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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

desain korelasional. Model penelitian yang digunakan yakni model yang 

bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel.  

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kecenderungan 

kepribadian extroversion, dukungan orangtua dan relational-efficacy pada siswa 

SMA boarding school X.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri satu variabel tergantung dan dua 

variabel bebas. Variabel tergantung memiliki pengertian yaitu variabel yang 

kehadirannya dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel bebas yaitu 

variabel yang kehadirannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain (Pujiati dan 

Rusliah, tanpa tahun). 

Variabel bebas  : Kecenderungan kepribadian extroversion dan dukungan 

orangtua 

Variabel tergantung : Relational-efficacy  
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3.2.1 Variabel Bebas:  

a. Kecenderungan Kepribadian Extroversion 

Individu dengan kepribadian extroversion merupakan pribadi yang mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Individu dengan kepribadian ini dapat 

ditandai dengan karakteristik yang mudah bersosialisasi, senang bergaul, senang 

berbicara, responsive, santai, bersemangat, bebas, serta memiliki jiwa 

kepemimpinan. 

Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa kecenderungan kepribadian 

extroversion adalah kecenderungan individu untuk senang bersosialisasi dengan 

orang lain serta menjalin relasi dengan orang lain. Tinggi rendahnya 

kecenderungan kepribadian extroversion individu dilihat dari skor total yang 

ditunjukkan melalui alat ukur ini. Oleh sebab itu, semakin tinggi skor total skala 

kecenderungan kepribadian extroversion menunjukkan bahwa kepribadian 

individu semakin extroversion. Sebaliknya, semakin rendah skor total skala 

kecenderungan kepribadian extroversion yang didapatkan, menunjukkan bahwa 

kepribadian individu menjauh dari extroversion atau semakin introversion.  

 

b. Dukungan Orangtua 

Dukungan orangtua merupakan dukungan sosial yang diberikan oleh 

orangtua kepada anaknya guna meningkatkan kesejahteraan psikologis anak serta 

meningkatkan kepercayaan diri anak dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. 

Dengan kata lain dukungan orangtua merupakan dukungan yang diberikan 

oleh orangtua berupa emotional, appraisal, informational dan instrumental 
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support kepada anaknya dengan harapan agar anak dapat meningkatkan 

kesejahteraan dirinya khususnya dalam aspek psikologis. Namun, pada penelitian 

ini hanya berfokus pada dukungan orangtua berupa emotional dan informational 

saja. 

Tinggi rendahnya dukungan orangtua individu dilihat dari skor total yang 

ditunjukkan melalui alat ukur ini  Dengan demikian, semakin tinggi skor total dari 

skala dukungan orangtua menunjukkan bahwa dukungan orangtua yang 

didapatkan oleh individu semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin rendah skor 

total skala yang didapat menunjukkan bahwa semakin rendah pula dukungan 

orangtua yang didapatkan oleh individu. 

 

3.2.2 Variabel Tergantung: 

a. Relational-Efficacy 

Relational-efficacy merupakan kepercayaan individu terhadap dirinya 

untuk dapat menjalin relasi dengan orang lain. Ketika individu memiliki 

relational-efficacy yang tinggi, individu akan percaya bahwa dirinya mampu 

menjaga hubungan yang baik dan mempertahankan hubungan tersebut. 

Tinggi rendahnya relational efficacy individu dilihat dari skor total yang 

ditunjukkan melalui alat ukur ini. Dengan demikian, semakin tinggi skor total 

skala relational-efficacy menunjukkan semakin tinggi pula relational-efficacy 

pada individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total skala yang didapatkan 

menunjukkan bahwa semakin rendah pula relational-efficacy pada individu. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

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

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

dukungan orangtua dan variabel self-efficacy, sedangkan variabel kepribadian 

menggunakan skala kepribadian Eysenck dan Barett (dalam Francis, Lewis, dan 

Ziebert, 2006). 

Skala yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel tersebut berupa skala 

Likert. Pada skala social support terdiri dari tujuh pilihan jawaban, yakni angka 1 

(Tidak Sama Sekali) dan 7 (Sangat Banyak). Skala self-efficacy terdiri dari tujuh 

pilihan jawaban, yakni angka 1 (Sangat Tidak Baik) dan 7 (Sangat Baik) dan 

skala kepribadian extroversion terdiri dari lima pilihan jawaban, yakni angka 1 

(Sangat Tidak Setuju) dan 5 (Sangat Setuju). 

 

3.3.1.1 Alat Ukur Kecenderungan Kepribadian Extroversion 

Alat ukur kecenderungan kepribadian extroversion ini merupakan alat ukur 

kepribadian Eysenck dan Barett (dalam Francis, Lewis, dan Ziebert, 2006). Alat 

ukur tersebut memiliki indikator-indikator yang sebelumnya telah dipaparkan oleh 

peneliti sebelumnya.  

Alat ukur terdiri dari lima pilihan jawaban, subjek dapat memilih angka 1 

(Sangat Tidak Setuju) dan 5 (Sangat Setuju) berdasarkan dengan kondisi dirinya. 

Semakin besar angka yang diberikan menunjukkan semakin extroversion. 
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Semakin kecil angka yang diberikan oleh subjek, semakin introversion. Alat ukur 

kecenderungan kepribadian extroversion ini berdasarkan teori kepribadian 

Eysenck. Alat ukur ini terdiri dari 10 butir aitem favorable dan 2 butir aitem 

unfavorable. 10 aitem menunjukkan aitem extroversion, sedangkan 2 lainnya 

menunjukkan aitem introversion. Berikut tabel blueprint yang dimaksudkan oleh 

peneliti:  

 

 

Aspek Favorable Jumlah 

Favorable 

 

Unfavorable 

Total 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9,11,12 

7, 10 

10 

 

2 

12 

 

3.3.1.2 Alat Ukur Dukungan Orangtua 

Alat ukur dukungan orangtua ini merupakan alat ukur yang dikembangkan 

oleh Park dan Kim (2008). Adapun alat ukur tersebut memiliki indikator-indikator 

yang tertulis dalam blueprint dukungan orangtua (Tabel 3.2).   

Alat ukur ini terdiri dari tujuh pilihan jawaban, yakni 1 (Tidak Sama 

Sekali) dan 7 (Sangat Banyak). Semakin besar angka yang diberikan oleh subjek, 

semakin banyak dukungan yang diterima. Semakin kecil angka yang diberikan, 

semakin sedikit dukungan yang diterima oleh subjek. Alat ukur dukungan 

orangtua ini terdiri atas 2 indikator yakni emotional support dan informational 

support. Kedua indikator ini digunakan karena kedua indikator inilah yang 

berperan besar terhadap dukungan pada subjek. Alat ukur ini  terbagi menjadi 9 

Tabel 3.1 Blueprint Kecenderungan Kepribadian Extroversion  
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butir aitem favorable, 5 aitem pada indikator emotional support dan 4 aitem pada 

informational support. Berikut tabel blueprint yang dimaksudkan oleh peneliti:  

 

Indikator Favorable Jumlah 

Emotional support 

Informational support 

 

Total 

1, 3, 5, 9, 11 

2, 6, 10, 12 

 

 

5 

4 

 

9 
 

 

3.3.1.3 Alat Ukur Relational-Efficacy 

Alat ukur relational-efficacy ini merupakan alat ukur yang telah 

dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Adapun alat ukur tersebut memiliki 

aitem-aitem yang tertulis dalam blueprint relational-efficacy (Tabel 3.3).   

Alat ukur ini terdiri dari tujuh pilihan jawaban, yakni 1 (Sangat Tidak 

Baik) dan 7 (Sangat Baik). Semakin besar angka yang diberikan oleh subjek, 

semakin baik efficacy subjek. Semakin kecil angka yang diberikan, semakin 

kurang baik efficacy subjek. Berikut tabel blueprint yang dimaksudkan oleh 

peneliti:  

 

Aitem 

Seberapa baik Anda menjaga hubungan baik dengan teman-teman Anda? 

Seberapa baik Anda menjaga hubungan baik dengan junior & senior Anda di 

institusi Anda? 

Seberapa baik Anda menjaga hubungan baik dengan adik dan kakak Anda? 

Seberapa baik Anda menjaga hubungan baik dengan orang tua Anda? 

Seberapa baik Anda menjaga hubungan baik dengan kerabat Anda? 

Seberapa baik Anda menjaga hubungan baik dengan guru Anda? 

 

Tabel 3.2 Blueprint Dukungan Orangtua  

Tabel 3.3 Blueprint Skala Relational-Efficacy  
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Sebuah alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika skor total 

berkorelasi tinggi dengan skor murni dari alat ukur tersebut. Reliabilitas dapat 

juga diartikan dengan seberapa tinggi nilai korelasi antara skor total dengan dua 

alat tes yang bersifat paralel. Sedangkan validitas merupakan acuan terhadap 

ketepatan dan kecermatan dari hasil pengukuran (Azwar, 2014). 

 Aitem dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi dengan skor 

total ≥ 0,3. Sebuah  alat ukur danggap reliabel jika memiliki Alpha Cronbrach ≥ 

0,7 (Azwar, 1999). 

 

3.3.2.1 Skala Kecenderungan Kepribadian Extroversion 

 Pada penelitian ini, skala kecenderungan kepribadian extroversion 

merupakan adaptasi dan dikembangkan oleh Eysenck dan Barett (dalam Francis, 

Lewis, dan Ziebert, 2006). Dalam penelitian ini nilai validasi koefisien korelasi 

skala kecenderungan kepribadian extroversion sebesar ≥ 0,3  dan reliabilitas skala  

adalah 0,85. Untuk mendapatkan hasil tersebut, peneliti harus menggugurkan tiga 

aitem yakni aitem nomor 1, aitem nomor 7, dan aitem nomor 10. 

 

3.3.2.2 Skala Dukungan Orangtua 

 Pada penelitian ini, skala dukungan orangtua merupakan alat ukur yang 

telah diadaptasi dan dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Dalam penelitian 

ini nilai validasi koefisien korelasi skala dukungan orangtua sebesar ≥ 0,3 dan 

reliabilitas skala  adalah 0,9. 
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3.3.2.3 Skala Relational-Efficacy 

 Pada penelitian ini, skala relational efficacy merupakan alat ukur yang 

telah diadaptasi dan dikembangkan oleh Park dan Kim (2008). Dalam penelitian 

ini nilai validasi koefisien korelasi skala relational-efficacy sebesar ≥ 0,3  dan 

reliabilitas skala  adalah 0,7. 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Dalam metode penelitian, populasi dapat diartikan sebagai sekelompok 

objek yang menjadi bahan penelitian. Oleh sebab itu, populasi merupakan 

keseluruhan dari objek penelitian. Sedangkan sampel berarti mewakili populasi 

yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan yang dapat digeneralisasikan 

(Bungin, 2011). Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini harus memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa kelas 10 SMA di boarding school X 

b. Berusia usia 15 – 17 tahun   

c. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan  

d. Tinggal di dalam asrama 

e. Kedua orangtua masih hidup 

Jumlah sampel yang peneliti dapatkan sebanyak 109 sampel yang berasal 

dari siswa kelas 10. Alasan peneliti menggunakan siswa kelas 10 sebagai 

sampel karena masa ini merupakan masa peralihan dari bangku SMP menuju 

bangku SMA. Pada masa ini pula siswa memasuki lingkungan baru.   



40 
 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel merupakan bagaimana cara peneliti 

melakukan pengambilan atau penarikan sampel penelitian, bagaimana rancangan 

peneliti agar sampel yang telah didapatkan menjadi sampel yang representatif 

(Bungin, 2011). 

 Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik ini menjadi 

pilihan peneliti karena memang jumlah populasi dari subjek, yakni siswa kelas 10 

SMA di boarding school X  tidak terlalu banyak.  

 

3.5 Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data 

adalah teknik korelasi ganda. Teknik ini digunakan untuk melihat hubungan 

antara tiga variabel penelitian ini. Selain korelasi ganda, teknik korelasi parsial 

juga akan digunakan untuk mengukur satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen (Spiegel dan Stephens, 2007). 

 Hipotesis yang akan diuji menggunakan teknik korelasi ganda dalam 

penelitian ini adalah kecenderungan kepribadian extroversion, dukungan 

orangtua, dan relational-efficacy secara bersamaan. Variabel yang akan diuji 

menggunakan teknik korelasi parsial, yakni kecenderungan kepribadian 

extroversion dengan relational-efficacy pada siswa SMA di boarding school X 

dengan mengendalikan dukungan orangtua serta dukungan orangtua dengan 
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relational-efficacy pada siswa SMA di boarding school X dengan mengendalikan 

kecenderungan kepribadian extroversion. 

  


