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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01.  Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono, 2011, h.2). Variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel tergantung :  Kepercayaan diri  

b. Variabel bebas :  Perilaku Penggunaan alis mata 

 

3.02.  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2005, h.74).  

3.02.01.  Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Kepercayaan diri 

diungkap melalui skala kepercayaan diri yang disusun berdasarkan aspek-aspek, 

yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri, memiliki rasa 

positif terhadap diri sendiri dan berani mengungkapkan pendapat. Semakin  
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tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi kepercayaan diri subjek, dan 

sebaliknya. 

3.02.02.  Perilaku Penggunaan Alis Mata 

Perilaku penggunaan alis mata adalah pemakaian riasan alis mata 

menggunakan kosmetika untuk tujuan dekoratif agar terlihat lebih cantik. 

Penggunaan alis mata diungkap melalui skala penggunaan alis mata yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek, yaitu frekuensi, lamanya berlangsung dan 

intensitas. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi 

penggunaan alis mata pada subjek, dan sebaliknya. 

3.03.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah daerah generalisasi yang akan dikenai hasil penelitian 

(Azwar, 2005, h.77). Populasi merupakan sejumlah individu yang setidaknya 

mempunyai satu ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2000, h.56). Untuk menentukan sampel terlebih dahulu 

harus menentukan luas dan sifat-sifat populasi serta memberikan batas-batas 

yang tegas (Hadi, 2002, h.220). Karakteristik sampel penelitian ini adalah 

mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang masih aktif, usia 

remaja dan menggunakan alis mata (mampu berdandan/make up alis mata). 
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Sampel penelitian ini diambil dengan teknik incidental sampling. 

Incidental sampling diperoleh semata-mata dari keadaan-keadaan insidental 

atau kebetulan. Setiap orang yang ditemui di lapangan yang memenuhi 

karakteristik subjek penelitian ini akan ditanya kesediaannya mengisi skala 

(Sugiyono, 2000, h.70). 

 

3.04.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode skala. Skala 

adalah suatu daftar pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh individu. 

Skala berupa kumpulan pernyatan-pernyataan mengenai suatu objek sikap. 

Berdasarkan respon subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat 

disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang (Azwar, 2005, h.95).  

Skala dalam penelitian ini dibuat mengikuti aturan skala Likert yang telah 

dimodifikasi dengan empat pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 

diri responden, yaitu: SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS 

(sangat tidak sesuai). Masing-masing item menjabarkan indikator yang berbeda 

dan dibedakan atas dua jawaban, yaitu favourable dan unfavourable. Modifikasi 

skala Likert dengan empat alternatif jawaban berdasarkan tiga alasan (Hadi, 

2010, h.19), yaitu:  
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a. Kategori netral (undecided) memiliki arti ganda sehingga tidak dapat 

diartikan sebagai sesuai atau tidak sesuai.  

b. Tersedianya jawaban di tengah dapat menimbulkan kecenderungan untuk 

memilih jawaban tersebut (central tendency effect)bagi subjek yang ragu-

ragu atas arah kecenderungan jawabannya.  

c. Maksud kategori SS, S, TS dan STS adalah untuk melihat kecenderungan 

subjek ke salah satu kutub.  

Jawaban diberi skor 1 sampai dengan 4. Untuk jawaban terhadap aitem 

favourable, skor 4 jika menjawab SS, skor 3 jika menjawab S, skor 2 jika 

menjawab TS dan skor 1 jika menjawab STS. Untuk jawaban terhadap aitem 

unfavourable, skor 1 jika menjawab SS, skor 2 jika menjawab S, skor 3 jika 

menjawab TS dan skor 4 jika menjawab STS.  

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kepercayaan diri dan skala penggunaan alis mata.  

3.04.01.  Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri disusun bertujuan untuk mengungkap seberapa 

besar kepercayaan diri remaja. Skala kepercayaan diri disusun berdasarkan ciri-

ciri, yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri, bertindak mandiri, memiliki 

rasa positif terhadap diri sendiri dan berani mengungkapkan pendapat. Blue print 

dari skala kepercayaan diri adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.01. Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

 

Ciri-ciri 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Percaya pada 

kemampuan diri sendiri 

3 3 6 

2. Bertindak mandiri 3 3 6 

3. Memiliki rasa positif 

terhadap diri sendiri 

3 3 6 

4. Berani mengungkapkan 

pendapat 

3 3 6 

Jumlah Item 12 12 24 

 

3.04.02.  Skala Perilaku Penggunaan Alis Mata 

Skala perilaku penggunaan alis mata disusun bertujuan untuk 

mengungkap perilaku remaja dalam menggunakan riasan alis mata. Skala 

penggunaan alis mata disusun berdasarkan aspek-aspek, yaitu frekuensi, 

lamanya berlangsung dan intensitas. Blue print dari skala penggunaan alis mata 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.02.  Blue Print Skala Perilaku Penggunaan Alis Mata 

 

Aspek  
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Frekuensi 3 3 6 

2. Lamanya berlangsung 3 3 6 

3. Intensitas  3 3 6 

Jumlah Item 9 9 18 
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3.05.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum aitem-aitem pertanyaan digunakan dalam penelitian, terlebih 

dahulu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Jika terdapat aitem-aitem yang 

tidak valid, maka item tersebut tidak dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3.05.01.  Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana ketetapan dan 

kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Suatu alat ukur dapat 

dikatakan valid apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dari pengukuran tersebut. Alat 

ukur yang valid tidak hanya mampu mengungkap data dengan tepat tetapi juga 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti 

bahwa pengukuran tersebut mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan 

yang sekecil-kecilnya diantara subjek penelitian (Azwar, 2000, h.5-6). Secara 

singkat validitas alat ukur menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur dalam suatu penelitian.  

Ancok (1987, h.16) menyatakan cara yang paling banyak digunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur adalah dengan cara mengkorelasikan skor 

yang diperoleh setiap item dengan skor totalnya. Koefisien korelasi antara skor 

item dengan skor total haruslah signifikan, dan untuk memperoleh koefisien 
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korelasi antara item dengan skor totalnya tersebut dipergunakan teknik korelasi 

product moment dari Pearson. 

Agar tidak terjadi estimasi berlebih (over estimate), maka hasil korelasi 

perlu dikoreksikan dengan menggunakan rumus part whole. Over estimate 

terjadi karena skor item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai 

komponen skor total dan hal ini menyebabkan angka korelasi menjadi lebih 

besar (Ancok, 1987, h.17). 

3.05.02.  Alat Ukur Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan kemampuan alat ukur mengukur sesuatu secara 

konsisten dari waktu ke waktu (Azwar, 2000, h.4). Pengujian reliabilitas alat 

ukur menggunakan teknik koefisien Alpha dari Cronbach untuk menghasilkan 

estimasi reliabilitas yang cermat. Semakin besar koefisien reliabilitas, berarti 

semakin reliabel alat ukur yang digunakan. 

 

3.06.  Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan langsung 

tetapi dapat dipahami, jelas dan teliti. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode statistik. Metode ini merupakan metode ilmiah untuk 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan serta menganalisa data penelitian yang 

berwujud angka. Hal ini digunakan untuk mencari kesimpulan yang benar (Hadi, 
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2010, h.25).Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik korelasi product moment. Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan 

antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung.  


