
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kuantitatif  dengan desain

komparatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  perbedaan

relational  self-efficay ditinjau  dari  jenis  kelamin  pada  mahasiswa  penerima

program beasiswa Universitas X Surabaya. Metode penelitian kuantitatif adalah

metode penelitian yang dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan

analisa data yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang

sudah ada ketetapannya (Sugiyono, 2010). 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri atas satu variabel tergantung dan satu variabel bebas.

Variabel  tergantung  adalah  variabel  yang  keadaannya  dapat  dipengaruhi  oleh

variabel  lain,  lalu  variabel  bebas  adalah  variabel  yang  keadaannya  tidak

dipengaruhi oleh variabel (Pujiati dan Rusliah, tanpa tahun).

Variabel Bebas : Jenis Kelamin

Variabel Tergantung : Relational Self-Efficacy

3.2.1 Variabel Bebas

a. Jenis Kelamin
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Jenis kelamin (seks) merupakan sebuah pembeda antara laki-laki dengan

perempuan secara biologi sejak mereka dilahirkan. Seks berkaitan dengan dengan

fungsi  tubuh  seorang  laki-laki  maupun  fungsi  tubuh  seorang  perempuan.

Perbedaan biologis dan fungsi biologis antara laki-laki dengan perempuan tidak

dapat dipertunjukkan diantara keduanya (Hungu, 2007). Untuk mengetahui hal itu

subjek cukup memberi keterangan mengenai jenis kelamin pada kuesioner.

3.2.2 Variabel Tergantung

a. Relational Self-Efficacy

Relational  Self-Efficacy adalah  keyakinan  diri  untuk  terlibat  dalam

kegiatan pemeliharaan hubungan yang dianggap penting, dalam pembentukan dan

pemeliharaan  hubungan  (Morúa  &  Lopez,  2005).  Secara  intuitif,  orang  yang

memiliki Relational Self-Efficacy yang tinggi akan merasa nyaman untuk terlibat

dalam sebuah  interaksi  sosial,  seperti  yang  mereka  anggap  dan  yakini  bahwa

mereka memiliki  keterampilan yang diperlukan untuk mempertahankan sebuah

hubungan. Oleh karena itu dalam hal keterlibatan mereka pada interaksi sosial

akan cenderung untuk merasakan suasana hati yang lebih positif. 

Perbedaan  relational  self-efficacy yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  dan

mahasiswi penerima beasiswa Universitas X Surabaya dapat dilihat dari total skor

yang diperoleh dari hasil skala ukur relational self-efficacy ini.

3.3 Instrumen Penelitian
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3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah

skala yang dikembangkan oleh Park dan Kim (2008) dan sedang diadaptasi oleh

rekanan di Indonesia  yang terdiri  untuk mengukur dua variabel  yaitu,  variabel

perbedaan jenis kelamin dan variabel relational self-efficacy. 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut ialah skala Likert.

Pada skala  relational  self-efficacy  terdiri  tujuh pilihan jawaban,  yakni angka 1

sangat buruk hingga angka 7 yang menunjukkan sangat baik.

3.3.2 Alat Ukur Relational-Efficacy

Alat ukur untuk variabel relational self-efficacy adalah alat ukur yang telah

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Alat ukur ini terdiri dari tujuh pilihan

jawaban, 1 (Sangat buruk) hingga 7 (Sangat baik).  Semakin besar angka yang

dipilih  oleh  subjek  maka  semakin  baik  relational-efficacy subjek,  begitu

sebaliknya. Berikut blueprit yang dimaksudkan oleh peneliti ;

Tabel 3.1

Tabel Blue Print

Skala Self Efficacy
Aspek Relational

Nomer Items

3,6,9,12,15,18

3.3.3 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data
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Validitas dapat diartikan sebagai kesahihan atau keabsahan dari sebuah alat

tes. (Azwar, 2014). Validitas ditemukan oleh ketepatan daripada hasil pengukuran.

Validitas  berkenaan  dengan  ketepatan  alat  ukur  terhadap  konsep  yang  diukur,

sehingga betulbetul mengukur apa yang seharusnya diukur.. Artinya alat tersebut

dapat  memberikan  hasil  ukur  sesuai  dengan  maksud  pengukuran,  atau  sama

dengan  maksud  pengukuran  atau  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  peneliti

rumuskan. Setiap item dari sebuah alat ukur diharap mempunyai  p < 0,05 dan r

>0,3 agar bisa dianggap valid.

Reliabilitas  merupakan keandalan dan kestabilan  sebuah alat  ukur.  Alat

ukur yang memiliki  reliabilitas tinggi adalah alat  ukur yang setelah digunakan

dalam beberapa  kali  pengukuran  terhadap  sejumlah  individu  yang  sama  akan

menunjukkan hasil yang relatif sama. Reliabilitas harus bernilai di atas dari 0,7

supaya bisa dikatakan reliabel.  Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas

kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach (Azwar,

2000). Jadi sebuah alat ukur dianggap reliabel jika memiliki  Alpha Cronbrach >

0,7.

3.3.4 Skala Relational Self-Efficacy

Skala relational self-efficacy merupakan alat ukur yang telah diadaptasi dan

dikembangkan  oleh  Park  dan  Kim  (2008)  beserta  timnya  di  Indonesia.  Pada

penelitian sebelumnya, reliabilitas alat ukur ini adalah 0,81 (Park dan Kim, 2008).

Skala relasional self-efficacy terdiri dari 6 item dan item yang memenuhi standar
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juga  sejumlah  6  item,  sehingga  tidak  ada  item  yang  gugur.  Uji  reliabilitas

penelitian ini menunjukkan hasil 0,760.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi dan Sampel

Menurut  Sugiyono  (2010)  Populasi  merupakan  metode  pengukuran  dari

populasi  adalah  kumpulan  wilayah  yang  telah  digeneralisasi  yang  terdiri  atas

subjek  atau  objek yang mempunyai  kuantitas  dan  karakter  tertentu  yang telah

ditetapkan oleh  peneliti.  Populasi  merupakan kumpulan  lengkap dari  beberapa

elemen  sejenis  yang  dapat  dibedakan  berdasarkan  karakteristiknya.  Pemakaian

sampel memiliki tujuan agar mempermudah penelitian dengan cara mengambil

bagian dari populasi yang memiliki sebuah peluang sama untuk menjadi sampel,

sehingga sampel tersebut bisa mewakili populasi yang akan diteliti. Populasi dan

sampel yang akan diteliti dari penelitian ini adalah para mahasiswa dan mahasiswi

program  beasiswa  Universitas  X  Surabaya,  sebanyak  56  individu  dari  124

individu yang terdaftar oleh Badan Kemahasiswaan Universitas X pertahun 2015-

2016  sebagai  mahasiswa  penerima  program beasiswa  sosial  ekonomi,  dengan

karakteristik  subjek  adalah  mahasiswa aktif  di  Universitas  X dan  berasal  dari

berbagai jurusan serta angkatan.
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    3.4.2  Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti  menggunakan  teknik  snowball  sampling  dalam  pengambilan

sampel. Snowball  sampling adalah  salah  satu  teknik  sampling  non-probabiliti

yang awalnya jumlah sedikit, kemudian sampel awal tersebut dapat mengarahkan

ke sampel-sampel lain (Sugiyono, 2001). Cara ini dipilih untuk digunakan karena

peneliti hanya mengetahui satu atau dua subjek yang berdasar penilaian peneliti

bisa dijadikan sampel, dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima program

beasiswa  Universitas  X  di  Surabaya.  Penelitian  ini  memiliki  izin  dari  pihak

kemahasiswaan  Universitas  X,  namun  data  nama-nama  dan  identitas  tidak

deiperkenankan untuk dilihat oleh peneliti.  Karena peneliti menginginkan lebih

banyak  lagi,  lalu  peneliti  meminta  subjek  yang  dikenali  untuk  menunjukkan

subjek  lain yang dikira-kira bisa dijadikan sampel / mahasiswa penerima program

beasiswa Universitas X di Surabaya.

3.5 Analisis Data

Penelitian  ini  akan  menganalisis  data  dengan  menggunakan  program

statistika  SPSS.  Untuk  menguji  hipotesa  penelitian  ini,  uji  statistik  yang  akan

digunakan adalah  uji  beda,  untuk membedakan  relational self-efficacy ditinjau

dari perbedaan jenis kelamin pada mahasiswa program beasiswa Universitas X di

Surabaya. Uji asumsi yang dipakai adalah uji normalitas dan homogenitas. Karena

data penelitian adalah data nominal maka data tidak berdistribusi dengan normal,

maka dari itu akan dilakukan uji statistik nonparametrik untuk mencari perbedaan
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dengan Uji Chi Square (Sugiyono, 2007). Uji Chi Square dipilih untuk melakukan

uji beda data dari penelitian ini yang dimana datanya adalah data nominal untuk

variabel jenis kelamin dan data ordinal untuk variabel relasional self-efficacy. 


