
III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 8 Bandar lampung. Sekolah ini

beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 10 Teluk Betung Selatan

Bandar lampung. Seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sekolah

inipun memiliki 3 tingkatan, yaitu X, XI dan XII. Dalam 3 tingkatan ini,

untuk menempatkan para siswa dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Jumlah

keseluruhan kelas yang ada pada sekolah ini ada 30 kelas.

Kelas X, terdapat 15 kelas, dengan urutan X1 hinga X15 ditingkat ini siswa

belum dibagi jurusan. Kelas XI terdapat 12 kelas, dengan pembagian 5 kelas

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam dan 7 kelas IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).

Kemudian kelas XII juga terdapat 5 kelas IPA dan 6 kelas IPS. Sehingga

disini peneliti akan meneliti sesuai dengan judul peneliti, yaitu kelas XI SMA

Negeri 8 Bandar Lampung.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk

melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan

tujuan penelitian. Penggunaan metode ini bermaksud agar kebenaran yang
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diungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki bukti

ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya.

Sesuai dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, penelitian ini

adalah penelitian kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah

korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bermaksud

mendeteksi sejauh mana variasi-variasi dalam suatu faktor berhubungan

dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien

korelasinya (Masyhuri dan zainuddin, 2008).

Kemudian menurut Sumanto (2014:197) penelitian korelasi berkaitan dengan

pengumpuln data untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua

variabel atau lebih dan seberapakah tingkat hubungannya. Sehingga metode

penelitian ini sangat tepat untuk digunakan meniliti permasalahan yang ada.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian.

Menurut Noor (2012:47-48) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau diambil kesimpulannya. Jadi

variabel ini pada dasarnya merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas

(independen) dan variabel terikat (dependen), yaitu :
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1. Variabel bebas menurut Robbins adalah sebab yang diperkirakan dari

beberapa perubahan dari variabel terikat, biasanya dinotasikan dengan

simbol X (Noor, 2012:48). Dengan kata lain, variabel bebas merupakan

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebabperubahan atau

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu

percaya diri.

2. Variabel Terikat menurut Robbins adalah faktor utama yang ingin

dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain,

biasa disimbolkan dengan Y (Noor, 2012:49). Dengan kata lain, variabel

terikat ini adalah variabel yang harus dijelaskan secara lebih terperinci.

Variabel terikat dalam penelitian ini  yaitu kemampuan komunikasi

interpersonal.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep

atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat dalam dimensi

(indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua

variabel, yaitu percaya diri dan kemampuan komunikasi interpersonal.

a. Kemampuan Komunikasi Interpersonal

Kemampuan komunikasi interpersonal adalah kemampuan komunikasi

antara dua orang atau lebih, secara langsung dan pesan yang ingin

disampaikan bisa dimengerti sehingga dapat diberikan tanggapan atau

feedback hal ini meliputi keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan

kesetaraan atau kesamaan.
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b. Percaya Diri

Percaya diri adalah keyakinan akan kemampuan diri untuk melakukan

sesuatu, walaupun gagal akan berusaha tanpa menyerah hal ini meliputi

penerimaan akan diri, tenang, tidak bergantung pada orang lain, tidak

mudah menyerah dan berfikir positif.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok dimana seseorang peneliti akan memperoleh

hasil penelitian yang dapat disamaratakan (Sumanto, 2014:160). Dengan

kata lain, populasi adalah kumpulan objek penelitian. Menurut Rakhmat

(2012:78) objek penelitian bisa berupa orang, umpi, oranisasi, kelompok,

lembaga, buku dan lain lain.

Berdasarkan pendapat tersebut, objek penelitian ini adalah manusia. Dan

populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 8

Bandar Lampung yang memiliki jumlah 448 orang siswa. Dengan

perincian kelas XI sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Populasi Siswa

Kelas IPA
1

IPA
2

IPA
3

IPA
4

IPA
5

IPS
1

IPS
2

IPS
3

IPS
4

IPS
5

IPS
6

IPS
7

Jumlah

Populasi 36 38 37 39 32 30 39 40 39 40 39 39 448

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel juga merupakan bagian

yang diamati dalam suatu penelitian (Rakhmat, 2012:78). Jadi sampel

adalah sebagian dari populasi yang akan kita amati dalam penelitian. Dan
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dalam menentukan sampel ini harus dirancang sedemikian rupa agar

dapat mewakili kelompok yang lebih besar atau populasi.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling, digunakan untuk

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dan teknik

sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis

probability sampling, dengan cara random sampling. Probability

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang

yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi aggota

sampel (Sugiyono, 2013: 120).

Hadi (2001) mengungkapkan bahwa sampel adalah bagian dari subjek

yang diteliti, untuk menetapkan besarnya sampel, langkah-langkah yang

dilakukan apabila subyeknya kurang atau lebih dari 100, maka sampel

yang diambil 20% sampai 25%. Pada penelitian ini, mengambil sampel

sebanyak 20% dari jumlah populasi sebanyak 448 orang siswa.Sehingga

diperoleh jumlah sampel sebanyak 90 orang siswa. Dan itu berarti akan

ada 90 orang siswa yang akan diteliti untuk mewakili jumlah populasi

sebanyak 448 siswa.

Digunakan cara ini karena sampel akan diambil secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Selain itu anggota

populasi terdapat pada satu sekolah yang sama dan juga berada pada

tingkat yang sama, yaitu kelas XI SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Cara

yang akan digunakan untuk menrntukan sampel adalah dengan cara

mengundi nomor absen siswa.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tehnik pengumpulan data

yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2012 :

138). Hal ini dilakukan agar suatu penelitian memproleh data yang sejelas-

jelasnya. Untuk mengumpulkan data penelitian, tentunya peneliti harus

menentukan teknik pengumpulan apa yang akan digunakan sesuai dengan

penelitian yang akan dilakukan. Metode pengambilan data dalam penelitian

ini adalah skala. Skala yang digunakan yaitu skala percaya diri dan skala

komunikasi interpersonal. Skala ini digunakan untuk mengetahui hubungan

antara percaya diri dan komunikasi interpersonal.

Azwar (2013) menyatakan bahwa skala adalah perangkat pertanyaan yang

disusun untuk mengungkapkan atribut tertentu melalui respon terhadap

pertanyaan tersebut. Ada beberapa jenis skala yang ada dalam penelitian, dan

penelitian ini menggunakan skala model Likert. Dengan skala model Likert,

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Sumanto (2014:102) juga menungkapkan dalam skala likert terdapat dua

bentuk peryataan, yaitu pernyataan bentuk positif (favorable) yang berfungsi

untuk mengukur sikap positif, dan bentuk pernyataan negatif (unfavourable)

yang berfungsi untuk mengukur sikap negatif objek sikap. Setiap aitem

pernyataan disediakan lima pilihan jawaban, yaitu SS (sangat sesuai),

S(sesuai), N (Netral), TS (tidak sesuai), STS (sangat tidak sesuai).
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Kemudian untuk pemberian skor, pernyataan positif  diberi skor 5, 4, 3, 2 dan

1; sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5 . Adapun

bentuk pilihan jawaban dan skornya seperti berikut ini:

Tabel 3.2 : Skor Nilai Pilihan Jawaban

Pernyataan
Alternatif Jawaban

SS S N TS STS
Favorabel 5 4 3 2 1
Unfavorabel 1 2 3 4 5

Penulisakan menggunakan skala kemampuan komunikasi interpersonal dan

skala percaya diri model likert. Selain itu penggunaan aitem pada skala ini

bisa secara tidak langsung menggambarkan keadaan diri siswa, dan biasanya

siswa tidak menyadarinya. Karena pertanyaan atau pernyataan memang

sengaja di rancang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin indikasi dari

aspek yang akan diungkap. Sehingga nantinya siswa tidak akan takut atau

menutup nutupi keadaan dirinya yang sebenarnya.

Sedangkan untuk kriteria skala percaya diri dan skala komunikasi

interpersonalpada siswa kelas XI SMA Negeri 8 Bandar Lampung dapat

dikategorikan menjadi tiga, yaitu: tinggi,sedang, dan rendah. Untuk

mengkategorikannya terlebih dahulu akanditentukan besar interval dengan

rumus sebagai berikut:

= NT − NRk
Keterangan :

i = interval
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NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = jumlah kategori

Tabel 3.3 : Kriteria Komunikasi Interpersonal dan Percaya Diri

Komunikasi Interpersonal Percaya Diri
Interval Kriteria Interval Kriteria
114 – 155 Tinggi 121 – 165 Tinggi
72 – 113 Sedang 76 – 120 Sedang
30 – 71 Rendah 31 – 75 Rendah

Sebelum penulis membuat kisi-kisi skala komunikasi interpersonal dan

percaya diri, terlebih dahulu penulis akan membuat blue print skala

komunikasi interpersonal dan percaya diri. Adapun blue print skala

komunikasi interpersonal dan skala percaya diri dapat dilihat di tabel 3.4.
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Tabel 3.4 : Blue Print Skala Komunikasi Interpersonal dan Percaya Diri

No Variabel Indikator No Aitem

1 Kemampuan
Komunikasi
Interpersonal

1.1  Keterbukaan 1, 2, 13, 20, 21,
22, 29

1.2  Empati 3, 4, 11, 14, 19,
23

1.3  Dukungan 5, 12, 16, 24, 28

1.4  Rasa Positif 6, 17, 15, 25, 30,
31

1.5 Keseimbangan/
Kesetaraan

8, 7, 10, 9, 18,
26,  27

2 Percaya Diri 2.1 Menerima  Diri 1, 2, 4, 23, 22,
31

2.2  Tenang 3, 13,14, 15, 19,
20, 25

2.3  Tidak tergantung
orang lain

5, 6, 7, 17, 24,
26, 30

2.4  Tidak mudah
menyerah

8, 16, 21, 27,
32, 33

2.5   Berfikir Positif 9, 10, 11, 12,
18, 28, 29

G. Uji Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjadi alat ukur yang memadai, maka alat ukur yang ada haruslah

realiabel dan valid. Sebab itulah alat ukur atau instrumen haruslah di uji

reliabilitas dan validitasnya. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap

ketepatan kesimpulan yang akan ditarik sebagai hasil penelitian

1. Uji Validitas

Validitas menurut  Sumanto (2014:77) adalah mutu yang penting bagi

setiap instrumen. Validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan
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suatu instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya.Penelitian ini

menggunakan validitas isi dengan cara menggunakan pendapat para ahli

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam

suatu daftar pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan suatu

variabel.

Penulis membuat skala percaya diri dan komunikasi interpersonal model

likert. Setelah itu berkonsultasi dengan pembimbing skripsi. Dan uji

validitas dilakukan dengan cara penulis meminta uji skala dari 3 dosen

bimbingan dan konseling universitas Lampung untuk melakukan

judgement expert, yaitu Bapak Syaifuddin Latif, Ibu Citra Abriani dan

Ibu Ari Sofia. Hasil dari uji judgement expert itu, skala dinyatakan valid

setelah dilakukan beberapa perbaikan dari  kalimat skala (lampiran 4).

2. Uji Realibilitas

Salah satu ciri instrumen yang berkualitas baik adalah reliabel, yaitu

mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran kecil.

Realibilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk yang

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk

(Sujarweni & Endrayatno, 2012:186). Dengan kata lain, realibilitas

mengukur seberapa tinggi kecermatan dan konsistensi hasil alat ukur.

Dalam penelitian ini, untuk meneliti realibilitas, penulis menggunakan

formula Alpha dari Crombach. Penulis menggunakan formula ini karena

menurut Azwar (2013:115) data untuk menghitung koefisien realibilitas
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alpha diperoleh lewat sekali saja penyajian skala pada sekolompok

responden. Dan hal ini tentu saja akan sangan membantu peneliti untuk

menghemat waktu dan biaya yang diperlukan.

Rumus alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

r11 =  Koefisien reliabilitas instrumen∑ =  Jumlah varian butir

=  Varians total

k =  Jumlah butir pertanyaan

Indeks pengujian reliabilitas Alpha Crombach(a) menurut Guliford

(Nazir, 2003) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Indeks Pengujian Realibiltas AlphaCrombach

Nilai Alpha Kriteria
0,90 – 1,00 Sangat tinggi
0,70 – 0,90 Tinggi
0,40 – 0,70 Sedang
0,20 – 0,40 Rendah
0,00 – 0,20 sangat rendah

Terlihat dari tabel 3.5 indeks pengujian reliabilitas alpha crombach yang

sudah disebutkan, disesuaikan dengan hasil realibilitas dari skala

komunikasi interpersonal adalah 0.851 (lampiran 5) termasuk dalam

kriteria tinggi. Sedangkan skala percaya diri 0.870 (lampiran 7) yang bila

dicocokan dengan tabel 3.5 mendapat kriteria tinggi. Dengan demikian
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dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini dapat digunakan dalam

penelitian.

H. Teknis Analisis data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka dapat membuktikan hipotesis

dan menarik kesimpulan tentang masalah yang akan diteliti. Maka dari itu,

teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik korelasi untuk melihat

hubungan antara percaya diri dengan komunikasi interpersonal. Dengan

menggunakan uji normalitas, liniearitas dan uji hipotesis.

1. Uji Normalitas

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris.

Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum

pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan

pengujian normalitas data. Dan dalam penelitian ini untuk menguji

normalitas data dengan bantuan softwarespss 16.0 dengan rumus uji

normalitas kolmogorov smirnov.

Setelah dilakukan perhitungan didapatkanlah hasil. Yaitu untuk

normalitas skala percaya diri didapatkan nilai signifikan 0.438 sedangkan

untuk komunikasi interpersonal 0.360 (lampiran 9). Kedua nilai yang

didapat tersebut lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data

berdistribusi normal
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2. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji

inidigunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi.Pengujian

linearitas ini akan dilakukan dengan SPSS16.0 dengan

menggunakan Test for Linearity. Hasil yang di dapat yaitu nilai

signifikansi 0.724 (lampiran 10). Nilai ini lebih besar dari 0.05, yang

artinya terdapat hubungan yang linier dan signifikan antara percaya diri

dengan kemampuan komunikasi interpersonal.

3. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah

kebenarannya. akan diterima jika hasil pengujian membenarkan

pernyataannya dan akan ditolakjika terjadi penyangkalan dari

pernyataannya. Analisis dalam penelitian ini, data yang akan

dikorelasikan berbentuk interval, mak dari itu untuk menguji hipotesis

hubungan,akan diuji dengan menggunakan teknik korelasi Pearson

Product Moment. Sugiyono (2013: 155) merumuskan korelasi Pearson

Product Momentsebagai berikut:

= ∑(∑ ) (∑ )
KPM disimbolkan dengan r (rho). Nilai KPM juga berada di antara

-1 < r < 1. Bila nilai r = 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada

hubungan anatara variabel independen dan dependen. Nilai r = +1 berarti
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terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen.

Nilai r = -1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel

independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda “+” dan “-“

menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang

diopersionalkan.

Kemudian Sugiyono (2013 : 257) juga memberikan pedoman untuk

menginterpretasikan koefisien korelasi, yaitu:

Tabel 3.6 : Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval

Koevisien

Tingkat

Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,00 Sangat Kuat

Hasil yang didapat setelah dilakukan perhitungan, koefisien korelasi atau

rxyyaitu 0.785 (lampiran 11). Dan bila dilihat dari Tabel 3.6,

menunjukkan adanya hubungan koefisen korelasi yang kuat. Sehingga

Ha diterima dan Ho ditolak, yang artinya ada hubungan antara percaya

diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Kemudian KPM atau

koefisien korelasi Product Moment dalam penelitian ini bertanda “+”,

yang berarti ada hubungasn yang positif.


