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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. 

Penelitian dengan metode kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data mengggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). 

Penelitian kuantitatif korelasional berfokus pada pengujian hubungan 

antara dua atau lebih variabel (Alsa, 2003). Penelitian ini menghubungkan antara 

variabel kohesivitas dengan social loafing. Model hubungan antara kedua variabel 

penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan :   X : Kohesivitas 

    : Hubungan 

   Y : Social loafing 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). Di mana variabel bebasnya adalah kohsesivitas dan 

variabel terikatnya adalah social loafing. Dalam penelitian ini, diasusmsikan 

bahwa kedua variabel ini berhubungan tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. 

Sehingga dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan jelas hanya dua 

variabel tersebut. Berikut skema variabel dalam penelitian ini. 

 

Variabel Bebas   (X) : Kohesivitas 

Variabel Terikat (Y) : Social loafing 

 

 

C. Definisi Operasional 

1. Social Laofing 

Social loafing adalah suatu kondisi dimana mahasiwa kurang 

melakukan usaha untuk tugas kelompok dan tidak bertanggung jawab serta 

mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. 

Skala social loafing disusun berdasarkan indikator yang diperoleh dari konsep 

social loafing yang dikemukakan oleh George (1992), yaitu : 

1. Adanya pengurangan usaha saat bekerja dengan anggota kelompok yang 

lain. 

2. Kurang bertanggung jawab. 

3. Mengandalkan orang lain. 
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2. Kohesivitas 

Kohesivitas adalah kekuatan ikatan dalam kelompok yang membuat 

anggota kelompok saling bertahan untuk tetap berada dalam kelompok dan 

merasa senang berada dalam kelompok dikarenakan adanya energi-energi 

positif seperti adanya rasa kebersamaan, persamaan tujuan, kerjasama yang 

baik dan sebagainya. Variabel kohesivitas diukur dengan menggunakan Skala 

Kohesivitas yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan pada aspek-aspek 

kohesivitas dari teori Forshyt (2006), yaitu : 

1. Social cohesion 

2. Perceived cohesion 

3. Task cohesion  

4. Emotional cohesion 

 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang masih aktif 

dalam perkuliahan dan memiliki tugas kelompok. Secara formal, mahasiswa 

yang masih aktif mengikuti perkuliahan dalam kelas dan memiliki tugas 

kelompok adalah mahasiswa yang berada pada semester II, IV dan VI. Adapun 

jumlah mahasiswa pada setiap semester tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Data Jumlah Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017 yang 

Mengikuti Perkuliahan Aktif di Dalam Kelas 

 

No. Semester Jumlah 

Mahasiswa 

Jumlah 

Kelas 

1 II 162 5 

2 IV 198 6 

3 VI 157 6 

Total 517 17 

           Sumber : Bidang Akademik Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau 

 

 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel (Sampling)  

Teknik sampling  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

proportioned stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional (Sugiyono, 2013). Maka dari itu, teknik ini digunakan untuk 

menentukan sampel dari populasi yang memiliki kelas, yaitu populasi pada 

semester II yang terdiri atas 5 kelas, semester IV terdiri atas 6 kelas dan 

semester VI juga terdiri atas 6 kelas. 

Mahasiswa semester II berjumlah sebanyak 162 mahasiswa, semester 

IV berjumlah sebanyak 198 mahasiswa dan semester VI berjumlah sebanyak 

157 mahasiswa. Jadi, jumlah seluruh populasi dari ketiga tingkatan semester 

ini adalah sebanyak 517 mahasiswa.  Untuk menentukan jumlah sampel pada 

setiap kelas, peneliti berpedoman pada ketentuan yang dikembangkan oleh 

Isaac dan Michael pada taraf kesalahan 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel 

pada semester II sebesar 65 mahasiswa (3 kelas), semester IV sebesar 80 
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mahasiswa (3 kelas) dan semester VI sebesar 64 mahasiswa (3 kelas). Jadi, 

jumlah sampel keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 209 

mahasiswa, kemudian peneliti menggenapkan jumlah sampel penelitian 

sebanyak 210 mahasiswa. Selanjutnya, untuk menentukan tiga kelas yang 

menjadi sampel dari setiap semester II, IV dan VI, peneliti menggunakan 

metode cabut undian atau disebut juga dengan teknik fishbowl. Dalam 

menerapkan teknik ini, peneliti menggunakan jasa rekan Prosedur 

pengambilan sampel melalui undian dilakukan dengan; pertama, menetapkan 

nomor-nomor pada kelompok populasi yang terkumpul dalam daftar 

sampling. Kemudian, nomor kelompok ditulis pada potongan kertas kecil, satu 

nomor untuk setiap kelompok populasi.  

Setelah semua potongan kertas diberi nomor, semua potongan kertas 

tersebut digulung lalu dimasukkan ke dalam tigat kotak yang berbeda, kotak 

pertama untuk calon sampel dari populasi semester II, kotak kedua untuk 

calon sampel dari populasi semester IV, kotak ketiga untuk calon sampel dari 

populasi semester VI. Kotak yang digunakan cukup besar sehingga gulungan 

kertas tersebut dapat bergerak secara bebas pada semua arah. Setelah diaduk 

secara sempurna, peneliti mengambil gulungan kertas pada setiap kotak sesuai 

dengan jumlah kelompok kelas sampel yang dibutuhkan  (Sevila, dkk. 1993). 

Adapun kelas sampel penelitian dari setiap tingkatan semester yang diperoleh 

dari teknik fishbowl ini adalah kelas II B, II D dan II E. Semester IV yaitu 

kelas IV A, IV D dan IV F. Untuk semester VI diperoleh kelas VI A, VI B dan 

VI E. 
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3. Ukuran sampel dan Sampel Penelitian  

Sebelum peneliti bisa memperoleh seluruh sampel penelitian, terlebih 

dahulu perlu ditentukan ukuran sampel dari setiap tingkatan semseter. Dalam 

penelitian ini, populasi penelitian terdiri atas tiga tingkatan semester, yaitu 

semester II, IV dan VI, sehingga peneliti perlu menentukan ukuran sampel 

pada setiap tingkatan semester. Berikut langkah atau rumus untuk menentukan 

ukuran sampel pada populasi berstrata (rumus dikembangkan oleh Isaac dan 

Mischael dalam Sugiyono, 2013). 

 

a. Jumlah Sampel Semeter II (S II) 

 

 

   N  

  S II =   . n5% 

        P   

         

             =     162 

   . 209 =     65 

             517 

        

        

b. Jumlah Sampel Semester IV (S IV) 

 

 

    N  

  S IV =   . n5% 

        P    

         

               =    198 

   . 209 =     80 

              517 

        

       

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

25 

c. Jumlah Sampel Semester VI (S VI) 

 

 

   N  

  S VI =   . n5% 

        P   

         

             =     157 

   . 209 =     64 

             517 

       

 

 

 Dari rumus di atas diperoleh ukuran sampel pada setiap tingkatan 

sesemter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Ukuran Sampel Penelitian pada Setiap Semester 

 

No. Semester 
Jumlah 

Mahasiswa 
Jumlah Sampel 

1 II 162 65 

2 IV 198 80 

3 VI 157 64 

Total 517 209 

 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sampel penelitian pada 

semester II berjumlah 65 mahasiswa, semester IV berjumlah 80 mahasiswa 

dan semester VI berjumlah 64 mahasiswa. Total jumlah sampel diperoleh 

sebanyak 209 mahasiswa. Jumlah tersebut digenapkan oleh peneliti menjadi 

210. Sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 210 mahasiswa. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data adalah cara dalam memperoleh data penelitian. 

Alat yang digunakan dalam memperoleh data haruslah berkualitas. Kualitas 

pengumpulan data merupakan salah satu hal utama yang mempengaruhi kualitas 

data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan 

cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala psikologi yang disusun berdasarkan Skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Suygiyono, 2013). Adapun skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Social loafing dan Skala 

Kohesivitas. 

1. Social loafing 

Untuk mengungkap social loafing pada subjek, peneliti menggunakan 

Skala Social loafing yang merujuk pada konsep social loafing menurut George 

(1992) dengan tiga indikatornya, yaitu adanya pengurangan usaha saat bekerja 

dengan anggota kelompok yang lain, kurang bertanggung jawab dan 

mengandalkan orang lain. 

Skala penelitian ini menggunakan lima alternatif jawaban, yaitu Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak 

Setuju (STS). Pernyataan-pernyatan dalam skala mengandung pernyataan 

favorable dan unfavorable. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 
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jawaban diberi skor berkisar dari nilai 1 (satu) hingga 5 (lima). Dengan 

ketentuan secara jelas dirincikan pada tabel 3.3 dibawah ini. 

 

Tabel 3.3 

 Rentang Skor Aitem Skala Social loafing 

 

Alternatif Jawaban 
Penilaian Jawaban 

Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Kurang Setuju 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

 

Selanjutnya, blue print skala social loafing untuk uji coba dapat dilihat 

pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 

   Blue Print Skala Social loafing sebelum Try-Out 

 

No. Indikator Aitem Jumlah 

Favorable Un-

favorable 

1 Adanya pengurangan 

usaha saat bekerja dengan 

anggota kelompok yang 

lain 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

- 8 

2 Kurang bertanggung 

jawab 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16 

- 8 

3 Mengandalkan orang lain 17, 18, 19, 

22, 23, 24, 

25, 27, 28, 

29 

20, 21, 26 13 

Jumlah 29 
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2. Kohesivitas 

Dalam penyusunan skala kohesivitas, peneliti menyusun sendiri skala 

kohesivitas berdasarkan pada aspek kohesivitas yang dikemukakan oleh 

Forshyt (2006), yaitu social cohesion, task cohesion, perceived cohesion dan 

emotional cohesion. Skala penelitian ini menggunakan lima alternatif 

jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S),  Kurang Setuju (KS), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) yang terdiri dari pernyataan 

favorabel dan unfavorabel. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban 

diberi skor berkisar dari nilai 1 (satu) hingga 5 (lima), dengan ketentuan secara 

jelas dirincikan pada tabel 3.5, sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 

    Rentang Skor Aitem Skala Kohesivitas 

 

Alternatif Jawaban 
Penilaian Jawaban 

Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Kurang Setuju 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

 

Selanjutnya, blue print skala kohesivitas untuk uji coba dapat 

dilihat pada tabel 3.6. 
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    Tabel 3.6 

  Blue Print Skala Kohesivitas sebelum Try-Out 

 

No. Aspek Indikator Aitem Jumlah 

Favorable Un-

Favorable 

1. .Social 

cohesion 

a. Kesetiaan 

terhadap 

Kelompok 

1, 2, 3 4 4 

b. Kenyamanan 

berada dalam 

kelompok 

5, 6, 7 8, 9 5 

c. Ketertarikan 

pada anggota 

kelompok 

10, 11, 13, 12, 14 5 

2. Perceived 

cohesion  

a. Rasa 

kebersamaan 

dalam 

kelompok 

15, 16 17, 18  4 

b. Kekompakan 

kelompok 

19, 20, 21, 

22, 25 

23, 24 7 

3. Task 

cohesion 

a. Saling 

membantu 

sesama 

anggota 

kelompok 

26, 29 27, 28 4 

b. Rasa 

tanggung 

jawab 

bersama 

30, 32 31, 33 4 

c. Pengarahan 

kemampuan 

secara 

maksimal 

34, 35, 37, 

38 

36, 39 6 

4. Emotional 

cohesion 

a. Kecocokan 

serta keikatan 

dengan 

anggota 

kelompok 

40, 41, 44  42, 43 5 

b. Rasa suka 

dan peduli 

terhadap 

sesama 

anggota 

kelompok 

45, 46, 49 47, 48 5 

Jumlah 49 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur penelitian ini digunakan, peneliti melakukan uji coba 

kepada sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel penelitian 

dalam rangka untuk melihat tingkat validitas dan reliabilitas alat uku, sehingga 

aitem-aitemnya layak untuk digunakan dan benar-benar mengukur apa yang akan 

diukur. Uji coba skala penelitian (try out) dilakukan dengan membagikan Skala 

Social loafing dan Skala Kohesivitas kepada 60 mahasiswa Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau. Skala Social Laofng berjumlah 24 aitem yang didasari pada 3 

indikaor dan Skala Kohesivitas berjumlah 49 aitem yang didasari pada 4 

indikator. Waktu pelaksanaan uji coba alat ukur dilakukan pada tanggal 26 sampai 

tanggal 31 Mei 2017. 

 

 

G. Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Artinya, data yang 

valid adalah data yang “tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian  (Sugiyono, 2013). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan; 

dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gmabaran tentng variabel yang dimaksud (Taniredja dan 

Mustafidah, 2014). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas isi (content validity). Azwar (2012) mengatakan bahwa validitas isi 
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adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis 

rasional atau lewat profesional judgment. Validitas isi akan menunjukkan sejauh 

mana aitem-aitem dalam alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi yang 

hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan teknik korelasi 

product moment dengan bantuan program SPSS 23 For windows, dengan cara 

menghubungkan skor tiap butir aitem dengan skor totalnya.  

 

 

H. Indeks Daya Beda Aitem 

Indeks daya beda aitem merupakan keofisien yang menunjukkan bahwa 

fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya yang 

baik merupakan aitem yang konsisten, karena mampu menunjukkan perbedaan 

antar subjek pada aspek yang diukur dengan skala yang bersangkutan (Azwar, 

2012). Pengujian daya beda beda dilakukan dengan cara menghitung koefisien 

korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri. 

Komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi aitem total. Untuk 

mengolahnya peneliti menggunakan bantuan program Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) for Windows, dengan cara menghubungkan atau 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, biasanya 

digunakan batasan koefisien korelasi aitem total. Penentuan batasan koefisien 

korelasi aitem total menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Azwar (2015) 

yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk indeks daya 

diskriminasi minimal adalah 0,30 dan boleh diturunkan menjadi 0,25. Dengan 
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demikian aitem yang koefisiennya <0,25 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang 

dianggap sahih adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,25. Dalam 

penelitian ini koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 0,25. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 24 aitem skala social loafing yang telah diuji-

cobakan, terdapat 3 aitem yang gugur dan 21 aitem yang valid. Aitem yang 

dinyatakan valid menunjukkan koefisien validiatas antara 0,421 - 0,788. 

Sedangkan aitem yang tidak valid mempunyai koefisien validitas antara -0,462 – 

0,47. Adapun aitem yang tidak valid terdapat pada nomor 14, 25 dan 20. Untuk 

lebih jelasnya, berikut peneliti paparkan tabel 3.7 rincian jumlah aitem yang valid 

dan yang gugur untuk skala social loafing. 

 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Social loafing setelah Try Out 

 

No. Indikator Valid Gugur Jumlah 

F UF F UF 

1 Adanya 

pengurangan usaha 

saat bekerja dengan 

anggota kelompok 

yang lain 

1, 2, 3, 4, 

5 

- - - 5 

2 Kurang 

bertanggung jawab 

6, 7, 8, 9, 

10,  

- - - 5 

3 Mengandalkan 

orang lain 

11, 12, 13, 

16, 17, 18, 

19,20, 22, 

23, 24 

- - 14, 

15, 

20 

14 

Jumlah 24 

 

 

Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem tersebut disusun kembali 

dengan menyesuaikan nomor aitem pada aitem sebelumnya, dari itu maka dibuat 
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blue print baru untuk penelitian yang berisikan aitem-aitem yang valid saja. 

Adapun blue print untuk penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

 

Tabel 3.8 

   Blue Print Skala Social loafing untuk Penelitian 

 

No. Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

1 

Adanya 

pengurangan 

usaha saat bekerja 

dengan anggota 

kelompok yang 

lain 

1, 2, 3, 4, 5 - 5 

2 

Kurang 

bertanggung 

jawab 

6, 7, 8, 9, 10, - 5 

3 
Mengandalkan 

orang lain 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

- 11 

Jumlah 21 

 

Sementara itu, dari 49 aitem skala kohesivitas yang telah diujicobakan, 

diperoleh 36 aitem yang valid dan 13 aitem yang gugur. Aitem yang tidak valid 

terdapat pada nomor 4, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 25, 31, 36, 37, 39, dan 40. Aitem yang 

dinyatakan valid menunjukkan koefisien validiatas antara 0,751-0,379. Sedangkan 

aitem yang tidak valid mempunyai koefisien antara -0,517-0,241. Untuk lebih 

jelasnya, aitem yang valid dan yang gugur dapat dilihat dalam tabel 3.9, sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.9 

Blue Print Skala Kohesivitas setelah Try Out 

 

No. Aspek Indikator Valid Gugur Jumlah 

F UF F UF 

1. Social 

cohesion 

a. Kesetiaan 

terhadap 

Kelompok 

1, 2, 

3 

-  4 4 

b. Kenyamanan 

berada dalam 

kelompok 

5, 6 - 7 8, 

9 

5 

 

 

 

c. Ketertarikan 

pada anggota 

kelompok 

10, 

11, 

13, 

12, 

14 

- - 5 

2. Perceived 

cohesion  

a. Rasa 

kebersamaan 

dalam 

kelompok 

15 17, 

18  

16 - 4 

b. Kekompakan 

kelompok 

19, 

20 

23, 

24 

21, 

22, 25 

- 7 

3. Task 

cohesion 

a. Saling 

membantu 

sesama 

anggota 

kelompok 

26, 

29 

27, 

28 

- - 4 

b. Rasa 

tanggung 

jawab 

bersama 

30, 

32 

33 - 31 4 

c. Pengarahan 

kemampuan 

secara 

maksimal 

34, 

35, 

38 

- 37 36, 

39 

6 

4. Emotional 

cohesion 

a. Kecocokan 

serta keikatan 

dengan 

anggota 

kelompok 

41, 

44  

42, 

43 

40 - 5 

b. Rasa suka dan 

peduli 

terhadap 

sesama 

anggota 

kelompok 

45, 

46, 

49 

47, 

48 

- - 5 

Jumlah   49 
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Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem tersebut disusun kembali 

dengan menyesuaikan nomor aitem pada aitem sebelummya, dari itu maka dibuat 

blue print baru untuk penelitian yang berisikan aitem-aitem yang valid saja. 

Adapun blue print untuk penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut: 

 

Tabel 3.10 

Blue Print Skala Kohesivitas untuk Penelitian 

 

No. Aspek Indikator Favorable Un-

favorable 

Jumlah 

1. .Social 

cohesion 

a. Kesetiaan terhadap 

Kelompok 

1, 2, 3 - 3 

b. Kenyamanan 

berada dalam 

kelompok 

4, 5 - 2 

c. Ketertarikan pada 

anggota kelompok 

6, 7, 9 8, 10 5 

2. Perceived 

cohesion  

a. Rasa kebersamaan 

dalam kelompok 

11 12, 13  3 

b. Kekompakan 

kelompok 

14, 15 16, 17 4 

3. Task 

cohesion 

a. Saling membantu 

sesama anggota 

kelompok 

18, 21 19, 20 4 

 

 

b. Rasa tanggung 

jawab bersama 

22, 23 24 3 

c. Pengarahan 

kemampuan secara 

maksimal 

25, 26, 27 - 3 

4. Emotional 

cohesion 

a. Kecocokan serta 

keikatan dengan 

anggota kelompok 

28, 31  29, 30 4 

b. Rasa suka dan 

peduli terhadap 

sesama anggota 

kelompok 

32, 33, 36 34, 35 5 

Jumlah 23 13 36 
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I. Reliabilitas 

Suguyono (2013) menyebutkan bahwa reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi. Apabila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi pada 

obyek yang sama dengan metode yang sama maka akan menghasilkan data yang 

sama. Azwar (2013) menyebutkan bahwa reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Maksudnya adalah apabila dalam beberapa 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama. 

Uji reliabilitas alat ukur penelitian, yaitu skala social dan skala kohesivitas 

menggunakan komputer melalui program SPSS 23 For Windows dengan teknik 

Cronbach's Alpha.Dalam aplikasinya, realibilitas dinyatakan oleh koefisien 

realibilitas (rxxˡ) berada dalam rentang angka dari 0 sampai 1,00. Sekalipun bila 

koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti pengukuran 

semakin reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap aitem yang valid pada 

skala social loafing, diperoleh koefesien reliabilitas sebesar 0,942 dari 21 aitem. 

Sedangkan koefesien reliabilitas untuk skala kohesivitas sebesar 0,909 dari 36 

aitem. Berikut tabel 3.11 koefisien reliabilitas kedua variabel. 

 

Tabel 3.11  

Hasil Uji Reliabilitas 

 

No. Skala Koefisien Reliabilitas 

1 Social loafing 0,942 

2 Kohesivitas 0.909 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa skala social loafing yang diuji 

cobakan memiliki nilai koefisien reliabilitas  0,942 dan pada skala koheivitas 

memiliki nilai koefisien reliabilitas 0, 909. Hal ini menunjukkan bahwa skala  

social loafing dan kohesivitas  memiliki nilai koefisien reliabilitas yang tinggi 

karena mendekati angka 1.00. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis dari penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat 

dibaca dan ditafsirkan. Hubungan kedua variabel, yaitu kohesivitas (X) dan social 

loafing (Y) akan diperoleh melalui teknik analisa product moment dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 23. Setelah 

didapatkan hasil analisis statistik dari kedua variabel tersebut, maka hasil tersebut 

akan ditafsirkan dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya dengan 

pengujian hipotesis. Analisis data penelitian dilakukan agar data yang sudah 

diperoleh dapat dibaca dan ditafsirkan.  

 

K. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Pelitian “Hubungan antara Kohesivitas dengan social loafing dalam 

pengerjaan tugas berkelompok pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” dilakukan di Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau pada bulan Juni 2017. Adapun rincian kegiatan penelitian tertera pada 

tabel 3.12, sebagai berikut. 
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Tabel 3.12 

Tabel Rincian Kegiatan Penelitian 

 

No. Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 

1 Pengajuan sinopsis 24 Juli 2016 

2 
Penunjukan 

pembimbing 
08 September 2016 

3 Persetujuan proposal 27 Februari 2017 

4 Seminar proposal 29 Maret 2017 

5 
Persetujuan perbaikan 

proposal 
23 Mei 2017 

6 
Uji coba (try out) dan 

pengolahan data 
26 – 31 Mei 2017 

7 
Penelitian dan 

pengolahan data  
02 – 09 Juni 2017 

8 Ujian Munaqasyah 03 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


