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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

  Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang analisanya ditekankan pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya 

pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dan 

menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan 

penolakan hipotesis nihil. Dari metode kuantitatif akan diperleh 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2012, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

  Identifikasi variabel penelitian perlu ditentukan terlebih 

dahulu sebelum pengumpulan data dan analisis data. Melalui 

pengidentifikasian variabel penelitian maka akan membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

akan digunakan. Variabel penelitian yang diperhitungkan dalam 

pengujian hipotesis adalah: 

Variabel Tergantung  : Komunikasi Interpersonal pada Remaja                     

Awal Tunarungu 

Variabel Bebas  : Konsep Diri 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

  Definisi operasional disusun bedasar atas konstruk teoritis 

yang telah disusun, maka peneliti akan mendapatkan acuan yang 

jelas tentang bagaimana variabel tersebut akan diperlakukan 

(Setyorini dan Wibhowo, 2008, h.17). Definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Komunikasi Interpersonal pada Remaja Awal Tunarungu 

 Komunikasi interpersonal pada remaja awal tunarungu adalah 

interaksi yang dilakukan oleh remaja berusia 13-18 tahun yang 

mengalami gangguan pendengaran untuk mengenal orang lain 

dan dirinya sendiri dan dapat mengungkapkan apa yang 

diinginkan remaja tunarungu pada orang lain atau lawan 

bicaranya. Aspek-aspek dari komunikasi interpersonal adalah 

keterbukaan, empati, sikap mendukung yang positif, dan 

kesetaraan. Komunikasi interpersonal diukur dengan 

menggunakan skala komunikasi interpersonal. Semakin tinggi 

skor menunjukkan bahwa semakin efektif komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh remaja tunarungu. 

2. Konsep Diri 

 Konsep diri adalah pandangan umum tentang diri sendiri dan 

pengenalan diri sendiri berdasarkan pengalaman dalam 

kaitannya dengan lingkungan sosial. Aspek-aspek dari konsep 

diri adalah yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa 

setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, 
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menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, 

dan mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup 

mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak 

disenanginya dan berusaha mengubah. Konsep diri diukur 

dengan menggunakan skala konsep diri. Semakin tinggi skor 

berarti orang tersebut semakin memiliki konsep diri yang positif.  

 

D. Subjek Penelitian 

  Menurut Azwar (2012, h.77) populasi merupakan kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian karena 

sebagai suatu populasi kelompok subjek baiknya memiliki 

karakteristik yang sama. Populasi ialah semua nilai baik hasil 

perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitif maupun kualitatif, 

daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang 

lengkap dan jelas (Setyorini dan Wibhowo, 2008, h.18).  

 Populasi dalam penelitian ini adalah remaja tunarungu berusia 

13-18 tahun di SLB Negeri, SLB Widya Bhakti, dan SLB Swadaya. 

Dengan total jumlah 39 remaja tunarungu. Peneliti menggunakan 

studi populasi. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode skala. Menurut 

Azwar (2000, h.3) sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki 

karakteristik khusus yang membedakan dari bentuk pengumpulan 
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data yang lain seperti angket, daftar isian, infentori, dan lain-lain. 

Metode skala adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan 

daftar pernyatan-pernyataan yang berisi aspek-aspek yang hendak 

diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh subjek, dan ditulis 

menurut suatu kaidah tertentu dan perlu diuji melalui analisis empiris 

sehingga dapat diperoleh suatu bentuk alat ukur yang reliabel dan 

valid (Azwar, 2012, h.100). Istilah skala lebih banyak dipakai untuk 

menamakan alat ukur aspek afektif. 

  Skala yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup 

karena telah disediakan jawaban sehingga subjek hanya memilih 

salah satu alternatif jawaban. Skala yang akan disajikan tersebut 

dibedakan menjadi dua kelompok item (pernyataan), yaitu item 

favourable, dan item unfavourable. Item favourable adalah item 

yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri adanya 

atribut yang diukur, sedangkan item yang unfavourable adalah item 

yang isinya tidak mendukun atau menggambarkan ciri atribut yang 

diukur. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Skala Komunikasi Interpesonal 

 Skala komunikasi interpersonal disusun berdasakan aspek-

aspek komunikasi interpersonal itu sendiri yaitu keterbukaan, 

empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan menurut 

Devito. Skala terdiri atas pernyataan dan skala ini disajikan 

dalam bentuk pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). 
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 Pernyataan yang bersifat favourable, skor 4 untuk yang 

memilih jawaban Sangat Setuju (SS), skor 3 untuk jawaban yang 

Setuju (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), dan skor 1 

untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan 

unfavourable, skor 1 untuk yang memilih jawaban Sangat Setuju 

(SS), skor 2 untuk jawaban Setuju (S), skor 3 untuk jawaban 

Tidak Setuju (TS), dan skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

Setuju (STS).  

 

Tabel 1. 

Blue Print Skala Komunikasi Interpersonal 

Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Keterbukaan    4 4 8 

Empati 4 4 8 

Sikap 

mendukung 

yang positif 

4 4 8 

Kesetaraan  4 4 8 

Total Item 16 16 32 

 

2. Skala Konsep Diri 

 Skala konsep diri disusun berdasarkan aspek konsep diri, 

yaitu: yakin akan kemampuan mengatasi masalah; merasa setara 

dengan orang lain; menerima pujian tanpa rasa malu; menyadari 

bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan; dan mampu 

memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-

aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha 

mengubah. Pernyataan yang bersifat favourable, skor 4 untuk 
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yang memilih jawaban Sangat Setuju (SS), skor 3 untuk jawaban 

yang Setuju (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), dan 

skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Pada 

pernyataan unfavourable, skor 1 untuk yang memilih jawaban 

Sangat Setuju (SS), skor 2 untuk jawaban Setuju (S), skor 3 

untuk jawaban Tidak Setuju (TS), dan skor 4 untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS).  

 

Tabel 2. 

Blue Print Skala Konsep Diri 

Aspek  
Item  

Total  
Favourable Unfavourable 

Yakin akan kemampuan 

mengatasi masalah 
3 3 6 

Merasa setara dengan 

orang lain  
3 3 6 

Menerima pujian tanpa 

rasa malu 
3 3 6 

Menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai berbagai 

perasaan 

3 3 6 

Mampu memperbaiki 

dirinya karena ia sanggup 

mengungkapkan aspek-

aspek kepribadian yang 

tidak disenanginya dan 

berusaha mengubah 

3 3 6 

Total Item 15 15 30 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

 Azwar (2000, h.7) mengungkapkan validitas, dalam 

pengertiannya yang paling umum, adalah ketepatan dan 

kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya, 

sejauh mana skala itu mampu mengukur atribut yang ia rancang 

untuk mengukurnya. 

 Teknik korelasi yang digunakan dalam pengukuran validitas 

pada skala komunikasi interpersonal dan skala konsep diri, yaitu 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dan 

dikoreksi dengan menggunakan teknik Part Whole.  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

 Menurut Azwar (2000, h.83), pengujian reliabilitas terhadap 

hasil ukur skala psikologi dilakukan bilamana item-item yang 

terpilih lewat prosedur analisis item telah dikompilasikan 

menjadi satu. Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada 

konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung 

makna kecermatan pengukuran. 

 Adapun metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

skala komunikasi interpersonal dan skala konsep diri digunakan 

teknik Koefisien Alpha dari Cronbach (Azwar, 2000, h.87). 

  

G. Metode Analisa Data 

  Analisis data dengan statistik adalah peneliti akan dapat 

mengevaluasi secara objektif berdasarkan data-data yang dimiliki 
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oleh peneliti (Setyorini dan Wibhowo, 2008, h.106). Analisis data 

pada penelitian ini dilakukan uji kuantitatif dengan menggunakan 

metode analisis statistik teknik korelasi Product Moment.  

 




