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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut 

Creswell  (dalam Alsa, 2011, h. 13), penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berupa bilangan 

(nilai atau skor, peringkat, atau frekuensi). Creswell juga menjelaskan, 

penelitian kuantitatif dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab 

hipotesis atau pertanyaan penelitian yang bersifat spesifik dan untuk 

melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu memengaruhi 

variabel lainnya. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel tergantung 

dan variabel bebas. Azwar (2013, h. 62) menjelaskan variabel 

tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui 

besarnya pengaruh atau efek variabel lain sedangkan variabel bebas 

adalah suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap 

variabel lain. 

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel tergantung  : Perilaku Menyontek Siswa SMA 

2. Variabel bebas  : Konformitas Teman Sebaya 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Menyontek Siswa SMA 

Perilaku menyontek siswa SMA adalah perilaku tidak jujur 

yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keberhasilan 

akademik di jenjang pendidikan menengah. Pada penelitian ini, 

perilaku menyontek akan diungkap dengan menggunakan Skala 

Perilaku Menyontek yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku menyontek yang meliputi membuat catatan yang 

dipersiapkan sebelum ujian berlangsung, mengganti jawaban ketika 

guru keluar kelas saat ujian berlangsung, meminta jawaban dari 

orang lain, mengambil jawaban dari orang lain, dan memberikan 

jawaban kepada orang lain. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi perilaku menyontek yang dilakukan oleh 

subyek, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah perilaku menyontek yang dilakukan oleh subyek. 

2. Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas teman sebaya adalah perubahan perilaku 

seseorang untuk menyesuaikan dengan standar kelompok yang 

usianya kurang lebih sama agar diterima secara sosial. Pada 

penelitian ini, konformitas teman sebaya akan diungkap dengan 

menggunakan Skala Konformitas Teman Sebaya yang disusun 

berdasarkan bentuk-bentuk konformitas yang meliputi compliance 

(pemenuhan), acceptance (penerimaan), dan obedience (kepatuhan). 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 
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konformitas subyek, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

maka semakin rendah konformitas subyek. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Karakteristik populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMA 

kelas XI di salah satu SMA swasta di Cirebon.  

2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini sampel penelitian diambil dari populasi 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu 

melakukan randomisasi terhadap kelompok bukan individu (Azwar, 

2013, h. 87) 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Peneliti menggunakan dua jenis skala yaitu skala 

perilaku menyontek dan skala konformitas teman sebaya. 

1. Skala perilaku menyontek 

Skala perilaku menyontek terdiri dari pernyataan favourable 

(mendukung) dan pernyataan unfavourable (tidak mendukung). 

Skala ini terdiri dari bentuk-bentuk perilaku menyontek yaitu 

membuat catatan yang dipersiapkan sebelum ujian berlangsung, 

mengganti jawaban ketika guru keluar kelas saat ujian berlangsung, 
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meminta jawaban dari orang lain, mengambil jawaban dari orang 

lain, dan memberikan jawaban kepada orang lain.  

Skala ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS 

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

Tidak Setuju). Pada item yang bersifat favourable, jawaban SS 

mendapat skor 4, jawaban S mendapat skor 3, jawaban TS mendapat 

skor 2, dan jawaban STS mendapat skor 1. Hal ini berlaku 

sebaliknya pada item unfavourable, untuk jawaban SS mendapat 

skor 1, jawaban S mendapat skor 2, jawaban TS mendapat skor 3, 

dan jawaban STS mendapat skor 4. 

Tabel 1 

Blue Print Skala perilaku menyontek 

Bentuk Perilaku 

Menyontek 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Membuat catatan yang 

dipersiapkan sebelum 

ujian berlangsung 

3 3 6 

Mengganti jawaban 

ketika guru keluar kelas 

saat ujian berlangsung 

3 3 6 

Meminta jawaban dari 

orang lain 
3 3 6 

Mengambil jawaban dari 

orang lain 
3 3 6 

Memberikan jawaban 

kepada orang lain 
3 3 6 

Total 15 15 30 



25 

 

 

2. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Skala Konformitas Teman Sebaya terdiri dari pernyataan 

favourable (mendukung) dan pernyataan unfavourable (tidak 

mendukung). Skala ini terdiri dari tiga bentuk konformitas yaitu 

pemenuhan, kepatuhan, dan penerimaan. 

Skala ini menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS 

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

Tidak Setuju). Pada item yang bersifat favourable, jawaban SS 

mendapat skor 4, jawaban S mendapat skor 3, jawaban TS mendapat 

skor 2, dan jawaban STS mendapat skor 1. Hal ini berlaku 

sebaliknya pada item unfavourable, untuk jawaban SS mendapat 

skor 1, jawaban S mendapat skor 2, jawaban TS mendapat skor 3, 

dan jawaban STS mendapat skor 4. 

Tabel 2 

Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya 

Bentuk-Bentuk 

Konformitas  

Jumlah Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Pemenuhan 3 3 6 

Kepatuhan 3 3 6 

Penerimaan 3 3 6 

Total 9 9 18 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2012, h. 8) validitas mempunyai arti 

sejauhmana ketepatan suatu skala atau tes dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. 
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Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor tiap item dengan skor total. Untuk 

mendapatkan koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

digunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan 

dilanjutkan dengan korelasi Part Whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2012, h. 7) menjelaskan reliabilitas adalah 

sejauhmana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran kepada kelompok subyek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subyek belum berubah. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Alpha Cronbach.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek pada 

siswa SMA adalah analisa data kuantitatif. Peneliti menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson untuk mengetahui 

hubungan antara konformitas teman sebaya sebagai variabel bebas dan 

perilaku menyontek siswa SMA sebagai variabel tergantung.




