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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan korelasional. Penelitian dengan pendekatan korelasional merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada suatu 

variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lainnya, 

berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2010) 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel yang diguakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Variabel bebas /  independen (X) : Mindfulness 

2) Variabel tergantung /  dependen (Y) : Kualitas hidup 

C. Defenisi Operasional 

1. Mindfulness 

Mindfulness adalah tingkat kesadaran diri seseorang yang mencakup 

keadaan menyadari dan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi, baik 

perubahan dalam maupun dari luar dirinya hingga ia mampu menerima dan 

menyesuaikan diri dengan segala perubahan tersebut tanpa merespon secara 

otomatis. 

Mindfulness akan diukur melalui indikator yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: 

sadar terjaga (awareness), perhatian (attention) dan penerimaan (acceptance). 
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Skor yang tinggi menunjukkan tingkat mindfulness lanjut usia yang tinggi dan 

sebaliknya skor yang rendah menunjukkan tingkat mindfulness yang rendah. 

2. Kualitas Hidup 

Kualitas hidup adalah tingkatan nilai yang menggambarkan keunggulan 

keunggulan yang dapat dicapai seorang individu dalam berbagai aspek 

kehidupannya seperti tujuan, harapan dan standar hidup yang dapat diukur dari 

kondisi kesehatan, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. 

Kualitas hidup akan diukur melalui indikator yang terdiri dari empat dimensi 

kualitas hidup, yaitu: kesehatan fisik, kesejahteraan psikologi, hubungan sosial 

dan hubungan dengan lingkungan. Skor yang tinggi menunjukkan kulitas hidup 

lanjut usia yang tinggi dan sebaliknya skor yang rendah menunjukkan kualitas 

hidup lanjut usia yang rendah.  

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. 

Dinamakan subjek penelitian apabila bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian subjek (Arikonto, 2002). Populasi penelitian ini adalah seluruh lanjut 

usia yang bertempat tinggal di Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru dan Subjek 

pada penelitian ini adalah lanjut usia yang memenuhi kriteria yang tinggal di 10 

RT dari 176 RT yang terdapat di Kelurahan Tuah Karya, kota Pekanbaru.  

Teknik sampling yang digunakan adalah cluster sample ( area sampling ) yaitu 

teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas (Sugiono, 2016), sehingga 10 RT 
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area penelitia ditentukan dengan cara undian. Karena subjek yang akan diteliti 

harus memenuhu kriteria yang telah ditentukan, maka pengambilan sampelnya 

menggunakan purposive sampling. Purpose sampling yaitu pengambilan sampel 

yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Sampel 

yang akan diambil berasal dari cluster/tempat yang telah ditentukan, yaitu 10 RT 

yang telah ditentukan dengan cara undian dari 176 RT yang terdapat di Kelurahan 

Tuah Karya , Pekanbaru. Selanjutnya diambil sampel yang memenuhi kriteria 

tertentu.  

 Adapun kriteria  dari subjek penelitian, yaitu: 

1. Individu dengan usia 60 tahun keatas, karena menurut WHO (2010) 

batasan lanjut usia yang ditetapkan adalah seseorang yang telah berusia 60 

tahun lebih 

2. Mampu berkomunikasi 

3. Tinggal bersama keluarga 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Alat Ukur Penelitian 

Teknik pengumpulan data (Arikunto, 2002) merupakan cara-cara yang dapat 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data didapatkan 

dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu dalam 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa skala psikologi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 
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kualitas hidup WHOQOL-BREF yang dimodifikasi dan skala mindfulness yang 

di modifikasi dari Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). 

a. Skala kualitas hidup 

Skala kualitas hidup merupakan alat ukur untuk mengungkap kualitas hidup 

lanjut usia berdasarkan empat aspek kualitas hidup yang terdiri dari kesehatan 

fisik, psikologis, sosial dan lingkungan serta dua pertanyaan yang berkaitan 

dengan persepsi individu terhadap kesehatan kualitas hidupnya yang disusun oleh 

organisasi kesehatan dunia WHO yang disebut WHOQOL-BREF (1998). Berikut 

adalah acuan atau blue print untuk skala kualitas hidup: 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kualitas Hidup 

No Aspek 
Nomor Aitem Jumlah 

F UF 

1 Kesehatan Fisik 
10, 15, 16, 17, 

18 
3, 4 7 

2 Psikologis 5, 6, 7, 11, 19 26 6 

3 Hubungan Sosial 20, 21, 22  3 

4 Lingkungan 
8, 9, 12, 13, 

14, 23, 24, 25 
 8 

5 Kesehatan Umum 1, 2  2 

Jumlah 23 3 26 

 

Instrumen kualitas hidup WHOQOL-BREF merupakan pengembangan dari 

instrumen WHOQOL-100. Instrumen WHOQOL-BREF ini merupakan 

rangkuman dari WHOQOL-100 yang terdiri dari 26 item pertanyaan. Kemudian 

dilakukan skoring pada tiap domain, lalu skor tersebut dijumlahkan, setelah itu 

ditransformasikan ke tabel menjadi skala 0-100, nilai 0 untuk kualitas terburuk 

dan 100 untuk kualitas hidup terbaik. Skala kualitas hidup WHOQOL-BREF, 

terdiri dari 26 pertanyaan yang mana 24 pertanyaan didasarkan keempat aspek 
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kualitas hidup ditambah dua pertanyaan mengenai keseluruhan kualitas hidup dan 

persepsi kesehatan secara umum dengan skala pengukuran ordinal dari 1-5 

(WHO,1996). Namun, dengan melihat subjek  penelitan adalah lanjut usia, maka 

alternatif jawaban disederhanakan menjadi tiga. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Azwar (2012) bahwa untuk subjek berusia lanjut atau belum cukup dewasa maka 

alternatif jawaban perlu disederhanakan menjadi tiga. (dapat dilihat pada tabel). 

Sekarwiri (2008) mengatakan, instrumen WHOQOL-BREF adalah alat ukur yang 

valid (r=0.89-0.95) dan reliable (R=0.66-0.87). 

Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban Skala Kualitas Hidup 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

1, 15 Buruk, Biasa-Biasa Saja, Baik 

2, 16-25 Tidak Memuaskan, Biasa-Biasa Saja, Memuaskan 

3-9 Sedikit, Dalam Jumlah Sedang, Sangat Sering 

10-14 Sedikit, Sedang, Selalu 

26 Tidak Pernah, kadang-kadang, Selalu 

 

b. Skala Mindfulness 

Skala mindfulness merupakan alat ukur untuk mengukur mindfulness pada 

lanjut usia. Alat ukur yang digunakan dimodifikasi dari alat ukur Mindful 

Attention Awareness Scale (MAAS). Karakteristik Mindfull Attention Awareness 

Scale (MAAS)  terdiri dari 15 item yang dibuat berdasarkan tiga komponen 

pembentuk mindfulness menurut Brown & Ryan (2003), kemudian dimodifikasi 

oleh penulis dengan menambahkan beberapa item pada masing masing komponen 

pembentuk mindfulness tersebut, hingga menjadi 36 item.   

Skala ini menggunakan enam alternatif jawaban yaitu, Selalu (S), Sering 

(SR), Sesekali (SS), Jarang (J), Sangat Jarang (SJ), Tidak Pernah (TP).  Namun, 
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dengan melihat subjek dalam penelitan ini adalah lanjut usia, maka alternatif 

jawaban disederhanakan dengan menggunakan alternatif jawaban Selalu (SL), 

Sering(S), Kadang-Kadang (KK), Tidak Pernah (TP). Pertanyaan dalam skala 

terdiri dari pertanyaan favorabel dan unfavorabel. Berikut adalah acuan atau blue 

print dan sebaran item untuk skala mindfulness sebelum try out. 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Mindfulness 

 

Komponen 

 

Indikator 

Nomor item  

Jumlah F UF 

Sadar terjaga 

(awereness) 

pengalaman disini saat 

ini 

observasi 

2, 13,23,35, 

 

36 

1, 11, 12, 

14, 24, 

25, 26 

12 

Perhatian 

(attention) 

perubahan pemikiran 

perubahan perasaan 

perubahan sensasi 

 

3, 4, 5, 8, 

10, 16, 

20,28, 29, , 

32, 33, 34 

9, 15, 17, 

21, 22, 

27 

18 

Penerimaan  6, 19 7, 18, 30, 

31 

6 

Jumlah 36 

 

 Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban diberi skor berkisar dari 

nilai 1 (satu) hingga 4 (empat). Ketentuan secara jelas dirincikan terkait skor dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 

Rentang Skor Aitem Skala Mindfulness 

Alternatif Jawaban 
Penilaian Jawaban 

Favorabel Unfavorabel 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

 



43 

 

 
 

 

2. Indek Daya Beda 

Pada koefisien korelasi aitem-aitem yang menunjukkan daya beda aitem, 

koefisien validitas aitem tidak memiliki batasan tunggal dalam interpretasinya. 

Kelaziman yang dilakukan adalah menganggap bahwa aitem dengan riy ≥ 0.30 

sebagai item yang validitasnya memuaskan. Sebaliknya, aitem yang bernilai 

harga kurang dari 0.30 maka dapat diinterpretasikan sebagai item yang memiliki 

daya beda rendah. Batasan diatas tidak lah bersifat baku, menurut Azwar (2012) 

penyusun tes boleh menentukan sendiri batas minimal daya diskriminasi 

aitemnya dengan mempertimbangkan isi dan tujuan pengukuran skala yang 

sedang disusun. Dalam penelitian ini, acuan penentu daya diskriminasi aitem 

menggunakan koefisien korelasi aitem-total minimal 0.30 pada skala kualitas 

hidup dan 0.250 pada skala maindfulness. Penurunan batas kriteria pada skala 

mindfulness dilakukan karena sedikitnya jumlah item yang lolos sehingga tidak 

mencukupi jumlah yang diinginkan. 

 

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda diperoleh aitem skala kualitas hidup 

yang dinyatakan baik berjumlah 24 aitem dan aitem yang gugur berjumlah 2 aitem 

dengan indek daya beda bergerak dari 0.399 sampai 0.676. Blue print hasil uji 

indeks daya beda aitem skala kualitas hidup adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 

Blue Print Skala Kualitas Hidup Hasil Uji Indeks Daya Beda 

 

No. 

 

Indikator 

Nomor item Item Yang Valid 

Setelah Try Out F UF 

1. Kesehatan fisik 10,15,16,17,18 3,4 3,4,10,15,16, 17,18 
2. Psikologis 5,6,7,11,19 26 5,6,7,11,19,26 

3. Hubungan sosial 20,*21,22  20,22 

4. Lingkungan  8,9,12,13,*14,23
,24,25 

 8,9,12,13,23, 24,25 

5. Kesehatan umum 1,2  1,2 

KET: tanda (*) adalah item yang dinyatakan gugur setelah melalui proses SPPS 

statistik 18 for windows. 

Pada skala mindfulness, aitem skala mindfulness yang dinyatakan baik 

berjumlah 13 aitem dengan indeks daya beda dari 0.266 sampai 0.655, 13 item 

tersebut akan digunakan sebagai alat ukur variabel mindfulness. adapun item 

dengan indeksdaya beda dibawah 0.250 dinyatakan tidak lulus. Blue print hasil 

uji indeks daya beda aitem skala mindfulness adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Mindfulness Hasil Uji Indeks Daya Beda 

 

Komponen 

 

Indikator 

Nomor item Item Yang 

Valid 

Setelah Try 

Out 

F UF 

Sadar terjaga 

(awereness) 

a. pengalaman disini 

saat ini 

b. observasi 

2, *13, 

*23, *35, 

36 

*1, *11, 

12, *14, 

*24, *25, 

*26 

2, 12, 36 

Perhatian 

(attention) 

a. perubahan 

pemikiran 

b. perubahan 

perasaan 

c. perubahan sensasi 

 

*3, 4, 5, 8, 

10, 16, 

*20, 28, 

*29, , 32, 

*33, 34 

*9, * 15, 

*17, * 

21, *22, 

*27 

4,5,8,10,16,28,3

2,34 

Penerimaan   *6, 19 *7, * 18, 

*30, 31 

19,31 

KET: tanda (*) adalah item yang dinyatakan gugur setelah melalui proses SPPS 

statistik 18 for windows 
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Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang baik dan gugur, maka disusun 

kembali blue print skala kualitas hidup dan skala mindfulness yang akan 

digunakan untuk penelitian. Skala yang disusun adalah berdasarkan item yang 

dinyatakan baik, sedangkan item yang tidak baik dinyatakan gugur. Uraiannya 

dapat dilihat secara rinci dalam tabel 3.7 untuk skala kualitas hidup dan tabel 3.8 

untuk tabel mindfulness, sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Kualitas Hidup Untuk Penelitian 

No Aspek 
Nomor Aitem Jumlah 

F UF 

1 Kesehatan Fisik 
10, 14, 15, 16, 

17 
3, 4 7 

2 Psikologis 5, 6, 7, 11, 18 24 6 

3 Hubungan Sosial 19, 20  2 

4 Lingkungan 
8, 9, 12, 13, 

21, 21, 23 
 7 

5 Kesehatan Umum 1, 2  2 

Jumlah 23 3 24 

 

Tabel 3.8 

Blue Print Skala Mindfulness untuk Penelitian 

 

Komponen 

 

Indikator 

Nomor item  

Jumlah F UF 

Sadar terjaga 

(awereness) 

pengalaman disini saat 

ini 

observasi 

1, 

 

13 

6 3 

Perhatian 

(attention) 

perubahan pemikiran 

perubahan perasaan 

perubahan sensasi 

 

2, 3, 4, 5, 

7,9,11,  

12 

 8 

Penerimaan 

(acceptance) 

 8 10 2 

Jumlah  13 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

1. 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 alat ukur. Dalam penelitian ini, baik skala kualitas 

hidup maupun skala mindfulness akan dilakukan uji coba (try out) terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk penelitian sebenarnya. Uji coba alat ukur dilakukan 

pada lanjut usia yang memiliki kriteria yang sama dengan subjek yaitu individu 

yang berusia 60 tahun atau lebih, mampu berkomunikasi dan tinggal di Kelurahan 

Tuah Karya. 

Pada penelitian ini, uji coba alat ukur (try out) dilakukan dengan cara 

memberikan skala penelitian kepada subjek penelitian. Subjek yang digunakan 

untuk try out berjumlah 60 orang lanjut usia yang berdomisili di kelurahan Tuah 

Karya, Pekanbaru. Skala kualitas hidup WHOQOL-BREF merupakan skala yang 

telah berstandar internasional sehingga skala dapat digunakan dalam try out dan 

penelitian walaupu karakteristik dan demografi subjek berbeda. 

 

2. Validitas 

Menurut Azwar (2012), validitas atau validasi adalah suatu proses pengujian 

untuk mengetahui apakah skala mampu menghasilkan data yang akurat sesuai 

dengan tujuan ukurnya. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi, yaitu relevansi aitem dengan indikator keperilakuan dan dengan 

tujuan ukur sebenarnya sudah dapat dievaluasi lewat nalar dan akal sehat 
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(common sense) yang mampu menilai apakah isi skala memang mendukung 

konstruk teoritik ynag diukur. Validitas isi dalam penelitian ini diukur 

menggunakan profesional judgment yang dilakukan oleh dosen pembimbig. 

 

3. Reliabilitas 

Salah satu ciri-ciri instrumen ukur yang berkualitas baik adalah reliabel, yaitu 

mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran kecil. Menurut 

Azwar (2012), reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 

mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien 

reliabillitas (rxx) berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. 

Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti 

pengukuran semakin reliabel. 

Uji coba alat ukur diberikan kepada subjek yang memiliki karakteristik yang 

sama dengan penelitian, yaitu lanjut usia berusia 60 tahun keatas dan mampu 

berkomunikasi. Uji reliabilitas dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik 

Crobanch’s Alpha dengan menggunakan bantuan komputerisasi SPSS-Statistical 

Product And Service Solution 18.0 for windows. 

Setelah melakukan uji reliabilitas terhadap data try out, maka dapat 

digambarkan reliabilitas dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Reliabilitas Variabel Kualitas Hidup dan Mindfulness 

Variabel Jumlah aitem Chronbach’s 

alpha 

Kualitas hidup 24 0.919 

Mindfulness 13 0.798 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas untuk 

variabel kualitas hidup sebesar 0.919 dan variabel mindfulness sebesar 0.798. uji 

reliabilitas menunjukkan bahwa hasil koefisien reliabilitas kedua variabel 

mendekati angka 1,00 diman semakin mendekati angka 1,00 maka dapat diartikan 

pengukuran semakin reliabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan variabel 

kualitas hidup dan mindfulness bersifat reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

perhitungan product moment oleh pearson, yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara mindfulness dengan kualitas hidup lanjut usia. Analisis yang 

digunakan menggunakan bantuan komputerisasi dengan aplikasi program SPSS-

Statistical Product And Service Solutions 18.0 For Windows. 

 

 


