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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01.    Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan teknik korelasional. Teknik korelasional memiliki tujuan untuk mengukur 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Alsa, 2003). 

3.02. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini tentang hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan kesepian pada mahasiswa rantau, maka variabel yang digunakan dalam 

penelitian adalah : 

1. Variabel tergantung : Kesepian pada mahasiswa rantau 

2. Variabel bebas : Dukungan sosial teman sebaya 

3.03.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah gambaran konsep penelitian suatu variabel 

yang akan diukur.  Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 

3.03.01. Kesepian pada mahasiswa rantau 

Kesepian pada mahasiswa rantau adalah kondisi mental, emosional dan 

adanya perasaan ketidakpuasan yang dimiliki oleh individu dalam relasi sosial 

yang dialami oleh anggota didik di perguruan tinggi yang melanjutkan pendidikan 

di daerah lain bukan di daerah asalnya. Variabel kesepian akan diungkap 

dengan menggunakan skala kesepian yang merupakan alih bahasa Loneliness 

Scale yang dikembangkan oleh UCLA University of California, Los Angeles). 

Skala Kesepian terdapat 20 item yang akan diukur, terdiri dari 11 item favourable 

dan 9 item unfavourable. Aspek kesepian dikemukakan oleh Russel. Aspek yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah trait loneliness, social
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desirability, dan depression. Semakin tinggi hasil skor kesepian yang didapat 

mahasiswa rantau melalui skala kesepian, maka menunjukkan semakin tinggi 

pula kesepian yang dimiliki oleh mahasiswa rantau, begitu pula sebaliknya.   

3.03.02. Dukungan sosial teman sebaya 

Dukungan sosial adalah informasi secara verbal dan non verbal berupa 

dukungan secara emosional, sosial dan instrumental yang diberikan kepada 

teman dengan usia setara yang dapat memberikan pengaruh positif dan 

bermanfaat bagi kehidupan. Skala dukungan sosial akan diungkap berdasarkan 

jenis dukungan sosial yang dikemukakan oleh Cohen dan McKay; Cortona dan 

Russel; House Schaefer, Coyne, dan Lazarus dan Wilss. Jenis dukungan sosial 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah emotional support, esteem 

support, instrumental support, information support dan network support. Pada 

dukungan sosial kelima jenis ini akan diungkap dengan jumlah 30 item dimana 

masing-masing jenis memiliki 6 item. Semakin tinggi hasil skor dukungan sosial 

yang didapat mahasiswa rantau melalui skala kesepian, maka menunjukkan 

semakin tinggi pula dukungan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa rantau, begitu 

pula sebaliknya. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa rantau yang berasal dari 

luar kota Semarang pada tahun pertama di Universitas Katolik Soegijapranata. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teknik Snowball Sampling yang diibaratkan dengan bola salju dengan proses 
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bergulir atau membentuk rantai hubungan terus menerus dari satu responden ke 

responden lainnya (Nurdiani, 2014). 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Skala 

Likerts. Dalam skala ini dibedakan menjadi dua skala yaitu skala kesepian pada 

mahasiswa rantau dan skala dukungan sosial teman sebaya. Skala yang 

digunakan adalah skala dukungan sosial menurut Sarafino (1990), sedangkan 

pengukuran kesepian peneliti menggunakan UCLA Loneliness Scale (Version 3) 

yang dikembangkan oleh Russel (1996). Peneliti menerjemahkan UCLA 

Loneliness Scale (Version 3) dari bahasa inggris menjadi bahasa indonesia. 

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaian 

1.  Skala Kesepian pada Mahasiswa Rantau 

Skala kesepian yang dikembangkan UCLA Loneliness Scale terdiri dari 

11 item favourable dan 9 item unfavourable dengan jumlah keseluruhan adalah 

20 item (Nurdiani, 2013). Skala kesepian mengungkap 3 aspek yaitu trait 

loneliness, social desirability, dan depression. Skoring yang dilakukan sama 

seperti model skoring pada skala Likert. Skala akan terbagi menjadi dua 

pernyataan yaitu favourable dan unfavourable. Jawaban items favourable 

dikategorikan dalam empat kategori jawaban yaitu Selalu memiliki skor 4, 

Kadang-kadang memiliki skor 3, Jarang memiliki skor 2, dan Tidak Pernah 

memiliki skor 1. Begitupula sebaliknya dengan pernyataan kategori unfavourable, 

jawaban Selalu memiliki skor 1, Kadang-kadang memiliki skor 2, Jarang memiliki 

skor 3, dan Tidak Pernah memiliki skor 4. 
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Tabel 1. Blueprint Skala Kesepian pada Mahasiswa Rantau 

Aspek Jumlah pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Trait Loneliness 4, 13, 17 6, 9 5 

Social Desirability 7, 8, 18 1, 5, 10, 15, 19 8 

Depression 2, 3, 11, 12, 14 16, 20 7 

Total 11 9 20 

 

2.  Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 Skala dukungan sosial disusun berdasarkan kelima jenis dukungan sosial 

menurut Cohen dan McKay; Cortona dan Russel; House Schaefer, Coyne, dan 

Lazarus dan Wilss (dalam Sarafino, 1990). Kelima jenis dukungan sosial yaitu 

emotional support, esteem support, instrumental support, information support dan 

network support. 

 Skala akan terbagi menjadi dua pernyataan yaitu favourable dan 

unfavourable. Jawaban items favourable dikategorikan dalam empat kategori 

jawaban yaitu Sangat Setuju memiliki skor 4, Setuju memiliki skor 3, Tidak Setuju 

memiliki skor 2, dan Sangat Tidak Setuju memiliki skor 1. Begitupula sebaliknya 

dengan pernyataan kategori unfavourable, jawaban Sangat Setuju memiliki skor 

1, Setuju memiliki skor 2, Tidak Setuju memiliki skor 3, dan Sangat Tidak Setuju 

memiliki skor 4. 
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Tabel 2. Blueprint Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Aspek Jumlah pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Emotional Support 7, 18, 29 8, 17, 26 6 

Esteem Support 12, 20, 22 2, 15, 24 6 

Instrumental Support  1, 19, 28 11, 16, 23 6 

Information Support 4, 9, 30 3, 13, 25 6 

Network Support 6, 14, 21 5, 10, 27 6 

Total 15 15 30 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Nasution (2014) menyatakan bahwa validitas merupakan alat ukur yang 

dapat dikatakan valid jika alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur 

oleh alat tersebut. Pada penelitian ini untuk perhitungan validitas menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson dan akan dikoreksi dengan teknik 

analisis korelasi Part Whole untuk menghindari over estimate.  

3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah alat ukur yang menunjukkan konsistensi dalam 

pengukuran (Nasution, 2014). Uji reliabilitas alat ukur pada penelitian ini 

menggunakan metode Alpha Cronbach.  

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk membuktikan adanya hubungan antara 

dukungan sosial dengan kesepian pada mahasiswa rantau, maka teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment dari Pearson.


