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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Menurut Azwar (2017), penelitian adalah rangkaian kegiatan 

ilmiah (scientific work) yang dilaksanakan dalam rangka mencari 

jawaban terhadap suatu permasalahan Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Menurut Setyorini & Wibhowo (2008, hlm.10), 

metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis.  

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan 

angka, yang berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau 

frekuensi), dan dianalisis dengan menggunakan statistik untuk 

menjawab pertanyaan ataupun hipotesis penelitian yang bersifat spesifik 

serta untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi variabel yang lain (Creswell dalam Alsa, 2004). Secara 

lebih rinci, penelitian ini menggunakan rancangan korelasional. Teknik 

korelasional digunakan untuk menguraikan dan mengukur seberapa 

besar tingkat hubungan antara variabel atau antara perangkat data (Alsa, 

2004) 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai, dan 

variasi nilai tersebut akan tampak jika variabel itu didefinisikan secara 
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operasional atau ditentukan tingkatannya (Danim, 2000, hlm. 101). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Variabel Tergantung  : Depresi pada Mahasiswa 

2. Variabel Bebas  : Locus of Control 

1) Internal Locus of control  

2) External Locus of control  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Depresi pada Mahasiswa 

Depresi pada mahasiswa merupakan gangguan kejiwaan 

dimensi afektif (mood) yang menyebabkan penderitanya -dalam hal  

ini mahasiswa- mengalami rasa sedih dan murung yang terus 

menerus dalam periode waktu tertentu dan diluar batas normal 

sehingga dapat menggangu keberfungsian seorang mahasiswa. Pada 

penelitian ini depresi akan diungkap melalui manifestasi depresi 

yang diungkap oleh Nevid, dkk, yaitu: manifestasi motivational, 

manifestasi emosional, manifestasi vegetative dan fisik, serta 

manifestasi kognitif. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 

skala depresi pada mahasiswa yang disusun oleh peneliti berdasarkan 

manifestasi-manifestasi di atas. Semakin tinggi skor maka semakin 

tinggi pula tingkat depresi mahasiswa, begitu pula sebaliknya.  

2. Internal Locus of control  

Locus of control adalah keyakinan individu akan siapa dan 

apa yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang dialaminya. Seseorang yang memiliki internal locus 
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of control cenderung meyakini bahwa dirinyalah yang menentukan 

dan bertanggung jawab atas peristiwa yang telah atau akan ia alami. 

Pada penelitian ini internal locus of control subjek akan diungkap 

melalui aspek-aspek LOC yang diungkapkan oleh Phares, yaitu 

kemampuan, minat, usaha, nasib, keberuntungan, sosial ekonomi, 

dan pengaruh orang lain. Variabel ini akan diukur dengan 

menggunakan skala internal locus of control yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan aspek-aspek di atas. Semakin tinggi skor 

internal locus of control maka semakin tinggi internal locus of 

controlnya, demikian pula sebaliknya. 

3. External Locus of control  

Locus of control adalah keyakinan individu akan siapa dan 

apa yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang dialaminya. Seseorang dengan external locus of 

control cenderung meyakini bahwa faktor-faktor eksternallah yang 

berpengaruh besar dalam peristiwa-peristiwa yang telah atau akan ia 

alami. Pada penelitian ini external locus of control subjek akan 

diungkap melalui aspek-aspek LOC yang diungkapkan oleh Phares, 

yaitu kemampuan, minat, usaha, nasib, keberuntungan, sosial 

ekonomi, dan pengaruh orang lain. Variabel ini akan diukur dengan 

menggunakan skala external locus of control yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan aspek-aspek di atas. Semakin tinggi skor 

external locus of control maka semakin tinggi external locus of 

controlnya, demikian pula sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Danim (2000, hlm. 87) mengungkapkan bahwa populasi 

adalah universum, dimana universum dapat berupa orang, benda atau 

wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti. Populasi dapat dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu populasi target (target population) dan 

populasi survei (survey population). Populasi target adalah seluruh 

“unit” populasi, sedangkan populasi survey adalah sub unit dari 

populasi target; sub-unit dari populasi survey inilah yang untuk 

selanjutnya menjadi sampel penelitian.  

Dengan kata lain, populasi penelitian didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian 

(Azwar, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa-

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan 

angkatan 2014-2016, masih aktif berkuliah dan sedang berada di 

tahun ketiga dan keempat masa perkuliahan. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel atau contoh adalah sub-unit populasi survei atau 

populasi survei itu sendiri, yang oleh peneliti dipandang mewakili 

populasi target. Dengan kata lain, sampel adalah elemen-elemen 

populasi yang dipilih atas dasar kemewakilannya (Danim, 2000, hlm. 

89).  

Menurut Winarsunu (2004, hlm. 12), sampel yang baik atau 

sampel yang refresentatif adalah sampel yang anggota-anggotanya 

mencerminkan seluruh sifat dan ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 
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Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik incidental 

sampling untuk pengambilan sampel dengan memperhatikan batasan 

populasi yang telah ditetapkan untuk bisa dijadikan sampel 

penelitian.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh  peneliti 

adalah metode skala, atau secara lebih spesifik skala internal locus of 

control dan external locus of control, serta skala depresi pada 

mahasiswa. Skala yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala 

tertutup, dimana nantinya subjek tinggal memilih dari jawaban yang 

disediakan.  

Skala depresi pada mahasiswa ini berjumlah 30 item yang 

terdiri dari dua sifat pernyataan yaitu pernyataan yang bersifat 

mendukung atau memihak pada objek sikap (favourable) dan pernyataan 

yang bersifat tidak mendukung atau tidak memihak pada objek sikap 

(unfavourable). Alternative jawaban yang digunakan yaitu: Selalu (SL), 

Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). Pemberian skor pada 

skala perilaku agresif menggunakan skala nilai nol sampai empat, 

dimana pernyataan favourable memiliki nilai nol untuk pernyataan 

Tidak Pernah (TP); nilai satu untuk pernyataan Jarang (J); nilai dua 

untuk pernyataan Sering (SR); dan nilai tiga untuk pernyataan Selalu 

(SL). Pernyataan unfavourable memililki nilai nol untuk pernyataan 

Selalu (SL); nilai satu untuk pernyataan Sering (SR); nilai dua untuk 
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pernyataan Jarang (J); dan nilai tiga untuk pernyataan Tidak Pernah 

(TP). 

Skala locus of control intenal dan external pada penelitian 

ini menggunakan empat pilihan jawaban, yaitu : Sangat Sesuai (SS); 

Sesuai (S); Tidak Sesuai (TS); dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Masing-

masing skala memiliki dua jenis pernyataan, yaitu favourable dan 

unfavourable.  

Pernyataan favourable merupakan pernyataan yang 

mendukung, sementara pernyataan unfavourable merupakan pernyataan 

yang tidak mendukung objek  Untuk item-item favorable skornya adalah 

empat untuk Sangat Sesuai (SS); tiga untuk Sesuai (S); dua untuk Tidak 

Sesuai (TS); dan satu untuk Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan 

untuk item-item unfavorable skornya adalah satu untuk Sangat Sesuai 

(SS); dua untuk Sesuai (S); tiga untuk Tidak Sesuai (TS); dan empat 

untuk Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada penelitian ini akan disusun dua 

buah skala, yaitu skala depresi pada mahasiswa dan skala locus of 

control. 

1. Skala Depresi pada Mahasiswa 

Skala depresi pada mahasiswa disusun berdasarkan 

manifestasi depresi yang diungkap oleh Nevid, dkk (dalam 

Meldawati, 2014), yaitu : 

a. Manifestasi emosional 

b. Manifestasi motivasional 

c. Manifestasi vegetative dan fisik 

d. Manifestasi kognitif 
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Skala ini disusun guna mengetahui seberapa besar tingkat depresi 

yang dialami oleh subjek. Berikut rancangan skala depresi : 

Tabel 1. Blue Print Skala Depresi 

Manifestasi 

Depresi 

Jumlah Item 

Favourable Unfavourable Jumlah 

Emosional 5 2 7 

Motivasional 3 3 6 

Vegetatif dan Fisik 5 3 8 

Kognitif 6 3 9 

Jumlah Item 19 11 30 

 

2. Skala Internal Locus of control  

Skala internal locus of control akan disusun berdasarkan 

pada aspek-aspek locus of control yang dikemukakan oleh Phares 

(dalam Sukma, 2012). Skala ini disusun guna mengetahui bagaimana 

internal locus of control subjek penelitian. Terdapat tujuh aspek 

locus of control yaitu : 

a. Kemampuan 

b. Minat 

c. Usaha 

d. Nasib 

e. Keberuntungan 

f. Sosial Ekonomi 

g. Pengaruh orang lain 

Berikut rancangan blue print skala internal locus of control  
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Tabel 2. Blue Print Skala Locus of control Internal 

Aspek 
Jumlah Item 

Favourable Unfavourable Jumlah 

Kemampuan 4 - 4 

Nasib - 2 2 

Keberuntungan - 2 2 

Minat 4 - 4 

Sosial Ekonomi - 2 2 

Pengaruh Orang 

Lain 
- 2 2 

Usaha 4 - 4 

Jumlah Item 12 8 20 

 

3. Skala External Locus of control  

Skala external locus of control akan disusun berdasarkan 

pada aspek-aspek locus of control yang dikemukakan oleh Phares 

(dalam Sukma, 2012). Skala ini disusun guna mengetahui bagaimana 

external locus of control subjek penelitian. Aspek locus of control, 

yaitu : 

a. Nasib 

b. Keberuntungan 

c. Sosial Ekonomi 

d. Pengaruh Orang Lain 

e. Kemampuan 

f. Minat 

g. Usaha 

Berikut rancangan skala locus of control external: 
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Tabel 3. Blue Print Locus of control External 

Aspek 
Jumlah Item 

Favourable Unfavourable Jumlah 

Kemampuan - 2 2 

Nasib 3 - 3 

Keberuntungan 3 - 3 

Minat - 2 2 

Sosial Ekonomi 3 - 3 

Pengaruh Orang 

Lain 
3 - 3 

Usaha - 2 2 

Jumlah Item 12 6 18 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Blexter, dkk. (dalam Yogaputra, 2015) mengungkapkan 

bahwa validitas harus dilakukan sesuai dengan metode yang 

digunakan, pendekatan, dan hubungan yang sebenarnya terhadap 

kasus yang diteliti. Selain itu, menurut Elmes, Kantowitz, & 

Roediger III (2014, hlm. 167) validitas selalu mengacu pada apakah 

peneliti mengukur atau meneliti apa yang ingin ia ukur. Suatu alat 

ukur bisa dikatakan valid, apabila alat itu mengukur apa yang 

harusnya diukur oleh alat tersebut (Nasution, 2014). 

Menurut Azwar (2017), seberapa tinggi kepercayaan yang 

dapat diberikan terhadap kesimpulan penelitian sangat tergantung 

pada akurasi dan kecermatan data yang diperoleh. Data yang tidak 

valid dan tidak reliabel akan memberikan informasi yang juga tidak 

akurat mengenai variabel yang dianalisis dan hasil analisisnya pun 

tidak akurat, maka dalam penelitian ini peneliti memutuskan untuk 
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menggunakan alat ukur korelasi Product Moment dari Karl Pearson 

dan kemudian akan dikoreksi dengan Part-Whole Correlation. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam bidang ilmu-ilmu sosial, reliabilitas suatu alat ukur 

sering diartikan sebagai keajegan (consistency) dari alat  pengukur 

tersebut (Masrun, 1981). Agar hasil yang nantinya diperoleh peneliti 

lebih teliti dan reliabel maka peneliti akan menggunakan koefisien 

Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yag digunakan oleh peneliti adalah : 

1. Hipotesis Mayor 

Pengujian hipotesis mayor pada penelitian ini menggunakan 

teknik Multiple Regression karena terdapat satu variabel tergantung 

dan dua variabel bebas. Teknik multiple regression merupakan 

teknik analisis pada suatu fenomena yang menunjukkan hubungan 

sebab-akibat. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan 

tiga variabel. Variabel-variabel tersebut yaitu locus of control 

internal dan external dengan depresi pada mahasiswa. 

2. Hipotesis Minor 

Untuk menguji hipotesis minor, peneliti akan menggunakan 

Pearson Correlations. Hal ini guna mengetahui korelasi dua 

variabel. 


