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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah 

metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivsme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan istrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011) 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang akan dipakai pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas   :  Dukungan Sosial 

2. Variabel tergantung :  Kepribadian Ambang (KA) 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Karakteristik Kepribadian Ambang 

Kepibadian ambang merupakan gangguan kepribadian yang 

membuat penderitanya kesulitan menjalin hubungan interpersonal 

yang stabil, mempunyai citra diri dan afek yang lemah, dan 

kecenderungan untuk menjadi impulsif serta agresif. 

Kepribadian Ambang pada penelitian diukur dengan skala dari 

Zanarini Rating Scale for Borderline Personality Disorder atau ZAN-

BPD Zanarini (2003) yang sudah dimodifikasi. Skala ini didasarkan 

pada 9 karakteristik kepribadian ambang yang tertera di dalam DSM-
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IV. Skala tersebut yang menggunakan skala Likert. Semakin tinggi 

skor dukungan sosial maka semakin tinggi nilai dukungan sosial. 

2. Dukungan Sosial 

Merupakan perasaan sosial dasar yang dibutuhkan untuk terus 

menerus dipuaskan pada interaksi dengan orang lain. 

Data diperoleh dari skala dukungan yang meliputi 3 aspek, 

yang diadaptasi dari aspek-aspek dukungan sosial yang dicetuskan 

oleh House (dalam Sarafino, 1990). Aspek-aspek tersebut adalah:  

a. Bantuan langsung atau nyata 

b. Penghargaan 

c. Rasa memiliki 

Skala yang digunakan untuk aspek-aspek dukungan sosial 

adalah skala Likert. Semakin tinggi skor dukungan sosial maka 

semakin tinggi pula nilai dukungan sosial. 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2008), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek dengan kuantitas 

dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Senada dengan 

Sugiyono, Margono (2004) populasi merupakan seluruh data yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup & 

waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. 

Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau 

banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia.  
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Dalam penelitian ini, populasi merupakan usia dewasa awal 

dipilih secara insidental, didasarkan pada pernyataan di dalam DSM-

IV yang menyatakan bahwa sebagian besar orang yang mempunyai 

Kepribadi Ambang adalah dewasa awal. Sedangkan dewasa awal 

merupakan orang-orang yang berusia 21-40 tahun (Hurlock, 1994). 

Dari populasi tersebut akan diambil sampel yang representatif. 

Sampel sendiri adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

akan diteliti (Djarwanto, 1994; dalam Kuntjojo, 2009). 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah incidental sampling. Metode incidental sampling 

merupakan metode yang dipilih secara cermat sehingga relevan 

dengan struktur penelitian, karena sampel yang dipilih adalah 

subyek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu (Djarwanto, 

1998). 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan skala yang 

akan dibagikan ke subyek penelitian, dan akan di isi langsung oleh 

subyek.  

Skala yang dipakai di dalam penelitian ini berisi tentang 

daftar pernyataan, dan terdiri dari 2 buah skala, yaitu skala 

kepribadian ambang, dan skala dukungan sosial. Skala disusun dari 

dua kelompok item, yaitu item favorable (item yang memiliki nilai 

positif) dan item unfavorable (item yang memiliki nilai negatif). 
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2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Skala Kepribadian Ambang 

Skala kepribadian ambang adalah modifikasi dari ZAN-

BPD yang berdasarkan 9 karakteristik kepribadian ambang di 

dalam DSM-IV, dan dapat dilihat pada tabel 1. Jumlah 

keseluruhan item adalah 36, di mana setiap item 

merepresentasikan setiap karakteristik kepribadian ambang. 

Tabel skala kepribadian ambang bisa dilihat pada Tabel 1. 

Skala tersebut telah digunakan pula oleh Wibhowo (2017). 

Penilaian untuk skala kepribadian ambang didasarkan pada 

4 alternatif pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), 

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

adalah: jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1, Tidak Sesuai 

(TS) = 2, Sesuai (S) = 3, dan Sangat Sesuai (SS) = 4. 
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Tabel 1 

Blueprint Skala Kepribadian Ambang 

Aspek Indikator No Item 

Favorabel 

No. Item 

Unfavorabel 

Total 

 

Perasaan takut 

(hingga panik) 

jika 

ditinggalkan 

a. Panik jika 

membayangkan 

sendirian/ditinggalkan 

sendiri. 

1 19 2 

b. Berbuat apapun agar 

tidak itinggal. 

c.  

28 10 2 

 

Pola hubungan 

interpersonal 

yang tidak 

stabil dan 

intensif 

a. Tidak dapat melihat 

sisi positif dan negatif 

dari orang lain 

2 20 2 

Perasaan kepada 

orang lain mudah 

berubah dari suka 

menjadi benci dalam 

waktu dekat 

 

11 29 2 

 

Gangguan 

identitas 

a. Memiliki citra diri 

yang tidak jelas 

3 21 2 

Penilaian yang 

berubah-ubah tentang 

dirinya. 

 

30 12 2 

 

 

Impulsif 

a. Melakukan dua 

perilaku berisiko. 

4 22 2 

b. Melakukan perilaku 

yang mencelakakan 

diri sendiri/orang lain. 

c.  

31 13 2 

 

Percobaanperila

kubunuh diri 

berulang 

a. Membuat tanda-tanda 

ingin bunuh diri. 

23 5 2 

b. Melakukan percobaan 

bunuh diri 

c.  

14 32 2 
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Ketidakstabilanaf

ektif 

a. Perasaan yang mudah 

berubah dari senang 

dan sedih dalam 

waktu singkat 

b.  

6 24 2 

 c. Mudah merasa cemas 33 15 2 

Perasaan 

kosong yang 

kronis 

a. Perasaan hampa. 25 7 2 

b. Perasaan tak punya 

harapan. 

c.  

16 34 2 

 

Menunjukkan 

perilaku yang 

tidak pantas 

a. Menunjukkan marah 

yang tidak terkendali 

26 8 2 

b. Sering bertengkar 

dengan orang lain 

c.  

17 35 2 

Stres yang 

berhubungan 

dengan 

pemikiran 

paranoid atau 

simtom 

disosiasi 

a. Sering curiga 

belebihan 

9 27 2 

b. Merasa ada orang lain 

yang mengendalikan 

dirinya 

36 18 2 

JUMLAH 18 18 36 

 

b. Skala Dukungan Sosial 

Skala Dukungan Sosial disusun berdasarkan aspek-aspek 

yang terdiri dari: 1) dukungan emosional, 2) dukungan 

penghargaan, 3) dukungan informatif, 4) dukungan 

instrumental,. Skala terdiri dari 20 item yang mewakili setiap 

aspek DukunganSosial, dengan setiap aspek terdiri dari 4 

sampai 5 item. Tabel bisa dilihat di Tabel 2. 
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Penilaian untuk Skala Dukungan Sosial didasarkan pada 4 

alternatif pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), 

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

adalah: jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1, Tidak Sesuai 

(TS) = 2, Sesuai (S) = 3, dan Sangat Sesuai (SS) = 4. 

Tabel 2 

Blueprint Skala Dukungan Sosial 

Aspek Indikator No. Aitem 

Favorabel 

No. Aitem 

Unfavorabe 

Total 

 

 

Bantuan 

langsung atau 

nyata 

Mendapat bantuan 

berupamateri. 

1 7 2 

Memperoleh bantuan 

berupa informasi / 

nasehat. 

 

11 4 2 

 

 

Penghargaan 

Ada penghargaan 

terhadap pendapat. 

8 2 2 

Adanya penilaian 

positif. 

 

5 12 2 

 

 

Rasa memiliki 

Diikutsertakan dalam 

kegiatan bersama. 

3 9 2 

Dibutuhkan  dalam 

kelompok. 

10 6 2 

Jumlah 6 6 12 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Secara etimologi, validitas yang berasal dari kata validity 

memiliki arti sejauh mana alat ukur secara tepat dan cermat dapat 

melakukan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran 
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yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut 

(Azwar, 2000). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar 

variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler 

dalam Noor Wahyuni, 2014). Azwar, 2000 menambahkan semakin 

berguna tingkat validitas suatu skala, maka semakin berguna pula 

skala tersebut. 

Agar penelitian ini valid, maka skala akan diuji validitasnya 

menggunakan uji Korelasi Product Momen dan Korelasi Part-

Whole 

2. Reliabilitas 

Dari etimologinya, reliabilitas berasaldari kata reliability, 

gabungan dari rely dan ability, yang berarti kemampuan alatukur 

tersebut untuk bisa dipercaya dan menjadi landasan dalam 

mengambil keputusan (Widodo, 2006). Sugiharto dan Situnjak 

dalam Noor Wahyuni, 2014 menyatakan bahwa reliabilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan 

dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan 

dapat dipercaya sebagai alat  pengumpulan data dan mampu 

mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. 

Agar bisa menentukan apakah alat ukur memang memiliki 

daya untuk mengukur reliabilitas, pengukuran akan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach (Sudijono, 1996). 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan uji kuantitatif dengan 

menggunakan uji Korelasi Product Moment dari Pearson. 

 

 




