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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian 

yang dengan melakuakan analisis terhadap pada data-data numerikal (angka) yang 

kemudian diolah menggunakan metode statistika. Dari hasil dengan metode 

penelitian kuantitatif akan diperoleh hasil signifikansiperbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2013, h.5). 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebuah konsep pengukuran penyelidikan dan mempunyai 

variasi nilai, baik dalam jenis maupun tingkatan untuk menggambarkan suatu gejala 

alamiah (Setyorini & Wibhowo, 2008, h.11). 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independent variabel) dan 

variabel tergantung (dependent variabel). Variabel dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah : 

1. Variabel Tergantung : kepercayaan diri pendaki gunung 

2. Variabel Bebas : dukungan sosial sesama pendaki 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional menurut Azwar (2013, h.74) adalah definisi mengenai 

variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik sehingga variabel yang 

didefinisikan dapat terjadi. Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah 
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1. Kepercayaan Diri Pendaki Gunung 

Kepercayaan diri pendaki gunung adalah suatu sikap percaya dan yakin 

akan kemampuan yang ada di dalam diri sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dalam penelitian ini, kepercayaan diri akan diukur menggunakan skala 

kepercayaan diri yaitu berpikir positif, memiliki sikap yang tegas, memiliki sikap 

mandiri, mampu bergaul, mampu mengontrol diri, mempunyai tujuan yang pasti 

dan jelas. Semakin tinggi skor pada skala maka semakin kuat kepercayaan diri 

mendaki gunung, begitu pula sebaliknya. 

2. Dukungan Sosial Sesama Pendaki 

Dukungan sosial sesama pendaki adalah dukungan yang diberikan sesama 

pendaki baik emosional, penghargaan, kepedulian sehingga membuat pendaki 

tersebut tidak mudah putus asa. Peneliti akan menggunakan skala dukungan 

sosial yaitu instrumental, penilaian, informatif, emosional. Semakin tinggi skor 

pada skala maka semakin kuat dukungan sosial sesama pendaki, begitu pula 

sebaliknya. 

3.4. Populasi Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Arikunto (2006, h. 130) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan 

subjek yang berada di dalam satu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah komunitas pendaki gunung di kota Semarang dan kabupaten yang baru 

melakukan perjalanan pendakian minimal tiga kali. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi atau wakil dari anggota populasi 

yang akan diteliti menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling 

(Setyarini & Wibhowo, 2008, h. 21). Peneliti pada penelitian ini menggunakan 
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teknik accidental sampling. Menurut Nawawi (1987, h. 156) accidental sampling 

adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan atau tidak di sengaja, 

maksudnya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

dijadikan sampel 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah skala. Peneliti menggunakan dua 

jenis skala yaitu kepercayaan diri mendaki gunung dan skala dukungan sosial 

sesama pendaki. 

Peneliti menggunakan alat pengukuran kepercayaan diri dan dukungan 

sosial menurut Azwar (2004, h.33). Skala item dibuat dengan pertanyaan dan 

respon jawaban dari angka 1 sampai 4. Skala item berisikan pernyataan yang 

bersifat favourable dan unfavourable. Ada empat pilihan jawaban dari penyusunan 

pernyataan dalam skala kepercayaan diri, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Item yang mendukung pernyataan disebut 

dengan favourable, dengan sistem penilaian sebagai berikut: sangat sesuai (SS) 

memiliki skor 4, sesuai (S) memiliki skor 3, tidak sesuai (TS) memiliki skor 2, sangat 

tidak sesuai (STS) memiliki skor 1. Sementara item yang tidak mendukung 

pernyataan disebut unfavourable,dengan sitem penilaian sebagai berikut: sangat 

sesuai (SS) memiliki skor 1, sesuai (S) memiliki skor 2, tidak sesuai (TS) memiliki 

skor 3, sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 4. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri mendaki 

gunung dan dukungan sosial sesama pendaki. 
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1. Skala Kepercayaan Diri Pendaki Gunung 

Skala kepercayaan diri pendaki gunung ini dikembangkan berdasarkan ciri-

ciri kepercayaan diri, yaitu berpikir positif, memiliki sikap yang tegas, memiliki sikap 

mandiri, mampu bergaul, mampu mengontrol diri, mempunyai tujuan yang pasti dan 

jelas. Semakin tinggi skor pada skala maka semakin kuat kepercayaan diri, begitu 

pula sebaliknya. 

 

Tabel 3.1 : Blue print skala kepercayaan diri 

Komponen Nomor sebaran Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Berpikir positif 2 2 4 

Memiliki sikap yang 
tegas 

2 2 4 

Memiliki sikap 
mandiri 

2 2 4 

Mampu bergaul 2 2 4 

Mampu mengontrol 
diri sudah 

mempunyai tujuan 
yang pasti dan jelas 

 
 
2 

 
 

2 

 
 
4 

Sudah mempunyai 
tujuan yang pasti 

dan jelas 

 
2 

 
2 

 
4 

Total 12 12 24 

 

2. Skala Dukungan Sosial Sesama Pendaki 

Skala dukungan sosial sesama pendaki digunakan untuk mengungkap 

seberapa besar dukungan sosial yang diberikan pendaki kepada sesama pendaki 

lainnya.Skala dukungan sosial ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek, yaitu 

emosional, informatif, penilaian serta instrumental. Semakin tinggi skor pada skala, 

maka semakin kuat dukungan sosial sesama pendaki, begitu pula sebaliknya. 
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Tabel 3.2 : Blue Print skala dukungan sosial 

Komponen Nomorsebaran Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Emosional 3 3 6 

Informasi 3 3 6 

Penilaian 3 3 6 

Instrumental 3 3 6 

Total 12 12 24 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Item 

Menurut Azwar (Matondang, 2009, h.89) validitas berarti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Validitas yang tinggi pada suatu instrument pengukur dapat dikatakan 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Untuk 

mendapatkan validitas item digunakan korelasi product moment, namun dalam 

korelasi tersebut terjadi adanya kelebihan bobot antara item dan total skor dengan 

demikian hasil dari korelasi product moment dikoreksi dengan korelasi part whole 

untuk mendapatkan korelasi murni. 

2. Uji Reliabilitas 

Matondang (2009, h.93) mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada 

suatu hasil pengukuran yang dapat dipercaya apabila pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subyek yang sama dalam beberapa kali dan diperoleh 

pengukuran yang relatif sama. 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. 
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3.7. Metode Analisis Data 

Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dilanjutkan dengan 

melakukan uji kuantitatif dengan memakai metode analisis teknik korelasi Product 

Moment. Hadi (2000, h.273) menjelaskan product moment adalah teknik untuk 

mencari hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan tergantung. Pada 

penelitian ini menggunakan product moment untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial sesama pendaki dengan kepercayaan diri pendaki gunung. 


