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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang bekerja menggunakan angka yang datanya berujud 

bilangan (skor, nilai, peringkat, atau frekuensi) yang dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk dapat menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu 

variabel dapat mempengaruhi variabel lainya. Secara tipikal, penelitian 

kuantitatif dikaitkan dengan proses induksi enumeratif, yaitu menarik 

kesimpulan bedasarkan angka dan melakuikan abstraksi bedasarkan 

generalisiasi. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan seberapa banyak 

karateristik yang ada dalam populasi induk memiliki karateristik yang sama 

seperti yang terdapat di dalam sampel yang digunakan (Alsa, 2004, h.13). 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung: Prestasi akademik mahasiswa 

2. Variabel Bebas : Culture shock 

 

C. Definisi operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dibuat untuk menghindari makna ganda dan 

bertujuan untuk menunjukan indikator yang jelas agar memberikan 

batasan definisi yang jelas suatu variabel agar tidak terlihat ambigous. 

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah: 

1. Prestasi akademik mahasiswa 

Prestasi belajar merupakan hasil evaluasi belajar yang dicapai 

seseorang dari suatu proses berfikir, merasa dan berbuat, hasil prestasi 

belajar dapat di nyatakan dalam bentuk angka. Cara pengambilan hasil 

dari prestasi akademik adalah dengan diberikan angket berisi pernyataan 

dan data diri yang disertakan dengan kolom pengisian hasil indeks 

prestasi (IP) pada semester satu dan semester dua dari tiap subjek. 

2. Culture shock 

Culture shock adalah suatu pengalaman ketidakmampuan pada 

mahasiswa dalam menyesuaikan diri ketika memasuki lingkungan sosial 

baru yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan latar belakang 
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budaya yang selama ini ada pada dirinya. Alat ukur yang digunakan 

dalam mengungkap culture shock pada mahasiswa perantau adalah 

dengan penyusunan skala culture shock dengan berdasar pada tiga aspek 

culture shock yaitu Afeksi, behavioral, kognitif untuk mengungkap tinggi 

rendahnya culture shock dari individu tersebut. 

 

D. Subyek Penelitian 

Faktor utama dari subjek penelitian adalah data penelitian yang 

ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Penentuan subjek bertujuan 

agar menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data yang 

mempengaruhi pengambilan kesimpulan dan generalisasi dari hasil 

penelitian. 

1. Populasi 

Populasi merupakan objek-objek dari penelitian yang 

ditentukan yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, nilai, 

gejala, tes, atau peristiwa, yang menjadi sumber data dan memiliki 

karateristik tertentu didalam sebuah penelitian (dalam Wasito, 1995, 

h.49). Populasi dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek penelitian 

di Universitas Katolik Soegijapranata secara demografis memiliki kriteria 

sebagai berikut: 



40 
 

 
 

a. Mahasiswa Perantau dari luar Jawa. Mahasiswa perantau 

yang dimaksud adalah mahasiswa yang bukan penduduk 

asli dari Jawa dan tidak pernah tinggal di Jawa sebelumnya 

dalam waktu yang lama.  Mahasiswa perantau umumnya 

akan mengalami proses adaptasi di masa awal-awal 

kedatangan, perbedaan budaya yang terjadi pada 

mahasiswa perantau yang berasal dari luar Jawa akan 

mengakibatkan mahasiswa tersebut mengalami 

kebingungan dan Proses ini dapat menimbulkan 

ketidaknyamanan hingga disorientasi pada individu 

dikarenakan isyarat atau tanda yang sebelumnya familiar 

baginya menjadi hilang atau berganti menjadi makna yang 

berbeda di lingkungan baru.  

b. Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan lebih dari 

satu tahun. Mahasiswa yang menempuh perkuliahan lebih 

dari satu tahun dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperoleh hasil dari prestasi akademik yang dinyatakan 

dalam IPS (Indek Prestasi Semester) pada semester satu 

dan semester dua. 
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2. Teknik Pengambilan sampel 

Nawawi (dalam Wasito, 1995, h.51) menyatakan bahwa 

secara sederhana sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan 

menjadi sumber dari data sebenarnya dalam sebuah penelitian. Sampel 

adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Syarat 

utama agar dapat menarik generalisasi adalah bahwa sampel yang kita 

gunakan dalam harus mencerminkan keadaan populasi yang ditentukan. 

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Di 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampel accidental yang 

dimana sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel. Teknik ini digunakan karena topik yang 

diteliti adalah mengenai citra yang dimana semua orang dapat 

memberikan penilaian terhadap citra. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian. Metode pengumpulan 

data ini menggunakan skala dan hasil prestasi belajar. Skala adalah alat 
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ukur psikologis yang stimulusnya berupa pernyataan atau pernyatan yang 

tidak langsung guna mengungkap atribut diri seseorang. Subjek 

memahami pernyataan yang diajukan namun subjek tidak mengertahui 

arah jawaban yang bersifat proyektif yaitu sesuai dengan perasaan dan 

kepribadianya. Sedangkan hasil prestasi belajar merupakan hasil evaluasi 

dari pembelajaran mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

a. Hasil prestasi akademik mahasiswa 

Hasil prestasi akademik mahasiswa pada penelitian ini dinyatakan 

dalam bentuk angka, dan pengukuran prestasi akademik dilihat dari 

hasil perolehan IPS dari semester satu dan semester dua. Kemudian 

dibandingkan apakah mengalami peningkatan atau penurunan IPS. 

b. Skala Culture Shock 

Skala culture shock pada penelitian ini disusun berdasarkan dari 

aspek-aspek culture shock sebagai berikut: 

a. Affective (afeksi) 

b. Behavioral (perilaku) 

c. Cognitive (kognisi) 

Bedasarkan aspek-aspek tersebut akan dibuat pernyataan 

favourable (mendukung indikator yang hendak diukur) dan unfavourable 

(tidak mendukung indikator yang hendak diukur) yang berarti. Skala ini 

bersifat tertutup yaitu setiap item disediakan 4 pilihan jawaban. Alternatif 
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jawaban yang tersedia dalam skala culture shock ini adalah Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Penilaian pada item-item favorable dengan cara memberi skor 4 

jika jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 pada jawaban Sesuai (S), skor 2 

jika jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 jika jawaban Sangat Tidak 

Sesuai. (STS). Sebaliknya pada penilaian item-item unfavourable 

memiliki skor 4 jika jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor 3 jika 

jawaban Tidak Sesuai (TS), 2 jika jawaban Sesuai (S), dan skor 1 jika 

jawaban Sangat Sesuai (SS). Bedasarkan aspek-aspek diatas, rancangan 

skala culture shock dapat dilihat dalam tabel 1. 

Tabel 2 

Blueprint Skala Culture Shock 

 

F. Uji Coba 

1. Uji Validitas 

No. Aspek-aspek culture 

shock 

Nomer Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1. Affective (Afeksi) 4 4 8 

2. Behavioral (perilaku) 4 4 8 

3. Cognitive (kognisi) 4 4 8 

TOTAL: 12 12 24 
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Azwar (1996, h.55) validitas adalah sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala 

dikatakan valid apabila benar-benar menjawab secara cermat tentang 

variabel yang hendak diukur (Azwar, 1996, h.55). 

Pengujian validitas alat ukur dapat dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total item. Pengukuran 

validitas menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl 

Pearson dimana skor yang diperoleh masing-masing item dikorelasikan 

dengan skor total yang didapat dari jumlah semua skor item.  

Teknik korelasi product moment ini kemudian dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi part-whole untuk menghindari adanya 

kelebihan bobot yang bisa saja terjadi ketika skor item yang dikorelasikan 

dengan skor total masih ikut sebagai komponen skor total sehingga 

menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar (Azwar, 2000, h.19). 

2. Uji Reliabilitas 

Suryabrata (2000, h.29) mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu 

alat ukur yang menunjukan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukan oleh taraf konsistensi skor 

yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan menggunakan alat 

yang sama, atau diukur dengan yang setara pada kondisi yang berbeda. 

Arikunto (2002, h.154) berpendapat bahwa realibilitas merupakan suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan subjek penelitian dalam memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Maka dari itu, instrument dapat dikatakan realibilitas apabila instrument 

dapat menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataaanya. Menurut 

Nasution (2014, h.77) suatu alat pengukur dikatakan reliabel, bila alat itu 

dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 

menunjukan hasil yang sama.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment dari Carl Pearson. Teknik korelasi Product Moment 

digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara variable 

bebas yaitu culture shock dan variabel tergantung yaitu prestasi akademik  

  




