
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menguji beberapa teori dengan 

variabel yang ada (Noor, 2011). Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

kuantitatif korelasional, menurut Arikunto (2010), penelitian korelasional 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih berdasarkan 

data yang tersedia. Variabel independen yang digunakan merupakan dimensi dari 

personality trait dan variabel dependen yaitu depresi. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yang merupakan dimensi 

dari personality trait dan variabel dependen yaitu depresi. 

1. Variabel independent 1: Extraversion

2. Variabel independent 2: Agreeableness

3. Variabel dependen: Depresi

3.2.1 Variabel Bebas 1 : Extraversion 

Extraversion adalah kemampuan individu dalam menjalin relasi sosial dan 

interpersonal yang cenderung mudah beradaptasi, komunikati, enerjik dan penuh 
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semangat. Skor yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan individu dalam 

beradaptasi dan menjalin relasi semakin baik, semakin rendah hasil skor maka 

kemampuan individu dalam beradaptasi dan menjalin relasi semakin kurang.  

3.2.2 Variabel Bebas 2 : Agreeableness 

 Agreeableness adalah kemampuan individu dalam menjalin relasi sosial dan 

interpersonal yang kooperatif dan mementingkan individu lain dahulu. Skor yang 

semakin tinggi menunjukkan kemampuan individu dalam bersikap kooperatif dan 

mementingkan individu lain dahulu semakin baik, semakin rendah hasil skor maka 

kemampuan individu dalam bersikap kooperatif dan mementingkan individu lain 

dahulu semakin kurang.  

3.2.3 Variabel Terikat: Depresi 

 Depresi adalah seberapa negatif konsep diri seseorang terhadap dirinya. 

Hasil skor alat ukur yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi depresi pada 

individu, semakin rendah hasil skor alat ukur menunjukkan semakin rendah depresi 

pada individu. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode survei 

adalah dengan menggunakan sampel untuk mendapatkan hasil penelitian 

berdasarkan pilihan sikap atau aktivitas yang dilakukan responden 

(Diamantopoulos & Schlegelmilch, 1996). Dalam penelitian ini alat yang 

digunakan ada dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan sekelompok pertanyaan atau pernyataan tertulis yang kemudian ditujukan 

kepada responden untuk mendapatkan jawaban (Sugiyono, 2008). Peneliti 

menggunakan 2 jenis alat ukur masing-masing variabel. Kuesioner akan dibagikan 

dengan menggunakan pengisian form online melalui link agar pengisian kuesioner 

lebih fleksibel.  

3.3.1.1 Skala Extraversion 

 Variabel extraversion pada penelitian ini diukur menggunakan skala Big 

Five Inventory milik Goldberg (1992). Terdiri atas 50 aitem, yang terbagi ke dalam 

5 sub-scales: Extraversion, agreeableness, consciousness, neuroticism dan 

openness to experience. Pada penelitian ini, dimensi yang digunakan adalah 

extraversion dimana terdapat 5 aitem favourable dan 5 aitem unfavourable. 

Blueprint extraversion dapat di lihat pada tabel 3.1. Masing-masing pernyataan 

diukur menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai 5. Skala 5 sangat setuju (SS), 

skala 4 setuju (S), skala 3 antara setuju dan tidak setuju (N), skala 2 tidak setuju 
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(TS), dan skala 1 sangat tidak setuju (STS). Skala likert bertujuan agar data yang 

didapatkan setara dengan data pengukuran skala yang lainnya (Neuman, 2011). 

Aitem-aitem dalam skala ini berbicara tentang kemampuan pada individu yang 

cenderung mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara aktif 

dalam membangun relasi personal dan interpersonal. 

Tabel 3.1  
Blueprint Extraversion 

Aspek 
Jenis Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Extraversion 1, 11, 21, 31, 41 6, 16, 26, 36, 46 10 
Jumlah Butir   10 

3.3.1.2 Skala Agreeableness 

 Variabel agreeableness pada penelitian ini di ukur menggunakan skala Big 

Five Inventory milik Goldberg (1992). Terdiri atas 50 aitem, yang terbagi ke dalam 

5 sub-scales: Extraversion, agreeableness, consciousness, neuroticism dan 

openness to experience. Pada penelitian ini, dimensi yang digunakan adalah 

agreeableness dimana terdapat 5 aitem favourable dan 5 aitem unfavourable. 

Blueprint agreeablenesss dapat di lihat pada tabel 3.2. Masing-masing pernyataan 

diukur menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai 5. Skala 5 sangat setuju (SS), 

skala 4 setuju (S), skala 3 antara setuju dan tidak setuju (N), skala 2 tidak setuju 

(TS), dan skala 1 sangat tidak setuju (STS). Aitem-aitem dalam skala ini berbicara 

tentang bagaimana kemampuan individu yang cenderung kooperatif dan mudah 

mengalah untuk individu lain ketika sedang membangun relasi personal dan 
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interpersonal sehingga individu menjadi lebih disukai orang lain dalam berelasi 

yang kemudian akan menghasilkan dukungan sosial melalui interaksi sosialnya. 

Tabel 3.2 
Blueprint Agreeableness 

Aspek 
Jenis Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Agreeableness 7, 17, 27, 37, 42, 47 2, 12, 22, 32 10 
Jumlah Butir   10 

3.3.1.3 Skala Depresi 

 Variabel depresi pada penelitian ini di ukur menggunakan Becks 

Depression Inventory – II milik Beck et al. (1996). Terdiri atas 21 kelompok 

pertanyaan, yang terbagi ke dalam 2 jenis aitem. 16 aitem tentang changes in 

sleeping patterns dan 16 aitem tentang changes in appetite. Masing-masing 

pertanyaan diukur dengan memggunakan skala Likert (0), (1), (2), (3). Semakin 

mendekati 0 berarti semakin tidak mendekati gejala depresi aitem, semakin 

mendekati 3 berarti semakin mendekati gejala depresi. Aitem-aitem dalam skala ini 

dibagi kedalam tiga aspek depresi, yakni somatik, afektif dan kognitif.  

Tabel 3.3  
Blueprint Depresi 

Aspek 
Jenis Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Somatik 16, 18, 19. 20, 21  5 
Afektif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14  9 
Kognitif 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17  7 
Jumlah Butir   21 
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data  

 Validitas adalah beberapa kategori serta jumlah dari populasi penelitian 

(Sugiyono, 2004). Sedangkan reliabilitas adalah pengukuran untuk 

menggambarkan alat ukur yang digunakan dalam penelitian memiliki kepastian 

perilaku sebagai alat ukur berdasarkan konsistensi fenomena yang berkaitan 

(Harrison dalam Zulganef, 2006). Peneliti menjabarkan validitas dan reabilitas 

penelitian sebagai berikut.        

 Skala dalam penelitian ini telah melakukan uji validitas konten 

menggunakan CVR (Content Validity Ratio) kepada tiga orang expert. Pertama 

yaitu Ibu Stefani Virlia, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing dan 

dosen yang ahli pada bidang klinis dewasa. Kedua yaitu Ibu Livia Yuliawati, S.Psi., 

M.A., Ph.D. selaku dosen yang ahli pada bidang psikologi positif. Ketiga Ibu 

Novensia Wongpy, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen yang ahli pada bidang 

psikologi positif. Pengambilan data kepada tiga expert dilakukan pada pertengah 

November 2020. Peneliti juga melakukan uji bahasa kepada 10 subjek yang 

merupakan mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir dengan menyebarkan 

kuesioner kepada mahasiswa yang memiliki kriteria sesuai untuk mengisi 

kuesioner.  

3.3.2.1 Validitas dan Reabilitas Extraversion 

 Extraversion merupakan dimensi dari BFI (Big Five Inventory). Alat ukur 

big five factor structure milik Goldberg (1992). Extraversion reliabel dalam 
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penelitian ini dengan skor cronbach’s alpha sebesar 0,870 (Goldberg, 1992). 

Setelah melakukan pengambilan data, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut.  

Berikut ini pada tabel 3.4 adalah hasil uji validitas dan reliabilitas 

extraversion: 

Tabel 3.4  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Extraversion 

Validitas dan Reliabilitas Keterangan 
Alpha Cronbach CITC  

0.841 0.331-0.637 Tidak ada aitem yang di gugurkan 
  
3.3.2.2 Validitas dan Reabilitas Agreeableness 

 Agreeableness merupakan dimensi dari BFI (Big Five Inventory). Alat ukur 

big five factor structure milik Goldberg (1992). Agreeableness reliabel dalam 

penelitian sebelumnya adalah dengan skor cronbach’s alpha sebesar 0,750 (John 

& Srivastava, 1999). Setelah melakukan pengambilan data, peneliti mendapatkan 

hasil sebagai berikut.  

Berikut ini pada tabel 3.5 adalah hasil uji validitas dan reliabilitas 

agreeableness: 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Agreeableness 

Validitas dan Reliabilitas Keterangan 
Alpha Cronbach CITC  

0.719 0.234-0.578 Setelah membuang aitem 2R 
dan 12R 

  
 Pada tabel 3.5, didapatkan hasil alpha cronbach sebesar 0.719 dengan CITC 

antara 0.234 sampai dengan 0.578. CITC yang dipilih berada pada rentan kurang 
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dari 0.3 karena apabila aitem lain kembali dibuang akan lebih menurunkan alpha 

cronbach.  

3.3.2.3 Validitas dan Reabilitas Depresi 

 Alat ukur depresi milik Beck (1996) terdiri atas terdiri atas 21 kelompok 

pertanyaan, yang terbagi ke dalam 3 faktor depresi, yakni 5 somatik, 9 afektif dan 

7 kognitif. 21 aitem tersebut dibagi menjadi 2 jenis yakni 16 aitem tentang changes 

in sleeping patterns dan 16 aitem tentang changes in appetite. Hasil reliabilitas 

memiliki skor cronbach alpha sebesar 0,90 untuk skor total 21 aitem. Untuk faktor 

somatik sebanyak 9 aitem sebesar 0,74, faktor afektif sebanyak 5 aitem sebesar 0,74 

dan faktor kognitif 7 aitem sebesar 0,80. Setelah melakukan pengambilan data, 

peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut.  

Berikut ini pada tabel 3.6 adalah hasil uji validitas dan reliabilitas depresi: 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Depresi 
 

Komponen Validitas dan Reliabilitas Keterangan 
 Alpha 

Cronbach 
CITC  

Somatik 0.676 0.319-0.561 Tidak ada aitem yang 
di gugurkan 

Afektif 0.769 0.374-0.617 Tidak ada aitem yang 
digugurkan 

Kognitif 0.825 0.366-0.682 Tidak ada aitem yang 
digugurkan 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah area penelitian yang tersusun atas objek maupun subjek 

dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan untuk menarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2008). Responden penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang 

menempuh tugas akhir yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi 

(universitas, intitut, akademi) di Surabaya, berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan, dengan rentang usia 18 hingga 28 tahun. Sampel adalah beberapa 

jumlah serta karakteristik dari populasi (Sugiyono, 2008). Besaran sampel dihitung 

menggunakan rumusan Green (1991), N ≥ 50 + 8 m yang digunakan untuk multiple 

correlation dan N ≥ 104 – m yang digunakan untuk partial correlation. 

Menghasilkan N ≥ 50 + 8 m memiliki hasil N ≥ 66, kemudian N ≥ 104 – m memiliki 

hasil N ≥ 106. Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti menggunakan sebanyak 

106 mahasiswa semester akhir yang berada di kota Surabaya dan memiliki persepsi 

sulit terhadap tugas akhir. Penelitian dilakukan di kota Surabaya merupakan kota 

dengan jumlah universitas terbanyak dengan fasilitas mendukung di Jawa Timur 

(Badan Pusat Statistik, 2015). 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

 Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data accidental sampling, 

dimana teknik ini adalah dengan accidental sampling yang digunakan dalam 

menentukan sampel secara kebetulan dengan berbagai sampel yang cocok sebagai 
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sumber data penelitian (Musay, 2013). Kriteria responden penelitian ini adalah 1) 

mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir dan berstatus sebagai mahasiswa di 

perguruan tinggi (universitas, intitut, akademi yang sudah menjalani tugas akhir 

mulai semester 6 atau lebih), 2) berdomisili di Surabaya, 3) berjenis kelamin laki-

laki atau perempuan, 4) rentang usia 18 hingga 28 tahun, 5) bersedia mengisi 

kuesioner, 6) mahasiswa yang memiliki persepsi terhadap tugas akhir sulit. 

3.5 Analisis Data  

 Untuk melakukan analisis data, peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan bantuan JASP 0.11.1. Lalu peneliti melakukan uji asumsi 

yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan tes linearitas menggunakan Test For 

Linearity menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 22.0. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui data dapat terdistribusi secara normal atau tidak 

(Cahyono, 2014). Kemudian peneliti melakukan uji linearitas untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi secara linear (Warsito, 2004). Selanjutnya peneliti 

melakukan uji regresi berganda untuk menguji hipotesis mayor dan uji regresi 

sederhana untuk menguji hipotesis minor pertama dan kedua menggunakan IBM 

SPSS Statistics 22.0, untuk mendapatkan hasil apakah extraversion dan 

agreeableness mampu memprediksi depresi (Field, 2013). Kemudian peneliti 

melakukan uji korelasi parsial yang bertujuan menguji hipotesis minor pertama dan 

kedua, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara extraversion dan 

agreeableness dengan depresi (Field, 2013). Sebagai analisis tambahan, peneliti 
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melakukan uji tabulasi silang antara faktor-faktor yang terjadi pada mahasiswa 

yang sedang menempuh tugas akhir dengan depresi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


