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BAB III 

METODE PENELITIAN 

H. Metode Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian terdapat berbagai macam bidang menurut 

bidang, metode tempat , pemakaian ,tujuan dan waktu serta jenis. 

Salah satu daintaranya adalah metode. Metode ialah suatu prosedur 

atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-

langkah sistematis. Metodologi penelitian merupakan epistemologi 

penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan 

penelitian. 

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai hal- hal yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian yang meliputi penentuan 

variabel pokok, penentuan populasi, penentuan sampel atau teknik 

pengambilan contoh, metode dan teknik pengambilan data, 

instrumen penelitiannya dan teknik analisis data.(Usman, 2009, h. 

41) 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisinya pada data- data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Pendekatan dengan metode ini biasanya 

cenderung digunakan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasil pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Metode ini akan 

memperoleh hasil signifikansi perbedaan kelompok atau 
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signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti dengan 

menggunakan sampel yang besar.(Azwar, 2011, h.5) 

I. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian 

      Untuk pengujian hipotesis penelitian yang akan dipakai dalam 

penelitian ini,  sebelum itu peneliti akan melakukan identifikasi 

variabel-variabel , yaitu : 

1. Variabel Tergantung : Kepercayaan Diri 

2. Variabel Bebas          : Penyesuaian  Diri 

J. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung  : Kepercayaan Diri 

  Kepercayaan diri adalah salah satu aspek 

kepribadian yang mencerminkan keyakinan akan kemampuan 

diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain, 

dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, mampu 

mengatasi masalah, memiliki motivasi berprestasi,  cukup 

toleransi dan bertanggung jawab. Data kepercayaan diri 

diperoleh dari skala kepercayaan diri disusun melalui ciri- ciri 

kepercayaan diri yang meliputi keyakinan akan apa dilakukan, 

toleransi, mampu bersikap optimis, memiliki sikap mandiri 

dalam menjalani hidupnya, bertanggung jawab untuk segala 

tindakannya, mampu berkomunikasi dengan lingkungan, 

realistis menghadapi persoalan. Tinggi rendahnya kepercayaan 

diri seseorang akan tampak dari tinggi rendahnya skor yang 

diperoleh dari skala kepercayaan diri, yang berarti makin tinggi 

skor,makin tinggi kepercayaan diri, dan sebaliknya.        
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2. Variabel Bebas : Penyesuaian Diri 

                 Penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang   

untuk  menyamakan diri dengan lingkungannya maupun 

mengubah lingkungannya agar dapat disesuaikan dengan 

dirinya sehingga ia mampu untuk  menguasai perasaan yang ia 

miliki atau tekanan akibat dorongan kebutuhan, berkomunikasi 

dengan lingkunganya, menjalin interaksi sosial, mengelola 

dirinya dalam menghadapi tuntutan-tuntutan perubahan baik 

dari dalam diri maupun dari luar dirinya agar tercipta 

keseimbangan dan kesesuaian antara dirinya dengan realitas. 

Data Penyesuaian diri diperoleh dari skala penyesuaian diri 

yang disusun berdasarkan ciri- ciri penyesuain diri yaitu 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan, 

memiliki citra positif terhadap dirinya, bersikap obyektif, 

mampu melakukan relasi interpersonal yang baik, menghargai 

pengalaman, memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, 

dan tidak menunjukan adanya ketegangan emosional. Tinggi 

rendahnya penyesuaian diri akan tampak dari tinggi rendahnya 

skor yang diperoleh dari skala penyesuaian diri yang berarti 

makin tinggi skor makin baik penyesuain dirinya, dan 

sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

           Azwar (2011) mengatakan bahwa populasi 

merupakan kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Subjek tersebut harus memiliki 

karakteristik bersama. Populasi juga dapat dibatasi cirinya 

dengan menunjuk pada lokasi, batasan wilayah, dan lain 

sebagainya. Sehingga perlu menentukan terlebih dahulu 

karakteristik populasi secara jelas sebelum menentukan cara 

pengambilan sampel. 

Kriteria subjek yang ditentukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

a. Berstatus Mahasiswa/i asli etnis Papua 

b. Sedang melanjutkan Kuliah di Kota Semarang 

c. Belum menikah 

d. Anggota dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa 

Papua Semarang (HIPMAPAS) 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

            Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik sampling kebetulan (Accidental Sampling). 

Teknik ini dilakukan terhadap subjek yang kebetulan ada 

atau dijumpai dilapangan sesuai kriteria subjek penelitian 

yang telah dipaparkan sebelumnya.(Usman, 2009,h. 45). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode 

skala. Menurut Suryabrata (1990:16), Skala merupakan daftar 

pernyataan  atau pertanyaan yang harus diisi dan diberikan kepada 

sejumlah subyek dan berdasarkan atas jawaban itu peneliti 

mengambil kesimpulan mengenai subjek yang diteliti. Skala akan 

disusun dalam empat jenjang dengan tujuan untuk menghindari 

jawaban tengah. 

     Penelitian ini disusun berdasarkan skala yang dibuat dalam dua 

jenis items, yaitu  item favourable dan unfavourable dimana dalam 

setiap pernyataan terdiri dari 4 pilihan jawaban yaitu : “ Sangat 

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

Sesuai (STS) . Skor yang digunakan untuk item berjenis favourable 

adalah “Sangat Sesuai”(SS)= 4, “Sesuai” (S)= 3, “Tidak Sesuai” 

(TS) = 2, dan “Sangat Tidak Sesuai (STS)”= 1. Sedangkan skor yang 

digunakan untuk item berjenis unfavorable adalah “Sangat Sesuai“ 

(SS) = 1, “Sesuai”(S) = 2, “Tidak Sesuai“(TS) = 3, dan “Sangat 

Tidak Sesuai”=4 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam skala  

seperti yang telah disebutkan diatas yaitu : 

1. Skala Kepercayaan Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur kepercayaan diri 

mahasiswa Papua yang disusun peneliti berdasarkan ciri- ciri 

yang meliputi keyakinan akan apa yang dilakukan, toleransi, 

mampu bersikap optimis, memiliki sikap mandiri dalam 
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menjalani hidupnya, bertanggung jawab untuk segala 

tindakannya, mampu berkomunikasi dengan lingkungan, 

realistis menghadapi persoalan. Skala ini terdiri dari 56 items 

. Blue printnya sebagainya berikut  : 

Tabel 2. Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

Komponen 

(ciri- ciri) 

Jumlah Pertanyaan Total 

favorable Unfavorable 

Keyakinan akan 

apa yang 

dilakukan 

4 4 8 

Toleransi 4 4 8 

Mampu bersikap 

optimis 

4 4 8 

Memiliki sikap 

mandiri dalam 

menjalani 

hidupnya 

4 4 8 

Bertanggung 

jawab untuk 

segala 

tindakannya 

4 4 8 

Mampu 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

4 4 8 

Realistis 

menghadapi 

persoalan 

4 4 8 

Total 28 28 56 

 

2. Skala Penyesuaian Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur penyesuaian diri 

mahasiswa Papua disusun peneliti melalui ciri-ciri 

penyesuain diri yang meliputi memiliki kemampuan untuk 
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beradaptasi dengan tekanan, memiliki citra positif terhadap 

dirinya, bersikap objektif, mampu melakukan relasi 

interpersonal yang baik, menghargai pengalaman, memiliki 

persepsi yang akurat terhadap realita, dan tidak menunjukan 

adanya ketegangan emosional. Skala ini terdiri dari 56 items. 

Blue print skala adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Blue Print Skala Penyesuaian Diri 

Komponen 

( ciri-ciri) 

Jumlah Pernyataan Total 

favorable unfavorable 

Kemampuan 

beradaptasi 

dengan tekanan 

4 4 8 

Memiliki citra 

yang positif 

terhadap dirinya 

4 4 8 

Bersikap obyektif 4 4 8 

Mampu 

melakukan relasi 

interpersonal yang 

baik 

4 4 8 

Menghargai 

pengalaman 

4 4 8 

Memiliki persepsi 

yang akurat 

terhadap realita 

4 4 8 

Tidak 

menunjukkan 

adanya 

ketegangan 

emosional 

4 4 8 

Total 28 28 56 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

  Untuk mengetahui apakah suatu skala mampu menghasilkan  

data yang  akurat diperlukan adanya pengujian validitas pada alat 

ukur yang digunakan (Azwar, 2011, h.106). Validitas yang tinggi 

apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan 

pengukuran sehingga alat tes pengukuran dapat dikatakan valid.  

  Uji validitas dalam penelitian ini memakai teknik korelasi  

Product Moment  dari Pearson yaitu mengkorelasikan skor items 

dengan total dikoreksi dengan korelasi part whole agar tidak 

muncul angka korelasi yang kelebihan bobot. (Azwar, 1999, h. 

19).  

2. Reliabilitas 

         Reliabilitas adalah alat ukur yang menunjukkan sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 1999, h. 

4) Menguji reliabilitas suatu alat ukur memiliki banyak teknik, 

namun demikian reliabilitas alat ukur tidak harus diuji dengan 

tes ulang. Cara yang digunakan dalam menghitung reliabilitas 

suatu penelitian menggunakan teknik koefisien Alpha Crobanch. 

Besarnya Alpha Crobanch diartikan sebagai adanya item saling 

mendukung satu sama lain.  
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G. Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu penyesuaian 

diri (X) dan  kepercayaan diri (Y), karena dalam penelitian ini mencari 

hubungan antara variabel bebas dan tergantung maka teknik  

pengolahan data yang tepat untuk penelitian ini menggunakan korelasi 

Product Moment dari Pearson. Teknik korelasi ini difungsikan untuk 

mencari ada tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


