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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti sampel 

atau populasi tertentu, menggunakan instrumen penelitian sebagai 

alat pengumpulan data, dimana analisis datanya bersifat statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah peneliti tetapkan 

(Sugiyono, 2014). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas  : Gegar Budaya 

2. Variabel Tergantung  : Penyesuaian Sosial 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Penyesuaian Sosial 

Penyesuaian sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan 

individu agar dapat diterima dalam kelompok sosialnya dengan 

mengikuti aturan dalam kelompok tersebut. Penyesuaian sosial 

diukur dengan menggunakan aspek sebagai berikut; persepsi 

terhadap realitas, kemampuan mengatasi stress dan kecemasan, 

gambaran diri yang positif, kemampuan mengekspresikan emosi 

dengan baik, dan hubungan interpersonal yang baik.
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Tinggi rendahnya skor yang didapatkan akan menunjukan tinggi 

rendahnya kemampuan penyesuaian sosial subyek. Semakin tinggi 

skor penyesuaian sosial, semakin rendah skor gegar budaya. 

2. Gegar Budaya 

Gegar budaya adalah reaksi kecemasan maupun perasaan 

tidak nyaman, yang dimunculkan individu ketika berada di 

lingkungan yang baru. Reaksi ini muncul sebagai akibat dari 

berpindahnya individu ke lingkungan yang baru, sehingga individu 

kehilangan tanda-tanda yang dikenalnya di lingkungan lamanya. 

Gegar budaya diukur dengan menggunakan aspek sebagai berikut; 

aspek stress reaction, cognitive fatigue, role shock,dan personal 

shock. Tinggi rendahnya skor akan menunjukan tinggi rendahnya 

gegar budaya yang dialami subyek. Semakin tinggi skor gegar 

budaya, semakin rendah skor penyesuaian sosial. 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Sugiyono (2014) berpendapat bahwa populasi merupakan 

suatu wilayah keseluruhan yang terdiri atas obyek atau subyek 

penelitian, dimana obyek tersebut memiliki kualitas atau 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

guna mendapat kesimpulan dari sebuah penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Sekolah 

Menengah Atas, yang berada pada kelas XI hingga XII, berasal 
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dari Papua dan bersekolah di Magelang, berjumlah 86 siswa. 

Arikunto (dalam Gunawan, 2013, h. 31) menyatakan apabila 

jumlah subyek penelitian populasinya kurang dari 100, maka lebih 

baik diambil keseluruhan subyek sehingga penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian populasi. Bila jumlah subyek 

penelitian lebih dari 100, maka dapat diambil angtara 10-15% atau 

20-25% atau lebih.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk 

memeroleh data dalam penelitian ini adalah metode skala. Skala 

merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval dalam suatu alat ukur, 

sehingga dapat menghasilkan suatu data kuantitatif (Sugiyono, 2014). 

Bentuk skala yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat maupun persepsi sekelompok individu tentang suatu 

fenomena sosial yang terjadi, dengan skala likert maka variabel yang 

telah ditetapkan akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel 

yang dijadikan sebagai item-item instrument berupa penyataan 

(Sugiyono, 2014). 
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Alat ukur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan 2 skala, yaitu skala penyesuaian sosial dan skala 

gegar budaya. 

1. Skala Penyesuaian Sosial 

Skala penyesuaian sosial disusun dari lima aspek 

penyesuaian sosial, yaitu sebagai berikut; persepsi terhadap 

realitas, kemampuan mengatasi stress dan kecemasan, 

gambaran diri yang positif, kemampuan mengekspresikan emosi 

dengan baik, dan hubungan interpersonal yang baik. 

Skala penyesuaian sosial terdiri dari item-item 

pernyataan positif (favorable) dan penyataan negatif 

(unfavorable). Setiap pernyataan memiliki empat alternatf 

jawaban dengan nilai mulai dari satu sampai dengan empat. 

Untuk pernyataan favorable diberi skor 4 untuk jawaban Sangat 

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

jawaban Kadang-Kadang (KK), skor 1 untuk jawaban Tidak 

Pernah (TP), sedangkan untuk pernyataan unfavorable diberi 

skor 4 untuk jawaban Tidak Pernah (TP), skor 3 untuk jawaban 

Kadang-Kadang (KK), skor 2 untuk jawaban Sering (S), skor 1 

untuk jawaban Sangat Sering (SS). 
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Tabel 1 

Blueprint Skala Penyesuaian Sosial 

Aspek-aspek Penyesuaian 

Sosial 

Favourable Unfavourable 

Persepsi terhadap realitas 

Kemampuan mengatasi stress 

dan kecemasan 

Gambaran diri yang positif 

Kemampuan mengekspresikan 

emosi dengan baik 

Hubungan interpersonal yang 

baik 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

Jumlah Item 15 15 

 

2. Skala Gegar Budaya 

Skala gegar budaya disusun dari empat aspek gegar 

budaya, yaitu sebagai berikut; Stress Reaction, Cognitive 

Fatigue, Role Shock, Personal Shock. 

 Skala gegar budaya terdiri dari item-item pernyataan 

positif (favorable) dan penyataan negatif (unfavorable). Setiap 

pernyataan memiliki empat alternatif jawaban dengan nilai mulai 

dari satu sampai dengan empat. Untuk pernyataan favorable 

diberi skor 4 untuk jawaban Sangat Sering (SS), skor 3 untuk 

jawaban Sering (S), skor 2 untuk jawaban Kadang-Kadang (KK), 

skor 1 untuk jawaban Tidak Pernah (TP), sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable diberi skor 4 untuk jawaban Tidak 

Pernah (TP), skor 3 untuk jawaban Kadang-Kadang (KK), skor 2 
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untuk jawaban Sering (S), skor 1 untuk jawaban Sangat Sering 

(SS). 

Tabel 2 

Blueprint Skala Gegar Budaya 

Aspek-aspek Gegar Budaya Item Pernyataan 

Stress Reaction 

Cognitive Fatigue 

Role Shock 

Personal Shock 

6 

6 

6 

6 

Jumlah Item 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Menurut Azwar (2012) validitas berasal dari kata validity, 

yang berarti seberapa jauh suatu skala menjalankan fungsi 

pengukuran. Suatu data dikatakan valid atau tidak, tergantung 

pada kemampuan alat ukur dalam mencapai tujuan pengukuran 

dengan tepat.  

Dalam penelitian ini, supaya skala yang digunakan valid, 

peneliti akan menggunakan teknik pengujian validitas isi. 

Analisis item dalam pengujian validitas isi dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor butir instrument dengan skor 

total serta uji beda dilakukan dengan menguji signifikasi 

perbedaan antara 27% skor kelompok bawah dengan 27% skor 

kelompok atas (Sugiyono, 2014). 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki berbagai nama, seperti 

keterpercayaan, kestabilan dan keajegan, meskipun memiliki 

berbagai nama, konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil yang 

diperoleh dari suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2012). 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis varians Alpha-Cronbach dan uji korelasi 

pearson. 

G. Metode Analisis Data 

Perhitungan dalam penelitian ini akan dilakukan uji korelasi 

Product Moment untuk menguji hubungan, dan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS (Statistical Packages For Social Sciencies) 

for Windows versi 23.0. 




