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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian 

yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menekankan proses analisisnya 

pada data-data angka yang diolah secara statistika dan akan memperoleh 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti ataupun signifikansi perbedaan 

kelompok (Azwar, 2018, h.5).  

Menurut Yusuf (2014, h.48) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

dalam mengumpulkan data berupa data kuantitatif atau data jenis lain yang 

dapat dikuantitatifkan lalu teknik statistik digunakan dalam proses 

pengolahannya. 

Berdasarkan para ahli mengenai metode penelitian kuantitatif dapat 

disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya 

berupa angka atau data jenis lain yang diangkakan dan diolah secara statistik 

untuk memperoleh signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian memiliki dua variabel yaitu variabel tergantung dan variabel 

bebas. Azwar (2018, h.92) menjelaskan bahwa variabel tergantung merupakan 

variabel yang diukur untuk memperoleh hasil pengaruh atau efek dari variabel 

lain. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi 

adanya perbahan pada variabel lain. Penelitian mengenai hubungan harga diri 
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dengan kecemburuan pada wanita yang berpacaran memiliki variabel penelitian 

sebagai berikut: 

1. Variabel Tergantung : Kecemburuan pada Wanita yang Berpacaran 

2. Variabel Bebas     : Harga Diri 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01. Kecemburuan pada Wanita yang Berpacaran 

Kecemburuan pada wanita yang berpacaran adalah suatu respon 

seperti perasaan marah, tidak nyaman, kecewa, tersakiti, dan ketakutan akan 

kehilangan hubungan bersama pasangan akibat adanya ancaman terhadap 

hubungan baik nyata maupun tidak nyata yang dialami oleh wanita pada masa 

berpacaran. 

Data dari variabel ini dapat diperolah dari skala yang diungkap 

berdasarkan aspek-aspek cemburu yaitu aspek internal meliputi aspek emosi, 

pikiran, dan perilaku serta aspek eksternal seperti menangis, membicarakan 

masalah secara terbuka, berteriak, membuat keputusan untuk mengabaikan 

masalah, membalas, melakukan humor, meninggalkan, dan melakukan 

kekerasan. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek maka semakin tinggi 

cemburu, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah 

cemburu. 

3.03.02. Harga Diri 

Harga diri adalah proses evaluasi yang dilakukan seseorang terhadap 

dirinya yang bersumber dari hasil penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain 

mulai dari penilaian positif sampai negatif yang akhirnya akan membentuk harga 

diri seseorang. Data dari variabel ini dapat diperoleh dari skala yang diungkap 



28 
 

 
 

berdasarkan komponen harga diri milik Buss yaitu adalah kemampuan, kekuatan, 

penampilan, penghargaan sosial, sumber perwakilan dan moralitas. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula harga diri, dan sebaliknya 

semakin rendah skor semakin rendah pula harga diri. 

 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Subjek penelitian merupakan sumber yang utama dalam data penelitian, 

yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti (Azwar, 2018, 

h.41). Azwar (2018, h.109) mengatakan yang akan dikenai generalisasi dari hasil 

penelitian disebut dengan populasi. Populasi adalah suatu kelompok subjek yang 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok subjek lainnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang sudah bekerja dan sedang 

menjalin hubungan berpacaran. 

Hal ini dikarenakan pada saat seseorang yang sudah bekerja dan 

memiliki penghasilan, dalam menjalin hubungan berpacaran umumnya sudah 

berpikir untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Itu sebabnya dalam 

menjaga hubungan berpacaran akan dilakukan dengan lebih baik. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi, oleh karenanya sampel harus 

memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel akan semakin baik jika 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang semakin mirip (representatif) dengan 

populasinya (Azwar, 2018, h.112). Teknik yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah campuran incidental sampling dan snowball, untuk mendapatkan sampel 

proses pemilihan anggota sampel dilakukan terhadap orang yang dijumpai atau 
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ada secara kebetulan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, 

lalu orang tersebut dimintai informasi tentang teman yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan anggota sampel. 

 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Skala digunakan dalam penelitian ini yang merupakan alat dalam 

mengumpulkan data. Skala diberikan langsung kepada subyek oleh peneliti dan 

bersifat tertutup yang artinya bentuk skala adalah pernyataan yang jawabannya 

ditentukan sehingga subjek tidak dapat memberikan respon seluas-luasnya. 

Skala disajikan menjadi dua bagian yang berbeda yaitu item favorable dan 

unfavorable. Item favorable adalah suatu bentuk pernyataan yang mendukung, 

memihak, menyetujui variabel yang diukur. Sedangkan item unfavorable adalah 

sebuah pernyataan yang tidak mendukung, tidak memihak, atau tidak menyetujui 

variabel yang diukur. 

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaiannya 

Penelitian ini menggunakan dua jenis skala yaitu skala untuk mengukur 

kecemburuan dan skala untuk mengukur harga diri. 

1. Skala Kecemburuan 

Item-item yang terdapat pada skala ini disusun berdasarkan aspek-

aspek cemburu yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal meliputi 

emosi, pikiran, dan fisik. Aspek eksternal seperti menangis, membicarakan 

masalah secara terbuka, berteriak, membuat keputusan untuk mengabaikan 

masalah, membalas, melakukan humor, meninggalkan, dan melakukan 

kekerasan. 
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Penilaian skala bersifat favorable dan unfavorable. Setiap 

pernyataan terdapat empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk item favorable, 

setiap pernyataan Sangat Sesuai (SS) mendapat skor empat, Sesuai (S) 

memperoleh skor tiga, Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor dua, Sangat Tidak 

Sesuai (STS) memperoleh dan skor satu. Untuk item unfavorable, setiap 

pernyataan SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor satu, S (Sesuai) memperoleh 

skor dua, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor tiga, dan STS (Sangat Tidak 

Sesuai) memperoleh skor empat.  Adapun rancangan Skala Kecemburuan dapat 

dilihat pada tabel 3.01. 

Tabel 3.01.  Blueprint Skala Kecemburuan 

 

Aspek-Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Emosi 3 3 6 

Pikiran 3 3 6 

Perilaku 3 3 6 

Eksternal 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala Harga Diri 

Skala ini disusun berdasarkan komponen harga diri. Komponen 

harga diri terdiri dari enam komponen yaitu kemampuan, kekuatan, penampilan, 

penghargaan sosial, perwakilan, dan moralitas. 

Penilaian skala ini bersifat favourable dan unfavorable. Setiap 

pernyataan terdapat empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Nilai untuk setiap 

jawaban berjenjang mulai dari nilai satu sampai dengan empat. Setiap 

pernyataan  Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor empat, S (Sesuai) 
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memperoleh skor tiga, Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor dua, dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) mendapat skor satu. Untuk item unfavorable, pernyataan SS 

(Sangat Sesuai) memperoleh skor satu, S (Sesuai) memperoleh skor dua, TS 

(Tidak Sesuai) memperoleh skor tiga, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) 

memperoleh skor empat. Adapun rancangan Skala Harga Diri dapat dilihat di 

tabel 3.02. 

Tabel 3.02.  Blueprint Skala Harga Diri 
 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah 

Kemampuan 2 2 4 

Kekuatan 2 2 4 

Penampilan 2 2 4 

Penghargaan Sosial 2 2 4 

Sumber Perwakilan 2 2 4 

Moralitas 2 2 4 

Jumlah 12 12 24 

 
 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana skala atau suatu tes dapat akurat dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya. Validitas yang tinggi dalam suatu alat ukur 

apabila dapat menghasilkan secara akurat data yang diperolah dan memberikan 

gambaran mengenai variabel yang diukur sesuai dengan tujuan pengukuran 

(Azwar, 2015, h.8). Dalam penelitian ini validitas akan diukur dengan 

menghubungkan skor setiap item dengan skor totalnya menggunakan teknik 

korelasi product moment.   
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3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil 

dari sebuah pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat 

dipercaya jika alat ukur dalam beberapa kali pelaksanaan memperoleh hasil yang 

relatif sama pada kelompok subjek yang sama dan selama belum ada perubahan 

aspek dalam diri subjek yang diukur (Azwar, 2015, h.7). Untuk menguji reliabilitas 

dari alat ukur pada penelitian ini dengan menggunakan teknik koefisien Alpha 

Cronbach. 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Penelitian ini dalam analisis hipotesis menggunakan metode korelasi 

Product Moment dari Pearson. Metode ini digunakan untuk mencari hubungan 

harga diri dengan kecemburuan pada wanita yang berpacaran. Untuk 

pengolahan data peneliti menggunakan bantuan program komputer Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) for Windows versi 16.0 untuk penghitungan 

uji hipotesis. 


