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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

karena analisis data yang dilakukan terhadap angka dengan menggunakan metode 

statistika, untuk menguji hipotesis penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Creswell (dalam Alsa, 2010, h.13), bahwa metode kuantitatif adalah 

penelitian yang bekerja dengan angka, datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, 

peringkat, atau frekuensi), yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk 

menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk 

melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang 

lain. 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum melakukan pengambilan data penelitian, perlu dilakukan 

identidikasi variabel yang akan diteliti, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Perilaku Menyontek 

2. Variabel bebas : Kepercayaan Diri 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Setelah mengidentifikasi variabel penelitian, maka langkah selanjutnya 

adalah menyusun definisi operasional pada setiap variabel yang terlibat. 

Sebagaimana pendapat Suryabrata (2011, h.29) yaitu penyusunan definisi 

operasional ini perlu, karena definisi operasional itu akan menunjuk alat 
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pengambilan data mana yang cocok untuk digunakan. Di bawah ini akan 

diuraikan masing-masing definisi operasional setiap variabel: 

1. Perilaku Menyontek 

Perilaku menyontek adalah perbuatan curang yang dilakukan 

pelajar dalam mencapai keberhasilan akademis, dengan cara-cara yang 

tidak sah atau tidak fair (melanggar aturan atau ketentuan) seperti 

menggunakan bahan atau materi yang tidak diperkenankan, atau 

menggunakan pendampingan dalam tugas-tugas akademik. 

Perilaku menyontek ini diungkap melalui skala perilaku 

menyontek yang terdiri dari bentuk-bentuk perilaku menyontek meliputi a) 

Bekerja sama dalam suatu tes (apabila tidak diperkenankan) baik memberi, 

menerima, ataupun meminta jawaban kepada/ dari teman, b) Menjiplak 

atau mencontoh hasil karya orang lain yang telah dipublikasikan tanpa 

menyebutkan nama pengarang atau sumbernya, c) Memperoleh secara 

tidak sah soal ujian, d) Mempergunakan bahan atau sarana yang tidak 

diperkenankan, seperti buku acuan, catatan, program komputer atau 

kalkulator sewaktu ujian, e) Mengambil atau mencontoh hasil pekerjaan 

orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri, dan f) 

Memperoleh nilai untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok 

dengan memberikan kontribusi minimal. 

Semakin tinggi skor skala yang diperoleh subjek maka semakin 

tinggi perilaku menyontek, demikan juga sebaliknya. 
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2. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan 

diri dalam mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan, sehingga mampu 

mengaktualisasikan segala potensi dirinya. 

Kepercayaan diri ini diukur melalui skala kepercayaan diri yang 

terdiri dari ciri-ciri kepercayaan diri yang meliputi merasa adekuat dengan 

tindakan yang dilakukan, merasa diterima oleh kelompoknya, dan 

memiliki ketenangan sikap. Semakin tinggi skor skala yang diperoleh 

subjek maka semakin tinggi kepercayaan diri, demikan juga sebaliknya. 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

Subjek penelitian biasanya dikenal juga sebagai populasi 

penelitian, Arikunto (2010, h.173-174) memberi definisi populasi sebagai 

keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Cozby (2009, h.221) mengatakan bahwa 

populasi terdiri dari semua individu yang diminati oleh si peneliti. 

Penelitian dapat mengambil subjek secara sebagian (sampel) atau 

secara keseluruhan (populasi). Hal ini didasarkan pada pendapat Azwar 

(2010, h.35) yang mengatakan bahwa apabila subjek penelitiannya terbatas 

dan masih dalam jangkauan sumber daya peneliti, maka dapat dilakukan 

studi populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. 

Sebaliknya, apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada di luar 
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jangkauan sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak 

mudah untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. 

Pada penelitian ini dilakukan studi sampel, yaitu meneliti sebagian 

dari populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Supranto (2003, h.70) berpendapat tentang teknik pengambilan 

sampel (sampling) ialah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak 

menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi = 

universe) akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu hanya 

mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik penarikan sampel aksidental. Menurut Prasetyo dan Jannah 

(2011, h.135) teknik penarikan sampel aksidental ini didasarkan pada 

kemudahan (covenience). Sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, 

situasi, dan tempat yang tepat. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk 

mengetahui (goal of knowing) harus dicapai dengan menggunakan metode 

atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2010, h.91). 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala. Arikunto (2010, 

h.105-106) mengatakan bahwa skala menunjuk pada sebuah instrumen 

pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tetapi alternatif yang 

disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala banyak digunakan 

untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek kejiwaan yang lain. 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua kelompok 

item (pernyataan), yaitu item favourable dan item unfavourable. Azwar (2010, 

h.26) mengatakan bahwa item favourable adalah item yang isinya mendukung, 

memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item 

yang unfavourable adalah item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur. 
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Pada penelitian ini terdapat dua skala yang digunakan, yaitu skala 

perilaku menyontek dan skala kepercayaan diri. 

1. Skala Perilaku Menyontek 

Skala perilaku menyontek disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku menyontek meliputi: 

a. Bekerja sama dalam suatu tes (apabila tidak diperkenankan) baik 

memberi, menerima, ataupun meminta jawaban kepada/ dari teman 

b. Menjiplak atau mencontoh hasil karya orang lain yang telah 

dipublikasikan tanpa menyebutkan nama pengarang atau sumbernya 

c. Memperoleh secara tidak sah soal ujian 

d. Mempergunakan bahan atau sarana yang tidak diperkenankan, seperti 

buku acuan, catatan, program komputer atau kalkulator sewaktu ujian 

e. Mengambil atau mencontoh hasil pekerjaan orang lain dan 

mengakuinya sebagai hasil karya sendiri 

f. Memperoleh nilai untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok 

dengan memberikan kontribusi minimal. 

Pada pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan format 

skala dengan empat katagori respon, dimana subjek diminta untuk memilih 

salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang tersedia, meliputi 

Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), dan Sangat Jarang (SJ). 

Pernyataan yang favourable diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sering (SS) diberi skor 4, Sering (S) diberi skor 3, Jarang (J) diberi skor 2, 

Sangat Jarang (SJ) diberi skor 1. Pernyataan yang unfavourable diberi skor 
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sebagai berikut: Sangat Sering (SS) diberi skor 1, Sering (S) diberi skor 2, 

Jarang (J) diberi skor 3, Sangat Jarang (SJ) diberi skor 4. 

Rancangan jumlah item skala perilaku menyontek dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 
Rancangan Jumlah Item Skala Perilaku Menyontek 

Bentuk-bentuk Perilaku 
Menyontek Favourable Unfavourable Total 

Bekerja sama dalam suatu tes 
(apabila tidak diperkenankan) 2 2 4 

Menjiplak hasil karya yang telah 
dipublikasikan tanpa menyebutkan 
sumbernya 

2 2 4 

Memperoleh secara tidak sah soal 
ujian 2 2 4 

Mempergunakan bahan atau sarana 
yang tidak diperkenankan sewaktu 
ujian 

2 2 4 

Mengambil hasil pekerjaan orang 
lain dan mengakuinya sebagai hasil 
karya sendiri 

2 2 4 

Memperoleh nilai untuk tugas yang 
dikerjakan secara berkelompok 
dengan memberikan kontribusi 
minimal 

2 2 4 

Total 12 12 24 
 

2. Skala Kepercayaan Diri 

Skala ini disusun berdasarkan ciri-ciri kepercayaan diri yang 

meliputi merasa adekuat dengan tindakan yang dilakukan, merasa diterima 

oleh kelompoknya, dan memiliki ketenangan sikap. 

Pada pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan format 

skala dengan empat katagori respon, dimana subjek diminta untuk memilih 

salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang tersedia, meliputi 
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Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS). 

Pernyataan yang favourable diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Pernyataan yang 

unfavourable diberi skor sebagai berikut: Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, 

Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 3, Sangat Tidak 

Sesuai (STS) diberi skor 4. 

Rancangan jumlah item skala kepercayaan diri dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2 
Rancangan Jumlah Item Skala Kepercayaan Diri 

Ciri-ciri Kepercayaan Diri Favourable Unfavourable Total 
Merasa adekuat dengan tindakan 
yang dilakukan 3 3 6 

Merasa diterima oleh kelompoknya 3 3 6 
Memiliki ketenangan sikap 3 3 6 

Total 9 9 18 
 

E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes 

atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 
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ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut 

(Azwar, 2010, h.5). 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas soal. 

Suryabrata (2005, h.40-41) mengartikan validitas soal (item validity) 

adalah derajat kesesuaian antara sesuatu soal dengan perangkat soal-soal 

lain, ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor pada soal itu dengan 

skor pada perangkat soal (item total correlation). 

Upaya untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor item 

dengan skor totalnya pada skala perilaku menyontek dan skala 

kepercayaan diri digunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. 

Upaya untuk menghindari over estimate (angka korelasi yang kelebihan 

bobot), rumus korelasi tersebut perlu dikoreksi dengan menggunakan 

teknik korelasi part whole. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Suryabrata (2005, h.29) mengatakan bahwa reliabilitas alat ukur 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat 

dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang 

diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur 

dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. 

Pengujian reliabilitas skala kepercayaan diri dan perilaku 

menyontek digunakan teknik Koefisien Alpha dari Cronbach. 
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F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan antara kepercayaan 

diri dengan perilaku menyontek digunakan teknik analisis korelasi Product 

Moment dari Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


