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 BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menurut 

David H. Penny (Priyono, 2008) penelitian adalah sebuah pemikiran yang 

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang proses pemecahannya 

memerlukan pengumpulan fakta serta penafsiran fakta. Penelitian kuantitatif 

menurut (Wahidmurni, 2017) adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menjawab sebuah penelitian yang berkaitan dengan program statistik dan 

data yang berupa angka. Diperlukan pemahaman yang baik tentang konsep-

konsep dalam penelitian tersebut seperti, jenis penelitian, pengumpulan data, 

konsep, populasi, sampel, dan analisis data. Menurut Bogdan dan Taylor 

(Triatna, 2013) penelitian kuantitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan ataupun perkataan orang-

orang dan perilaku yang bisa diamati.  

3.02. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

korelasi, dimana penelitian tersebut adalah penelitian yang menghubungkan dua 

variabel atau lebih tanpa adanya upaya mempengaruhi variabel tersebut 

(Sedarmayanti & Hidayat, 2011). 

3.03. Identifikasi Variable Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung   : Perilaku Asertif Mahasiswa 

         Ormawa 

2. Variabel Bebas   : Kepercayaan diri 

3.  



22 
 

 
 

3.04. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari tejadinya kesalahan 

pengertian terkait data yang akan  di kumpulkan serta menghindari kesesetan 

dalam menentukan alat pengumpulan data dalam suatu penelitian. 

3.04.1. Perilaku Asertif Mahasiswa Ormawa 

Perilaku Asertif adalah kemampuan individu untuk mengekspresikan 

perasaan mengenai apa yang yakini dan diminati serta melakukan interaksi 

terhadap orang lain. Berperilaku asertif juga dapat menuntun individu untuk 

mampu memandang kebutuhan, hak dan keinginan sama dengan orang lain, 

sehingga terciptanya hubungan aktif, jujur dan terbuka. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala asertivitas yang disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek 

asertivitas yaitu permintaan, penolakan, pengekspresian diri, pujian, dan 

berperan dalam pembicaraan. Makin tinggi skor makin tinggi perilaku asertif 

mahasiswa dan begitu juga sebaliknya 

3.04.2. Kepercayaan diri 

Kepercayaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mau 

mempercayai kemampuan dirinya. Percaya diri adalah sebuah perilaku yang 

berlandaskan keyakinan. Tanpa rasa percaya diri maka seseorang akan 

hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Rasa percaya diri akan menjadi 

kekuatan yang akan mendorong seseorang menjdai lebih maju dan mampu 

berkembang serta bersaing dengan orang lain. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala dari tingkat kepercayaan diri yang disusun peneliti 

berdasarkan dari aspek-aspek kepercayaan diri. Aspek-aspek dari 

kepercayaan diri antara lain keyakinan kemampuan sendiri, optimism, objektif, 

bertanggung jawab rasional dan realitas. Dari aspek-aspek kepercayaan diri 

kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepercayaan diri. 
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Dimana pada pertanyaan skala tersebut akan dapat mengungkap 

kepercayaan diri subjek. Tingkat kepercayaan diri subjek akan diungkap jika 

makin tinggi skor terkait pertanyaan kepercayaan diri subjek maka semakin 

tinggi pula tingkat kepercayaan diri subjek dan begitu juga dengan sebaliknya. 

3.05. Subjek penelitian 

3.05.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2006). Pada penelitian ini populasi 

yang dipilih adalah mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas 

Soegijapranata yang aktif dalam organisasi. 

3.05.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian popuasi yang akan diteliti. Dinamakan dengan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitan sampel (Arikunto, 2006). Pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikan rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi 

serta dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Penelitian ini 

menggunakan teknik sampel incidental sampling yaitu mengambil responden 

sebagai sampel secara kebetulan dan bersedia, atau siapa saja yang memiliki 

kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. 

3.06. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pengambilan data berupa metode skala. Skala memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain (Azwar, 

2004).  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala untuk megukur 

kepercayaan dan perilaku asertif mahasiswa ormawa. Dimana kepercayaan diri 

mengungkapkan kepercayaan diri dan skala perilaku asertif mengungkapkan 

perilaku asertif. 

Ada 4 pilihan jawaban dari skala yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya; sangat sesuai (SS), Sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak 

sesuai (STS). 

Skala item berisi pernyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. 

Item yang mendukung pernyataan disebut dengan favourable dan yang tidak 

mendukung pernyataan disebut unfavourable, dengan sistem penilaian sebagai 

berikut : sangat sesuai (SS) memiliki skor 4, sesuai (S) memiliki skor 3, tidak 

sesuai (TS) memiliki skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 1. 

sementara item yang mendukung pernyataan yang disebut unfavourable dengan 

sistem penilaian sebagai berikut : sangat sesuai (SS) memiliki skor 1, sesuai (S) 

memliki skor 2, tidak sesuai (TS) memiliki skor 3, dan sangat tidak sesuai (STS) 

memiliki skor 4.  

3.06.1. Skala Perilaku Asertif 

Skala asertivitas disusun menggunakan apek-aspek asertivitas, yaitu 

permintaan, penolakan, pengekspresian diri, pujian dan berperan dalam 

pembicaraan. Semakin tinggi skor pada skala maka semakin kuat sikap asertif, 

begitu pula sebaliknya. 
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Tabel 3.01 Blue print skala Perilaku Asertif  

No  Aspek-aspek 
asertivitas 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Permintaan 2 2 4 
2 Penolakan 2 2 4 
3 Pengekspresian diri 2 2 4 
4 Pujian 2 2 4 
5 Berperan dalam 

pembicaraan 
2 2 4 

 Jumlah  10 10 20 

 

3.06.2. Skala Kepercayaan Diri 

Skala tingkat kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek-aspek 

kepercayaan diri, yaitu keyakinan pada diri sendiri, optimisme, objektif, 

bertanggung jawab, serta rasional dan realitas. Semakin tinggi skor pada 

skala, maka semakin kuat timgkat kepercayaan, begitu pula sebaliknya. 

Tabel 3.02 Blue print skala Kepercayaan Diri 

NO Aspek-aspek 
kepercayaan 
diri 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Keyakinan akan 
kemampuan pada diri 
sendiri 

2 2 4 

2 Optimisme 2 2 4 
3 Objektif 2 2 4 
4 Bertanggung jawab 2 2 4 
5 Rasional dan realitas 2 2 4 
     

 Jumlah 10 10 20 

 

3.06.3  Validitas dan Reabilitas 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas dalam pengertiannya adalah ketepatan dan kecermatan 

skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya, sejauhmana skala itu 

mampu mengukur atribut yang ia rancang untuk mengukurnya. Validitas 



26 
 

 
 

sangat erat berkaitan dengan tujuan ukur, maka setiap skala hanya dapat 

menghasilkan data yang valid untuk suatu tujuan ukur pula (Azwar, 2004).  

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment. Dimana teknik ini merupakan cara yang digunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur dengan mengkorelasikan skor yang 

diperoleh setiap item dengan skor total dan dikorelasi dengan menggunakan 

teknik korelasi part whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Reliabilitas 

menunjukan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran dua kali dengan gejala-gejala yang sama dengan alat ukur yang 

sama (Azwar, 2004). Pengukuran reliabilitas ini menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. Serta proses pengolahan data analisis reliabilitasnya 

menggunakan bantuan SPSS. 

3.07. Metode Analisis Data 

Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dilanjutkan 

dengan melakukan uji kuantitatif dengan memakai metode analisis data teknik 

korelasi product moment (Arikunto, 2006). Korelasi product moment 

digunakan untuk menentukan hubungan antara dua gejala interval. Pada 

penelitian ini menggunakan product moment untuk mengetahui hubungan 

antara asertivitas dengan tingkat kepercayaan diri mahasiswa ormawa.  

 


