
32 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana analisis 

data yang didapatkan berupa angka yang diolah menggunakan metode statistika. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yang bertujuan 

untuk memperoleh hubungan antar variabel yang akan diteliti (Azwar, 2013a).  

Hubungan antar variabel yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah variabel 

kecenderungan kepribadian ekstroversi dan variabel dukungan sosial dari teman. 

1.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1   Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah : 

Variabel bebas  : Kecenderungan Kepribadian Ektroversi 

Variabel terikat : Dukungan Sosial dari Teman 

1.2.2 Definisi Operasional 

a. Kecenderungan kepribadian ekstroversi

Kecenderungan kepribadian ekstroversi adalah kepribadian yang menyukai

untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Kepribadian ekstroversi mudah untuk 

beradaptasi dengan lingkungan, dan senang berada di dalam lingkup sosial. Dalam
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mengerjakan suatu hal, kepribadian ekstroversi menyukai pekerjaan yang bersifat 

kelompok dibandingkan pekerjaan individu. 

Kecenderungan kepribadian ekstoversi seseorang ini ditunjukkan dari nilai 

skor total subjek dari skala kepribadian ekstroversi dan introversi. Semakin tinggi 

skor total yang didapatkan oleh subjek, maka subjek memiliki kecenderungan 

ekstroversi. Sebaliknya, semakin rendah skor total subjek, maka subjek memiliki 

kecenderungan introversi. 

 

b. Dukungan sosial dari teman 

Dukungan sosial dari teman adalah dukungan yang membuat individu merasa 

dipahami, dimengerti, dan dapat berbagi masalah.  

Tinggi rendahnya intensitas dukungan sosial dari teman  ditunjukkan melalui 

hasil nilai skor total subjek dari skala dukungan sosial dari teman. Semakin tinggi 

skor total dukungan sosial subjek, maka semakin besar dukungan sosial dari teman 

yang diterimanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor total dukungan sosial 

dari teman, semakin kecil pula dukungan sosial dari teman yang diterimanya.  

 

1.3 Instrumen Penelitian 

1.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa 

skala. Dalam skala peneliti, terdapat dua skala yang akan diukur. Skala yang pertama 

adalah skala kepribadian ekstroversi yang diambil dari short-form Revised Eysenck 
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Personality Questionnaire yang dikembangkan oleh Eysenck & Barret (dalam 

Francis et al., 2006) dan skala yang kedua adalah skala dukungan sosial dari teman 

yang dikembangkan oleh Park & Kim (1999). 

 

1.3.1.1 Skala Kecenderungan Kepribadian Ekstroversi 

Skala kecenderungan kepribadian ekstroversi yang digunakan adalah skala 

adaptasi dari short-form Revised Eysenck Personality Questionnaire yang 

dikembangkan oleh Eysenck & Barrett (dalam Francis et al., 2006) yang  

mengandung 10 item favorable dan dua item unfavorable sebagai berikut : 

Table 3.1 

Blue Print Kecenderungan Kepribadian Ekstroversi 

 

 Aspek      Nomor Pernyataan       Jumlah 

          

     Favorable         Unfavorable 

        Ekstroversi 1,2,3,4,5,6,7,8, 7, 10   12 

  9,11,12 

        Jumlah        12 

 

Alat ukur ini disusun menggunakan skala interval yang terdiri dari 12 

pernyataan, dimana untuk item favorable memiliki skor 5 (sangat setuju) hingga 1 

(sangat tidak setuju) dan unfavorable dengan skor 1 (sangat setuju) hingga 5 (sangat 

tidak setuju). Semakin tinggi skor total yang didapatkan oleh subjek, kecenderungan 

kepribadian ekstroversinya juga semakin tinggi dibandingkan kecenderungan 

kepribadian introversi. 
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1.3.1.2 Skala Dukungan Sosial dari Teman 

Skala untuk dukungan sosial dari teman mengikuti skala utama yang 

dikembangkan oleh Park & Kim (1999) yang telah diadaptasi oleh rekan Park & 

Kim di Indonesia. Skala ini mengandung 12 item favorable sebagai berikut : 

Table 3.2 

Blue Print dukungan sosial dari teman skala Park & Kim 

 

 Aspek         Nomor Pernyatan          Jumlah 

                Favorable  

 Dukungan emosional                1,3,5,7,9,11         6 

 Dukungan informatif                 2,4,6,8,10,12         6 

 Jumlah                        12 

Alat ukur ini disusun menggunakan skala interval yang terdiri dari 12 

pernyataan, dimana tersedia tujuh pilihan jawaban dengan skor 1 (tidak sama sekali) 

hingga 7 (sangat banyak). Semakin tinggi skor total subjek, maka dukungan sosial 

dari teman yang didapatkannya semakin besar. 

 

1.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas alat ukur merupakan ketepatan skala dalam menjalankan fungsi yang 

akan diukur. Untuk mendapatkan validitas alat ukur yang baik, maka  isi dan 

kegunaan dari alat ukur itu sendiri menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan. 

Ketepatan alat ukur dikatakan memiliki validitas yang rendah apabila menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan pengukurannya (Azwar, 2013a).  

Untuk mendapatkan skala yang valid, maka diperlukan uji coba item sebelum 

disebarluaskan. Skala yang valid adalah skala yang mudah dimengerti tata bahasanya 
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oleh subjek (Bungin, 2011). Untuk mendapatkan hasil validitas alat ukur, maka perlu 

dilakukan korelasi skor item dengan total skor dari setiap skala, yaitu skala 

kecenderungan kepribadian ekstroversi dan skala dukungan sosial dari teman. Uji 

validitas menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0.0.0. Item dinyatakan valid 

apabila memiliki koefisien korelasi > 0,3 dan p-value < 0,05 (Azwar, 2013b). 

Selain validitas alat ukur, yang perlu diperhatikan adalah reliabilitas alat ukur. 

Reliabilitas adalah seberapa besar suatu alat ukur dapat dipercaya. Alat ukur yang 

dapat dipercaya berarti memiliki nilai reliabilitas yang stabil tanpa perbedaan yang 

menonjol pada saat digunakan kembali kepada kelompok subjek yang sama (Azwar, 

2013b). Untuk mengukur reliabilitas alat ukur menggunakan metode Alpha Cronbach 

dengan bantuan program SPSS versi 22.0.0.0. Hasil reliabilitas dinyatakan baik 

apabila hasil alpha cronbach > 0,7.  

Validitas dan reliabilitas yang diukur dalam penelitian ini adalah skala 

kecenderungan kepribadian ekstroversi dan skala  dukungan sosial dari teman. 

Sebelumnya, skala kecenderungan ekstroversi short-form Revised Eysenck 

Personality pernah digunakan pada penelitian milik Francis et al (2006). Hasil 

validitas menunjukkan koefisien korelasi item dan skor total > 0,3 dengan alpha 

cronbach   0,8523. Validitas dan reliabilitas pada penelitian tersebut memiliki hasil 

yang baik, sehingga skala kecenderungan kepribadian ekstroversi dapat digunakan 

lagi untuk penelitian selanjutnya. Untuk skala dukungan sosial dari teman 

menggunakan skala yang dikembangkan oleh Park & Kim (1999). Skala ini telah 

diadaptasikan oleh rekanan yang berada di Indonesia. Hasil uji coba skala yang 
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dilakukan oleh rekanan Park & Kim di Indonesia tidak ditemukan, sehingga peneliti 

memutuskan untuk melakukan  uji coba lagi untuk skala ini.  

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk penelitian ini, hasil skala 

kecenderungan kepribadian ekstroversi menunjukkan koefisien korelasi item dan skor 

total di rentang 0,538 dan 0,886 dengan alpha cronbach 0,952. Hasil pada skala 

dukungan sosial dari teman, menunjukkan koefisien korelasi item dan skor total di 

rentang 0,616 dan 0,922 dengan alpha cronbach  0,960. Validitas dan reliabilitas dari 

kedua skala tersebut menunjukkan hasil yang baik dan tidak ada item yang gugur 

dalam penelitian ini.  

 

1.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Azwar (2013a), populasi adalah suatu kelompok individu yang akan 

menjadi subjek untuk diberikan generalisasi dari hasil penelitian. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 40 remaja akhir yang berada di Surabaya. Karakteristik subjek 

berusia 18-21 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami perceraian 

orangtua secara resmi. 

 

1.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan snowball 

sampling. Menurut Sugiyono (2013), snowball sampling merupakan teknik 

pengambilan  sampel yang dimulai dari seorang subjek. Subjek tersebut kemudian 
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akan memberikan  rekomendasi teman lainnya yang bisa dijadikan sebagai subjek 

selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai jumlah subjek yang direncanakan 

terpenuhi. Dalam sebuah penelitian, menurut Roscoe (dalam Sekaran, 2003) jumlah 

minimal sampel yang baik adalah 30 orang. 

 Pada penelitian ini, jumlah subjek penelitian adalah  40 orang  remaja akhir 

yang berada di Surabaya, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 18-21 tahun 

yang mengalami perceraian orangtua. Subjek diminta ketersediaannya untuk mengisi 

kuesioner yang selanjutnya menjadi data peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling karena keterbatasan lembaga atau komunitas khusus bagi remaja 

akhir yang mengalami perceraian orangtua di Surabaya. Peneliti mencari subjek satu 

persatu dengan bantuan rekomendasi dari subjek yang sebelumnya. 

 

1.5 Analisis Data 

 Pada penelitian ini, analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan uji 

statistik korelasi. Uji korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Analisis data ini menggunakan uji statistik yang terdapat dalam 

program komputer, dimana lebih memudahkan bagi peneliti untuk menganalisis hasil 

data yang telah diperolehnya (Bungin, 2011). Variabel yang akan diukur dalam 

penelitian ini adalah variabel kecenderungan kepribadian ekstroversi dan variabel 

dukungan sosial dari teman. Untuk memenuhi kriteria uji statistik tersebut, maka 

diperlukan sebuah uji asumsi yang dilakukan yaitu uji normalitas.  
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Uji normalitas berguna untuk menentukan normal atau tidaknya data agar bisa 

menentukan metode apa yang dapat digunakan untuk menganalisa hipotesis 

(Sugiyono, 2013). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila p-value > 0,05 dan 

berdistribusi tidak normal apabila p-value < 0,05. 

Tahap selanjutnya setelah uji normalitas ditemukan adalah pengujian 

hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistik parametrik Pearson 

Product Moment untuk data berdistribusi normal, dan uji statistik non-parametrik 

Spearman’s Rho untuk data yang berdistribusi tidak normal (Bungin, 2011). 

Penelitian ini menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga uji statistik 

menggunakan Pearson Product Moment. Hipotesis diterima apabila p-value < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


