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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data kuantitatif (angka) 

yang dikumpulkan melalui prosedur pengukuran dan diolah dengan metode 

analisis statistika. Semua variabel yang terlibat pada penelitian ini harus 

diidentifikasikan dengan jelas dan terukur. Hubungan antar variabel yang diteliti 

dinyatakan secara struktural dan diuji secara empiris (Azwar,2017 hal.5). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian dapat digunakan untuk menguji hipotesis. 

Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Tingkat Penyesuaian Diri 

2. Variabel Bebas  : Keterbukaan Diri 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan ciri atau karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2017 hal.105-106). Definisi operasional dari variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

3.03.01. Tingkat Penyesuaian  Diri 

Penyesuaian diri merupakan kemampuan seseorang untuk membentuk 

dirinya sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga ia 

dapat mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan rasa frustrasinya serta 

dapat diterima dalam kelompok maupun lingkungan dimana ia berada. 
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Pengukuran penyesuaian  diri menggunakan Skala Tingkat Penyesuaian Diri 

berdasarkan dimensi penyesuaian diri, yaitu hubungan teman sebaya, 

kemandirian, bersahabat, produktivitas dan proaktif. Semakin tinggi skor yang 

didapat dari Skala Penyesuaian Diri siswa maka semakin tinggi pula tingkat 

penyesuaian diri yang ada dalam diri subjek dan sebaliknya.  

3.03.02. Keterbukaan Diri 

Keterbukaan diri merupakan suatu interaksi maupun komunikasi antar 

individu dengan tujuan untuk berbagi informasi, pengalaman hidup, pemikiran 

atau pendapat, dan perasaan pribadinya kepada orang lain, supaya orang lain 

dapat lebih mengenal dirinya. Pengukuran keterbukaan diri menggunakan Skala 

Keterbukaan diri berdasarkan aspek-aspek keterbukaan diri  yaitu jumlah, 

valensi, ketepatan, intensitas serta kedekatan. Semakin tinggi skor yang didapat 

dari Skala Keterbukaan Diri maka semakin tinggi pula tingkat keterbukaan diri 

yang ada dalam diri subjek dan sebaliknya.  

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Menurut Azwar (2017 hal.109) populasi penelitian didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok 

subjek tersebut harus memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang 

membedakan dari kelompok subjek lainnya.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah siswa tahun 

pertama SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik Non 

Random Sampling (Sampel tidak acak) yaitu teknik pengambilan sampel dari 
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populasi dimana setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang 

sama untuk diambil sebagai sampel. Hal ini dikarenakan pengambilan sampel 

dalam teknik non-random tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat 

diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan aspek-aspek kepraktisan 

saja. Teknik pengambilan sampel menggunakan Cluster Accidental Sampling 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu kelompok (kelas) 

subjek yang secara kebetulan memiliki waktu untuk mengisi angket ketika peneliti 

berkunjung ke SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan (Sugiyono, 2009 hal.85)  

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. 

Menurut Margono (2004 hal.174) skala adalah seperangkat nilai angka yang 

ditetapkan kepada subjek, obyek atau tingkah laku dengan tujuan mengukur 

sifat.  

3.05.02. Blue  Print Skala 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian adalah  

a. Skala Penyesuaian Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur penyesuaian diri siswa. 

Peneliti menyusun skala penyesuaian diri berdasarkan dimensi 

penyesuaian diri, yaitu hubungan teman sebaya, kemandirian, 

bersahabat, produktivitas dan proaktif. 
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Tabel 3.01. Blue Print Skala Penyesuaian Diri 

Aspek 
Penyesuaian Diri 

Favourable Unvourable Total  

Hubungan teman 
sebaya 

3 3 6 

Kemandirian 3 3 6 
Bersahabat  3 3 6 
Produktivitas  3 3 6 
Proaktif 3 3 6 

Total Item 15 15 30 

 

b. Skala Keterbukaan Diri 

Skala keterbukaan diri disusun berdasarkan aspek-asek 

keterbukaan diri menurut Devito (dalam Gainau, 2009 hal.4), yaitu 

jumlah, valensi, ketepatan, intensitas serta kedekatan yang terdiri dari 

30 item. 

Tabel 3.02 Blue Print Skala Keterbukaan Diri 

Aspek 
Keterbukaan Diri 

Favourable Unvourable Total  

Jumlah  3 3 6 
Valensi  3 3 6 
Ketepatan 3 3 6 
Intensitas  3 3 6 
Kedekatan  3 3 6 

Total Item 15 15 30 

 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

untuk mengungkap penyesuaian diri sebagai variabel tergantung 

dan keterbukaan diri sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. 

Alternatif pilihan jawaban yang digunakan dalam skala kedua 

variabel tersebut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu : sangat tidak 
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sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S) dan sangat sesuai 

(SS). 

Skala penyesuaian diri dengan keterbukaan diri  dibedakan 

menjadi dua macam kelompok item, yaitu item pernyataan yang 

mendukung (favourable) dan item pernyataan yang tidak 

mendukung (unfavourable). Item favourable mempunyai sistem 

penilaian jawaban sebagai berikut : sangat tidak sesuai (STS) skor 

1; tidak sesuai (TS) skor 2; sesuai (S) skor 3; sangat sesuai (SS) 

skor 4. Sedangkan sistem penilaian jawaban untuk item 

unfavourable sebagai berikut : sangat tidak sesuai (STS) skor 4; 

tidak sesuai (TS) skor 3; sesuai (S) skor 2; sangat sesuai (SS) 

skor 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin tinggi 

keterbukaan diri siswa. Begitu pula sebaliknya, semakin  rendah 

skor yang diperoleh maka semakin rendah keterbukaan diri siswa. 

3.06. Uji Coba Skala Penelitian 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Agustiani (2009 hal.168) menjelaskan bahwa Validitas merupakan ukuran 

yang benar-benar mengukur apa yang akan  diukur. Semakin tinggi validitas 

suatu alat ukur, maka alat ukur tersebut semakin mengenai sasarannya. Validitas 

menunjuk kepada ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

mampu memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan dilakukan 

pengukuran. 

Teknik korelasi yang digunakan dalam mengukur validitas adalah teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Untuk menghindari kelebihan bobot 
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koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil penelitian masih perlu dikorelasikan 

menggunakan teknik korelasi Part Whole dengan alat bantu komputer sebagai 

media bantu. 

3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang memiliki reliabitias tinggi mampu memberikan hasil ukur yang 

terpercaya (reliable). Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh 

suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas (Agustiani,2009 hal.166). Pada 

penelitian ini digunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien Alpha Cronbach, 

peneliti menggunakan teknik ini karena komputasi dengan teknik ini akan 

memberikan harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang 

sebenarnya. Jadi dengan menggunakan teknik ini memungkinkan hasil yang 

lebih cermat karena dapat mendeteksi hasil yang sebenarnya.  

3.07. Metode Analisis Data 

Menurut Arikunto (2013 hal.129) metode analisis data adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menganalisis data dari hasil penelitian untuk diuji 

kebenarannya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana hasil data yang 

diperoleh berupa angka-angka yang akan diinterpretasikan dalam bentuk uraian. 

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data pada penelitian ini 

adalah teknik regresi untuk melihat hubungan antara satu variabel tergantung 

dengan satu variabel bebas (Azwar, 2017 hal. 205).  

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini adalah Teknik Korelasi Product Moment. 


