 

Jumlah aitem 10 

 

3. Skala Optimism 

Alat ukur untuk menilai optimism dalam penelitian ini menggunakan 

Life Orientation Test-Revised (LOT-R) yang dikembangkan oleh Scheier, 

Carver, dan Bridges (1994) yang diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Skala ini terdiri dari 10 aitem yang masing-masing 

mengukur optimism dengan bentuk pernyataan favorable sebanyak 3 aitem, 
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bentuk pernyataan unfavorable sebanyak 3 aitem, dan 4 aitem filler yang 

berfungsi untuk menyamarkan tujuan pengukuran (Scheier, Carver, & Bridges, 

1994; Schou-Bredal, Heir, & Skogstad et al., 2017). Skala ini memiliki 

konsistensi internal (Cronbach’s Alpha) sebesar 0,75 (Schou-Bredal, Heir, & 

Skogstad et al., 2017). 

Di dalam penelitian ini LOT-R digunakan sebagai skala yang bersifat 

unidimensional yang hanya mengukur satu dimensi yaitu optimism. Carver, 

Scheier, dan Segerstrom (2010) merekomendasikan LOT-R untuk digunakan 

sebagai skala unidimensional di dalam analisis utamanya. Beberapa penelitian 

lain juga mendukung unidimensionalitas dari LOT-R (Cano-Garcia, 

Sanduvete-Chaves, & Chacon-Moscoso, et al., 2015; Schou-Bredal, Heir, & 

Skogstad et al., 2017). 

Skala ini disusun berdasarkan modifikasi model Likert yang disusun 

dalam lima (5) alternatif jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), N 

(Netral), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Penilaian 

diberikan pada pernyataan dalam bentuk favorable, yaitu SS (Sangat Sesuai) 

memperoleh skor 5, S (Sesuai) memperoleh skor 4, N (Netral) memperoleh 

skor 3,  Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor 2, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) 

memperoleh skor 1. Penilaian diberikan pada pernyataan dalam bentuk 

unfavorable, yaitu SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor 1, S (Sesuai) 

memperoleh skor 2, N (Netral) memperoleh skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

memperoleh skor 4, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) memperoleh skor 5. Aitem 

filler tidak perlu diskoring. 



47 

 

Tabel 3.6 

Blue Print skala adaptasi Life Orientation Test-Revised 

Dimensi F UF Filler Jumlah 

Goal 

Expectancy 

1, 4, 10 -  

2, 5, 6, 8 

 

10 
 3, 7, 9 

Jumlah aitem                                                10   

*Keterangan: F = Favorable, UF = Unfavorable, Filler = Aitem pengecoh 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian dilakukan, maka alat ukur yang digunakan harus diuji 

coba terlebih dahulu. Pelaksanaan uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas dari alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Uji coba alat 

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

alat ukur dilakukan kepada mahasiswa tahun pertama T.A. 2017/2018 yang berasal 

dari setiap Fakultas di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pelaksanaan uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 02 Januari hingga 

18 Januari 2018, dengan menyebarkan skala penelitian kepada 230 mahasiswa yang 

berasal dari setiap Fakultas di UIN Sultan Syarif Kasim Riau namun hanya 213 

skala yang kembali kepada peneliti. Alat ukur yang diuji-coba adalah adaptasi dan 

modifikasi dari skala Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS), 

Satisfaction with Life Scale (SwLS), General Self-Efficacy Scale (GSE), dan Life 

Orientation Test-Revised (LOT-R). Setelah uji coba alat ukur dilaksanakan maka 

selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dan daya beda aitem dengan menggunakan 

bantuan aplikasi IBM Statistical Packages for Social Sciences version 25 (SPSS 25) 

for Windows. 
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G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas seringkali dikonsepkan sebagai sejauh mana alat ukur mampu 

mengukur atribut yang seharusnya diukur (Azwar, 2015a, Field, 2009; 

Kerlinger, 2003; Kumar, 2011). Validasi alat ukur diperlukan untuk 

mengetahui apakah skala mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan 

tujuan ukurnya (Azwar, 2015c). Skala yang memiliki validitas yang tinggi akan 

menghasilkan eror pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subjek tidak jauh 

berbeda dari skor yang sesungguhnya (Azwar, 2015a). Suatu skala yang 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan awal pengukuran dapat 

dikatakan sebagai skala yang memiliki validitas yang rendah. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Validitas isi adalah sejauh mana aitem-aitem skala mewakili komponen-

komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (aspek 

representasi) dan sejauh mana  aitem-aitem skala mencerminkan ciri perilaku 

yang hendak diukur (aspek relevansi) (Azwar, 2015a). Validitas isi dalam 

penelitian ini diestimasi melalui professional judgment yang dalam hal ini 

dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber, serta juga didukung oleh 

pendapat konsultan bahasa yang merupakan native speaker dalam Bahasa 

Inggris. 

2. Indeks Daya Beda Aitem 

Daya beda atau daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem 

mampu membedakan antara individu atau kelompok yang memiliki dan yang 
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tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2015c). Lebih lanjut, Azwar 

(2015c) menjelaskan bahwa daya diskriminasi aitem merupakan pula indikator 

keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 

keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem-total. 

Menurut Azwar (2015c) sebagai kriteria pemilihan aitem berdasar 

korelasi aitem-total biasanya digunakan batasan rix ≥ 0,30. Namun apabila 

jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang 

diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 

misalnya menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini batas koefisien korelasi aitem-total minimum yang 

digunakan adalah 0,25. Estimasi indeks daya beda dilakukan dengan bantuan 

program IBM Statistical Packages for Social Sciences version 25 (SPSS 25) 

for Windows. 

Pada skala PA dan NA Positive Affect and Negative Affect Schedule 

(PANAS) tidak ada aitem yang gugur dengan nilai koefisien korelasi aitem-

total sebesar 0,25 (rix ≥ 0,25) yang artinya apabila terdapat aitem yang memiliki 

koefisien korelasi aitem-total di bawah 0,25 maka aitem tersebut tidak layak 

dijadikan aitem untuk penelitian. Nilai koefisien korelasi aitem-total masing-

masing aitem dari Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS) 

berkisar antara 0,266 hingga 0,593 untuk skala PA, dan berkisar antara 0,344 

hingga 0,634 untuk skala NA. Berikut adalah blue print hasil uji indeks daya 

beda aitem Positive Affect and Negative Affect Schedule (PANAS): 
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Tabel 3.7 

Blue Print Uji Indeks Daya Beda skala PANAS (Try Out) 

Dimensi  Valid Gugur Jumlah 

 

Afektif 

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 

Jumlah aitem 20 

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print Positive Affect and Negative Affect 

Schedule (PANAS) yang akan digunakan unutuk penelitian. Uraiannya secara 

rinci dapat dilihat pada tabel 3.8: 

Tabel 3.8 

Blue Print skala PANAS untuk Penelitian 

Dimensi  Nomor Aitem Jumlah 

 

Afektif 

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 

Jumlah aitem 20 

 

Pada Satisfaction with Life Scale (SWLS) terdapat 1 aitem yang gugur 

dengan nilai koefisien korelasi aitem-total sebesar 0,25 (rix ≥ 0,25) yang artinya 

apabila terdapat aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total di bawah 

0,25 maka aitem tersebut tidak layak dijadikan aitem untuk penelitian. Nilai 

koefisien korelasi aitem-total masing-masing aitem dari Satisfaction with Life 

Scale (SwLS) berkisar antara 0,535 hingga 0,681. Berikut adalah blue print 

hasil uji indeks daya beda aitem Satisfaction with Life Scale (SwLS): 

Tabel 3.9 

Blue Print Uji Indeks Daya Beda Satisfaction with Life Scale (Try Out) 

Dimensi Valid Gugur Jumlah 

Kognitif 1, 2, 3, 4. 5 4 

Jumlah aitem  4 
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Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print Satisfaction with Life Scale (SwLS) 

yang akan digunakan unutuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat 

pada tabel 3.10: 

Tabel 3.10 

Blue Print Satisfaction with Life Scale (SwLS) untuk Penelitian 

Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Kognitif 1, 2, 3, 4. 4 

Jumlah aitem 4 

 

Pada General Self-Efficacy Scale (GSE) tidak ada aitem yang gugur 

dengan nilai koefisien korelasi aitem-total sebesar 0,30 (rix ≥ 0,30) yang artinya 

apabila terdapat aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total di bawah 

0,30 maka aitem tersebut tidak layak dijadikan aitem untuk penelitian. Nilai 

koefisien korelasi aitem-total masing-masing aitem dari General Self-Efficacy 

Scale (GSE) berkisar antara 0,440 hingga 0,694.  Berikut adalah blue print hasil 

uji indeks daya beda aitem General Self-Efficacy Scale (GSE): 

Tabel 3.11 

Blue Print Uji Indeks Daya Beda General Self-Efficacy Scale (Try Out) 

Dimensi Valid Gugur Jumlah 

Magnitude  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

  

10 Strength - 

Generality  

Jumlah aitem  10 

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print General Self-Efficacy Scale (GSE) 

yang akan digunakan unutuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat 

pada tabel 3.12: 

 



52 

 

Tabel 3.12 

Blue Print General Self-Efficacy Scale (GSE) untuk Penelitian 

Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Magnitude  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

10 Strength 

Generality 

Jumlah aitem 10 

 

Pada Life Orientation Test-Revised (LOT-R) terdapat 3 aitem yang 

gugur dengan nilai koefisien korelasi aitem-total sebesar 0,25 (rix ≥ 0,25) yang 

artinya apabila terdapat aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total di 

bawah 0,25 maka aitem tersebut tidak layak dijadikan aitem untuk penelitian. 

Nilai koefisien korelasi aitem-total masing-masing aitem dari Life Orientation 

Test-Revised (LOT-R) berkisar antara 0,303 hingga 0,380. Sehingga, tersisa 3 

aitem yang akan digunakan sebagai aitem untuk penelitian.  

Menurut Hair Jr., Black, Babin, dan Anderson (2014) dalam 

pelaksanaan pengukuran yang baik diperlukan minimal 3 aitem pada setiap 

konstruk yang diukur, hal ini tidak hanya untuk memberikan cakupan minimal 

pada domain teoritis konstruk yang diukur, melainkan juga memberikan 

identifikasi yang memadai pada konstruk yang diukur. Dalam penggunaan 

praktis, 3 aitem Life Orientation Test- Revised (LOT-R) layak untuk mengukur 

konstruk optimism, salah satu contoh yang dapat diacu adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Chang dan Sanna (2001).   

Berikut adalah blue print hasil uji indeks daya beda aitem Life 

Orientation Test-Revised (LOT-R): 
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Tabel 3.13 

Blue Print Uji Indeks Daya Beda Life Orientation Test-Revised (Try Out) 

Dimensi Valid Gugur Filler Jumlah 

 

Goal 

Expectancy 

F UF F UF  

 

2, 5, 6, 8 

 

 

7 
1, 4, 10. - - 3, 7, 9. 

Jumlah aitem                                                             7   

*Keterangan: F = Favorable, UF = Unfavorable, Filler = Aitem pengecoh 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print Life Orientation Test-Revised (LOT-

R) yang akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat 

pada tabel 3.14: 

Tabel 3.14 

Blue Print Life Orientation Test-Revised (LOT-R) untuk Penelitian 

Dimensi F UF Filler Jumlah 

Goal 

Expectancy 

1, 3, 7 -  

2, 4, 5, 6 

 

7   

Jumlah aitem                                                7   

 *Keterangan: F = Favorable, UF = Unfavorable, Filler = Aitem pengecoh 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 

bermakna seberapa tinggi kecermatan pengukuran tersebut (Azwar, 2015c). 

Lebih lanjut, Azwar (2015c) juga mengemukakan bahwa salah satu ciri 

instrumen ukur yang berkualitas baik adalah reliabel, yaitu mampu 

menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran yang kecil. Field 

(2009) juga menambahkan bahwa instrumen yang reliabel akan memberikan 

hasil pengukuran yang konsisten dalam berbagai situasi. 

Cronbach (1951) mengemukakan bahwa koefisien reliabilitas 

menunjukkan apakah penyusun tes benar dalam menyusun seperangkat aitem 
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untuk menghasilkan pernyataan yang dapat menjelaskan perbedaan di antara 

individu. Koefisien reliabilitas (rxx’) berada dalam rentang angka dari 0 sampai 

dengan 1,00. Semakin koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 maka 

pengukuran semakin reliabel (Hair Jr. et al., 2014). Dalam mengestimasi 

koefisien reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan menggunakan bantuan 

aplikasi IBM Statistical Packages for Social Sciences version 25 (SPSS 25) for 

Windows. 

Setelah uji reliabilitas dilakukan pada data try out, maka didapatkan 

reliabilitas dari setiap skala penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.15 

Hasil Uji Reliabilitas 

Alat Ukur Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

PANAS (Skala PA) 10 0,771 

PANAS (Skala NA) 10 0,833 

Satisfaction with Life 4 0,797 

General Self-Efficacy Scale 10 0,867 

Life Orientation Test-Revised 7 0,615 

 

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

menunjukkan bahwa reliabilitas alat ukur telah teruji sehingga layak digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan 

oleh Manerikar dan Manerikar (2015) empat di antara kelima instrumen 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha dalam kategori bagus (0,771 – 0,867) dan 

hanya satu instrumen yang memiliki nilai Cronbach’s Alpha dalam kategori 

yang dapat diterima (acceptable) (0,615) (0,6 – 0,7), dan layak digunakan 

sebagai instrumen di dalam penelitian. Hal ini juga sejalan dengan pendapat 
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Hair Jr. et al., (2014) yang mengemukakan bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,6 dapat diterima. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat 

bagaimana kedua variabel bebas secara bersama-sama dapat memprediksi variabel 

terikat (Sugiyono, 2013). Selain itu, analisis regresi sederhana juga digunakan 

untuk melihat bagaimana masing-masing prediktor dapat memprediksi variabel 

terikat. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, skor mentah terlebih dahulu ditransformasi 

menjadi skor faktor melalui analisis faktor dengan menggunakan metode maximum-

likelihood (DiStefano, Zhu, & Mindrila, 2009). Skor faktor  merupakan estimasi 

true-score yang merupakan skor yang bebas dari eror pengukuran (Umar, 2015). 

Transformasi skor mentah menjadi skor faktor (true score) bertujuan untuk 

membebaskan hasil penelitian dari eror pengukuran yang dapat menyebabkan 

koefisien statistik (seperti koefisien korelasi, regresi, muatan faktor, dan 

sebagainya) mengalami “atenuasi” (lebih rendah dari yang 

semestinya/underestimated) (Umar, 2015). 

Karena skor mentah telah ditransformasi menjadi skor faktor (true score) 

maka peneliti tidak melakukan uji asumsi di dalam penelitian ini. Namun demikian, 

peneliti tetap melakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi yang cukup besar di antara variabel-variabel bebas yang dapat 

mempengaruhi uji hipotesis melalui analisis regresi berganda. Analisis data di 
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dalam penelitian ini dibantu oleh komputerisasi aplikasi IBM Statistical Packages 

for Social Sciences version 25 (SPSS 25) for Windows.  


