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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Jenis penelitian adalah penelitian lapang yang menggunakan analisis data 

kuantitatif dan memiliki sebuah hipotesi yang kemudian akan diuji kebenarannya. 

Metode analasis penelitian ini adalah korelasi, korelasi adalah salah satu teknik 

analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua 

variabel yang bersifat kuantitatif (Azwar, 1998). Variabel penelitian ini ada 2 

yaitu kebahagian sebagai variabel independen (X) dan kinerja sebagai variabel 

dependen (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kebahagiaan (X) dan kinerja (Y).   

3.2 Definisi Operasional 

1. Kebahagiaan 

Kebahagiaan adalah suatu  perasaan atau emosi yang dirasakan atau 

dialami oleh seseorang jika mereka merasa evaluasi hidup mereka baik dan 

dapat merasakan emosi postif secara dominan dibandingkan dengan emosi 

negatif. Menurut Peter Hills dan Michael Argyle (2001), ada 8 (delapan) 

indikator dalam aspek kebahagiaan, diantaranya : 

 

 

 17 



18 
 

 

Variabel Indikator 

Kebahagiaan 

 

1. Hidup adalah anugerah atau life is rewarding  

2. Kewaspadaan mental atau mentally alert 

3. Hidup yang menyenangkan atau pleased with 

life 

4. Menemukan hal-hal indah dalam segala hal atau 

find beauty in things 

5. Selalu merasa puas atau satisfied in life 

6. Dapat mengatur waktu atau can organized time 

7. Tampil menarik atau look attractive 

8. Kenangan-kenangan indah atau happy memories 

Tabel 2. Penjabaran variabel Kebahagiaan dan indikatornya 

Sumber : Peter Hills dan Michael Argyle (2002) 

 2. Persepsi Kinerja 

Persepsi adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur implus-

implus sensorik menjadi suatu pola yang bermakna (Wade & Travis, 2007). 

Kinerja adalah output yang dihasilkan oleh fungsi dan indikator tertentu 

pada sebuah pekerjaan (Wirawan, 2009).  Didalam kinerja terdapat dimensi 

Hasil Kerja, Perilaku Kerja, dan Sifat Pribadi. Pada penelitian ini kinerja 

dilihat dari persepsi, artinya bagaimana keadaan mental seseorang ketika 

menerima impuls-implus sensorik kemudian dioalah dalam suatu  pekerjaan. 

Artinya penilaian kinerja pada penelitian ini bersifat subjektif. Berikut 

adalah penjabaran ketiga variabel tersebut beserta indikatornya. 
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Persepsi 

Kinerja 

Hasil Kerja 

a. Kualitas dan kuantitas 

b. Ketepatan dalam bekerja 

c. Efektivitas dalam pekerjaan 

Perilaku Kerja 

a. Perilaku sesuai prosedur kerja 

b. Perilaku sesuai kode etik 

c. Perilaku sesuai peraturan organisasi 

Sifat Pribadi 

a. Sikap saat bekerja 

b. Kecerdasan pada emosionalnya 

c. Kecerdasan pada sosial 

Tabel 3. Penjabaran variabel persepsi kinerja beserta indikatornya 

Sumber: Wirawan (2009) 

3.3 Populasi  

Populasi penelitian ini adalah karyawan Pertamina Eksplorasi Produksi 

Asset 4 sejumlah 149. Tidak ada kemudian batasan dari karyawan yang berasal 

dari fungsi tertentu. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pemilihan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis non-

probabilitas sampling. Artinya elemen dalam populasi tidak memiliki peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Silalahi, 2009). Pada pemilihan secara 

non-probabilitas sendiri terdapat beberapa cara yang dapat digunakan peneliti 

dalam pengambilan sampel yaitu accidental sampling, purposive sampling, quota 

sampling, dan snowball sampling (Silalahi, 2009). Peneliti sendiri menggunakan 

teknik sampling accidental sampling, dimana pemilihan sampling dilakukan 
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secara acak tergantung siapa yang ditemui oleh peneliti (Silalahi, 2009). Teknik 

ini dipilih karena melihat kesibukan dari masing-masing karyawan PT. Pertamina 

EP Asset 4 yang sangat padat serta jajaran manajerial yang tidak mau ikut mengisi 

kuesioner dari peneliti. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data pada penelitian ini adalah kuesioner 

model likert. Model likert dipilih karena mampu memberikan sebuah ungkapan 

sikap setuju ataupun menolak pada feneomena sosial yang sedang diteliti (Azwar, 

1998). Skala yang digunakan juga terdiri dari pernyataan favorable dan 

unfavorable. Pada penelitian ini digunakan dua alat ukur, berikut kedua skala 

tersebut : 

1. Skala kebahagiaan menggunakan OHQ yang di buat oleh Peter Hills 

dan Michael Argyle (2002) yang diterjemahkan oleh Andira dan 

Ilhamuddin. Skala ini disusun berdasarkan 8 indikator. Nilai 

Reliabilitasnya adalah cronbach’s alpha 0,93 (Andira & Ilhamuddin, 

2017). 

Indikator-Indikator Nomor Aitem 

(Favorable) 

Nomor Aitem 

(Unfavorable) 

Jumlah 

Hidup adalah anugerah atau 

life is rewarding  

3,9,25 6 4 

 

 

 

Kewaspadaan mental atau 

mentally alert 

21 5,28 3 

Hidup yang menyenangkan 

atau pleased with life 

8,11 1,13 4 

Menemukan hal-hal indah 

dalam segala hal atau find 

beauty in things 

7,16 23 3 
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Selalu merasa puas atau 

satisfied in life 

12,15 14,24 4 

Dapat mengatur waktu atau 

can organized time 

18,20 19 3 

Tampil menarik atau look 

attractive 

2,17,26 27 4 

Kenangan-kenangan indah 

atau happy memories 

4,22 10,29 4 

TOTAL 29 

Tabel 4. Blue Print Skala Alat Ukur Kebahagian 

2. Skala persepsi kinerja dibuat oleh Maria Suryaningsih dan 

Ilhamuddin berdasarkan dimensi kinerja yang dijelaskan oleh 

Wirawan (2009). Skala ini memiliki 3 dimensi utama yaitu yaitu 

hasil kerja dengan indikator kuantitas dan kualitas, perilaku kerja 

dengan indikator disiplin kerja, inisiatif dan kerjasama, dan sifat 

pribadi dengan indikator kejujuran,kesabaran dan mampu 

beradaptasi. Nilai Reliabilitasnya adalah cronbach’s alpha 0,87. 

(Suryaningsih & Ilhamuddin, 2017) 

Hasil 

Kerja 

a. Kualitas dan kuantitas 

b. Ketepatan dalam bekerja 

c. Efektivitas dalam pekerjaan 

1,3,5,7,14,18 6 

Perilaku 

Kerja 

d. Perilaku sesuai prosedur kerja 

e. Perilaku sesuai kode etik 

f. Perilaku sesuai peraturan 

organisasi 

2,4,8,9,12,19 
6 

Sifat 

Pribadi 

g. Sikap saat bekerja 

h. Kecerdasan pada emosionalnya 

i. Kecerdasan pada sosial 

6,10,11,13,15,16,17 7 

Total 
 19 

Tabel 5. Blue Print Alat Ukur Kinerja 
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3.6 Uji Skala Penelitian 

 1. Uji Coba Skala 

Penelitian ini menggunakan pengujian dengan menggunakan try 

out terpakai. Try out terpakai adalah ketika data yang kita ambil untuk 

menguji validitas dan reliabilitas instrumen juga kita gunakan sebagai data 

penelitian kita. Pada penelitian ini peneliti mengambil data 103 subjek 

untuk menguji instrumen kita, kemudian data 103 subjek ini kita gunakan 

kembali untuk menguji hipotesis kita setelah dikurangi oleh item-item 

yang tidak valid. Jadi kita tidak perlu dua kali dalam mengambil data. 

Alasan penggunaan try out terpakai karena keterbatasan jumlah subjek 

penelitian. 

2. Diskriminasi Aitem  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aitem pada 

skala yang digunakan oleh peneliti mampu memberikan perbedaan antar 

sampel penelitian dengan individu yang tidak memiliki atribut yang 

diukur. Cara untuk mengetahui daya diskriminasi aitem dapat 

menggunakan nilai koefisien korelasi dari distribusi skor aitem dengan 

distribusi skala (Azwar, 2012). Pencarian nilai koefisien tersebut ini dapat 

menggunakan aplikasi SPSS 20.0 for Windows. Nilai koefisien tersebut 

dapat dilihat dari nilai corrected item-total correlation. Aitem dikatakan 

memiliki nilai beda apabila memiliki nilai >0,30 namun apabila banyak 
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aitem yang gugur diturunkan menjadi >0,25 (Azwar, 2012). Berikut adalah 

hasil pengujian diskriminasi aitem tersebut : 

Indikator-Indikator 
Nomor 

Aitem 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Keterangan 

Jumlah 

Aitem 

Lolos 

Hidup adalah anugerah 

atau life is rewarding  

3 0.346 Lolos 4 

 

 

 

6* 0.359 Lolos 

9 0.426 Lolos 

25 0.468 Lolos 

Kewaspadaan mental 

atau mentally alert 

 

21 0.398 Lolos 

3 
5* 0.290 Lolos 

28* 0.404 Lolos 

Hidup yang 

menyenangkan atau 

pleased with life 

1* 0.398 Lolos 

3 
8 0.444 Lolos 

11 0.136 Tidak Lolos 

13* 0.559 Lolos 

Menemukan hal-hal 

indah dalam segala hal 

atau find beauty in things 

7 0.095 Tidak Lolos 

2 16 0.459 Lolos 

23* 0.359 Lolos 

Selalu merasa puas atau 

satisfied in life 

12 0.402 Lolos 

3 
14* 0.129 Tidak Lolos 

15 0.421 Lolos 

24* 0.422 Lolos 

Dapat mengatur waktu 

atau can organized time 

18 0.504 Lolos 

2 19* 0.186 Tidak Lolos 

20 0.561 Lolos 

Tampil menarik atau look 

attractive 

2 0.173 Tidak Lolos 

2 
17 0.377 Lolos 

26 0.452 Lolos 

27* 0.233 Tidak Lolos 

Kenangan-kenangan 

indah atau happy 

memories 

4 0.425 Lolos 

4 
10* 0.361 Lolos 

22 0.557 Lolos 

29* 0.268 Lolos 

TOTAL 23 
Keterangan (*) Aitem Unfavorable 

Tabel 6. Hasil Pengujian Daya Diskriminasi Aitem Skala Kebahagiaan 
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Dimensi Nomor Aitem 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Keterangan 
Jumlah Aitem 

Lolos 

Hasil 

Kerja 

1 0,439 Lolos 

6 

3 0,675 Lolos 

5 0,412 Lolos 

7 0,586 Lolos 

14 0,450 Lolos 

18 0,605 Lolos 

Perilaku 

Kerja 

2 0,610 Lolos 

6 

4 0,603 Lolos 

8 0,611 Lolos 

9 0,489 Lolos 

12 0,412 Lolos 

19 0,606 Lolos 

Sifat 

Pribadi 

6 0,635 Lolos 

7 

10 0,485 Lolos 

11 0,548 Lolos 

13 0,466 Lolos 

15 0,607 Lolos 

16 0,505 Lolos 

17 0,694 Lolos 

TOTAL 19 

Tabel 7. Hasil Pengujian Daya Diskriminasi Aitem Skala Kinerja 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat 

perubahan pada skala kebahagiaan. Aitem pertanyaan dari skala 

kebahagiaan tersebut sebelumnya 29 aitem menjadi 23 aitem. Pada skala 

kinerja tidak terdapat perubahan jumlah aitem. Aitem pertanyaan yang 

gugur ini dikarenakan nilai Corrected Item-Total Correlation kurang dari 

koefisien 0,25. 

3. Validitas 

Sebuah instrumen penelitian sebagai pengumpul sebuah data yang 

bisa dikatan valid ketika mampu memberikan data yang sesuai dari 

variabel yang diteliti. Ada 3 jenis validitas yaitu validitas isi atau content, 
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validitas konstrak atau construct, dan prosedur validitas berdasarkan 

kriteria atau critererion-related (Azwar, 2012). Validitas yang digunakan 

peneliti adalah validitas isi yang masuk pada jenis logis dengan 

menggunakan panel yang bekompeten sebagai evaluator dari aitem yang 

diukur (Azwar, 2012). Dalam hal penulis melakukan konsultasi dengan 

dosen pembimbing skripsi.  

 4. Reliabilitas 

Suatu pengukuran yang dapat memberikan output data dengan 

relibilitas tinggi (Azwar, 2012). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

formula koefisien Cronbach Alpha. Kriteria hasil pengujian adalah sebagai 

berikut (Arikunto, 2006): 

Rentang Kategorisasi 
Kurang dari 0,20 Sangat Rendah 

Antara 0,20 sampai 0,39 Rendah 

Antara 0,40 sampai 0,59 Cukup Tinggi 

Antara 0,60 sampai 0,79 Tinggi 

Antara 0,80 sampai 1,00 Sangat Tinggi 

Tabel 8. Kriteria Hasil Pengujian Reliabilitas 

 Pada penelititan ini terdapat hasil pengujian reliabilitas sebagai berikut : 

Skala Jumlah Aitem Nilai Cronbach's 

Alpha 

Kategori 

Kebahagiaan 23 0,844 Sangat Tinggi 

Kinerja 19 0,904 Sangat Tinggi 

Tabel 9. Hasil Pengujian Relibilitas Skala 

Berdasarkan tabel diatas kedua skala memiliki reliabilitas yang 

tinggi. Pada skala Kebahagiaan memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,826 
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yang masuk pada kategori sangat tinggi. Pada skala kinerja sendiri 

memiliki nilai Cronbach's Alpha 0,904 yang juga masuk pada kategori 

sangat tinggi. 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Untuk mengetahui distribusi model regresi rediual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 2011). Pengujian dapat dilakukan 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). 

b. Linieritas 

Untuk mengetahui model regresi yang baik pada penelitian 

yang kita lakukan (Ghozali, 2011). 

c. Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui perbandingan variance dari residual dari 

satu fokus penelitan satu ke penelitian lainnya. Apabila sama 

berarti homoskedastisitas. (Ghozali, 2011). 

Pada penelititan ini terdapat hasil uji asumsi klasik sebagai berikut, hasil 

pengujian dapat dilihat pada lampiran 2 : 
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1. Normalitas 

Hasil uji alat ukur memiliki distribusi normal. Hasil pengujian 

dapat dilihat angka signifikasi uji Kolmogorov-Smirnov pada pengujian 

pertama bernilai 0,986 dan pada pengujian kedua 0,973. Pengujian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov karena data lebih besar dari 

50 responden (Sarjono & Julianita, 2011). Asumsi normalitas didasarkan 

pada angka signifikasi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. > 0,05 maka 

berdistribusi normal, dan apabila < 0,05 maka tidak normal (Sarjono & 

Julianita, 2011). Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 5. 

2. Linieritas 

Hasil dari olah data SPSS sendiri menunjukan nilai signifikasi pada 

pengujian pertama sebesar 16,8% atau 0,168 dan pengujian kedua 66,9% 

atau 0,669 atau lebih dari 0,05 yang menunjukan bahwa terdapat hubungan 

linieritas antar dua variabel (Sarjono & Julianita, 2011). Hasil pengujian 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

3. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitisitas pada kali ini menggunakan metode uji 

glejser. Acuan utama dari pengujian ini adalah apabila nilai signifikasi 

regresi variabel independent dengan data absolut residual kurang dari 5% 

atau 0,05 maka terjadi heteroskedasitisitas. Pada hasil uji 

heteroskedasitisitas pada kali ini menggunakan metode uji glejser 
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menunjukan bahwa nilai signifikasi regresi variabel kebahagiaan dengan 

data absolut residual pada pengujian pertama sebesar 0,852 atau 85,2 % 

dan kedua 64,2 % atau 0,642. Hasil ini menunjukan bahwa variabel 

kebahagiaan tidak mengalami heteroskedasitisitas. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji korelasi, untuk mengetahui arah 

dan kuatnya pengaruh antara variabel kebahagiaan (X) dan kinerja (Y). 

Perhitungan ini juga dapat digunakan untuk mengathui hubungan antar 

variabel penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan uji korelasi 

product momen pearson dengan bantuan progam IBM SPSS Statistics 20.0 

for windows. Dasar penentuan hipotesis diterima ataupun ditolak dapat 

dilakukan, namun sebelum itu harus menentukan terlebih dahulu taraf 

signifikasi yang diinginkan. Taraf signifikasi yang digunakan oleh peneliti 

yaitu sebesar 5%. Besarya korelasi adalah 0 – 1 dimana korelasi bisa 

bernilai positif maupun negatif. Interprestasi kuatnya hubungan yang ada 

dapat menggunakan pedoman pada tabel berikut : 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.00 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

Tabel 10. Interprestasi Nilai R 

Sumber : Sarjono (2011) 


