
 

 

 

 

III . METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Tunas Harapan Bandar Lampung, waktu 

penelitian ini adalah semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode ilmiah 

yang analisisnya dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran data dan hasilnya (Arikunto, 2006).Dalam penelitian ini digunakan 

pendekatan kuantitatif, karena hasil yang diperoleh melalui penelitian berupa 

data kuantitatif seberapa besar hubungan komunikasi interpersonal dengan 

kepercayaan diri siswa.Data penelitian berupa skor (angka-angka) dan 

diproses melalui pengolahan statistik, selanjutnya dideskripsikan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai variabel komunikasi interpersonal dan 

variabel kepercayaan diri siswa. 

 

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat hubungan antara variabel bebas 

yaitu kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi dengan variabel terikat 

yaitu komunikasi interpersonal. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis hubungan antara kepercayaan diri siswa 
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dalaminteraksi sosial dan komunikasi interpersonal menggunakan teknik 

analisis Product Moment Pearson dengan rumus:  

})(}{)({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan:  

r  = koefisien korelasi Pearson 

∑XY = jumlah hasil skor X dan Y 

∑X  = jumlah skor X 

∑Y  = jumlah skor Y 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor X 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor Y  

N  = jumlah peserta  

 

 

C. Sampel 

Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun 2012 / 2013.Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan adalah Sampel Random Berkelompok (Cluster 

Sampling) yaitu dengan membagi populasi sebagai cluster-cluster kecil, lalu 

pengamatan dilakukan pada sampel cluster yang dipilih secara random. 

Sampel yang ditentukanadalah siswa kelas VIISMP Tunas Harapan Bandar 

Lampung.Berdasarkan data, jumlah siswa kelas VII berjumlah 47 orang. 

 

 Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

 

 

Kelas 
Kelas VII 

A 22 

B 25 

Jumlah 47 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada dua variabel yaitu: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2010).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2010).Variabel terikat dalam penelitian ini adalah komunikasi 

interpersonal. 

 

2. Definisi Operasi Variabel 

a. Kepercayaan Diri Siswa dalam Berkomunikasi 

Kepercayaan diri dalam berkomunikasi adalah keyakinan akan 

kemampuan, dan kekuatan pada diri siswa dalam melakukan hubungan 

timbal balik dengan teman-teman sebayanya dan dapat memberikan 

sesuatu yang menyenangkan bagi teman-temannya disekolah. 

Kemampuan untuk mampu mengeluarkan pendapat, memberi 

tanggapan, dan melakukan komunikasi dengan orang lain. 
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b. Komunikasi interpersonal 

Komunikasi Interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan 

pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang secara spontan 

dan informal. Komunikasi interpersonal terjadi dalam interaksi tatap 

muka antara beberapa pribadi. Komunikasi interpersonalmerupakan 

interaksi tatap muka antara dua orang atau beberapa orang dimana 

pengirim dapat menyampaikan secara langsung, dan penerima pesan 

dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Skala 

Dalam penelitian ini skala yang digunakan ialah skala model Likert. 

Menurut Sukardi (2005: 146), skala  model Likert menilai sikap atau 

tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden.Skala model 

Likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya (Azwar ,  2003).  

 

Dengan skala model Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator  variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 
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Prosedur dalam membuat skala model Likert adalah sebagai berikut  

a. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, relevan dengan 

masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas 

disukai dan tidak disukai 

b. Kemudian item-item tersebut dicoba kepada sekelompok responden 

yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti 

c. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia 

menyenangi (+) atau tidak menyukainya (-). Responsi tersebut 

dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi 

diberikan skor tertinggi. Tidak ada masalah untuk memberikan skor 4 

untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. 

Yang penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. 

Demikian juga, apakah jawaban “setuju” atau “tidak setuju” disebut 

yang disenangi, tergantung isi dari item-item yang disusun 

d. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor 

masing-masing item dari individu tersebut 

e. Respons dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat 

nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. 

Misalnya, respons responden pada upper 25% dan lower 25% 

dianalisis untuk melihat sampai berapa jauh tiap item dalam kelompok 

ini berbeda. Item-item yang tidak menunjukan beda yang nyata, apakah 

masuk ke dalam skor tinggi atau rendah juga dibuang untuk 

mempertahankan konsistensi internal dari pernyataan(Nazir, 2009). 
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Tabel 3.2 

 Skor Skala Likert 

 

Jawaban Skor Favorable Skor Unfavorable 

Sangat Sesuai 5 1 

Sesuai 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak sesuai 2 4 

Sangat tidak sesuai 1 5 

 

Skala ini terdiri dari empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai 

(S), ragu-ragu (RG), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Penilaian 

item favorabel bergerak dari skor 5 menunjukkan sangat sesuai (SS), 4 sesuai 

(S), 3 ragu-ragu (RG), 2 tidak sesuai (TS), 1 menunjukkan sangat tidak sesuai 

(STS). Sedang item unfavorable bergerak dari 1 sangat sesuai (SS), 2 sesuai 

(S), 3 ragu-ragu (RG) , 4 tidak sesuai (TS), 5 sangat tidak sesuai (STS).Skala 

yangakan digunakan yaitu skala kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan 

skala komunikasi interpersonal. 

 

a. Skala Komunikasi Interpersonal 

Tabel 3.3 

 Kisi-kisi Skala Komunikasi Interpersonal 

 

Variabel Indikator Deskriptor 

Komunikasi 

Interpersonal 

 

 

 

 

 

a. Keterbukaan 

 

 

 

 

1. Saling bertukar pendapat 

2. Mudah akrab dengan teman 

3. Cenderung diam ketika sedang diajak 

berbicara dengan teman 

4. Hanya mau berbicara pada teman-

teman tertentu 

5. Kurang nyaman berbicara pada orang 
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Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Deskriptor 

6. Mengungkapkan masalah yang 

sedang dihadapi kepada teman 

b. Empati 

1. Peka terhadap apa yang sedang teman 

rasakan 

2. Mendengarkan teman dengan baik, 

ketika teman bicara 

3. Bijaksana dalam menanggapi 

pembicaraan teman 

4. Peduli terhadap pembicaraan yang  

sedang dilakukan teman  

5. Kurang mmperhatikan inti 

pembicaraan 

6. Menunjukan ekspresi wajah yang tepat 

sebagai bentuk respon kepada lawan 

bicara 

7. Bersikap cuek terhadap teman 

8. Menyadari bahwa teman saya memiliki 

perasaan dan keinginan yang berbeda 

9. Menanggapi pembicaraan teman 

seperlunya saja 

10. Enggan memberikan pujian ketika 

teman mengutarakan pendapat yang 

baik 

c. Dukungan 

 

 

 

 

 

1. Enggan menanggapi teman yang 

sedang berbicara 

2. Teman harus sependapat dengan saya 

3. Menyapa teman terlebih dahulu 

4. Suka memotong pembicaraan orang 

lain 

5. Meminta tanggapan kepada teman saat 

mengeluarkan pendapat 
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Variabel 

 

 

 

Indikator Deskriptor 

6. Menyambut dengan baik ketika teman 

ingin mengajak berbicara 

7. Suka memberi pujian kepada lawan 

bicara 

8. Suka menentang pendapat teman 

9. Mengambil kesimpulan dari setiap 

pembicaraan teman 

10. Kurang lancar dalam berkomunikasi 

dengan teman 

d. Rasa Positif 

1. Merasa mudah beradaptasi dengan 

teman dilingkungan baru 

2. Merasa mudah untuk disukai orang 

lain 

3. Merasa orang yang fleksibel 

4. Merasa kaku dalam berbicara 

5. Merasa bahwa teman-teman nyaman 

untuk berbicara pada saya 

6. Menilai negative terhadap apa yang 

akan dibicarakan oleh teman 

7. Kurang berani untuk bertanya dan 

mengungkapkan pendapat saat belajar 

kelompok 

e. Kesetaraan 

1. Berani berbicara kepada orang yang 

lebih tua dari saya 

2. Tidak menggurui teman yang sedang 

berbicara pada kita 

3. Sulit mengutarakan pendapat saat 

berada didepan kelas  

4. Lebih memilih diam saat guru meminta 

pendapat 
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b. Skala Rasa Percaya Diri 

Skala kepercayaan diri disusun dari ciri-ciri individu, menurut Lauster 

(dalam Ghufron dan Risnawati, 2010)ciri-ciri rasa percaya diri yaitu yakin 

pada kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan 

realistis.Jumlah skala rasa percaya diri terdiri dari item favorabel dan 

unfavorabel. 

Tabel 3.4 

 Kisi-kisi Skala Kepercayaan Diri 

 

Variabel Indikator Deskriptor 

Kepercayaan 

Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yakin pada 

kemampuan 

diri 

1. Merasa mampu berbicara didepan kelas 

dengan baik 

2. Yakin bisa menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari guru dengan baik 

3. Kurang berani untuk mengeluarkan 

pendapat saat presentaasi didepan kelas 

4. Takut salah dalam mengeluarkan 

pendapat saat berdiskusi dengan teman 

5. Merasa yakin bisa menjadi teman untuk 

bertukar pendapat dikelas 

6. Tidak akan menghindar jika teman 

memanggil untuk berbincang-bincang 

2. Optimis 1. Memiliki cita-cita untuk menjadi 

pembicara dalam sebuah acara 

2. Berkeinginan untuk menjadi presenter 

atau pembawa acara dalam acara TV 

3. Merasa kurang berminat bila diminta 

untuk berbicara didepan umum 

4. Mudah menyerah bila diminta untuk 

mengeluarkan pendapat dalam diskusi 

5. Merasa sulit untuk bisa bergaul 
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Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

 

3. Objektif 

Deskriptor 

 

1. Hanya mau berbicara pada orang yang 

sudah dikenal dengan baik 

2. Bisa menjadi teman untuk berbagi 

cerita pada semua orang 

3. Tidak memilih-milih teman untuk 

berdiskusi 

4. Hanya bisa bertukar pendapat pada 

teman yang menurut saya pandai 

5. Kurang yakin bisa menjawab 

pertanyaan yang diberikan orang yang 

menurut saya lebih pandai daripada 

saya 

6. Lebih memilih diam jika diajak 

berbicara dengan teman yang 

berprestasi dikelas 

7. Hanya berani berbicara dan 

mengungkapkan pendapat pada teman 

yang kurang pandai 

4. Bertanggung 

jawab 

1. Berani mempertanggung jawabkan 

perkataan yang telah saya ungkapkan 

dalam berdiskusi kelompok 

2. Kurang berani mengambil resiko dalam 

mengungkapkan pendapat saat diskusi 

kelompok 

3. Takut bila diperintah guru untuk 

menjelaskan kembali alasan atas 

jawaban yang telah saya berikan 

4. Sering maju kedepan kelas untuk 

mengungkapkan pendapat apabila guru 

memberikan pertanyaan dikelas 
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Variabel 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

5. Rasional dan 

realistis 

Deskriptor 

1. Merasa takut akan dihina bila 

mengeluarkan pendapat saat sedang 

berkumpul bersama teman-teman 

2. Merasa guru akan mendukung setiap 

pendapat yang saya ungkapkan 

3. Merasa bahwa teman akan mengucilkan 

saya, jika saya salah dalam berbicara 

4. Lebih merasa tenang bila menghindar 

saat teman mengajak untuk berbincang-

bincang 

5. Merasa takut guru akan membenci saya, 

jika saya salah berbicara didepan kelas 

6. Merasa bahwa setiap perkataan yang 

saya katakana tidak ada gunanya untuk 

teman-teman saya 

7. Merasa teman-teman saya senang untuk 

berbagi cerita dengan saya 

8. Merasa bahwa saya bisa memberikan 

solusi yang baik, bila teman meminta 

pendapat dan saran kepada saya 

9. Senang berkumpul dengan teman-teman 

karena bisa berbagi cerita dengan 

mereka 

 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Validitas instrumen  

Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto,2006).Sebuah 
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instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

 

Dalam penelitian ini, validitas yang akan digunakan adalah validitas 

konstruk (construct validity) karena instrumen pengumpulan data yang 

digunakan merupakan instrumen pengumpulan data non tes.Uji coba 

dilakukan pada tanggal 7 januari 2013 kepada 31 siswa di SMP Negeri 8 

Bandar Lampung.Dengan diperolehnya indeks validitas tiap item dapat 

diketahui secara pasti item mana yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari 

validitasnya (Arikunto, 2006). 

 

Standar pengukuran yang digunakan untuk menentukan validitas item 

berdasarkan pendapat Azwar (2004) bahwa suatu item dikatakanvalid 

apabila nilai> 0,36. Namun, apabila jumlah item yang valid  ternyata 

masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka dapat 

menurunkansedikit kriteria dari 0,36 menjadi 0,25 atau 0,20. Adapun 

standar yangdigunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 0,36. Dalam 

penelitian ini, ujivaliditas menggunakan bantuan SPSS 16, nilai 

koefisienterendah dalam uji validitas pada skala kepercayaan diri dalam 

berkomunikasi adalah 0,411 pada butir soal no 22 dan nilaitertinggi adalah 

0,868 pada butir soal no 30.Dapat dilihat pada lampiran halaman 65.Nilai 

koefisien terendah dalam uji validitas pada skalakomunikasi interpersonal 

adalah 0,373pada butir soal no 7dan nilai tertinggi adalah0,777 pada butir 

soal no 2.Dapat dilihat pada lampiran halaman 73. 
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Dari hasil analisis uji validitas skala kepercayaan diri dalam 

berkomunikasi dari 31 item, yang diujikan kepada 31  responden, 

menunjukan  item yang berkontribusi sebanyak 30butir soal dan 1butir 

soal yang dinyatakan gugur atau tidak valid. Sedangkan skalakomunikasi 

interpersonal dari 37 item, yang diujikan kepada 31responden terdapat 33 

item yang dinyatakan valid dan 4 item yangdinyatakan gugur atau tidak 

valid. 

 

G. Realibilitas Instrumen 

Reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,2006). Reliabilitas merujuk pada 

tingkat keterandalan suatu instrumen. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakanrumusAlpha. Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya soal bentuk uraian  

(Arikunto, 2006). 

Rumus Alpha :  

Keterangan : 

 = koefisien reliabilitas alpha 

 k   =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 =  Jumlah varians butir 

 = varians total 
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Tolak ukur klasifikasi rentang koefisien reliabilitas dari Riduwan (2006)sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 

Rentang Koefisien Reliabilitas 

 

 Koefisien Reliabilitas Kategori 

0,80-1,00  Derajat keterandalan sangat tinggi 

0,60-0,799  Derajat keterandalan tinggi 

0,40-0,599  Derajat keterandalan cukup 

0,20-0,399  Derajat keterandalan rendah 

0,00-0,199  Derajat keterandalan sangat rendah 

   

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks reliabilitas instrumen 

kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasisebesar  0,956. Dapat dilihat 

pada pada lampiran halaman 67. Indeks tersebut setelah dikonfirmasi dengan 

tabel 3.5 termasuk dalam rentang koefisien realibilitas yang sangat tinggi dan 

dapat digunakan dalam penelitian ini.Sedangkan indeks reliabilitas instrumen 

komunikasi interpersonal siswa sebesar 0,937. Dapat dilihat pada halaman 76. 

Indeks tersebut memiliki rentang koefisien realibitas yang sangat tinggi dan 

dapat digunakan dalam penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

korelasiProduct Moment.Sebelumhipotesis diuji terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi yang meliputi kenormalan data dan uji linearitas. 
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a. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya penelitian 

dianalisisdengan menggunakan metode penelitian.Uji asumsi yang 

dilakukan adalah uji normalitas, uji linearitas.Uji normalitas sebaran 

dilakukan untuk mengetahuiapakah data yang diperoleh dari setiap variabel 

penelitian bervariasi atau berdistribusisecara normal. 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan dengan 

menggunakan bantuan SPSS 16, dengan metode uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, dimana jika nilai Asym.Sig (2-tailed) > 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas adalah sebagai berikut : 

a. Hasil Uji Normalitas Variabel Kepercayaan Diri dalam 

Berkomunikasi 

Dari hasil perhitungan Asymp. Sig (2-tailed) dengan menggunakan 

uji One-Sample Komogorov-Smirnov test diperoleh hasil sebesar 

0,234. Oleh karena itu, nilai 0,234>0,05 maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel kepercayaan diri dalam berkomunikasi 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

halaman 82. 

b. Hasil Uji Normalitas Variabel Komunikasi Interpersonal 

Dari hasil perhitungan Asymp. Sig (2-tailed) dengan menggunakan 

uji One-Sample Komogorov-Smirnov test diperoleh hasil sebesar 

0,344. Oleh karena itu, nilai 0,344>0,05 maka dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa variabel komunikasi interpersonal berdistribusi 

normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran halaman 83. 

c. Kesimpulan  

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, kedua varibel penelitian 

tersebut yaitu variabel kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan 

komunikasi interpersonal berdistribusi normal. 

 

2. Uji Linearitas 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 16, diperoleh 

hasil 0,775.Oleh karena itu, 0,775 > 0,05 yang berarti model regresi 

bersifat linear. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran85. 

 

Selanjutnya untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel yaitu 

varabel kepercayaan diri dalam berkomunikasi (X) dan variabel 

komunikasi interpersonal (Y) digunakan uji korelasi Product Moment 

Pearson.Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan korelasi 

Product Moment Pearson.Diketahui bahwa koefisien korelasi diperoleh 

nilai 0,979 dan r tabel untuk n = 47 dengan taraf signifikansi 5% maka  

rtabel = 0,288 (r table dapat dilihat pada halaman 90). Ketentuannya bila r 

hitung lebih besar dari r tabel maka Hoditolak dan Ha diterima.Dengan 

demikian diperoleh hasil r hitung = 0,979>r tabel = 0,288 maka Ho ditolak 

dan Ha di terima. 

 

 


