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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

kuantitatif dan desain penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan melibatkan variabel penelitian sebagai berikut:  

1. Variabel dependen  : Work Engagement 

2. Variabel independen : Psychological Well Being 

3. Variabel kontrol  : Social Desirability 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Psychological Well Being 

  Psychological Well-Being skala (PWB) terdiri dari delapan item yang 

menggambarkan aspek penting pada fungsi manusia mulai dari hubungan yang 

positif, perasaan kompetensi untuk memiliki makna dan tujuan hidup (Diener, 

Derrick, Robert, 2009). Setiap item dijawab pada skala 1 sampai 7  yang berkisar 

dari tingkat pernyataan paling tidak setuju ke paling setuju. Skala psychological 

well being ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologis pada pengikut 

tarekat. Semakin tinggi skor yang dimiliki oleh responden maka akan semakin 

tinggi pula psychological well being yang dimiliki, namun sebaliknya apabila skor 

yang dimiliki responden tersebut rendah maka tingkat psychological well being pun 

akan rendah.  
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2. Work Engagement 

  Work engagement merupakan kondisi jiwa yang positif, keadaan pikiran 

yang berkaitan dengan pekerjaan dan dikarakteristikan dengan vigor, dedikasi serta 

penyerapan (absorption). Keterlibatan kerja dinilai dengan menjawab utrecht work 

engagement scale (uwes) (Schaufeli, Salanova, et al., 2006). Tingkat work 

engagement seseorang dapat dilihat dari skor UWES tersebut. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat work engagement, namun 

sebaliknya apabila total skor rendah maka semakin rendah pula tingkat work 

engagement yang dimiliki seseorang.  

3. Social Desirability 

Social Desirability adalah skor responden pada Marlowe-crowne social 

desirability scale-short form (Reynold & Gerbasi, 1982). Skala ini terdiri dari 11 

aitem yang bertujuan untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya kecenderungan 

responden untuk menyetujui hal-hal yang disukai dan tidak menyetujui hal-hal yang 

tidak disukai (menjawab berdasarkan harapan sosial). Tingat social desirability 

seseorang dapat dilihat dari perolehan skor. Semakin tinggi skor, semakin tinggi 

responden untuk menjawab menurut norma sosial. Semakin rendah skor, semakin 

rendah responden untuk menjawab berdasarkan norma sosial. 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini akan melibatkan jamaah tarekat naqsabandiyah di 

kabupaten Purbalingga. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara membagikan 

kuisioner di dalam ruang pengajian setelah acara pengajian rutin selesai. Jumlah 

dari seluruh responden sebanyak 160 orang dengan kategori laki- laki dan 
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perempuan yang sudah menikah. Responden penelitian memiliki berbagai macam 

jenis pekerjaan yang didominasi oleh jenis pekerjaan sebagai buruh. 

D. Metode Penelitian 

  Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode self-

report berbentuk kuesioner. Kuesioner penelitian ini terdiri dari atas data 

demografik dan skala psikologis. Skala psikologis dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Skala Psychological Well Being 

Skala psychological well being diadaptasi dari new measure of well being 

oleh Diener, Derrick, Robert, dkk (2009). Skala ini berisi 8 aitem dengan koefesien 

reliabilitas Alpa Cronbach 0.86 untuk mengungkap psychological well being pada 

573 mahasiswa di lima universitas. Respon subjek terhadap beberapa aitem dalam 

skala ini dikelompokkan menjadi lima yaitu: tidak pernah (TP), Jarang (J), kadang-

kadang (KK), Sering (S), Selalu (SL). Pemberian skor untuk setiap aitem berkisar 

dari angka 1-5 dengan bentuk aitem favourable. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi tingkat psychological well being. Sebaliknya semakin rendah 

skor yang diperoleh maka semakin rendah pula tingkat psychological well being.  

Tabel 1 

Blue Print Psychological Well Being scale 

Dimensi 
Butir Favourable 

Nomor Butir Jumlah 

Meaning and 

purpose 
7 1 
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Supportive and 

rewarding 

relationships 

8 1 

Engaged and 

interested 
9 1 

Contribute to the 

well-being of others 
10 1 

Competency 11 1 

Self-acceptance 12 1 

Optimism 

Being respected 

Total  

13 

14 

1 

1 

8 

 

2. Skala Work Engagement 

Skala work engagement diadaptasi dari Utrecht Work Engagement Scale 

(Schaufeli & Bakker, 2003). Skala ini berisi 17 aitem dengan koefesien reliabilitas 

Alpa Cronbach untuk setiap subskala 0,88 sampai dengan 0,95. Respon subjek 

terhadap beberapa aitem dalam skala ini dikelompokkan menjadi lima yaitu: tidak 

pernah (TP), Jarang (J), kadang-kadang (KK), Sering (S), Selalu (SL). Pemberian 

skor untuk seluruh aitem pada skala ini berkisar dari angka 1-5 yang berbentuk 

favourable.. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat work 

engagement. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah 

pula tingkat work engagement. 
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Tabel 2 

Blueprint Skala Work Engagement 

Dimensi 
Butir Favourable 

Nomor Butir Jumlah 

Vigor 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 

Dedication 21, 22, 23, 24, 25 5 

Absorption 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 

Total  17 

 

3. Skala Social Desirability 

 Skala social desirability diadaptasi dari Reynolds Short-Form of Marlowe-

Crowne Social Desirability Scale (Reynold & Gerbasi, 1982). Skala ini berisi 11 

aitem dengan koefesien reliabilitas Alpa Cronbach0,74. Respon subjek terhadap 

beberapa aitem dalam skala ini dikelompokkan menjadi dua yaitu YA dan TIDAK. 

Pemberian skor untuk seluruh aitem pada skala ini yaitu apabila aitem pertnyaan 

mengandung kata PERNAH, scoring untuk jawaban YA (0) dan TIDAK (1). Untuk 

aitem pertanyaan yang mengandung kata SELALU, scoring untuk jawaban YA (1) 

dan TIDAK (0). Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat 

responden untuk menjawab menurut norma sosial. Sebaliknya semakin rendah skor 

yang diperoleh maka semakin rendah pula tingkat responden untuk menjawab 

menurut norma sosial. 
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Tabel 3 

Blue Print Reynolds Short-Form of Marlowe-Crowne Social Desirability Scale 

Dimensi Nomor Aitem Jumlah Aitem 

Menyetujui yang disukai 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 

10, 11 
8 

Menolak yang tidak disukai 3, 6, 9 3 

Jumlah  11 

E. Validitas dan Reliabilitas 

Suatu instrument dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan yang 

ditentukan kesahihah(validitas) dan keandalan (reliabilitas) alat ukur. Validitas 

adalah ketepatan dan kecermatan skala menjalankan fungsi ukurnya (Azwar, 

2008).Suatu alat tes atau instrument pengukuran dikatakan mempunyai validitas 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut(Azwar, 2011).  

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam aplikasinya reliabilitas 

dinyatakan oleh koefisiensi reliabilitas (rxx) yang  angkanya  berada dalam rentan 

0 sampa 1,00. Semakin tinggi koefisiensi reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti 

semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya koefisiensi yang rendah mendekati 

angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2008) 

F. Metode Analisis Data 

Untuk mengolah data yang diperoleh melalui kuesioner, maka peneliti akan 

melakukan analisis data dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik 
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deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum (Sugiyono, 2006). 

Menurut Sugiyono (2006), dalam statistik deskriptif ini akan dikemukakan 

cara- cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik 

garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, penjelasan kelompok melalui 

modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. 


