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BAB 3 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Azwar (2018) 

merupakan metode yang berdasarkan pada analisis data-data kuantitatif yang 

terdapat dalam bentuk angka, lalu data tersebut akan dikumpulkan dengan 

menerapkan prosedur pengukuran dan dioleh dalam metode analisis statistika.  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

Variabel tergantung : Pemalasan Sosial  

Variabel bebas  : Harga Diri  

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Pemalasan Sosial  

Pemalasan sosial adalah reaksi individu yang terjadi di dalam suatu 

kelompok dengan mengeluarkan usaha lebih sedikit dibanding teman lain dan 

mengalami pengurangan motivasi ketika orang tersebut bekerja bersama orang 

lain dibanding saat dirinya bekerja sendiri. Pemalasan sosial diukur 

menggunakan skala yang disusun berdasarkan aspek-aspek yaitu, menurunnya 

motivasi, sikap pasif, pelebaran tanggung jawab, free ride atau 
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mendompleng pekerjaan orang lain, penurunan kesadaran akan evaluasi orang 

lain. semakin tinggi skor yang diperoleh dalam skala pemalasan sosial maka 

semakin tinggi pula pemalasan sosial, begitu pula sebaliknya. 

b. Harga diri  

Harga diri merupakan suatu evaluasi positif maupun negatif terhadap diri 

sendiri yang di ekspresikan individu kedalam sikap terhadap dirinya sendiri. 

Harga diri juga dapat diukur melalui skala yang disusun berdasarkan aspek dari 

harga diri seperti aspek power (kekuasaan), significance (Keberartian), virtue 

(Kebajikan), competence (kemampuan). Semakin tinggi skor harga diri dalam 

skala harga diri maka semakin tinggi pula harga diri dari seseorang, begitu pula 

sebaliknya.  

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Menurut azwar (2018) populasi merupakan kelompok dari subjek yang 

akan digeneralisasi dari hasil penelitian, selain itu di dalam populasi biasanya 

kelompok subjek harus memiliki beberapa ciri yang akan membedakan kelompok 

subjek tersebut dengan kelompok yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah 

kriteria sebagai berikut, Mahasiswa aktif fakultas psikologi  

3.3.2. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

incidental sampling. Teknik incidental sampling menurut Dante (2012), 

merupakan teknik pengambilan sampel yang kebetulan ditemui dan peneliti 

merasa subjek tersebut cocok untuk sumber data.  



 
 
 

27 

 
 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan adalah 

metode skala. Skala akan terbentuk menjadi dua item pernyataan yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Item favourable merupakan item yang 

pernyataannya mendukung, lalu untuk item unfavourable adalah item yang 

pernyataannya tidak mendukung (Azwar,2018).  

Setiap item dalam skala akan diberikan empat pilihan jawaban seperti 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 

Skor dalam penilaian terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan favorable akan 

mendapatkan skor 4 apabila subjek memiliki sangat sesuai (SS), mendapatkan 

skor 3 apabila memilih sesuai (S), mendapatkan skor 2 apabila memilih tidak 

sesuai (TS) dan akan mendapatkan skor 1 apabila memilih sangat tidak sesuai 

(STS). Pernyataan unfavorable akan mendapatkan skor 4 apabila memilih sangat 

tidak sesuai (STS), lalu akan mendapatkan skor 3 apabila memilik tidak sesuai 

(TS), akan mendapatkan skor 2 apabila memilih sesuai (S) dan akan 

mendapatkan skor 1 apabila memilih sangat sesuai (SS).  

Selain itu pada penelitian ini akan terdapat dua skala yang akan 

digunakan untuk pengumpulan data yaitu skala pemalasan sosial dan skala harga 

diri.  

3.4.2. Skala Pemalasan Sosial 

Pemalasan sosial adalah reaksi individu yang terjadi didalam suatu 

kelompok dengan mengeluarkan usaha lebih sedikit dibanding teman lain dan 

mengalami pengurangan motivasi ketika orang tersebut bekerja bersama orang 
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lain dibanding saat ia bekerja sendiri. Pemalasan sosial dapat diukur melalui skala 

yang disusun berdasarkan aspek dari pemalasan sosial seperti aspek 

menurunnya motivasi, sikap pasif, pelebaran tanggung jawab, free ride atau 

mendompleng pekerjaan orang lain, penurunan kesadaran akan evaluasi orang 

lain. Blueprint skala pemalasan sosial akan ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 Blueprint Skala Pemalasan Sosial 

Aspek Pemalasan Sosial Favourable Unfavourable Total 
Menurunnya motivasi 3 3 6 
Sikap pasif  3 3 6 
Pelebaran tanggung jawab 3 3 6 
Free ride atau mendompleng pekerjaan orang 
lain 

3 3 6 

Penurunan kesadaran akan evaluasi orang 
lain 

3 3 6 

Total 15 15 30 
 

3.4.3. Skala harga diri  

Harga diri merupakan suatu evaluasi positif maupun negatif terhadap diri 

sendiri yang diekspresikan individu kedalam sikap terhadap dirinya sendiri. Harga 

diri juga dapat diukur melalui skala yang disusun berdasarkan aspek dari harga 

diri seperti aspek power (kekuasaan), significance (Keberartian), virtue 

(Kebajikan), dan competence (kemampuan). Blueprint skala harga diri akan 

ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2 Blueprint Skala Harga Diri 

Aspek Harga Diri Favourable Unfavourable Total 
Power (kekuasaan) 4 4 8 
Significance (Keberartian) 4 4 8 
Virtue (Kebajikan) 4 4 8 
Competence (kemampuan) 4 4 8 

Total 16 16 32 
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3.5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur 

3.5.1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Nazir, 2013). Sehingga pada penelitian ini untuk menguji 

validitas alat ukur, seberapa tepat alat ukur mengukur yang seharusnya diukur 

menggunakan teknik korelasi product moment Pearson dan dikoreksi 

menggunakan teknik korelasi part whole.  

3.5.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan suatu ketepatan suatu alat ukur (Nazir, 2013). 

Selain itu data yang valid tidak diperoleh apabila hasil ukur dari data tersebut tidak 

konsisten atau tidak reliabel. Sehingga pada penelitian ini uji reliabilitas akan 

menggunakan teknik koefisiensi Alpha Cronbach. Perhitungan ini dilakukan 

dengan menggunakan SPSS.  

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data berfungsi untuk mengetahui hubungan antara harga 

diri dengan pemalasan sosial pada mahasiswa. Sehingga pada penelitian ini 

menggunakan metode analisis data dengan teknik korelasi product moment dari 

Pearson. Perhitungan analisis data ini dengan menggunakan SPSS. 
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