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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Menurut Creswell (dalam Alsa, 2010) penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud 

bilangan (skor atau nilai), yang dianalisis dengan menggunakan statistik 

untuk menjawab hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan 

memprediksi bahwa suatu variabel tertentu memengaruhi variabel yang 

lain. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mengenai hubungan antara dukungan 

sosial keluarga dan perilaku afiliasi memiliki dua variabel sebagai 

berikut : 

1. Variabel Tergantung : Perilaku Afiliasi 

2. Variabel Bebas  : Dukungan Sosial Keluarga 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Afiliasi 

Perilaku afiliasi adalah seseorang melakukan interaksi, 

membuat hubungan baik, dan bekerja sama dengan orang lain. Data 

dari variabel ini diperoleh dari skala yang diungkap berdasarkan 
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aspek-aspek perilaku afiliasi dari tokoh Murray yang terdiri dari 

empat aspek yaitu simpati, empati, kepercayaan dan menyenangkan 

orang lain. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik 

perilaku afiliasi yang dimiliki, demikian pula sebaliknya. 

2. Dukungan Sosial Keluarga 

Dukungan sosial keluarga yaitu bantuan yang dirasakan oleh 

mahasiswa seperti perhatian yang sederhana yang telah diberikan 

oleh keluarga guna memberikan kenyamanan pada individu tersebut. 

Data dari variabel ini diperoleh dari persepsi subjek mengenai 

dukungan sosial keluarga yang diterima berdasarkan bentuk 

dukungan sosial dari Uchino, yaitu dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dukungan informatif, dan dukungan persahabatan. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik dukungan 

sosial keluarga yang didapat, demikian pula sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (dalam Purwanto, 2008) populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari lalu ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang tahun angkatan 2015-2017 dengan alasan 

ditemukannya mahasiswa yang memiliki perilaku afiliasi rendah 

dikarenakan terdapat indikator dari dukungan sosial keluarga yang 
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rendah berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

peneliti lakukan. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Soenarto (dalam Purwanto, 2008) sampel adalah 

suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili 

keseluruhan kelompok populasi. Dalam penelitian ini sampel 

ditetapkan dengan teknik pengambilan sampel stratified quota 

insidental sampling yang diterapkan di lapangan dengan subjek 

sebanyak 90 orang (quota) kemudian menetapkan masing-masing 

angkatan sebanyak 30 untuk tahun pertama, 30 untuk tahun kedua, 

dan 30 untuk tahun ketiga di Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Skala diberikan kepada mahasiswa-

mahasiswi yang secara tidak sengaja ditemui di Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Roscoe (dalam Nuryati, 2015) memberikan saran tentang 

jumlah sampel untuk penelitian sebagai berikut : 

a) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian yaitu antara 30 - 

500. 

b) Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, 

pegawai negeri-swasta maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30. 

c) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan 

multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah 

anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 
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diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 3 (independen + 

dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 3 = 30. 

Berdasarkan pendapat diatas karena penelitian ini terdiri dari 

tiga angkatan, maka jumlah sampel yang akan diambil setiap 

angkatan adalah 30. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan skala sebagai alat dalam 

mengumpulkan data. Skala ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

favourable dan unfavourable. Item favourable berisi pernyataan 

yang mendukung variabel yang diukur, sedangkan item 

unfavourable berisi pernyataan yang tidak mendukung variabel yang 

diukur. 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek dari perilaku afiliasi dan bentuk 

dukungan sosial keluarga. Skala berisi pernyataan-pernyataan yang 

mewakili tiap aspek dengan 4 alternatif jawaban, yaitu STS (Sangat 

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

Sesuai). 

Item favourable terdiri dari empat alternatif jawaban yang 

masing-masing akan mendapat skor, yaitu STS diberikan skor 1, TS 

diberikan skor 2, S diberikan skor 3, dan SS diberikan skor 4. 

Kemudian untuk item unfavourable terdiri dari empat alternatif 
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jawaban yang masing-masing akan mendapat skor, yaitu STS 

mendapat skor 4, TS mendapat skor 3, S mendapat skor 2, dan SS 

mendapat skor 1. 

a. Skala Perilaku Afiliasi 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek dari perilaku 

afiliasi, yaitu simpati, empati, kepercayaan dan menyenangkan 

orang lain. 

Tabel 1 Blueprint Skala Perilaku Afiliasi 

Aspek Perilaku Afiliasi 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Simpati 3 3 6 

Empati 3 3 6 

Kepercayaan 3 3 6 

Menyenangkan orang lain 3 3 6 

Total 12 12 24 

 

b. Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Skala ini disusun berdasarkan bentuk-bentuk dukungan 

sosial, yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, 

dukungan informatif, dan dukungan persahabatan. 

Tabel 2 Blueprint Dukungan Sosial Keluarga 

Bentuk Dukungan Sosial 

Keluarga 

Item 
Total 

Favourable Unfavourable 

Dukungan Emosional 3 3 6 

Dukungan Instrumental 3 3 6 

Dukungan Informatif 3 3 6 

Dukungan Persahabatan 3 3 6 

Total 12 12 24 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu tes pengukuran dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Hasil ukur 

merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau 

keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Ardianto, 2016). 

Validitas dalam penelitian ini pertama-tama adalah validitas 

isi yang diuji oleh profesional judgement, dan validitas konstruk 

dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan 

antara skor setiap item dengan skor totalnya (Sugiyono, 2014). 

Pengukuran ini menggunakan teknik korelasi product moment. Agar 

mendapatkan skor yang murni, peneliti akan melakukan koreksi atas 

hasil koefisien validitas menggunakan teknik analisis Part Whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas yang berasal dari kata reliability berarti 

sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Ardianto, 

2016). Dalam penelitian ini untuk menguji koefisien reliabilitas 

digunakan teknik perhitungan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

pada penelitian ini adalah teknik korelasi Product Moment dari Pearson. 

Metode ini digunakan untuk mencari hubungan dukungan sosial keluarga 

dengan perilaku afiliasi mahasiswa.  


