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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

kuantitatif. Penelitian ini menekankan pada analisis data-data numerikal (angka) 

yang kemudian diolah dengan metode statistika. Kemudain penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian korelasional, yaitu untuk menganalisis sejauh 

mana hubungan antara dua variabel yang diteliti serta pengujian hipotesis 

(Azwar, 2013). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakam dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung : Adversity Quotient 

2. Variabel bebas : Self Efficacy 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01. Adversity Quotient 

Adversity quotient merupakan kecerdasan, kemampuan dan daya tahan 

seseorang untuk berpikir, mengelola dan bertindak dalam menghadapi berbagai 

peristiwa yang menimbulkan kesulitan, serta mengubah kesulitan tersebut 

menjadi sebuah peluang untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tertentu. 

Adversity quotient diukur melalui skala Adversity Response Profil yang terdiri dari 

dimensi control, origin dan ownership, reach, dan endurance. Semakin tinggi skor 
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yang dihasilkan maka akan menunjukkan semakin tinggi adversity quotient 

seseorang, demikian juga sebaliknya. 

 

3.03.02. Self Efficacy 

Sel efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap seberapa besar 

kemampuan atau kapasitasnya serta sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas 

tertentu dan merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Self 

efficacy akan diungkap dengan skala self efficacy yang terdiri dari tiga aspek 

yaitu tingkatan, generalitas dan kekuatan. Semakin tinggi skor yang dihasilakan 

maka akan menunjukkan semakin tinggi self efficacy seseorang, demikian juga 

sebaliknya. 

 

3.04. Populasi dan Sampling 

3.04.01. Populasi 

Salah satu langkah awal yang diambil dalam melakukan penelitian adalah 

menentukan populasi penelitian. Populasi merupakan kelompok subjek penelitian 

pada elemen yang sama yang ada dalam wilayah penelitian (Azwar, 2013). 

Populasi yang akan diteliti harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Karakteristik populasi dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mahasiswa aktif yang berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang.  

2. Berasal dari luar kota Semarang atau merupakan pendatang dari luar 

kota Semarang. 

3. Menyewa rumah kos sebagai tempat tinggal sementara bagi para 

mahasiswa selama menempuh perkuliahan di kota Semarang. 
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4. Tidak sedang tinggal dengan anggota keluarga atau dengan sanak 

saudara selama menempuh perkuliahan. 

 

3.03.02 Teknik Pengambilan Sampel 

Elemen-elemen dari populasi yang dipilih atas dasar keterwakilannya 

disebut sebagai sampel (Danim, 2000). Sampel merupakan kumpulan sebagian 

anggota dari objek yang ingin diteliti atau dipelajari (Algifari, 1997). 

 Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

insindental sampling yaitu memperoleh sampel yang berasal dari orang-orang 

yang berada di tempat peneliti berada yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, sehingga bersifat kebetulan. 

 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode skala. Azwar (2013) menyatakan skala adalah daftar 

pernyataan yang akan mengungkap informasi berdasarkan karakteristik pada 

subek yang akan diteliti, berisi aspek-aspek yang hendak diukur yang kemudian 

dijawab atau direspon oleh subjek, dari hasil jawaban tersebut kemudian 

digunakan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Skala merupakan suatu 

patokan yang digunakan untuk mengungkap suatu topik atau informasi yang 

akan diukur, menggunakan pernyataan atau pertanyaan serta menghasilkan data 

kuantitatif (Widoyoko, 2015). 

Skala yang akan disusun terdiri dari dua jenis item pernyataan, yaitu 

bersifat favourable dan unfavourable. Pernyataan favourable adalah pernyataan 
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mendukung, sedangkan pernyataan unfavourable adalah pernyataan yang tidak 

mendukung suatu aspek atau ciri-ciri yang akan diukur (Azwar, 2013). 

 

3.05.02. Blue Print dan Cara Penilaian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis skala, yaitu : 

1. Skala Adversity Response Profil (ARP) 

Untuk mengukur adversity quotient peneliti menggunakan 

Adversity Response Profil berdasarkan empat dimensi dari Stoltz (2000). 

Empat dimensi tersebut yaitu control, origin dan ownership, reach, dan 

endurance. Skala ini terdiri dari tiga puluh pernyataan dan masing-masing 

diikuti dua pernyataan sehingga terdapat enam puluh item yang harus 

direspon oleh subjek. Kemudian skoring atau sistem penilaian pada skala 

ini yaitu disamping setiap pernyataan terdapat tanda plus dan minus, 

kemudian hanya pernyataan yang memiliki tanda minus ini yang akan 

diberi skor. Jadi terdapat empat puluh item yang akan diberi skor, dan 

skor inilah yang kemudian menunjukkan tingkat adversity quotient pada 

individu. Adapun blueprint ARP dapat dilihat pada tabel 3.01. 

Tabel 3.01. Blue Print ARP (Adversity Response Profile) 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Control 
1a, 6a, 8a, 9a, 

16a,18a, 19a, 26a, 
28a, 29a 

10a, 13a, 17a, 23a, 
27a 

15 

2 Origin-Ownership 
1b, 6b, 8b, 9b 16b, 
18b, 19b, 26b, 28b, 

29b 

10b, 13b, 17b, 23b, 
27b 

15 

3 Reach 
2a, 4a, 7a, 11a, 12a, 
14a, 15a, 21a, 22a, 

24a 

3a, 5a, 20a, 25a, 
30a 

15 

4 Endurance 
2b, 4b, 7b, 11b, 12b, 
14b, 15b, 21b, 22b, 

24b 

3b, 5b, 20b, 25b, 
30b 

15 

 Total   60 
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2. Skala Self Efficacy 

Skala ini disusun berdasarkan aspek self efficacy yang terdiri dari 

tingkatan, generalitas dan kekuatan. Secara keseluruhan terdapat 24 item 

yang terdiri dari 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Terdapat 

empat alternatif jawaban, yang meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pada pernyataan favourable jawaban Sangat Sesuai (SS) akan 

memperoleh skor 4, jawaban Sesuai (S) memperoleh skor 3, jawaban 

Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor 2, dan jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS) akan memperoleh skor 1. Sedangkan pada pernyataan 

unfavourable jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) akan memperoleh nilai 

4, jawaban Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor 3, jawaban Sesuai (S) 

memperoleh nilai 2, dan jawaban Sangat Sesuai (SS) akan memperoleh 

nilai 1. Adapun blueprint ARP dapat dilihat pada tabel 3.02. 

Tabel 3.02. Blue Print Skala Self Efficacy 

Aspek Self Efficacy Favourable Unfavourable Total 

Level 4 4 8 

Generality 4 4 8 

Strenght 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

3.06. Uji Coba Alat Ukur 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya, serta menghasilkan hasil yang akurat sesuai 

dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2013). Validitas ini akan diukur 

menggunakan Product Moment dari Pearson. Untuk menghindari terjadinya 

kelebihan bobot yang disebabkan pengaruh kontribusi skor masing-masing item 
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sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi besar, maka juga dilakukan 

analisis korelasi Part Whole (Azwar, 2013). 

 

3.06.01. Reliabilitas Alat Ukur 

 Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan suatu pengukuran, sejauh mana 

hasil dari pengukuran dapat dipercaya. Teknik yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas adalah menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach yang berada 

dalam rentang koefisien dari 0 sampai dengan 1,00 (Azwar, 2013). 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis yang akan digunakan yaitu metode 

korelasi Product Moment. Analisis korelasi Product Moment bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu self efficacy dan adversity 

quotient. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan menggunakan program 

komputer Statistical Packages for Social Science (SPSS) 16.0. 

 


