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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian korelasional karena tujuan dalam 

penelitian ini berupa korelasi antara dua variabel yakni interaksi sosial dengan 

konsep diri. 

Menurut Azwar (2010), penelitian korelasional bertujuan menyelidiki 

sejauhmana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau 

lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 

populasi (Arikunto, 2006). Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh obyek yang akan diteliti 

yakni seluruh siswa kelas X jurusan Akuntansi sebanyak 22 siswa dan jurusan 

Administrasi Perkantoran sebanyak 31 siswa SMK Kanisius Ungaran. 
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3.2.2 Sampel  

Menurut Arikunto (2006), sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Agar sampel yang diambil mewakili data penelitian, maka perlu 

adanya perhitungan besar kecilnya populasi. Menurut Sugiyono (2011), sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan kelas X jurusan Akuntansi dan 

jurusan Administrasi Perkantoran sebagai sample total yang berjumlah 53 orang. 

Tabel 3.1 

Sebaran Subjek Penelitian Berdasarkan Jurusan dan Jenis Kelamin 

Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  

Perempuan  Laki-laki 

Administrasi 

Perkantoran 

28 (52%)  3 (5,5%) 31 (58,5%) 

Akuntansi  18 (33%) 4 (7,5%) 22 (41,5%) 

Jumlah  46 (86,7%) 7 (13,2%) 53 (100%) 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa, variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetepkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sutrisno Hadi (dalam Arikunto, 2006) mendefinisikan variabel 

sebagai gejala yang bervariasi. Gejala adalah objek penelitian sehingga variabel 

adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Merujuk pada uraian di atas, penelitian ini menggunakan dua variabel 

yaitu variabel bebas yakni yang dilambangkan dengan huruf X interaksi sosial dan 

variabel terikat yakni konsep diri yang dilambangkan dengan huruf Y. 
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                X                                     Y  

X : Interaksi Sosial 

Y : Konsep Diri  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menyebarkan skala sikap 

kepada subjek penelitian. Skala sikap yang digunakan adalah skala interaksi sosial 

yang disusun berdasarkan tiga aspek yang dikemukakan oleh Partowisastro 

(dalam Saputra, 2010) dan skala konsep diri yang disusun berdasarkan empat 

aspek konsep diri menurut Berzonsky (dalam Sumiwi, 2011). 

 

3.5 Instrumen 

Instrumen penelitian tentang interaksi sosial penulis menggunakan skala 

interaksi sosial yang dibuat berdasarkan tiga aspek yang dikemukakan oleh 

Partowisastro (dalam Saputra, 2010) yaitu kontak sosial, aktivitas bersama, dan 

frekuensi hubungan. Dari tiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 40 item 

penyataan. 

Semua item dalam skala interaksi sosial dibagi dalam dua kelompok yaitu 

favorable dan unfavorable. Di dalam favorable skor diberi nilai 4 untuk subjek 

menjawab SS (Sangat Sesuai), lalu nilai 3 untuk subjek menjawab S (Sesuai), 

nilai 2 untuk subjek menjawab TS (Tidak Sesuai), dan diberi nilai 1 jika 

menjawab STS (Sangat Tidak Sesuai). Dalam unfavorable nilai 1 untuk subjek 

yang menjawab SS (Sangat Sesuai), nilai 2 untuk subjek menjawab S (Setuju), 
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nilai 3 untuk subjek menjawab TS (Tidak Setuju), dan diberi nilai 4 untuk subjek 

yang menjawab STS (Sangat Tidak Setuju). 

Tabel 3.2 

Sebaran item skala berdasarkan aspek interaksi sosial 

No. Aspek Indikator 
Item pernyataan 

Jumlah 
favorable unfavorable 

1. Kontak sosial 1.1 menjalin 

hubungan yang 

akrab dengan 

teman 

6, 11 1, 4 

16 

1.2 memperoleh 

penerimaan dari 

teman 

2 5 

  1.3 mendapat 

dukungan dari 

teman  

7, 9 8, 10 

 1.4 teman sebagai 

sumber informasi 

12, 15 27 

1.5 terbuka kepada 

teman 

16 18, 40 

2. Aktivitas 

bersama 

2.1 mengikuti 

kegiatan 

kelompok 

3, 32, 21, 

39 

13, 14, 17  

14 

2.2 sering 

bekerjasama 

19, 26 24 

2.3 membangun 

hubungan untuk 

kemajuan 

kelompok 

 28, 29 

2.4 memiliki 

pendapat 

23 25 

3. Frekuensi 

hubungan 

3.1 menghabiskan 

waktu bersama 

teman 

20, 31, 33, 

36, 37 

30, 34, 35, 

38, 22 10 

Jumlah 21 19 40 

 

Demikian juga, instrumen penelitian tentang konsep diri dibuat 

berdasarkan pendapat Berzonsky (dalam Sumiwi, 2011) meliputi aspek fisik 

(physical self), aspek sosial (social self), aspek moral (moral self), aspek psikis 
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(physiological self). Aspek inilah yang akan digunakan oleh penulis untuk 

mengungkapkan konsep diri. Skala konsep diri terdiri dari dua kelompok item 

yang berbentuk pernyataan yang mendukung (favorable) dan pernyataan yang 

tidak mendukung (unfavorable). Dalam skala ini teradapat empat alternatif 

jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai ), STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Nilai bergerak dari 4 sampai 1 untuk item yang favorable dan 1 

sampai 4 untuk item yang unfavorable. Semakin tinggi jumlah skor yang 

diperoleh subjek, maka semakin positif konsep diri yang dimiliki. Demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah jumlah skor yang diperoleh subjek maka semakin 

negatif konsep diri yang dimiliki. 

Tebel 3.3 

Sebaran item skala berdasarkan aspek konsep diri 

No. Aspek Indikator 
Item penyataan 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Fisik (physical 

self) 

1.1 memahami 

karakteristik fisik 

yang dimiliki 

1, 9, 17, 

20, 25, 33 

13, 21, 29, 37 

10 

2. Sosial (social self) 2.1 memahami 

peran dalam 

masyarakat 

2, 10, 18, 

26, 34 

6, 14, 22, 30, 

38 10 

3. Moral (moral self) 3.1 hubungan 

dalam masyarakat 

3, 11, 19, 

27, 35 

7 ,15 ,23, 31, 

39 
10 

4. Psikis 

(physiological 

self) 

4.1 pemahaman diri 4, 5, 12, 

36 

8, 16, 24, 28, 

32, 40 10 

Jumlah 20 20 40 

 

3.6 Uji Coba Instrumen 

Sebelum penelitian dilakukan, penulis melakukan uji coba instrumen 

untuk mengetahui validitas item dan validitas instrumen yang digunakan. Uji coba 
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instrumen dilakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2012 kepada 34 siswa kelas 

X jurusan busana butik SMK Negeri 1 Pringapus. Instrumen yang diuji coba 

adalah skala konsep diri dan skala interaksi sosial yang masing-masing terdiri dari 

40 item. Setiap skala dibagikan kepada siswa untuk diisi dan setelah selesai 

dikumpulkan kembali. 

3.6.1 Validitas 

Menurut Arikunto (2006), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

validitas yang dimaksud. 

Hadi (1991), menyatakan bahwa kesahihan (validitas) dibatasi sebagai 

tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi 

sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut. Untuk 

menentukan validitas instrumen penulis menggunakan pendapat dari Hadi (1991) 

yang menyatakan bahwa arah korelasi yang positif merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuhi agar suatu butir dapat dinyatakan sahih. 

Hasil uji validitas dari 40 item dalam skala interaksi sosial ada tiga item 

yang   koefisien corrected item to total correlation negatif sehingga item tersebut 

dikatakan tidak valid atau item yang gugur. Item tersebut adalah item nomor 3, 

22, dan 38. Hal ini juga terjadi pada skala konsep diri, ada tiga item yang 
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koefisien corrected item to total correlation negatif, yaitu item nomor1, 29, dan 

40 sehingga ketiga item tersebut dikatakan tidak valid dan gugur. Untuk 

mengukur validitas skala konsep diri dan skala interaksi sosial penulis 

menggunkan program SPSS 17.00 for windows. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2006). 

Menghitung reliabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach.  

Uji reliabilitas instrumen konsep diri diperoleh hasil koefisien Alpha 

Cronbach α = 0,724 dan untuk skala interaksi sosial diperoleh hasil koefisien 

Alpha Cronbach α = 0,806. Terkait hasil yang diperoleh penulis menggunakan 

tolok ukur reliabilitas berdasarkan interpretasi nilai menurut pendapat George & 

Mallery (dalam Supriyadi, 2011) yaitu:  

α > 0,9 dikatakan sangat tinggi 

α > 0,8 dikatakan tinggi 

α > 0,7 dikatakan cukup tinggi 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa skala interaksi sosial 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi, begitu juga untuk skala konsep diri memiliki 

tingkat reliabilitas cukup tinggi. 
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3.7 Teknik Analisis 

Untuk menganalisis data statistik korelasi Kendall’s tau_b karena skala 

data yang digunakan adalah berbentuk skala data ordinal dan dibantu dengan 

SPSS 17.00 for windows. 


