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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode penelitian. 

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan analisisnya pada 

data-data berupa angka, kemudian dikumpulkan dengan prosedur pengukuran 

dan diolah menggunakan analisis statistika. Hubungan antar variabel yang diteliti 

dinyatakan secara korelasional atau struktural dan diuji secara empirik. Variabel-

variabel penelitian yang terlibat juga harus diidentifikasi dengan jelas dan terukur 

(Azwar, 2017). Korelasional merupakan salah satu teknik statistik yang 

digunakan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih yang 

sifatnya kuantitatif (Subagyo dan Djarwanto, 2014). 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional 

Identifikasi Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

Variabel Tergantung : Penyesuaian Diri Remaja Panti Asuhan 

Variabel Bebas : Persepsi Prasangka Sosial 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Penyesuaian Diri Remaja Panti Asuhan  

Penyesuaian diri remaja panti asuhan merupakan keberhasilan yang 

dicapai anak-anak yang berusia 12-22 tahun yang tinggal dan dirawat oleh 

lembaga sosial untuk dapat meleburkan diri dalam lingkungan secara wajar, 

sehingga muncul perasaan puas karena mampu memenuhi harapan sosial yang 

sesuai dengan usianya, baik di dalam lingkungan panti asuhan maupun di luar 

lingkungan panti asuhan.Variabel penyesuaian diri remaja panti asuhan dapat 
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diukur menggunakan Skala Penyesuaian Diri remaja panti asuhan yang disusun 

dari beberapa kriteria penyesuaian diri. Kriteria penyesuaian diri terdiri dari 

penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap beberapa kelompok, sikap social 

dan kepuasan pribadi. Semakin tinggi skor yang diperoleh remaja panti asuhan 

maka semakin tinggi pula penyesuaian dirinya, begitu juga sebaliknya. 

2. Persepsi Prasangka Sosial 

Persepsi prasangka sosial dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai proses 

pemahaman informasi melalui panca indera mengenai stimulus yang diterima 

yang kemudian dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari individu atau suatu 

kelompok yang tidak menguntungkan, disertai dengan diskriminasi yang 

cenderung menghina dan memusuhi serta melukai anggota kelompok sosial lain. 

Dalam hal ini kelompok sosial yang dimaksud adalah remaja yang tinggal di panti 

asuhan. Variabel persepsi prasangka sosial dapat diukur dengan skala persepsi 

prasangka sosial yang disusun berdasarkan aspek Prasangka Sosial dan aspek 

Persepsi. Terdapat tiga aspek prasangka sosial yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 

Untuk aspek persepsi terdapat kognitif  dan afektif. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh subjek maka menunjukan semakin tinggi pula persepsi prasangka 

sosial, begitu pula sebaliknya.  

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi 

hasil penelitian (Azwar, 2017). Sugiyono (2016) menambahkan bahwa populasi 

merupakan sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. 
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Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang tinggal di Panti 

Asuhan.  

3.3.2 Metode Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik pengumpulan sampel 

dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria yang 

dimaksud adalah remaja yang tinggal di panti asuhan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengukuran menggunakan alat ukur skala. Dalam penelitian ini menggunakan 

dua jenis skala, yang pertama digunakan untuk mengungkapkan variabel 

tergantung yaitu penyesuaian diri remaja panti asuhan dan skala yang kedua 

digunakan untuk mengungkap variabel bebas yaitu persepsi prasangka sosial. 

Skala yang disusun terdiri dari item-item yang mendukung hipotesis 

peneliti (favorable) dan item-item yang tidak mendukung hipotesis peneliti 

(unfavorable). Di dalam skala terdapat beberapa pernyataan dan pilihan jawaban 

untuk subjek. Setiap pernyataan, disediakan empat pilihan jawaban, sangat tidak 

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

Untuk penghitungan skor pada skala, item yang bersifat favorable yaitu; 

Sangat Tidak Sesuai (STS)=1,Tidak Sesuai (TS)=2, Sesuai (S)=3, dan Sangat 

Sesuai (SS)=4. Sedangkan item skala yang bersifat unfavorable yaitu; Sangat 

Tidak Sesuai (STS)=4,Tidak Sesuai (TS)=3, Sesuai (S)=2, dan Sangat Sesuai 

(SS)=1. 

Skala yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut: 
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3.4.1 Skala Penyesuaian Diri Remaja Panti Asuhan 

Penyesuaian diri remaja panti asuhan akan diukur menggunakan skala. 

Skala disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek dari penyesuaian diri yang 

terdiri dari penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap beberapa kelompok, 

sikap sosial dan kepuasan pribadi. Adapun rancangan skala penyesuaian diri 

remaja panti asuhan pada tabel 3.1. 

Tabel 13.1 Blueprint Skala Penyesuaian Diri Remaja Panti Asuhan 

No Aspek Jumlah Item 
Total 
Item 

  Favorable Unfavorable  

1. Penampilan Nyata 3 3 6 

2. Penyesuaian Diri Terhadap 
Beberapa Kelompok 

3 3 6 

3. Sikap Sosial 3 3 6 

4. Kepuasan Pribadi 3 3 6 

 Total 12 12 24 

 

3.4.2 Skala Persepsi Prasangka Sosial 

Persepsi Prasangka Sosial akan diukur dengan skala yang telah disusun. 

Penyusunan skala persepsi prasangka sosial berdasarkan gabungan dari dari 

aspek prasangka sosial dan aspek persepsi. Terdapat tiga aspek prasangka 

sosial yaitu; kognitif, afektif dan konatif, sedangkan untuk aspek persepsi terdiri 

dari aspek kognitif dan afektif.Adapun rancangan skala persepsi prasangka 

sosial dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Blueprint Skala Persepsi Prasangka Sosial 

Aspek 
Persepsi 

Total 
Kognitif Afektif 
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Prasangka 
Sosial 

Favorable Unfavorable Favorable Unfavorable 

Kognitif 4 3 1  8 

Afektif 1 1 2 1 5 

Konatif 3 4 1 3 11 

     24 

3.5. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.5.1 Validitas Alat Ukur 

Hasil penelitian yang disebut valid jika objek yang diteliti memiliki 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

(Sugiyono, 2016). Menurut Azwar (2017) instrumen pengukur dapat dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat mengukur sesuai 

dengan fungsi ukurnya atau menunjukan hasil yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian. 

Alat ukur dianggap valid jika instrumen dalam alat ukur tersebut dapat 

mengukur yang seharusnya diukur. Validitas skala Penyesuaian Diri Remaja 

Panti Asuhan dan Persepsi Prasangka Sosial diperoleh dengan melakukan uji 

validitas terhadap item skala yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan 

mengorelasikan skor item dan skor total untuk mendapat koefisien korelasi 

antara item yang dicari. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik korelasi product moment pearson, yang kemudian akan dikoreksi kembali 

dengan teknik analisis Part-Whole untuk memperoleh skor murni validitas item. 

 

3.5.2 Reliabilitas Alat Ukur 
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Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu alat ukur yang mengarah 

kepada keakuratan dan ketepatan dalam suatu prosedur pengukuran (Widodo, 

2006).Untuk menguji reliabilitas pada alat ukur, peneliti menggunakan koefisien 

Alpha Cronbach. Penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Alpha 

Cronbach >0,7. Artinya semakin besar koefisien maka semakin kecil kesalahan 

serta semakin reliabel alat ukur tersebut, demikian pula sebaliknya. 

3.6 Metode Analisis Data 

 Untuk menghitung besarnya korelasi, dalam penelitian ini menggunakan 

teknik statistik. Dengan cara koefisien korelasi bivariat, adalah sebuah metode 

statistik yang digunakan untuk melihat keeratan hubungan antar dua variabel 

(Azwar, 2017). Untuk menguji korelasi bivariat pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan perhitungan statistik product moment pearson. 
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