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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang 

mencakup desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan prosedur 

penelitian. 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

dengan metode penelitian analisis regresi linier. Peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode peneltian analisis regresi linier untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel X (resiliensi) dengan Y (subjective well being) 

(Munawaroh, dkk., 2015; Noviyanti, dkk., 2016). Adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Variabel bebas atau X 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah resiliensi. 

2. Variabel terikat atau Y 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah subjective well being. 

Penggunaan resiliensi sebagai variabel bebas dalam penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap subjective well being sebagai 

variabel terikat melalui domain dalam masing-masing dimensi. Hasil skor dari 

kedua variabel akan dikorelasikan untuk mengetahui nilai pengaruhnya pada 

setiap dimensi maupun domain dalam subjective well being. 

B. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah andik di LPKA Kelas II Bandung. 

Andik LPKA Kelas II Bandung terbagi ke dalam dua status, yakni andik yang 

berstatus tahanan dan andik yang berstatus narapidana. Peneliti hanya akan 

menyertakan andik yang berstatus narapidana sebagai partisipan dalam penelitian 

ini. Hal ini dikarenakan andik yang berstatus tahanan di LPKA Kelas II Bandung 

merupakan andik yang belum divonis atau masih menunggu sidang, sehingga 
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andik yang berstatus tahanan belum diperkenankan untuk mengikuti kegiatan 

yang ada di LPKA termasuk terlibat dalam kegiatan penelitian. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian 

populatif yang artinya jumlah seluruh populasi yang ada akan diikutsertakan. 

Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang sedikit. Diketahui pula populasi 

andik LPKA Kelas II Bandung berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sampai dengan bulan September 2019 tercatat sejumlah 

128 andik yang berstatus narapidana (Kemenkumham, 2019). Namun 

dikarenakan keterbatasan situasi dan kondisi yang perlu disesuaikan dengan 

kegiatan pembinaan yang ada di LPKA Kelas II Bandung, peneliti hanya 

mendapatkan izin melakukan penelitian kepada 83 andik. 

2. Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling karena subjek yang digunakan dalam penelitian adalah subjek 

khusus dan jumlah populasinya sedikit, sehingga teknik purposive sampling 

ini digunakan agar seluruh populasi dapat disertakan menjadi sampel 

penelitian. 

D. Definisi Operasional 

Variabel-variabel yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah 

variabel berikut ini: 

1. Resiliensi 

Resiliensi merupakan suatu kemampuan untuk bertahan, melawan, 

mengatasi, memperbaiki, dan mengganti suatu hal menjadi lebih baik sebagai 

suatu mekanisme untuk bertahan dalam suatu keadaan sulit, menekan, dan 

tidak menyenangkan yang dapat memunculkan perasaan negatif dalam diri 

Andik LPKA. Resiliensi dalam hal ini dapat terlihat melalui dimensi 

pengaturan emosi, pengendalian impuls, empati, efikasi diri, optimisme, 

analisis kausal, dan pencapaian yang dimiliki oleh Andik. Adanya resiliensi 

dapat memperlihatkan bagaimana Andik menghadapi situasi yang dihadapinya 
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agar tidak memunculkan suatu keadaan yang lebih buruk. Semakin tinggi skor 

dari masing-masing dimensi resiliensi, maka akan menunjukkan semakin baik 

pula resiliensi yang dimiliki oleh Andik. 

2. Subjective Well Being 

Subjective well being merupakan penilaian dan pandangan Andik LPKA 

terhadap kejadian dalam hidupnya yang meninjau kepuasan hidup, emosi 

positif, sikap positif, dan keberhargaan diri yang dimiliki oleh Andik. 

Subjective well being dalam hal ini dapat dilihat dalam domain akademik, 

organisasi, interaksi sosial, dan kegiatan yang diikuti oleh Andik. Melalui 

subjective well being dapat terlihat bagaimana Andik memandang dan menilai 

kehidupan yang selama ini dijalani oleh Andik. Semakin tinggi hasil 

pengukuran subjective well being ini maka akan menunjukkan nilai subjective 

well being yang lebih tinggi. 

E. Instrumen Penelitian 

Berikut adalah instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam penelitian 

ini: 

1. Resiliensi 

a. Spesifikasi Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur resiliensi dalam 

penelitian ini adalah skala resiliensi dari Reivich dan Shatte (2002) yang 

sebelumnya sudah diadaptasi dan diuji validitas dan reliabilitasnya oleh 

Pasudewi (2013). Pengukuran resiliensi ini bertujuan untuk mengukur 

tinggi rendahnya resiliensi yang dimiliki andik di LPKA. Alat ukur ini 

terdiri dari 37 item menggunakan rating likert yang telah diujicobakan 

kepada 89 anak didik LPKA Kelas IA Tangerang. Hasil koefisien 

reliabilitas menunjukkan skor sebesar 0,704 sehingga alat ukur ini dapat 

dikatakan cukup reliable untuk digunakan pada andik LPKA.  

b. Pengisian Kuesioner 

Responden dapat mengisi kuesioner skala resiliensi ini dengan 

memilih pilihan satu sampai dengan empat untuk dapat merepresentasikan 

jawaban. Jawaban yang dipilih adalah jawaban yang paling sesuai dengan 

apa yang dirasakan oleh responden dalam masing-masing item. Pilihan 
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jawaban dalam kuesioner ini terdiri dari pilihan 1-4 yang 

merepresentasikan tidak pernah hingga sangat sering. 

c. Penyekoran 

Penyekoran jawaban responden pada skala resiliensi ini dapat 

dilakukan dengan penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Penyekoran Skala Resiliensi 

Item 

Skor Pernyataan 

Tidak 

Pernah 

Kadang-

kadang 
Sering 

Sangat 

Sering 

Favorable 1 2 3 4 

Unfavorable 4 3 2 1 

Hasil perhitungan skor kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan 

skor total dan ditentukan rata-rata beserta standar deviasinya agar dapat 

dikategorikan. 

d. Kisi-kisi Skala Resiliensi 

Berikut kisi-kisi skala resiliensi yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Skala Resiliensi 

Dimensi 
Nomor Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Pengaturan 

Emosi 
8, 17, 37 3, 20 5 

Pengendalian 

Impuls 
9, 27,31 6 4 

Empati 5, 24, 30 16, 34, 36 6 

Efikasi Diri 1, 18, 19, 33 11, 14, 15 7 

Optimisme 12, 21, 35 22, 25 5 

Analisis Kausal 7, 13, 32 28 4 

Pencapaian atau 

reaching out 
2, 4, 26 10, 23, 29 6 

Total 37 

2. Subjective Well Being 

a. Spesifikasi Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur subjective well being 

dalam penelitian ini adalah alat ukur Kesejahteraan Psikologis Integratif 

(KPI) yang dikembangkan oleh Maslihah, dkk., (2017). Penggunaan alat 

ukur ini bertujuan untuk mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan yang 
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dimiliki oleh andik di LPKA. Alat ukur terdiri dari 36 item valid yang 

menggunakan rating likert yang juga sudah diujicobakan kepada 89 andik 

LPKA Kelas IA Tangerang sehingga menghasilkan koefisien reliabilitas 

sebesar 0,948 yang berarti bahwa alat ukur ini sangat dapat dipercaya 

untuk mengukur variabel terkait. 

b. Pengisian Kuesioner 

Responden dapat mengisi kuesioner ini dengan memilih pilihan satu 

sampai dengan empat untuk dapat merepresentasikan jawaban dari 

responden. Jawaban yang dipilih adalah jawaban yang paling sesuai 

dengan apa yang dirasakan oleh responden dalam masing-masing item. 

Pilihan jawaban dalam kuesioner ini terdiri dari pilihan 1-4 yang 

merepresentasikan selalu (SL), sering (SR), jarang (JR), hingga tidak 

pernah (TP). 

a. Penyekoran 

Penyekoran jawaban responden pada instrumen kesejahteraan 

psikologis integratif ini dapat dilakukan dengan penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Penyekoran Alat Ukur Kesejahteraan Psikologis Integratif 

(KPI) 

Item 
Skor Pernyataan 

SL SR JR TP 

Favorable 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 

Hasil perhitungan skor kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan 

hasil skor total. Skor total tersebut menggambarkan tinggi rendahnya rasa 

kesejahteraan yang dimiliki Andik LPKA. Jika skor total tinggi maka rasa 

kesejahteraannya juga tinggi, sebaliknya jika skor totalnya rendah maka 

kesejahteraannya juga rendah. 
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b. Kisi-kisi Instrumen Kesejahteraan Psikologis Integratif 

Berikut kisi-kisi instrumen kesejahteraan psikologis integrative (KPI) 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Alat Ukur Kesejahteraan Psikologis Integratif 

(KPI) Anak Didik LPKA 

Dimensi-

Domain 
Indikator 

Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

Dimensi Kepuasan Hidup 

Domain 

Akademik 

Refleksi adanya kepuasan anak 

terkait : 

a.Kemampuan dirinya dalam 

mengikuti kegiatan belajar. 

b.Kemampuan dirinya dalam 

mengatasi masalah emosi. 

1, 2  2 

Domain 

Organisasi 

Refleksi adanya kepuasan anak 

terkait: 

a.Kemampuan bekerja sama dengan 

orang lain 

b.Kemampuannya dalam mengambil 

keputusan 

6, 8, 18 3 

Domain Interaksi 

Sosial 

Refleksi adanya kepuasan anak 

terkait: 

a.Kemampuannya mengelola emosi. 

b.Kemampuannya dalam menjalin 

kedekatan dengan anak didik 

lain/petugas. 

7, 19 2 

Domain Kegiatan  

Refleksi adanya kepuasan anak 

terkait: 

a.Fleksibilitas dalam berpikir yang 

dimilikinya 

b.Kemampuannya dalam mengambil 

keputusan 

9, 33 2 

Dimensi Sikap Positif Terhadap Hidup 

Domain 

Akademik 

a.Keyakinan dan pandangan anak 

tentang pentingnya bersekolah 

b.Perasaan yang dihayati anak 

tentang kegiatan belajar 

c.Kesediaan anak untuk mengikuti 

sekolah 

3, 10, 

11 

3 
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Domain 

Organisasi 

a.Keyakinan dan pandangan anak 

tentang interaksi anak dengan 

kelompoknya  

b.Perasaan yang dihayati anak, posisi 

diri dalam kelompok anakdidik 

LPKA 

c.Kesediaan anak untuk bertindak 

bekerjasama dalam kelompok 

21, 22, 

31 

3 

Domain Interaksi 

Sosial 

a.Pandangan anak tentang 

temansesama anak didik  

b.Perasaan yang dihayati anak 

tentang interaksi dengan sesama anak 

didik atau petugas 

4, 14 2 

Domain Kegiatan  

a.Keyakinan dan pandangan anak 

tentang kehidupannya 

b.Perasaan yang dihayati anak 

tentang kehidupannya 

c.Kesediaan anak untuk bertindak 

15, 16, 

20 

3 

Dimensi Emosi Positif 

Domain 

Akademik 

Reaksi emosi positif yang 

ditampilkan anak dalam kegiatan 

belajar 

24, 25 2 

 

 

Domain 

Organisasi 

Reaksi emosi positif yang 

ditampilkan anak dalam interaksi 

kelompok  

28, 36 2 

Domain Interaksi 

Sosial 

Reaksi emosi positif yang 

ditampilkan anak dalam interaksi 

sosial dengan teman  

27, 34 

 

2 

Domain Kegiatan  

Reaksi emosi positif yang 

ditampilkan anak saat mengikuti 

kegiatan/olah raga 

23, 26 2 

Dimensi Harga Diri 

Domain 

Akademik 

Penilaian anak terhadap kemampuan 

diri dalam bidang akademik 

12, 29 2 

Domain 

Organisasi 

Penilaian anak terhadap kemampuan 

diri diantara teman dan kelompok 

5, 13 2 

Domain Interaksi 

Sosial 

Penilaian anak terhadap kemampuan 

diri dalam interaksi sosial di 

lingkungan LPKA 

17, 32 2 

Domain Kegiatan  

Penilaian anak terhadap kemampuan 

diri kegiatan pembinaan/terkait 

aktivitas olah raga  

30, 35 2 
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3. Kategorisasi Norma 

Penelitian ini menggunakan skala yang dikategorikan menjadi empat 

tingkatan. Berikut rumus norma kategorisasi skor menurut kategori dentzan 

dengan formula sebagai berikut (Irianto, 1998): 

n = 
                   

 
 

Tabel 3.5. Norma Kategori Dentzan 

Kategori Norma 

Sangat tinggi skor 1 (nilai max – n) < X < nilai max 

Tinggi skor 2 (skor 1 – n) < X < skor 1 

Rendah skor 3 (skor 2 – n) < X < skor 2 

Sangat Rendah nilai min < X < skor 3 

Berdasarkan kategorisasi norma tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

ini menggunakan empat kategori yang dilihat melalui hasil dari pengurangan 

dari selisih nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kategori tersebut 

adalah sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. 

F. Pengembangan Instrumen 

Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur variabel-

variabel yang dikaji dalam penelitian. Sebelum menggunakan instrumen dalam 

penelitian, perlu dilihat terlebih dahulu apakah instrumen tersebut dapat mengukur 

variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga dilakukan expert judgement, 

uji validitas, dan uji reliabilitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala resiliensi dan alat ukur Kesejahteraan Psikologis Integratif (KPI). 

Kedua instrumen tersebut merupakan instrumen yang sebelumnya telah 

dikembangkan dan telah di adaptasi ke dalam Bahasa Indonesia, artinya peneliti 

menggunakan instrumen yang sudah ada dan sering digunakan dalam berbagai 

penelitian, serta sudah teruji secara metodologis. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

yang digunakan dalam penelitian tepat untuk mengukur variabel-variabel yang 

akan diteliti. Menurut Azwar (2014) validitas suatu alat ukur mengacu pada 
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aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran yang kemudian 

dikonsepkan untuk mengetahui sejauh mana tes dapat mengukur atribut yang 

seharusnya diukur. Validitas atau kelayakan suatu item juga dapat dilakukan 

dengan cara melakukan judgement atau penilaian terhadap suatu item (Azwar, 

2014). Peneliti melakukan uji validitas atau uji kelayakan terhadap alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik expert 

judgement, sehingga secara konstrak dan konsep psikologi skala resiliensi dan 

alat ukut Kesejahteraan Psikologis Integratif (KPI) ini dikaji ulang oleh 

bantuan Diah Zaleha Wyandini, S.Psi.,M.Si. (dosen psikologi). 

Skala resiliensi dan alat ukur Kesejahteraan Psikologis Integratif (KPI) 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang sudah teruji 

secara metodologis dan sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, sehingga 

peneliti tidak pelu melakukan penerjemahan terhadap instrumen. Kemudian 

setelah melalui uji validitas yang pertama dengan bantuan Diah Zaleha 

Wyandini, S.Psi., M.Si., peneliti kembali melakukan uji validitas isi dengan 

bantuan M. Ariez Musthofa, M.Si. (dosen psikologi), sehingga dilakukan 

perubahan redaksi terhadap 10 item dalam skala resiliensi yang dianggap 

kurang sesuai. Berikut perubahan terhadap 10 item tersebut: 

Tabel 3.6. Perubahan Item-Item Resiliensi 

Nomor 

Item 
Dimensi Item 

Nomor 

Item 
Dimensi Item 

10 
Pencapaian 

(achievement) 

Saya merasa 

nyaman dalam 

sesuatu yang 

bukan hanya 

dialami oleh 

saya sendiri. 

10 
Pencapaian 

(achievement) 

Ketika memiliki 

tanggung jawab 

saya merasa lebih 

nyaman jika 

tanggung jawab 

tersebut tidak 

hanya dibebankan 

kepada saya. 
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14 Efikasi Diri 

Saya ragu pada 

kemampuan saya 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di 

rumah. 

14 Efikasi Diri 

Saya tidak yakin 

pada kemampuan 

saya untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

yang ada di 

rumah. 

15 Efikasi Diri 

Saya menikmati 

rutinitas saya 

tanpa mencoba 

untuk 

mengubahnya. 

15 Efikasi Diri 

Saya menikmati 

kegiatan sehari-

hari yang saya 

lakukan dan tidak 

ingin 

mengubahnya. 

20 
Pengaturan 

Emosi 

Emosi saya 

mempengaruhi 

fokus saya untuk 

menyelesaikan 

tugas. 

20 
Pengaturan 

Emosi 

Ketika saya emosi 

saya tidak bisa 

fokus / 

konsentrasi 

menyelesaikan 

tugas / pekerjaan. 

22 Optimisme 

Setelah 

menyelesaikan 

tugas, saya 

khawatir jika 

hasilnya dinilai 

negatif. 

22 Optimisme 

Setelah 

menyelesaikan 

tugas, saya 

khawatir jika 

hasilnya dinilai 

tidak memuaskan. 

23 
Pencapaian 

(achievement) 

Saya kurang 

suka tantangan 

baru. 

23 
Pencapaian 

(achievement) 

Saya kurang suka 

tantang baru. 

25 Optimisme 

Saya 

beranggapan 

bahwa masalah 

yang ada itu 

disebabkan oleh 

keadaan di luar 

kendali. 

25 Optimisme 

Menurut saya 

setiap masalah 

saya muncul 

karena saya tidak 

mampu 

mengendalikan 

diri saya. 
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28 

Analisis 

Terhadap 

Permasalahan 

(Analisis 

Kausal) 

Saya terlalu 

cepat mengambil 

kesimpulan 

terhadap suatu 

masalah yang 

muncul. 

28 

Analisis 

Terhadap 

Permasalahan 

(Analisis 

Kausal) 

Saya terlalu cepat 

mengambil 

kesimpulan 

terhadap suatu 

masalah yang 

muncul. 

30 Empati 

Saya mudah ikut 

merasakan cerita 

sedih di buku 

atau film. 

30 Empati 

Saya mudah ikut 

terbawa emosi 

dalam cerita sedih 

dibuku/film. 

36 Empati 

Teman-teman 

saya 

memberitahu 

bahwa saya 

kurang 

mendengarkan 

apa yang mereka 

bicarakan. 

36 Empati 

Teman-teman 

saya memberitahu 

bahwa saya 

kurang 

mendengarkan 

ketika mereka 

berbicara. 

 

2. Uji Coba Instrumen 

Selain expert judgement, peneliti juga melakukan uji coba (try out) pada 

kedua alat ukur yang akan digunakan, yaitu skala resiliensi dan alat ukur 

Kesejahteraan Psikologis Integratif (KPI). Uji coba dilakukan kepada 89 anak 

didik LPKA Kelas IA Tangerang pada Rabu, 7 Agustus 2019. Penyebaran 

instrumen dilakukan secara langsung (offline).  

3. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

suatu alat ukur, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur yang 

reliabel adalah alat ukur yang ketika diujikan kembali pada subjek yang sama 

akan menghasilkan suatu data yang cenderung sama (Azwar, 2013). Menurut 

Azwar (2014) suatu instrumen dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik 

secara statistik adalah instrumen yang memiliki skor tampak pada suatu subjek 

sehingga memiliki korelasi yang tinggi pada dua tes yang paralel. 

Hasil pengujian terhadap dua alat ukur dalam penelitian ini, yakni skala 

resiliensi dan skala well bing didapatkan hasil skor koefisien yang berbeda. 



30 
 

Gambar 3.1. Reliabilitas Alpha Cronbach Skala Resiliensi 

 

Gambar 3.2. Reliabilitas Alpha Cronbach Alat Ukur Kesejahteraan 

Psikologis Integratif 

 

Diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach pada skala 

resiliensi menunjukkan koefisien sebesar 0,704 yang menurut klasifikasi yang 

dikemukakan oleh Guilford (1956) masuk dalam kategori tinggi. Sementara 

untuk hasil pengujian terhadap skala well being menunjukkan koefisien 

reliabilitas alpha cronbach sebesar 0,948 yang menurut klasifikasi yang 

dikemukakan oleh Guilford (1956) masuk dalam kategori sangat tinggi. 

Tabel 3.7. Kategori Reliabilitas Alat Ukur 

Derajat Reliabilitas 

(Alpha Cronbach) 
Kategori 

0,90 ≤ α≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,70 ≤ α≤ 0,90 Reliabel 

0,40 ≤ α≤ 0,70 Cukup Reliabel 

0,20 ≤ α≤ 0,40 Kurang Reliabel 

α ≤ 0,20 Tidak Reliabel 

Menurut Sugiyono (2015) juga dikatakan bahwa koefisien reliabilitas alat 

ukur yang baik adalah alat ukur dengan koefisien yang mendekati angka 1. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa skala resiliensi ini reliable untuk 

mengukur variabel terkait, begitu pula dengan skala well being yang memiliki 

reliabilitas sangat tinggi atau dapat dipercaya. 
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G. Prosedur Penelitian 

Peneltian ini dilakukan secara langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) yang menjadi target penelitian dengan tiga tahapan utama, yakni tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini peneliti mempersiapkan hal-hal yang menunjang proses 

dan tujuan penelitian antara lain melakukan studi literature mengenai 

variabel-variabel yang akan diteliti, merumuskan rancangan penelitian, 

menentukan alat ukur yang digunakan dalam pengambilan data, dan 

melakukan uji coba alat ukur yang akan digunakan.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner.  Tahap ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung 

pada hari Sabtu 7 September 2019. Kuesioner yang diberikan terdiri atas dua 

instrumen yang digunakan untuk mengukur resiliensi dan juga subjective well 

being. Konten yang terdapat dalam kuesioner merupakan pernyataan tertutup, 

sehingga subjek dihadapkan pada beberapa pernyataan tertutup dan 

diharuskan untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

keadaan subjek dalam alternatif pilihan. 

Selama proses pengumpulan data, kuesioner diberikan secara langsung 

oleh peneliti kepada 83 andik di LPKA Kelas II Bandung yang terbagi ke 

dalam empat kelas yang dipilih secara random oleh petugas. Sebelum andik 

mengisi kuesioner, peneliti juga memberikan instruksi mengenai bagaimana 

cara menjawab pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut, hal ini 

dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap intruksi atau 

pun pernyataan yang diajukan. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data secara 

kuantitatif. Setelah selesai diolah, kemudian hasilnya diinterpretasi 

menggunakan teori yang sesuai. Selanjutnya, dibuat kesimpulan mengenai 
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data yang telah diolah sebelumnya, untuk ditentukan diskusi dan saran yang 

dapat diberikan untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

yang bertujuan untuk melihat normalitas distribusi data yang diperoleh. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji normalitas menggunakan Liliefors karena 

penelitian ini memiliki sampel kecil atau dapat dikatakan juga memiliki jumlah 

sampel yang terbatas. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 20 diperoleh nilai signifikansi Liliefors dari masing-masing 

variabel resiliensi dan well being sebesar 0,49 dan 0,24. Artinya kedua variabel 

tersebut memiliki distribusi yang normal karena nilai signifikansinya lebih dari 

0,05. 

Selanjutnya dilakukan uji korelasi dengan menggunakan teknik pearson 

product moment, yang bertujuan untuk mengetahui nilai korelasi antar variabel. 

Penggunaan teknik pearson product moment dalam uji korelasi ini dikarenakan 

basis data yang diperoleh dari skala resiliensi dan well being berjenis interval. 

Setelah dilakukan uji korelasi, selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan 

menggunakan teknik regresi linier. Hal ini dilakukan untuk menguji pengaruh 

resileinsi sebagai variabel independen terhadap well being sebagai variabel 

dependen dalam penelitian ini. Teknik regresi linier digunakan untuk mengetahui 

pengaruh resiliensi terhadap well being melalui setiap domain dalam masing-

masing dimensinya. 

 


