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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional.Penelitian korelasional 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan 

mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010 dalam menyusun proposal 

skripsi.Sesuai dengan penelitian yang hendak dilaksanakan maka bentuk yang 

dianggap paling tepat menggunakan data kuantitatif yaitu data berbentuk angka 

atau bilangan dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku 

(Sugiyono, 2008) 

 

3.2.Populasi dan Sampel 

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 (Sugiyono, 2011). Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010 yang 

aktif melakukan bimbingan yaitu sebanyak 90 mahasiswa.  

Sampel menurut Sugiyono (2011) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 
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populasi harus betul-betul representif (mewakili). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling.Purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai 

suatu proses pengambilan sampel dengan menetukan terlebih dahulu jumlah 

sampel yang akan diambil. Sampel yang diambil yaitu 90 mahasiswa karena 

menurut Sugiyono (2011) apabila kurang dari 100 maka sampel yang diambil 

sama dengan populasi. 

 

3.3.Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Sebagai variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi, sedang 

variabel teriakat adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau variabel yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas ( Sugiyono, 2009). Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas adalah kepercayaandiri  dan variabel terikat 

adalah kecemasan menyusun proposal skripsi. 

 

   

 

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah hubungan 

kepercayaan diri dan kecemasan dalam menyusun proposal skripsi mahasiswa 

bimbingan dan konseling angkatan 2010, perlu dibatasi yaitu: 

 

Kepercayaan 

diri  (X) 

 

 

Kecemasan 

(Y) 
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1. Kepecayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas 

kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu 

cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan 

tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang 

lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri.Lauster menggambarkan bahwa orang yang 

mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri 

sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan 

gembira. 

2. Kecemasan mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi 

Kecemasan mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi adalah 

perasaaan campuran yang berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai 

masa-masa mendatang tanpa sebab khusus.Suatu perasaan yang timbul, 

tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya 

akan menimbulkan atau disertai perubahan fisik (misal :gemetar, 

berkeringat, dan detak jantung meningkat), perubahan kognitif (misal : 

takut kalau tidak bisa menyelesaiakanproposal skripsi tepat waktu) dan 

psikologis (misal:panic, tegang, bingung,dan tidak bisa berkonsentrasi). 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala sikap 

menggunakan media berupa daftar pertanyaan dan kemungkinan jawaban yang 
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tersedia. Pengumpulan data ini dengan cara distribusi skala sikap diserahkan 

langsung kepada mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010.  

Metode skala sikap adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang responden ketahui. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala sikap kepercayaan diri dengan kecemasan dalam menyusun proposal 

skripsi. 

 

3.5.1. Skala Kepercayaan Diri 

Skala sikap kepercayaan diridiadaptasi dan dimodifikasi oleh penulis 

berdasarkan teori Lauster (1978) dalam Dewi (2005) yang berdasarkan aspek-

aspek cinta diri, pemahaman diri, tujuan hidup yang jelas dan berfikir positif. 

Pernyataan sikap terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan yang favourable 

dan unfavourabel dengan empat kategori jawaban dan skoring disesuaikan dengan 

pilihan jawaban. 

Tabel 3.1 

Skoring Skala Kepercayaan diri 

 
Jawaban Favourable Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Skala Sikap Kepercayaan Diri 

 

Aspek Indikator F U 
Total 
Valid 

Cinta diri 
Percaya diri, menerima apa 

adanya 
1, 9, 24 

2, 10, 

17, 25 
7 

Pemahaman diri 

Percaya akan kemampuan 
diri, berani menerima 

penolakan dari orang lain, 

menerima penilaian dari 
orang lain 

3, 11, 
18, 26 

4, 12, 
19, 27 

8 

Tujuan hidup 

yang jelas 

Memiliki harapan yang 

realistis terhadap diri sendiri, 

mengetahui hasil yang 
didapat dari tindakannya 

5, 13, 20 6, 14, 21 6 

Berfikir positif 

Melihat kehidupan dari sisi 

positif, mempunyai 

pengendalian diri yang baik, 
memiliki internal locus of 

control 

7, 15, 22 
8, 16, 

23, 28 
7 

Total - 13 15 28 

 

3.5.2. Skala Kecemasan Dalam Menyusun Proposal Skripsi 

Skala sikap kecemasan dalam menyusun proposal skripsidiadaptasi dan 

dimodifikasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini skala kecemasan 

menggunakanteori Bakar (dalam Nurhidayati, 2004) yang dimodifikasi dari 

skripsi Nurhidayati.yang berdasarkan aspek fisik dan aspek psikis. 

Pernyataan sikap terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan yang favourable 

dan unfavourabel dengan empat kategori jawaban dan skoring disesuaikan dengan 

pilihan jawaban. 

Tabel 3.3 

SkoringSkala Kecemasan  

 

Jawaban Favourable Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
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  Tabel 3.4 

Kisi-kisi Skala Sikap  Kecemasan  
Aspek  Indikator  Item 

favorabel 
Item 

unfavorable 
Total 

Fisik 1. Jantung berdebar  

2. sakit perut pencernaan 
terganggu, diare 

3. mual 

4. pusing  

5. lemah 
6. nafas terengah-engah 

7. mulut kering  

8. berkeringat 
9. otot-otot tegang 

10. sakit kepala 

11. gelisah mudah kaget 

12. gemetar 
13. gatal-gatal 

14. pandangan mata kabur 

15. nafsu makan terganggu. 

2, 6, 15,16 

,25, 28, 30 

5,7,14,20, 

22, 24, 32 
14 

Psiskis 

.

  

 

1. Takut 

2. Gelisah 

3. Gugup 

4. Tegang 
5. ragu-ragu 

6. tak berdaya 

7. menangis 
8. kurang mampu mengontrol 

diri 

1, 4, 8, 10, 
11, 13, 17, 

18, 29, 31 

3, 9, 12, 19, 
21, 23, 26, 

27, 33, 34 

20 

Total  17 17 34 

 

3.6. Uji Coba Penelitian 

Sebelum suatu intrumen digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu diuji 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut.  Validitas 

adalah derajad yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak  

diukur, sedangkan reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan, suatu 

intrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reabilitas yang tinggi apabila tes 

yang dibuat mempunya hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur 

(Sukardi, 2003). 
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 Uji coba dilakukan pada tanggal 23 Juli 2013 kepada mahasiswa Bimbingan 

dan Konseling angkatan 2010 yang sedang menyusun proposal skripsi. 

Reliabititas dan validitas dihitung dengan menggunakan program SPSS 16.0. 

Setelah dianalisis untuk skala sikap kepercayaan diri diperoleh validitas tertinggi 

0,618 dan terendah 0,216. Sedang pada skala sikap  kecemasan mengerjakan 

skripsi diperoleh validitas tertinggi 0,565 dan terendah 0,283 Suatu item dikatakan 

valid apabila memperoleh skor lebih dari 0,20 (Ali, 1995). Supaya instrumen 

dapat digunakan  masing-masing skala sikap dihapus item yang tidak valid. Skala 

sikap kepercayaan diri dan kecemasan semua dinyatakan valid. 

Pada reliabilitas kepercayaan diri diperoleh α = 0,857 dan reliabilitas 

kecemasan menyusun proposal skripsi α = 0,868. 

Menurut George dan Mallery (1995) nilai Reliabilitas diatur sebagai berikut: 

α > 0,9 dikatakan sangat tinggi  

α > 0,8 dikatakan tinggi 

α > 0,7 dikatakan cukup tinggi 

α > 0,6 dikatakan rendah 

α > 0,5 dikatakan rendah  

α < 0,05 dikatakan sangat rendah 

 Instrumen kepercayaan diri dan kecemasan dapat digunakan karena memiliki 

nilai α dengan kategori untuk instrumen kepercayaan diri dikatakan tinggi, dan 

instrumen kecemasan dikatakan tinggi. 
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3.7 Teknik Analisis data  

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah untuk dibaca dan diintegrasikan sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Pada penelitian ini termasuk penelitian deskriptif korelasi yang mana 

semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan teknik 

korelasi kendall tau b karena bersifat ordinal, digunakan untuk mencari hubungan 

dan membuktikan hipotesi kedua variabel dengan menggunakan SPSS 16.0 

(Statistical Product and Service Solution). Pada analisi data ini untuk mengetahui 

hungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan pada mahasiswa BK angkatan 

2010 yang sedang mengerjakan proposal skripsi. 

 


