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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian 

yang didasarkan pada penggunaan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai hal apa yang akan diungkapkan 

(Kuncoro, 2003). Pada penelitian ini, data penelitian berupa angka-angka 

yang diperoleh melalui skala yang kemudian dianalisis secara statistika. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Komunikasi Interpersonal pada mahasiswa 

perantauan 

2. Variabel Bebas  :  Konsep Diri  

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa Perantauan  

Komunikasi interpersonal pada mahasiswa perantau adalah 

pengiriman pesan antara individu sebagai mahasiswa perantauan 

dengan orang lain atau sekelompok orang yang berada di lingkungan 

sekitarnya dengan efek dan umpan balik secara langsung. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan Skala Komunikasi Interpersonal pada 

Mahasiswa Perantauan yang disusun berdasarkan aspek keterbukaan, 

dukungan, sikap positif, empati dan kesetaraan. Semakin tinggi skor 
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yang diperoleh, maka individu memiliki komunikasi interpersonal 

yang semakin efektif. 

 

2. Konsep Diri  

Konsep diri adalah pandangan terhadap diri individu yang 

mencakup semua aspek diri dan gambaran diri individu. Variabel ini 

diukur dengan Skala Konsep Diri yang disusun berdasarkan aspek 

konsep diri yaitu citra diri, harga diri dan diri ideal. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh, maka individu memiliki konsep diri yang 

semakin positif.  

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah unit dimana suatu hasil penelitian akan 

diterapkan (digeneralisasi) (Dharma, 2011). Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa perantauan yang berasal dari luar Jawa dan 

masih aktif kuliah di Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata 

Semarang. 

 

2. Sampel  

Penelitian menggunakan sampel, yaitu bagian dari populasi. 

Sampel diperoleh menggunakan teknik sampling insidental (incidental 

sampling), yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemukan peneliti dapat 
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digunakan sebagai sampel, bila orang tersebut dianggap sesuai sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2010). 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa 

skala. Skala merupakan suatu instrumen untuk mengukur aktivitas yang 

merupakan perwujudan dari tingkah laku tersebut digambarkan sebagai 

himpunan lambang atau simbol atau angka (Azwar, 1998). Skala yang 

digunakan terdiri dari Skala Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa 

Perantauan dan Skala Konsep Diri. 

Kedua skala tersebut menggunakan pernyataan bentuk favourable 

dan unfavourable, serta empat alternatif jawaban pilihan yaitu Sangat 

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

(STS). Skor pada pernyataan favourable adalah SS = 4, S = 3, TS = 2, 

dan STS = 1; sedangkan skor pada pernyataan unfavourable adalah SS = 

1, S = 2, TS = 3, dan STS = 4. 

 

1.  Skala Komunikasi Interpesonal pada Mahasiswa Perantauan 

Skala ini digunakan untuk mengukur komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa perantauan yang disusun berdasarkan aspek keterbukaan, 

dukungan, sikap positif, empati dan kesetaraan. Jumlah item 

direncanakan sebanyak 40 item yang memiliki sebaran sebagai 

berikut:  
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Tabel 1 Blue Print Skala Komunikasi Interpersonal pada 

Mahasiswa Perantauan 

 

No Aspek-Aspek 

Komunikasi 

Interpersonal 

Item Jumlah  

Favourable Unfavourable 

1 Keterbukaan 4 4 8 

2 Dukungan  4 4 8 

3 Sikap positif 4 4 8 

4 Empati 4 4 8 

5 Kesetaraan  4 4 8 

 Jumlah 20 20 40 

 

3. Skala Konsep Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur konsep diri pada mahasiswa 

perantauan yang disusun berdasakan aspek citra diri, harga diri dan 

diri ideal. Skala ini direncanakan memiliki 24 item yang memiliki 

sebaran sebagai berikut: 

Tabel 2 Blue Print Skala Konsep Diri  

 

No Aspek-Aspek 

Konsep Diri 

Item Jumlah  

Favourable Unfavourable 

1 Diri Fisik 4 4 8 

2 Harga Diri 4 4 8 

3 Diri Ideal 4 4 8 

 Jumlah 12 12 24 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1.  Validitas  

Tujuan uji validitas adalah mengetahui apakah pertanyaan 

dalam alat ukur betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur 

(Ghozali, 2006, h.52). Uji validitas dilakukan dengan 
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mengkorelasikan skor item dengan total skor item total. Hasilnya 

kemudian dikoreksi dengan menggunakan rumus Part-Whole.  

Hasil uji validitas dilihat dari output correlated item-total 

correlation. Suatu item dinyatakan valid apabila apabila r hitung > r 

tabel (Ghozali, 2006, h.52-53). Uji validitas tersebut dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows. 

 

4. Reliabilitas  

Tujuan uji reliabilitas adalah mengetahui apakah suatu alat 

ukur merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabel artinya 

jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006, h.47).  

Uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, dimana alat 

ukur dinyatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach> 0,700 (Nunnally 

dalam Ghozali, 2006, h.48). Uji tersebut dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows. 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian menggunakan korelasi Product 

Moment Pearson, karena tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen (konsep diri) dengan variabel dependen 

(komunikasi interpersonal pada mahasiswa perantauan). Analisis tersebut 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 23.00 for Window.


