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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sujarweni (2014) adalah 

penelitian yang menggunakan statistik/ kuantifikasi untuk 

mendapatkan hasil penemuannya.   

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Variabel Tergantung :Obsessive Compulsive Disorder 

2. Variabel Bebas  : Kepercayaan Diri 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Obsessive compulsive disorder merupakan pikiran dan 

perilaku berulang yang tidak diinginkan, dimana mereka 

merasa dikendalikan untuk melakukannya agar terhindar dari 

musibah yang akan menimpa mereka. Obsessive compulsive 

disorder diukur melalui skala obsessive compulsive disorder 

yang disusun berdasarkan kriteria diagnostik pedoman 

penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa-III dan DSM-5. 

Adapun kriteria diagnostik  obsessive compulsive disorder 

antara lain, Obsesif menyebabkan individu mengalami 

kecemasan atau distres. Perilaku berulang (kompulsi) membuat 

individu merasa dikendalikan sebagai bentuk respon dari 

obsesif. Individu mencoba untuk melawan pikiran tersebut atau 
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menetralkan dengan pikiran lain atau tindakan (kompulsi). 

Perilaku berulang bertujuan untuk mengurangi kecemasan atau 

distres. Hal ini diartikan dengan semakin tinggi nilai/skor yang 

diperoleh maka semakin parah obsessive compulsive disorder 

yang dialami dan sebaliknya. 

 

2. Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan 

diri, 

memiliki pemikiran positif, optimis dalam mengambil 

keputusan, sehingga individu tidak cemas dalam bertindak dan 

mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Kepercayaan 

diri diukur melalui skala kepercayaan diri yang disusun 

berdasarkan aspek kepercayaan diri. Aspek kepercayaan diri 

antara lain, keyakinan kemampuan diri (menilai diri secara 

positif), bertanggung jawab dengan tindakannya, menerima 

kritik dari orang lain dan toleransi. Semakin tinggi nilai/skor 

yang diperoleh, maka semakin percaya diri seseorang dan 

sebaliknya.  

 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Penelitian ini akan dilakukan pada Mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Penelitian ini menggunakan teknik incidental 

sampling yang diartikan siapa saja yang bertemu dengan 

peneliti dan memiliki kriteria yang sesuai sebagai sumber 

data, maka dapat dijadikan sebagai sampel. 



 
 
 

34 
 
 

 

E. Metode Pengumpulan Data   

1. Alat Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian adalah skala. Skala berisi 

pernyataan/pertanyaan yang berkaitan dengan subjek 

penelitian. Skala dalam penelitian dibuat menjadi dua 

yaitu, skala kepercayaan diri dan skala obsessive 

compulsive disorder. Skala yang diberikan terdiri dari 

item favorable dan unfavorable. Favorable berisi tentang 

pernyataan positif yang berkaitan dengan diri subjek, 

sedangkan unfavorable berisi tentang pernyataan negatif 

yang berkaitan dengan diri subjek. Skala yang diberikan 

memiliki pilihan jawaban sebagai berikut. 

 Tabel 1. Pilihan Jawaban 

Favorable Penilaian Unfavorable Penilaian 

SS    : Sangat Sesuai 4 SS   : Sangat Sesuai 1 

S      : Sesuai 3 S     : Sesuai 2 

TS    : Tidak Sesuai 2 TS   : Tidak Sesuai 3 

STS  : Sangat tidak  

           sesuai 
1 

STS : Sangat tidak  

          sesuai 
4 

 

2. Blueprint dan Skala Penelitian 

a. Skala obsessive compulsive disorder disusun 

berdasarkan  

kriteria diagnostik pedoman penggolongan dan diagnosis 

gangguan jiwa-III dan DSM-5 dengan rincian sebagai 

berikut.  

1) Obsesif didefinisikan sebagai pikiran berulang yang 

tidak menyenangkan dan menyebabkan individu 

mengalami kecemasan atau distres. 
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2) Perilaku berulang (kompulsi) membuat individu 

merasa dikendalikan sebagi bentuk respon dari 

obsesif. 

3) Individu mencoba untuk melawan pikiran tersebut 

atau menetralkan dengan pikiran lain atau tindakan 

(kompulsi). 

4) Perilaku berulang bertujuan untuk mengurangi 

kecemasan atau distres.  

 

Judul item masing-masing kriteria diagnostik obsessive 

compulsive disorder dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 2. Blueprint  skala obsessive compulsive disorder 

Kriteria Diagnostik Favorable Jumlah 

Adanya pikiran berulang 9 9 

Adanya perilaku berulang 9 9 

Melawan pikiran obsesif 9 6 

Mengurangi kecemasan 6 6 

Total 30 30 

 

b. Skala kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek-

aspek  

kepercayaan diri yang meliputi keyakinan kemampuan 

diri (menilai diri secara positif), bertanggung jawab 

dengan tindakannya, menerima kritik dari orang lain dan 

toleransi. Judul item masing-masing aspek kepercayaan 

diri dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 3. Blueprint skala kepercayaan diri 
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Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Keyakinan kemampuan diri 3 4 7 

Bertanggung jawab 

dengan tindakannya 
5 5 10 

Menerima kritik dari 

oranglain  
3 3 6 

Toleransi 3 4 7 

Total 14 16 30 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Nasution (2016) mengemukakan bahwa suatu alat ukur 

dikatakan valid (sahih) jika alat itu mampu mengukur apa 

yang diukur, begitu juga dengan penelitian. Suatu 

penelitian dikatakan valid  jika dapat mengukur apa yang 

diukur. 

Penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk dan 

validitas isi. Menurut Yusrizal (2008) Validitas konstruk 

adalah seberapa jauh sebuah item tes mampu mengukur 

konsep yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut 

Sujarweni (2014) validitas isi merupakan sebuah instrumen 

yang mampu menunjukkan isi dari instrumen yang 

dikehendaki.  

Pengukuran validitas ini menggunakan analisis korelasi 

product moment untuk melihat korelasi skor item (X) dan 

skor total (Y) dan dilanjutkan dengan teknik part-whole. 

Teknik part-whole diperlukan untuk menghindari kelebihan 
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bobot dari masuknya skor item kedalam skor total, 

sehingga akan menghasilkan nilai yang valid.  

 

2. Reliabilitas 

Sujarweni (2014) mendefinisikan reliabilitas sebagai 

tingkat keakuratan dan konsistensi hasil pengukuran. 

Perhitungan reliabilitas penelitian ini menggunakan Alpha 

Cronbach’s. 

 

G. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasional 

product moment. Teknik ini bertujuan untuk mengungkapkan 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oleh 

sebab itu, penggunaan teknik ini dapat untuk melihat hubungan 

antara kepercayaan diri dengan obsessive compulsive disorder. 

 

  


