
 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
 

1.01. Penelitian Kuantitatif 
 

3.01.01. Jenis penelitian yang digunakan 

 
Penelitian adalah kegiatan mencari, menulis catatan, membuat rumusan 

tertentu, menganalisis, hingga menyusun laporan mengenai topik tertentu 

(Narbuko dan Achmadi, 2007). Marzuki (dalam Wasito, 1995) menyatakan  

bahwa penelitian merupakan suatu usaha untuk mencari tahu, menemukan, 

mengumpulkan banyak data untuk dikembangkan, hingga menguji kebenaran 

ilmu pengetahuan melalui metode-metode ilmiah. 

Riduwan (2008) melengkapi kedua pendapat kedua ahli di atas dengan 

menyatakan bahwa penelitian adalah suatu cara yang bersifat ilmiah untuk 

memecahkan suatu masalah atau fenomena tertentu dengan cara 

mengumpulkan data-data fakta terkait sehingga dapat diteliti oleh peneliti dan 

hasilnya dapat disampaikan kepada khalayak umum. 

Penelitian sendiri berfungsi untuk menemukan sesuatu yang baru agar 

dapat melengkapi kekurangan ilmu, menguji kebenaran dan mengembangkan 

suatu fenomena atau pengetahuan yang sudah ada (Wasito, 1995). Tujuan 

penelitian sendiri adalah menyingkap sasaran yang ingin diraih dalam penelitian 

(Ardianto, 2016). 

Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

melibatkan banyaknya angka-angka ketika mengumpulkan data di lapangan 

(Riduwan, 2008). 
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Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode korelasional. Metode 

korelasional adalah penelitian yang berguna untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan yang terdapat antar variabel (Santoso, 2005). Metode korelasional 

bertujuan untuk meneliti sedalam apa hubungan satu faktor dengan faktor yang 

lainnya berdasarkan koefisien korelasi (Narbuko & Achmadi, 2007). 

 
 

3.02. Identifikasi variabel penelitian 
 

Identifikasi variabel dapat memfokuskan penelitian sehingga 

meningkatkan ketepatan hasil data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

Variabel Tergantung : Komunikasi Interpersonal pada Remaja Akhir pengguna 

 
Handphone 

 
Variabel Bebas : Konsep Diri. 

 
 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
1. Komunikasi Interpersonal pada Remaja Akhir pengguna Handphone 

Komunikasi interpersonal pada remaja akhir pengguna handphone adalah 

komunikasi efektif atau tidak efektif pada remaja akhir dengan usia lima belas 

tahun ke atas hingga 22 tahun secara bertatap muka agar dapat menangkap 

reaksi orang lain baik secara verbal maupun nonverbal tergantung bagaimana 

proses perjumpaan terjadi. Komunikasi interpersonal akan diukur 

menggunakan skala komunikasi interpersonal yang disusun berdasarkan 

macam-macam aspek-aspek komunikasi interpersonal, yaitu aspek tatap 

muka, adanya hubungan dua arah, dan adanya niat, kehendak, dan intensi 

dari kedua belah pihak. Semakin tinggi skor yang dihasilkan pada skala 
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komunikasi interpersonal, semakin tinggi pula tingkat komunikasi interpersonal 

pada remaja akhir, dan begitu pula sebaliknya. 

2. Konsep Diri 
 

Konsep diri adalah kesatuan psikologis yang terorganisir mencakup evaluasi, 

gambaran, dan penilaian mengenai diri sendiri yang diperoleh dari 

pengalaman dan pendapat orang lain yang membentuk sikap, kepercayaan, 

dan nilai yang mempengaruhi cara bertindak, menentukan kebiasaan, ide, dan 

perasaan. Konsep diri diukur menggunakan skala konsep diri yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek konsep diri, yaitu pola pandang diri subjektif, bentuk 

dan bayangan tubuh, dan perbandingan ideal. Semakin tinggi skor yang 

dihasilkan pada skala konsep diri, semakin tinggi pula tingkat konsep diri pada 

remaja akhir, dan begitu pula sebaliknya. 

 
 

3.04. Populasi dan Sampling 
 

3.04.01. Populasi 

 
Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek dengan ciri-ciri yang sama 

yang akan dipelajari dalam penelitian (Murti, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah remaja akhir yang berusia tujuh belas tahun hingga 22 tahun pengguna 

handphone yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  Bisnis 

serta Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata angkatan 2015-2018. 

3.04.02. Teknik sampling 

 
Sampel adalah sebagian orang dari populasi yang mewakili populasi 

untuk menjadi sumber data dalam penelitian (Prasetyo & Jannah, 2006). Sampel 

yang baik menggambarkan keadaan populasi secara maksimal atau biasa 

disebut reprensentatif (Narbuko & Achmadi, 2007). Peneliti menggunakan teknik 
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penarikan sampel insidental karena metodenya dapat diterapkan pada siapa saja 

yang ditemui asalkan sesuai dengan sumber data (Sugiyono, 2008). 

Penelitian ini menggunakan subjek dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan 

Fakultas Psikologi, masing-masing sebanyak 50 mahasiswa untuk uji coba alat 

ukur. Namun berbeda saat peneliti melakukan pengambilan data penelitian yang 

menggunakan 35 mahasiswa Fakultas Psikologi dan 35 Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. 

 
 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 
 

Guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian, 

peneliti menggunakan metode skala. Skala pengukuran merupakan acuan yang 

digunakan dalam alat ukur sehingga menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 

2008). Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah metode skala sikap untuk mengukur sikap yaitu skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan pandangan individu atau 

kelompok mengenai gejala sosial tertentu (Riduwan, 2008). Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari item favorable dan unfavorable. Setiap 

pernyataan disediakan empat pilihan jawaban, yaitu: SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). Skor yang dipakai 

untuk item favorable adalah SS (Sangat Setuju)=4, S (Setuju)=3, TS (Tidak 

Setuju)=2, STS (Sangat Tidak Setuju)=1. Mengenai item jenis unfavorable  

adalah SS (Sangat Setuju)=1, S (Setuju)=2, TS (Tidak Setuju)=3, STS (Sangat 

Tidak Setuju)=4. 
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Skala yang akan digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari dua  

jenis yaitu skala komunikasi interpersonal dan skala konsep diri dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Komunikasi Interpersonal 

 
Skala yang dipakai untuk mengukur komunikasi interpersonal pada remaja 

akhir dalam penelitian ini adalah skala komunikasi interpersonal. Skala ini 

disusun berdasarkan aspek-aspek komunikasi interpersonal yaitu aspek tatap 

muka, adanya hubungan dua arah, dan adanya niat, kehendak, dan intensi 

dari kedua belah pihak. Skala terdiri dari tiga puluh item dengan rancangan 

skala sebagai berikut: 

Tabel 3.01. Rancangan Skala Komunikasi Interpersonal 

Aspek komunikasi interpersonal   Item  Jumlah 
 Favorable Unfavorable  

Tatap Muka 5 5 10 
Hubungan Dua Arah 5 5 10 

Adanya niat, kehendak, dan intensi dari kedua 
belah pihak 

5 5 10 

Jumlah 15 15 30 

 
 

2. Konsep Diri 
 

Skala yang dipakai untuk mengukur konsep diri pada remaja akhir dalam 

penelitian ini adalah skala konsep diri. Skala ini disusun berdasarkan aspek- 

aspek konsep diri yaitu pola pandang diri subjektif, bentuk dan bayangan 

tubuh, dan perbandingan ideal. Skala terdiri dari 30 item dengan rancangan 

skala sebagai berikut: 
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Tabel 3.02. Rancangan Skala Konsep Diri 

 

Aspek konsep diri 
  

  
Favorable 

tem  

Unfavorable 

 
Jumlah 

Pola pandang diri subjektif 5 5 10  

Bentuk dan bayangan tubuh 5 5 10  

Perbandingan ideal 5 5 10  

Jumlah 15 15 30  

 
 

3.06. Validitas dan Reliabilitas 

    

3.06.01. Validitas 
    

 
Menurut Riduwan (2008) validitas adalah tingkat keakuratan suatu alat 

ukur yang digunakan untuk suatu penelitian. Valid menunjukkan tingkat 

kesesuaian antara data yang sesungguhnya pada subjek dan data yang 

dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2008). Untuk menguji validitas alat ukur 

agar dapat digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan rumus teknik 

korelasi product moment pearson untuk menghitung korelasi tiap item dan skor 

total yang didapatkan (Ancok dalam Ardianto, 2016). Hasil dari analisis korelasi 

product moment pearson kemudian dikoreksi menggunakan teknik part whole 

untuk menghindari terjadinya over estimate (kelebihan bobot). 

3.06.02. Reliabilitas 

 
Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil data penelitian dalam 

kurun waktu tertentu (Sugiyono, 2008). Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila 

digunakan sebanyak dua kali untuk mengukur penelitian yang sama dan hasilnya 

konsisten. Untuk menguji reliabilitas alat ukur agar dapat digunakan dalam 

penelitian, peneliti melakukan pengecekan dengan teknik alpha cronbach untuk 

mengetahui angka korelasi signifikan atau tidak. 
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3.07. Metode Analisis Data 
 

Setelah hasil validitas dan reliabilitas dari pengukuran diketahui, perlu 

dilakukan pengujian dan analisis hasil dari alat ukur untuk mengetahui adanya 

hubungan antarvariabel yang telah diuji. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan 

teknik korelasi Product Moment Pearson untuk menguji korelasi dua gejala atau 

dua variabel (Hadi, 2001). Kedua jenis variabel dalam penelitian terdiri dari 

variabel bebas yaitu konsep diri, dan variabel tergantung yaitu komunikasi 

interpersonal. 


