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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01.  Jenis Penelitian 

   Di dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif beserta nuansa angka 

didalam teknik pengumpulan data di lapangan. Menganalisis data, dengan 

metode penelitian kuantitatif memerlukan ilmu statistika dalam perhitungannya. 

Baik dari ilmu statistika deskriptif maupun inferensial, dan hasilnya berupa hasil 

perhitungan bersifat jalinan variabel (Ardianto, 2016).  

3.02. Identifikasi Variabel 

   Penelitian mengenai hubungan antara kontrol diri dengan obsesi kompulsi 

pada mahasiswa yang memiliki variabel penelitian sebagai berikut ini:  

3.02.1 Variabel tergantung : Obsesi Kompulsi  

3.02.1 Variabel bebas : Kontrol Diri 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

3.03.01. Gangguan Obsesi Kompulsi 

   GOK merupakan kumpulan beberapa gagasan pemikiran yang bersifat 

mengganggu sehingga merangsang respon berupa pengulangan perilaku yang 

tidak dapat dikendalikan. GOK akan diukur dengan skala GOK.  Skala ini disusun 

berdasarkan pada kriteria diagnostik GOK pada PPDGJ-III yaitu pikiran obsesi 

dan tindakan kompulsi. Semakin tinggi skor yang diperoleh skala GOK maka 

semakin tinggi obsesi kompulsi subjek dan sebaliknya.  

3.03.02. Kontrol Diri 

   Kontrol diri merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh individu sebagai 

aktivitas dalam pengendalian dirinya dalam menekan dorongan atau tingkah laku 
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individu. Kotrol Diri akan diukur dengan skala Kontrol Diri. Skala ini disusun 

berdasarkan pada 3 jenis kemampuan kontrol diri, yakni: Behavioral Control, 

Cognitive Control, serta Decisional Control. 

   Semakin tinggi skor yang diperoleh Skala Kontrol Diri maka semakin tinggi 

kontrol diri subjek dan sebaliknya.  

3.04. Populasi Dan Teknik Sampling 

  Dalam sebuah penelitian, hal yang harus di jalani ialah menentukan 

populasi. Populasi ialah semua bagian dari objek yang akan diamati oleh peneliti. 

Bentuk populasi bisa berupa orang, peristiwa, ataupun benda yang menjadi objek 

dari survei penelitian (Ardianto, 2016). Dalam penelitian ini, populasinya ialah 

seluruh mahasiswa aktif angkatan 2015-2018 di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Pemilihan populasi pada 4 angkatan terakhir 

bertujuan agar tepat sasaran pada mahasiswa yang masih aktif berkegiatan di 

kampus. 

   Sampel merupakan kumpulan kesimpulan dari populasi (Prijana dalam 

Ardianto, 2016). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling 

Insidental, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pada 

ketidaksengajaan atau incidental sampling, yaitu siapa saja secara tidak sengaja 

berjumpa dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel, jika dipandang bahwa 

orang yang ditemui tersebut memang cocok sebagai sumber data (Maharani, 

2015).  

3.05. Alat Ukur 

   Dalam penelitian ini skala digunakan sebagai alat mengumpulkan data. 

Skala dapat langsung diberikan kepada subjek dari peneliti dan bersifat tertutup. 
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Ada dua skala yang digunakan, yakni skala gangguan obsesi kompulsi dan skala 

kontrol diri.  

   Item di dalam skala ini memiliki 2 pernyataan favorable dan unfavorable 

dalam blue print. Skala ini terdapat 4 pilihan jawaban yakni sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Dalam setiap 

pernyataan memiliki nilai empat untuk jawaban sangat sesuai, nilai tiga untuk 

jawaban sesuai, nilai dua untuk jawaban tidak sesuai dan nilai satu untuk 

jawaban sangat tidak sesuai dan sebaliknya. 

3.05.01. Skala Gangguan Obsesi Kompulsi 

Item-item yang terdapat pada skala GOK dibuat berdasarkan pada kriteria 

diagnostik GOK dari PPDGJ-III : 

Predominan Pikiran Obsesi: 

1) Keadaan ini bisa berupa: bayangan pemikiran, gagasan, dorongan perbuatan, 

serta sifatnya mengganggu.  

2) Pemikiran yang muncul biasanya berbeda-beda, namun pada umumnya 

selalu menyebabkan penderitaan (distress).  

Predominan Tindakan Kompulsi atau Obsessional Rituals: 

1) Pada umumnya tindakan kompulsi erat kaitannya pada: pemeriksaan 

berulang dengan tujuan meyakinkan bahwa keadaan yang mungkin dianggap 

berbahaya agar tidak terjadi, kebersihan (terkhusus pada mencuci tangan 

berlebihan), serta masalah keteraturan dan kerapian. 

Hal tersebut bisa terjadi karena dilatarbelakangi oleh perasaan takut individu 

pada bahaya yang mungkin mengancam dirinya, dan tindakan yang dikatakan 

ritual tersebut merupakan usaha individu secara nyata dan tidak efektif dalam 

menghindari bahaya itu.  
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2) Tindakan pada ritual kompulsif pada umumnya memakan banyak waktu, dari 

beberapa jam perhari dan terkadang sulit dalam pengambilan keputusan serta 

keterlambanan.  

Tabel 3.01. Blue Print Gangguan Obsesi Kompulsi 

 

Diagnostik GOK Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Item 

Predominan Pikiran Obsesi 

Bayangan pikiran 2 1 3 

Gagasan atau ide dalam pikiran 2 1 3 

Dorongan perbuatan 2 1 3 

mengganggu dan menyebabkan distress 2 1 3 

Predominan Tindakan Kompulsi 

Tindakan pembersih (mencuci tangan) 2 1 3 

Pemeriksaan berulang untuk meyakinkan 
individu 

2 1 3 

Masalah terhadap kerapihan dan keteraturan 2 1 3 

Rasa takut pada bahaya yang mengancam 2 1 3 

Tidak mampu mengambil keputusan 2 1 3 

Lambat dalam bertindak 2 1 3 

Total 20 10 30 

 

3.05.02. Skala Kontrol Diri 

Item-item yang terdapat pada skala Kontrol Diri dibuat berdasarkan jenis-jenis 

Kontrol Diri, yaitu:  

a) Behavioral Control 

b) Cognitive Control 

c) Decisional Control 
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Tabel 3.02. Blue Print Kontrol Diri 
 

Jenis-jenis Kontrol Diri Favorable Unfavorable Jumlah Item 

Behavioral Control 4 4 8 

Cognitive Control 4 4 8 

Decisional Control 4 4 8 

Total 12 12 24 

 
        
3.06. UJI COBA SKALA PENELITIAN  

3.06.01. Validitas 

   Validitas dari kata validity yang berarti sejauh mana sebuah ketepatan 

serta kecermatan pada alat ukur dalam menjalankan fungsi ukur. Suatu alat 

pengurukuran tes bisa dikatakan mempunyai validitas tinggi, jika alat tersebut 

memberikan hasil dari pengukuran sesuai dengan maksud tujuan pengukuran 

tersebut. Sebaliknya jika hasil tes memberikan data tidak relevan dengan 

maksud dan tujuan pengukuran dapat dikatakan bahwa alat tes memiliki validitas 

yang rendah (Azwar, 1997). 

   Uji validitas dilakukan pada skala GOK dan kontrol diri adalah menguji nilai 

item dengan nilai total, menghubungkan setiap skor item dan skor total serta 

dikombinasikan menggunakan teknik korelasi product moment. Peneliti akan 

melakukan koreksi terhadap hasil koefisien validitas dengan menggunakan teknik 

analisis Part Whole, dengan tujuan memperoleh skor murni.  

3.06.02. Reliabilitas 

   Reliabilitas dari kata reliability yang asalnya kata rely dan ability. 

Penguruan dengan reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran reliabel 

(reliable). Ide pokok yang terkandung dalam konsep dasar reliabilitas yaitu 
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sejauhmana hasil suatu pengukuran bisa dipercaya (Azwar, 1997). Cara menguji 

reliabilitas alat ukur pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 

koefisien Alpha Cronbach. 

3.07. Teknik Analisis Data  

  Teknik analisis data yang peneliti digunakan dalam menguji hipotesis pada 

penelitian kali ini ialah dengan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 

Teknik ini digunakan dengan tujuan mencari hubungan antara kontrol diri dengan 

obsesi kompulsi pada mahasiswa. 


