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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Menurut Latipah (2014) metode penelitian merupakan tahapan 

untuk menentukan variabel, subjek maupun sampel, bentuk, 

instrumen penelitian maupun teknik yang digunakan ketika 

pengambilan data maupun ketika analisis data dari sebuah penelitian. 

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada sebuah penelitian 

mengedepankan analisis dengan metode statistik untuk mengolah 

data yang sifatnya numerik (Latipah, 2014). Hal tersebut senada 

dengan Periantolo (2016) yang menjelaskan bahwa penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan sudut pandang 

deduktif, bertujuan untuk membuktikan hipotesa, memiliki subjek 

penelitian yang banyak, menggunakan instrumen penelitaian berupa 

alat ukur, data yang dihasilkan dalam bentuk skor/angka, dianalisis 

dengan menggunakan metode statistika, dan kesimpulan yang 

dihasilkan bersifat umum dan tidak bersifat mendalam. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, terlebih dahulu peneliti 

akan melakukan identifikasi variabel-variabel yang digunakan pada 

penelitian ini. Menurut Periantolo (2016) variabel penelitian adalah 

objek yang dijadikan hal yang diselidiki dalam suatu penelitian yang 

memiliki berbagai variasi di dalamnya. 
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Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung 

Kecemasan Anggota Polri dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas 

2. Variabel bebas   

a. Dukungan Sosial  

b. Persepsi terhadap Ancaman Terorisme 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Definisi operasional adalah proses merumuskan variabel-variabel 

berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Ini 

merupakan proses yang unik, karena pada proses ini peneliti 

menentukan sendiri karakteristik yang dapat diamati tersebut (Pratisti 

& Yuwono, 2018).  

Definisi opersional dapat dirumuskan berdasarkan proses yang 

dilakukan agar variabel terdefinisikan, bagaimana cara kerja variabel, 

dan kriteria pengukuran yang ditetapkan variabel (Tuckman, 1999). 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kecemasan anggota Polri dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas 

Kecemasan anggota Polri dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas adalah suatu respon emosional yang muncul 

akibat situasi yang membahayakan anggota Polri dan terjadi 
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secara mendadak ketika melaksanakan tugas pengamanan 

markas.. Kecemasan anggota Polri diukur dengan skala 

kecemasan yang terdiri dari gejala-gejala kecemasan yaitu gejala 

kognitif, afektif, konatif, dan fisik. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh menunjukkan semakin tinggi kecemasan anggota Polri 

dalam melaksanakan tugas, begitu pula sebaliknya. 

2. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan bantuan yang diterima oleh 

individu dari lingkungan sosialnya dapat bersumber dari keluarga 

dan atau teman, karena adanya kedekatan sosial yang dapat 

memengaruhi kehidupan individu penerima sebagai wujud 

hubungan timbal balik dan bahwa individu tersebut dihargai 

keberadaannya oleh lingkungannya. Dukungan sosial yang diukur 

dengan skala yang terdiri atas dukungan emosional, informasi, 

penghargaan, instrumental, dan jaringan sosial. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi dukungan sosial 

yang diterima subjek, dan begitu pula sebaliknya. 

3. Persepsi terhadap Ancaman Terorisme 

Persepsi terhadap terorisme adalah interpretasi individu 

terhadap adanya perbuatan melanggar hukum, yang dapat 

menimbulkan rasa takut pada masyarakat atau pada 

pemerintahan suatu bangsa, memiliki motif tertentu, dan 

menimbulkan dampak kerusakan yang berbahaya pada setiap 

segi kehidupan manusia. Persepsi terhadap ancaman terorisme 
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diukur dengan dengan skala Persepsi yang terdiri dari aspek 

persepsi berupa aspek kognitif dan afektif. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh menunjukkan semakin positif persepsi subjek, dan 

begitu pula sebaliknya.  

D. Populasi dan Sampling 

1. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono(2017) populasi adalah keseluruhan individu 

yang merupakan subjek penelitian yang dilakukan, sedangkan 

sampel adalah bagian populasi yang memiliki karakteristik dalam 

penelitian tersebut. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

dimaksudkan untuk mengeneralisasikan hasil yang analisis pada 

suatu sampel terhadap populasinya, dengan kata lain kondisi yang 

tergambar pada suatu sampel adalah gambaran kondisi 

populasinya. 

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah anggota Polri 

yang bertugas di Akademi Kepolisian yang melaksanakan tugas 

pengamanan di pintu gerbang maupun objek vital di Akademi 

Kepolisian baik secara rutin maupun insidentil berdasarkan Surat 

Perintah Gubernur Akademi Kepolisian berjumlah 275 personel.  

2. Teknik pengambilan sampel 

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yang mana menurut Sugiyono (2017) 
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purposive sampling yaitu pengambilan anggota sampel diambil 

dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ada dalam 

populasi tersebut.  

Peneliti akan memilih sampel secara acak dalam populasi 

dengan memilih nama secara acak kepada personel polri di 

Akademi Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas 

pengamanan markas, kemudian memberikan kuisioner kepada 

mereka.        

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat pengumpul data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan mengunakan skala. Skala kecemasan dalam 

melaksanakan tugas, dukungan sosial, dan persepsi disusun 

menggunakan skala model Likert, penggunaan skala Likert 

dengan alasan untuk memudahkan partisipan untuk memberikan 

tanda pada setiap instrumen yang telah dipahami. Skala likert 

memiliki asumsi bahwa setiap item yang digunakan memiliki bobot 

yang sama dan bertujuan untuk mengukur sikap seseorang 

terhadap suatu persoalan (Azwar, 2013). Penelitian ini 

menggunakan tiga macam skala untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian, yaitu:  

a. Skala Kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan 

markas 
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Skala kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan Markas dirancang berdasarkan gejala 

kecemasan yang meliputi gejala kognitif, afektif, konatif, dan 

fisik.. Keempat gejala kecemasan tersebut digunakan untuk 

pembuatan item pada skala kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas yang bersifat 

pernyataan yang bersifat positif (favourable).  

b. Skala Dukungan Sosial  

Skala dukungan sosial dirancang berdasarkan bentuk-

bentuk dukungan sosial yang meliputi dukungan emosional, 

informasi, penghargaan, instrumental, dan jaringan sosial. 

Kelima bentuk dukungan sosial tersebut digunakan untuk 

pembuatan item skala dukungan sosial berupa pernyataan 

yang bersifat positif (favourable).  

c. Skala Persepsi terhadap Ancaman Terorisme 

Skala persepsi terhadap ancaman terorisme dirancang 

berdasarkan aspek persepsi berupa aspek kognitif dan 

afektif terhadap adanya perbuatan melanggar hukum, yang 

dapat menimbulkan rasa takut pada masyarakat atau pada 

pemerintahan suatu bangsa, memiliki motif tertentu, dan 

menimbulkan dampak kerusakan yang berbahaya pada 

setiap segi kehidupan manusia. Kedua aspek tersebut 

digunakan untuk pembuatan item pada skala persepsi 
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terhadap ancaman terorisme berupa pernyataan yang 

bersifat positif (favourable).  

2. Blueprint dan Cara Penilaian  

a. Skala Kecemasan dalam Melaksanakan Tugas Pengamanan 

Markas 

 
                                              Tabel  3.1              

Blue Print Skala Kecemasan dalam melaksanakan  

Tugas pengaman markas  

No. Gejala Indikator 
Jumlah 

Soal 
Jumlah 

1. Kognitif  Konsentrasi buruk 1 2 

Kekhawatiran  1 

2. Afektif 
Kepanikan/Ketakutan 

1 

 

 

2 

Ketidaknyaman 1 

3. 

 

 

 

Konatif 

 

 

 

Waspada berlebih 
1 

 

 

2 

 

 

Menghindar dari 

Masalah 
1 

4. Fisik 

Tangan dingin atau 

berkeringat / banyak 

berkeringat tanpa  

alasan 

 

 

1 

3 
Jantung berdebar/ 

berdetak kencang 

 

1 

Badan terasa 

tegang/Leher dan 

punggung terasa 

kaku 

1 

 

                          Jumlah                           9 
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b. Skala Dukungan Sosial  

                                                Tabel. 3.2 

  Blue Print Skala Dukungan Sosial 

No. Bentuk-
bentuk 

Indikator 
Jumlah 

Soal 
Jumlah 

1. Emosional Motifasi 1  

2 Kepedulian 1 

2. Informasi Pengetahuan 1  

2 
Petunjuk  1 

3. Instrumental Bantuan materi 1  

2 Bantuan Fasilitas 1 

4. Penghargaan Ungkapan hormat 1  

2 Penilaian Positif  1 

5. Jaringan 

sosial 

Keikutsertaan dalam kegiatan 

kelompok 
1 

 

2 

 Merasakan kebersamaan 

dalam kelompok 
1 

Jumlah 10 
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c. Skala Persepsi terhadap Ancaman Terorisme 

                                                       Tabel. 3.3 

Blue Print Persepsi terhadap Ancaman Terorisme 

No. Aspek Indikator 
Jumlah 

Soal 
Jumlah 

1. Kognitif Berfikir bahwa terorisme 
tindakan melanggar 
hukum, penggunaan 

kekerasan atau kekuatan 
secara ilegal 

1 

 
 
 
 

3 
Berfikir bahwa terorisme 
memiliki motif tertentu 

1 

Dampak terorisme 1 

2. Afeksi Kekhawatiran, Ketakutan, 
Kepanikan, Rasa takut 

mati 
1 

 
 
 
 

3 
 

 
Waspada berlebihan 

 
1 

 
Rasa Marah/Ingin 

membalas 

 
1 

Jumlah 6 

 

Pemberian skor untuk ketiga skala tersebut adalah dengan cara 

memberi skor 4 jika menjawab SS (Sangat Sesuai), 3 jika 

menjawab S (Sesuai), 2 jika menjawab TS (Tidak Sesuai) dan 1 

untuk yang menjawab STS (Sangat Tidak Sesuai). Skor tertinggi 

untuk item terletak pada jawaban “Sangat Sesuai”. 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Menurut Azwar (2015) pengujian validitas sangatlah penting 

untuk mengetahui sejauh mana skala mampu menghasilkan data 

yang baik dan akurat sesuai dengan tujuan pengukuranya. Skala 
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yang dikatakan valid secara teoritis adalah ketika skala tersebut 

disusun dengan batasan ukur yang teridentifikasi baik dan jelas.. 

Pada penelitian ini validitas isi digunakan untuk penyusunan 

skala awal, maksud dari validitas isi untuk mempertanyakan 

tentang kesesuaian antara instrumen dengan tujuan, maksud dan 

masalah penelitian. Penguji validitas isi ini menggunakan 

professional judjment yang mana pada penelitian ini adalah dosen 

pembimbing. Setelah itu, dalam penelitian ini pengukuran validitas 

konstruk teoritis dilakukan dengan pendekatan konsistensi internal, 

yaitu dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson dalam menyeleksi item dengan melakukan korelasi skor 

item total dengan skor item skala dengan dasar nilai corrected 

item-total correlation yang baik. 

Selanjutnya, Azwar (2015) menyebutkan perlunya melakukan 

koreksi untuk menghindari over estimate dengan korelasi yang 

sebenarnya ketika melakukan  komputasi koefisien korelasi antar 

item dengan skor total. Koreksi dilakukan dengan rumus Part-

Whole. 

2. Reliabilitas 

Menurut Azwar (2015) bahwa salah satu ciri instrumen ukur 

yang berkualitas baik adalah reliabel, yaitu mampu menghasilkan 

skor yang cermat dengan error pengukuran kecil. Pengujian 

reliabilitas skala kecemasan, skala dukungan sosial dan skala 

persepsi terhadap ancaman terorisme digunakan teknik koefisien 
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Reliabilitas Alpha dari Cronbach. Alat bantu komputer yaitu 

SPSS.16 digunkan untuk perhitungan analisis ini dalam penelitian 

ini. 

G. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Hipotesis Mayor  

Sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan kepada 

penelitian ini maka teknik yang akan dipergunakan pada 

pengujian hipotesis mayor adalah uji regresi ganda. Analisis ini 

untuk menguji variabel bebas secara bersamaan kepada variabel 

terikat (Creswell, 2015). Analisis ini dipergunakan dalam menguji 

hipotesis mayor agar mengetahui seberapa besarnya koefisien 

korelasinya variabel bebas secara bersamaan kepada variabel 

terikat. Melalui analisis regresi tersebut dapat ditemui koefisien 

regresi variabel kepada variabel terikat, sumbangan relative, 

koefisien determinasi dan efektif pada setiap bagian variabel 

bebas kepada variabel terikat. Analisis regresi ganda dapat 

menjawab hipotesis apakah dukungan sosial dan persepsi 

terhadap terorisme secara bersamaan berpengaruh kepada 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamana markas 

pada anggota polri di Akademi Kepolisian. 

2. Pengujian Hipotesis Minor  

Pengujian hipotesis minor pada penelitian ini menggunakaan 

uji korelasi product moment. Penggunaan analisis korelasional 

untuk menghubungkan dua variabel atau lebih yang dapat 
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melihat apakah mereka saling mempengaruhi (Creswell, 2015). 

Pengujian ini bertujuan atau bermaksud untuk menguji hubungan 

antara kecemasan anggota kepolisian yang melaksanakan 

pengamanan markas dengan dukungan sosial dan hubungan 

antara kecemasan anggota kepolisian yang melaksanakan 

pengamanan markas dengan persepsi terhadap ancaman 

terorisme.  


