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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji  hipotesis 

yang ditetapkan (Sugiyono,2018). 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Variabel tergantung : Harga Diri  

2. Variabel bebas  : Kekerasan Dalam Pacaran   

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1  Harga Diri pada Mahasiswa  

Harga diri pada Mahasiswa adalah hasil evaluasi yang dibuat oleh 

mahasiswa yang diperoleh dari hasil interaksi individu dengan lingkungan serta 

penerimaan, dan perlakuan orang lain terhadap individu tersebut. Variabel harga 

diri pada penelitian ini akan diukur menggunakan skala harga diri yang 

diadaptasi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Adiguna (2016) 
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berdasarkan aspek-aspek harga diri yaitu kekuatan, keberartian, kebajikan dan 

kemampuan. Semakin tinggi skor harga diri seseorang maka semakin tinggi 

harga diri pada seseorang. 

3.3.2 Kekerasan dalam Pacaran  

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu bentuk pola perilaku yang dapat 

menyakiti pasangannya, dengan cara verbal maupun non verbal. Kekerasan 

dalam pacaran ini diungkap melalui skala kekerasan dalam pacaran, yang terdiri 

dari bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran, yaitu kekerasan emosional, 

kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan verbal. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh maka semakin tinggi atau sering mengalami kekerasan dalam 

pacaran. 

3.4 Subjek Penelitian 

3.4.1 Populasi  

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah 

keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seorang Mahasiswa yang pernah 

mengalami kekerasan dalam pacaran. Karakteristik subjek penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif berkuliah di 

perguruan tinggi Semarang, berjenis kelamin perempuan yang sedang/pernah 

berpacaran.
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Mengingat adanya keterbatasan tenaga, waktu dan dana yang dimiliki 

oleh peneliti maka peneliti membatasi banyaknya subjek dan disesuaikan 

dengan kemampuan yang ada pada diri peneliti yaitu dengan menggunakan 

sampel. Teknik pengambilan sampling atau sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Teknik 

yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik 

sampling insidental. 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono,2018). Pengambilan sampel 

akan dilakukan dengan cara subjek mengisi kuesioner skala yang sudah peneliti 

buat dalam google form, lalu peneliti menyertakan catatan bahwa subjek yang 

hendak mengisi merupakan subjek yang pernah mengalami kekerasan dalam 

pacaran. 

3.5 Metode Pengambilan Data  

3.5.1 Alat Ukur 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk pengumpulan data (Benu & Benu, 2019). Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Metode pengukuran skala 

merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 
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panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2018). Pengukuran data menggunakan skala ini bertujuan untuk 

mengetahui informasi harga diri pada mahasiswa yang mengalami kekerasan 

dalam pacaran. Metode pengumpulan data melalui skala ini menggunakan  

3.5.2 Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Harga Diri 

Skala harga diri disusun dari aspek-aspek harga diri menurut 

Coopersmith (dalam Halimah & Ecalima, 2010) yaitu kekuatan, keberartian, 

kebajikan, dan kemampuan. 

Penilaian skala ini bersifat favourable dan unfavourable. Setiap 

pernyatan terdapat empat alternatif jawaban  yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Nilai untuk 

setiap jawaban berjenjang mulai dari nilai satu sampai empat. Setiap 

pernyataan Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor empat, Sesuai (S) 

memperoleh skor tiga, Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor dua, dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) mendapat skor satu. Untuk item unfavourable, pernyataan 

Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor satu, Sesuai (S) memperoleh skor dua, 

Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor tiga, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

memperoleh skor empat. Blue print aspek harga diri dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 



 
 
 
 

32 

 
 

Tabel 3.1. Blue Print Skala Harga Diri  

Aspek – Aspek Harga 

Diri 
Favourable Unfavourable Jumlah 

Kekuatan  2 1 3 

Keberartian 1 2 3 

Kebajikan 2 1 3 

Kemampuan  1 2 3 

Jumlah  6 6 12 

 

 

b. Skala Kekerasan dalam Pacaran  

Skala perilaku kekerasan dalam pacaran disusun berdasarkan bentuk-

bentuk kekerasan dalam pacaran yang terdiri dari kekerasan emosional, 

kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan verbal. 

Sistem penilaian dalam penelitian ini bergerak dari satu sampai empat, 

yaitu mulai dari 1, 2, 3, dan 4, sedangkan alternatif jawaban adalah sangat 

sering, sering, jarang, sangat jarang. Pernyataan yang tergolong favourable, 

subjek akan akan memperoleh skor 4 jika menjawab Sangat Sering (SS), skor 

3 jika menjawab Sering (S), skor 2 jika menjawab Jarang (J), dan skor 1 jika 

menjawab Sangat Jarang (SJ). Pernyataan yang tergolong unfavourable, 

subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab Sangat Jarang (SJ), skor 3 jika 

menjawab Jarang (J), skor 2 jika menjawab Sering (S), dan skor 1 jika 

menjawab Sangat Sering (SS).  

Tabel 3.2. Blueprint Kekerasan dalam Pacaran 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

Bentuk Perilaku Kekerasan 

dalam Pacaran 
Favourable Unfavourable Jumlah 

Kekerasan Fisik 2 1 3 

Kekerasan Emosional  1 2 3 

Kekerasan Seksual 1 2 3 

Kekerasan Verbal  2 1 3 

Jumlah 6 6 12 
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3.6.1 Validitas Alat Ukur  

Validitas merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

keakuratan instrumen, yaitu keakuratan pengukuran terhadap apa yang 

seharusnya diukur (Benu & Benu, 2019). Validitas digunakan sebagai rambu-

rambu bagi peneliti untuk memperoleh data yang tepat dari pertanyaan yang 

diresponsnya. Dalam penelitian ini guna menguji validitas masing-masing 

skala digunakan teknik korelasi product moment dan dikoreksi dengan teknik 

part-whole. 

3.6.2 Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas merupakan pengukuran berulang terhadap hal yang sama 

oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil yang stabil, maka instrumen 

pengukur yang digunakan bersifat terandal atau reliabel (Benu & Benu, 2019). 

Dalam penelitian ini guna menguji reliabilitas masing-masing skala, akan 

digunakan Alpha - Cronbach dari Cronbach. 

3.7 Analisis Data  

Berdasarkan pada jenis data dan hipotesis yang akan diuji, metode analisis 

data yang digunakan adalah teknik korelasi product moment dari Pearson. 

Alasan peneliti menggunakan teknik korelasi product moment adalah 

dikarenakan adanya satu variabel tergantung dan satu variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, kekerasan dalam pacaran merupakan variabel bebas, sedangkan 

harga diri pada mahasiswa yang mengalami kekerasan dalam pacaran 

merupakan variabel tergantung. 

 


