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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Menurut Creswell (dalam Alsa, 2014 h.13) metode 

kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dan datanya 

berupa skor atau nilai, peringkat atau frekuensi dan dianalisis 

menggunakan statistik untuk mendapatkan jawaban hipotesis penelitian 

yang spesifik dan untuk memberikan prediksi pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan skala untuk mengukur variabel bebas (penyesuaian diri), 

teknik dokumentasi berupa data nilai untuk mengukur variabel 

tergantung (prestasi belajar) dan teknik dokumentasi berupa hasil tes 

inteligensi untuk mengukur variabel sertaan (inteligensi). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung: Prestasi belajar 

2. Variabel bebas: Penyesuaian diri 

3. Variabel sertaan: Inteligensi 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Prestasi belajar adalah bukti keberhasilan atau hasil pencapaian 

seseorang dalam belajar menguasai materi pelajaran yang 

diberikan dalam bentuk skor atau nilai rapor. Dalam penelitian 

ini aspek prestasi belajar yang digunakan adalah aspek kognitif 
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dan diketahui melalui pengukuran melalui tes yang setelah 

dilakukan penilaian nantinya akan tertulis pada rapor. 

Pengukuran prestasi belajar akan dilihat dari dokumentasi nilai 

rapor kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 

Semakin tinggi nilai siswa dari rata-rata nilai yang ditentukan 

menandakan semakin tinggi prestasi belajar siswa, begitupun jika 

semakin rendah nilai siswa dari rata-rata nilai yang ditentukan 

menandakan rendahnya prestasi belajar siswa tersebut. 

2. Penyesuaian diri siswa asrama adalah kemampuan seorang murid 

yang tinggal disuatu lingkungan pendidikan dan hidup mandiri 

terpisah dari keluarga dan melewati berbagai aktivitas 

pembelajaran dan pembentukan karakter guna mencapai visi misi 

institusi lembaga pendidikan tersebut dalam mengelola dirinya 

dan menyesuaikan kondisi lingkungan atau standar umum agar 

dapat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Aspek-

aspek penyesuaian diri terdiri dari penyesuaian pribadi, 

penyesuaian sosial, pengenalan diri, penerimaan diri, 

pengendalian diri, kepuasan diri. Penyesuaian diri diukur dengan 

skala yaitu skala penyesuaian diri. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh berarti semakin tinggi pula penyesuaian diri seseorang, 

dan begitu sebaliknya. 

3. Inteligensi 

Inteligensi adalah kemampuan belajar serta kecakapan dalam 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi. Kecerdasan 

atau inteligensi seseorang dapat dilihat melalui hasil tes IQ 

(Intelligence Quotient) dengan Intelligence Structure Test (IST). 

Pengambilan data inteligensi melalui dokumentasi hasil tes IQ 

yang telah dilakukan oleh Psikolog pada awal tahun ajaran baru. 
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Menurut Azwar (2014, h.77) populasi adalah sekelompok orang 

atau subyek yang nantinya dikenai generalisasi dari hasil 

penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa asrama putra dan putri kelas 10 SMA Sedes Sapientiae 

Bedono. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Azwar (2014, h.79) sampel merupakan bagian dari 

populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah accidental sampling, menurut Setyorini dan Wibhowo 

(2008, h.26) teknik accidental sampling dilakukan karena 

pemilihan sampel dilakukan terhadap subyek yang kebetulan 

ada. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penyesuaian diri 

dan prestasi belajar siswa asrama dengan sampel sebanyak 68 

yang terdiri dari 33 siswa dan 35 siswi dengan ciri sampel 

sebagai berikut: 

a. Siswa asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono 

b. Kelas 10 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang 

digunakan adalah skala dan dokumentasi berupa data nilai dan 

inteligensi siswa asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur variabel bebas yaitu 

penyesuaian diri. Menurut Azwar (2014, h. 97) skala Likert 
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berisi pernyataan setuju atau tidak terhadap pernyataan sikap 

yang dituliskan dalam skala.  

Dokumentasi data nilai digunakan untuk mengukur 

variabel tergantung yaitu prestasi belajar yang didapatkan dari 

nilai rapor semester 1 tahun ajaran 2016/2017 dengan 

menggunakan nilai kognitif. Dokumentasi hasil tes inteligensi 

digunakan untuk mengukur variabel sertaan yaitu inteligensi 

yang didapatkan dari hasil Intelligence Structure Test (IST). 

Intelligence Structure Test adalah salah salah satu tes psikologi 

guna mengukur tingkat inteligensi seseorang (Anonim, 2013). 

Intelligence Structure Test terbagi menjadi sembilan subtest 

yaitu melengkapi kalimat berkaitan dengan realitas dan 

pengalaman (SE), melengkapi kalimat berkaitan dengan 

kemampuan berbahasa (WA), persamaan kata (AN), sifat yang 

dimiliki bersama (GE), berhitung (RA), deret angka (ZR), 

memilih bentuk (FA), latihan balok (WU) dan latihan simbol 

(ME). 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Blueprint dan Cara Penilaian Penyesuaian Diri (variabel 

bebas) 

1) Blueprint Penyesuaian Diri 
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Tabel 3. Blueprint Penyesuaian Diri 

Karakteristik Indikator 
Item 

Favorable Unfavorable Jumlah 

Penyesuaian 

pribadi 

Tidak adanya rasa 

benci 
1 1 

6 

Tidak ada 

keinginan lari dari 

realita 

1 1 

Percaya dengan 

potensi diri 
1 1 

Penyesuaian 

sosial 

Mengikuti dan 

menerima aturan, 

hukum, adat, nilai 

dan norma yang 

berlaku 

3 3 6 

Pengenalan 

diri  

Mengenali 

kelebihan dan 

kekurangan diri 

1 1 

6 
Sikap sehat 

terhadap 

kelemahan diri 

2 2 

Penerimaan 

diri  

Bersikap realistik 1 1 

6 

Mampu 

mengatasi 

masalah 

1 1 

Mampu menerima 

kegagalan 
1 1 

Pengendalian 

diri  

Mampu 

mengarahkan diri 
1 1 

6 

Mampu 

mengendalikan 

emosi 

1 1 

Melakukan 

tingkah laku yang 

tepat 

1 1 

Kepuasan diri Puas dengan hasil 

pekerjaan 
2 2 

6 
Menggunakan 

pengalaman untuk 

memenuhi 

keinginan diri 

1 1 

Total 36 
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2) Cara Penilaian Penyesuaian Diri 

Penilaian penyesuaian diri menggunakan Skala Likert. 

Tabel 4. Penilaian Skala Likert 

Indikator 

Pernyataan 

Bobot Penilaian 

Sangat 

Sesuai 

(SS) 

Sesuai 

(S) 

Tidak 

Sesuai 

(TS) 

Sangat 

Tidak 

Sesuai 

(STS) 

Favourable 4 3 2 1 

Unfavourable 1 2 3 4 

 

b. Cara Penilaian Prestasi Belajar dan Inteligensi 

1) Prestasi Belajar (Variabel Tergantung) 

Nilai rata-rata kognitif rapor semester satu tahun pelajaran 

2016/2017 yang mencakup seluruh mata pelajaran yaitu 

Pendidikan Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi, 

Sosiologi, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan, 

TIK, dan Muatan lokal: Teknologi Pengolahan. 

2) Inteligensi (Variabel Sertaan) 

Skor tes inteligensi yang didapatkan dari Intelligence 

Structure Test (IST) yang sudah dilakukan pada awal 

tahun ajaran baru. 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam penelitian ini yang dapat diketahui validitas dan reliabilitasnya 

hanya penyesuaian diri karena prestasi belajar hanya diukur melalui nilai 

rapor (dokumentasi). Validitas konstruk penyesuaian diri diuji dengan 

korelasi Product Moment Pearson dan dikoreksi dengan tehnik Partwhole. 

Sedangkan untuk mengetahui reliabilitas alat ukur penyesuaian diri 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis korelasi Product Moment Pearson dan analisis korelasi Partial. 

Analisis korelasi Product Moment Pearson dipilih untuk menguji hubungan 

dua variabel yang memiliki skala interval yaitu penyesuaian diri dan 

prestasi belajar tanpa dikendalikan variabel sertaan sedangkan analisis 

korelasi Partial dipilih untuk menguji hubungan dua variabel yang 

memiliki skala interval yaitu penyesuaian diri dan prestasi belajar yang 

dikendalikan variabel sertaan yaitu inteligensi. 


