
 
 
 
 

BAB 3 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 

 

3.01  Metode Penelitian yang digunakan 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015, h. 14) mengatakan bahwa metode penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, 

dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang mana teknik 

pengambilan sampelnya dilakukan secara acak, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dan memiliki 

tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. 

 

 

3.02  Identifikasi Variabel Penelitian 

 

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, h. 61) 

 
Variabel Tergantung : Keterampilan Memecahkan Masalah 

dalam Menyusun Skripsi 

 
Variabel Bebas : Kepercayaan Diri 
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3.03  Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 

3.03.01 Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi 

 

Keterampilan memecahkan masalah dalam menyusun skripsi adalah 

keterampilan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pada 

saat proses menyusun skripsi. Keterampilan memecahkan masalah dalam 

menyusun skripsi diukur dengan menggunakan angket tertutup yang disusun 

berdasarkan tahapan pemecahan masalah yaitu defining the problem, working on 

the problem, coming to a conclusion, carrying out the conclusion, dan learning 

from above activity. Semakin tinggi skor yang diperoleh individu, maka semakin 

tinggi pula keterampilan memecahkan masalah yang dimiliki oleh individu, dan 

sebaliknya. 

 
3.03.02 Kepercayaan Diri 

 

Kepercayaan diri adalah keyakinan terhadap kemampuan dan potensi 

dalam diri untuk mencapai sebuah tujuan. Data yang diperoleh dalam variabel ini 

diperoleh dengan menggunakan skala kepercayaan diri yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek kepercayaan diri yaitu percaya pada kemampuan diri 

sendiri, mandiri dalam mengambil keputusan, rasa positif terhadap diri sendiri, 

dan berani mengemukakan pendapat. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

individu, maka semakin tinggi pula kepercayaan diri yang dimiliki oleh individu, 

begitu pula sebaliknya. 

 
3.04  Subyek Penelitian 

 

3.04.01 Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2013, h. 173). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata yang telah menyelesaikan ujian proposal. 
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3.04.02 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Arikunto (2013, h.174) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling. 

 
3.05  Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data terdiri dari Skala Keterampilan Memecahkan 

Masalah dalam Menyusun Skripsi dan Skala Kepercayaan Diri. 

 
1. Skala Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi 

 

Skala Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi 

adalah sebuah angket tertutup yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

memecahkan masalah yang terdiri defining the problem, working on the problem, 

coming to a conclusion, carrying out the conclusion, dan learning from above 

activity. Dalam pengisian skala pemecahan masalah, subjek diminta memilih 

salah satu jawaban yang paling menggambarkan diri subjek ketika mengalami 

kesulitan dalam menyusun skripsi. Angket terdiri dari enam item atau jenis 

permasalahan dengan lima pilihan tahapan pemecahan masalah yang sudah 

diacak. Pilihan 1=coming to a conclusion yang memiliki skor 3, pilihan 2=carrying 

out the problem yang memiliki skor 4, pilihan 3=learning from above activity yang 

memiliki skor 5, pilihan 4=defining the problem yang memiliki skor 1, dan pilihan 

5=working on the problem yang memiliki skor 2. 
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Berikut adalah blue print Skala Keterampilan Memecahkan Masalah: 
 

Tabel 3.01. Blue Print Skala Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun 
Skripsi 

 

 Jenis Masalah Level Jawaban 
   

 Kesulitan memulai skripsi 5 

 Kesulitan membuat latar belakang 
5  

masalah   

 Kesulitan menyusun kajian pustaka 5 

 Kesulitan membuat dinamika 
5  

variabel penelitian   

 Kesulitan menentukan subjek 
5  

penelitian dan metode sampling   

 Kesulitan membuat alat ukur 5 
   

 

Tabel 3.02. Blue Print Skoring Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun 
Skripsi 

 

 Jenis Masalah  Nomor Jawaban  

  1 2 3 4 5 

 Kesulitan memulai skripsi 3 4 5 1 2 
 Kesulitan membuat latar belakang masalah 3 4 5 1 2 
 Kesulitan menyusun kajian pustaka dalam bab II 3 4 5 1 2 
 Kesulitan membuat dinamika variabel penelitian 3 4 5 1 2 
 Kesulitan mnentukan subjek dan metode sampling 3 4 5 1 2 
 Kesulitan membuat alat ukur 3 4 5 1 2 

 

 

2. Skala Kepercayaan Diri 

 

Skala Kepercayaan Diri adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

kepercayaan diri yang terdiri dari percaya pada kemampuan diri sendiri, mandiri 

dalam mengambil keputusan, rasa positif terhadap diri sendiri, dan berani 

mengemukakan pendapat. Pada skala kepercayaan diri berupa pilihan jawaban 

STS (Sangat Tidak Sesuai), TS (Tidak Sesuai), S (Sesuai), SS (Sangat Sesuai). 

Pada item favourable STS memiliki skor 1, TS memiliki skor 2, S memiliki skor 3, 

dan SS memiliki skor 4, berlaku sebaliknya pada item unfavourable. Berikut 

adalah blue print skala kepercayaan diri: 
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Tabel 3.03. Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

 

Aspek Kepercayaan diri Total 

 Favorable Unfavorable  
    

Percaya pada kemampuan 
2 2 4 

diri sendiri    

Mandiri dalam mengambil 
2 2 4 

keputusan    

Rasa positif pada diri 
2 2 4 

sendiri    

Berani mengemukakan 
2 2 4 

pendapat    

    

Jumlah 8 8 16  
 

 

3.06  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
 

3.06.01 Uji Validitas Alat Ukur 
 

Menurut Sugiyono (2015, h. 363) validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan validitas konten untuk Skala 

Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi, karena 

merupakan angket tertutup yang disusun berdasarkan tahapan, dan memiliki 

sistem skoring pembobotan sehingga tidak dihitung menggunakan program 

statistika. Sedangkan untuk Skala Kepercayaan Diri akan diuji menggunakan 

korelasi Product Moment. Untuk menghindari adanya kelebihan bobot, maka 

dikoreksi menggunakan Part-Whole. 

 
3.06.02 Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 

Reliabilitas merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan 

( Sugiyono, 2015, h. 364). Adapun untuk mengetahui reliabilitas hubungan Skala 

Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi dengan Skala 

Kepercayaan Diri menggunakan teknik koefisien Alpha dari Cronchbach. 
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3.07 Metode Analisis Data 

 

Data penelitian ini akan diolah menggunakan metode statistika karena 

data yang dihasilkan berupa angka-angka. Metode analisis data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson untuk menguji adanya hubungan antara kepercayaan diri 

dengan keterampilan memecahkan masalah dalam menyusun skripsi pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. Selanjutnya analisis data 

tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS. 
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