
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah : 

1. Variabel tergantung  :  Harga Diri. 

2. Variabel bebas  : Jenis Kelamin. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Harga Diri 

Harga diri adalah penilaian terhadap diri individu yang berasal dari 

seluruh pikiran, perasaan, sensasi, dan pengalaman yang  mencakup aspek 

fisik, psikologis, sosial, dan perilaku sehingga seseorang merasa 

dibutuhkan dan dihargai dalam kelompoknya. Tinggi rendah harga diri 

tersebut digunakan alat ukur skala harga diri, skala berdasarkan aspek-

aspek yang menunjang harga diri yaitu: rasa diterima, rasa dibutuhkan, dan 

rasa mampu. Tinggi rendahnya skor yang didapat dari skala tersebut 

menunjukkan tinggi rendahnya tingkat harga diri subyek peneliti 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah status individu yang didapatkan sejak lahir 

dimana status tersebut didasarkan pada keadaan jasmaniah yang dibedakan 

menjadi dua jenis pria dan wanita yang secara biologis, psikologis dan 

sosiologis berbeda dan tampak dari peran jenisnya. Data tentang jenis 
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kelamin dapat diketahui melalui indentitas subyek yang tercantum dalam 

skala harga diri. 

 
C. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Hadi (2000, h.220), populasi bisa diartikan sebagai sejumlah 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama yang 

dimaksudkan untuk diselidiki. Usman dan Akbar (2000, h. 181) 

mendefinisikan populasi sebagai semua nilai baik hasil perhitungan 

maupun pengukuran, baik kuantitatif mapun kualitatif, daripada 

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. 

Usman dan Akbar juga menambahkan bahwa tujuan diadakannya populasi 

ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil 

dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. 

Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah orang-orang 

Bagan Siapi-api yang bemain judi di Cilacap yang berumur 30 tahun 

sampai 50 tahun keatas, lama bermain 5 tahun-10 tahun, berkeluarga, dan 

memiliki anak. Menurut  Erikson pada tahap dewasa ( 30-65 tahun) orang 

dewasa melkukan interaksi dengan penerusnya , misalnya sebagai guru, 

orang tua, anggota masyarakat yang meneruskan nilai-nilai etik/ budaya. 

Pada tahap ini orang dewa dengan kekuatan dan kekuasaan memaksa 

aturan, moral, dan kemauan pribadi dalam interaksi, tanpa menimbang 

siapa yang diatur dan tujuan dari pemaksaan yang otoriter itu dalam hal ini 

memaksa mengerti dan bermain judi pada generasi penerus.  
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Hadi (2000, h.221), sampel adalah sebagian dari populasi. 

Usman dan Akbar (2000, h. 182) mengatakan bahwa sampel ialah sebagian 

anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang 

disebut dengan teknik sampling.  

Teknik pengambilan sampel merupakan cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan 

sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar 

mewakili populasi (Nawawi dalam Wasito, 1995, h.53). 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

incidental sampling. Dalam teknik sampling ini yang dijadikan anggota 

sampel adalah apa atau siapa saja yang kebetulan dijumpai di tempat-

tempat tertentu. (Hadi, 2000, h.227).  Pada pelaksanaannya, cara 

pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

membagikan skala secara acak pada orang-orang Bagan Siapi-api yang 

bermain judi di Cilacap. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Yang Digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

adalah skala. Menurut Arikunto, skala adalah sebuah instrumen 

pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tetapi alternatif yang 

disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang (2003, h. 140). Dalam 
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penelitian ini, peneliti mengukur tingkat harga diri subjek dengan 

menggunakan skala harga diri. 

2. Skala Harga Diri 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala harga diri 

yang peneliti susun berdasarkan aspek-aspek harga diri yang peneliti 

simpulkan dari beberapa tokoh. Aspek-aspek tersebut yaitu rasa diterima, 

rasa mampu, dan  rasa dibutuhkan. 

3. Blueprint dan Cara Penilaian 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini ada satu macam, yaitu Skala 

harga diri penjudi Bagan Siapi-api.  

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspeknya, yang meliputi :  

1) Rasa diterima 

2) Rasa dibutuhkan 

3) Rasa mampu 

Ketiga aspek tersebut merupakan dasar untuk menyusun 

item-item pernyataan dalam skala harga diri yang terdiri dari dua 

kelompok, yaitu item-item yang mendukung pernyataan 

(favourable) dan item-item yang tidak mendukung pernyataan 

(unfavourable).  

Skala harga diri disusun dengan menggunakan empat 

alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Penilaian item-item  

favourable untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1, 
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Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2, Sesuai (S) diberi skor 3, dan Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4. Penilaian item-item  unfavourable untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 3, Sesuai (S) diberi skor 2, dan Sangat Sesuai (SS) diberi 

skor 1. 

Tabel 1 
Blueprint Skala Harga Diri Penjudi 

Bagan Siapi-api 
 

Item No. Aspek 
favorable unfavorable 

Jumlah

1. Rasa diterima 5 5 10 
2. Rasa mampu 5 5 10 
3. Rasa dibutuhkan 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 
 
 
E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Suryabrata (2000, h.41) mengatakan bahwa validitas alat ukur adalah 

sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. 

Validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada derajat fungsi mengukurnya 

suatu tes, atau derajat kecermatan ukurnya sesuatu tes. Senada dengan apa 

yang diungkapkan oleh Suryabrata tersebut, Azwar (2000, h.5 ) 

mengatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 
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ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Cara yang paling banyak digunakan 

untuk mengetahui validitas suatu alat ukur adalah dengan cara 

mengkorelasikan skor yang diperoleh setiap item dengan skor totalnya. 

Ancok (1987, h.13) mengatakan bahwa koefisien korelasi antara skor item 

dengan skor total tersebut bisa diperoleh dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment yang rumusnya sebagai berikut : 

 

rxy  =  ( ) ( )( ){ }
( ) ( ){ }( ) ( ){ }2222 yyxx

yxxy

Σ−ΝΣΣ−ΝΣ

ΣΣ−ΣΝ  

Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total  
∑x = jumlah skor tiap item 
∑y = jumlah skor total item  
∑xy = jumlah perkalian skor item dengan skor total  
N = jumlah subyek 

 

Koefisien korelasi yang diperoleh tersebut masih memerlukan 

koreksi untuk menghindari kelebihan bobot atau over estimasi (Ancok, 

1987, h.17). Kelebihan bobot ini terjadi karena skor item yang 

dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen skor total, yang 

menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar. Koreksi tersebut 

menggunakan teknik Part Whole, yang rumusnya sebagai berikut :  
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Keterangan : 
rpq  = koefisien korelasi setelah dikoreksi 
rxy = koefisien korelasi sebelum dikoreksi  
SDx = standard deviasi skor item 
SDy = standard deviasi skor total  
 
Perhitungan tersebut akan diolah dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Science (SPSS)  for Windows Release 

13.00. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf 

keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh oleh para subyek yang diukur 

dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi 

yang berbeda (Suryabrata, 2000, h.29).  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis varians Alpha-Cronbach. (Azwar, 2000,  h.78). 

Rumus teknik Alpha tersebut adalah  sebagai berikut : 
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−

− totS
xS

k
k

2

2

1
1

 

Keterangan : 
α = koefisien reliabilitas Alpha 
k = jumlah item 
∑S2

x = jumlah varians item 
∑S2

tot = jumlah varians skor total 
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Perhitungan tersebut akan diolah dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Science (SPSS)  for Windows Release 

13.00. 

 
F. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan 

langsung, tetapi perlu diolah terlebih dahulu agar data tersebut dapat 

dipahami jelas dan teliti. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis statistik karena dengan analisis statistik 

diharapakan mampu membentuk dasar yang dapat dipertanggung jawabkan 

untuk menarik kesimpulan yang benar dan untuk mengambil keputusan 

yang tepat. 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang akan digunakan adalah  t-test, 

yang tujuan pokoknya adalah untuk menguji signifikansi perbedaan. Rumus 

dari t-student tersebut adalah seperti berikut : 

t = 
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Keterangan : 
t  =  uji t harga diri penjudi. 

1X  = rata-rata harga diri pada penjudi pria. 

2X =  rata-rata harga diri pada penjudi wanita. 
2
1S  =  standar deviasi harga diri pada penjudi pria. 
2
2S  =  standar deviasi harga diri pada penjudi wanita.   
1n  = jumlah subyek pria 
1n  = jumlah subyek wanita 

1 =   angka konstan 
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Perhitungan tersebut akan diolah dengan menggunakan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS)  for Windows Release 13.00. 
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