
   

 

 

 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau 

beberapa variabel. Penelitian korelasional adalah penelitian untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, 

tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada (Arikunto, 

       

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Variabel Bebas (X1) : Konsep Diri 

Variabel Bebas (X2) : Dukungan Sosial 

Variabel Terikat (Y) : Penyesuaian Sosial 

 

C. Defenisi Operasional 

   Penyesuaian Sosial 

Penyesuaian sosial merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan orang lain baik secara individu maupun kelompok, siswa yang 

melibatkan diri dalam berelasi, menghormati hak-hak orang lain, memiliki 

minat serta simpati terhadap orang lain, dan menghormati nilai-nilai integritas 

 

   



   

 

 

 

serta hukum yang ada akan menimbulkan hubungan yang harmonis di dalam 

lingkungan. 

   Konsep Diri 

Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri 

sendiri, siswa melakukan penilaian meliputi pandangan dirinya baik dari segi 

fisik maupun psikis, persepsi terhadap tingkah lakunya, penerimaan terhadap 

dirinya, persepsi diri terhadap nilai moral serta etika, harga diri seseorang 

didalam keluarga, dan penilaian seseorang dalam interaksinya dengan orang 

lain maupun lingkungan yang lebih luas. 

   Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan, maupun 

bantuan dalam bentuk lainnya yang diterima siswa dari orang lain ataupun dari 

kelompok dimana dukungan sosial membuat siswa mudah diterima di dalam 

suatu kelompok. Dukungan yang diperoleh individu dapat berupa dukungan 

dalam bentuk perhatian, motivasi, nasehat, penilaian yang positif, bantuan 

barang atau jasa serta diterimanya individu oleh suatu kelompok. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek ataupun 

objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajai dan kemudian ditarik kesimpulan (Arikunto, 2010). Sampel adalah 

pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi 

yang ada (Idrus, 2009). Didalam penelitian ini peneliti mengambil semua populasi 

untuk dijadikan sampel (teknik sampling jenuh) populasi  dan sampel di dalam 

penelitian ini berjumlah 172 siswa MAN Siak terdiri dari kelas 2 dan 3 



   

 

 

 

dikarenakan pada saat peneliti mengambil data pra riset siswa kelas 1 belum ada 

karena belum memasuki tahun ajaran baru.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

   Alat Ukur 

Teknik pengumpulan data (Arikunto, 2010) merupakan cara-cara yang 

dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data 

didapat dari istrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 

dalam mengumpulkan data penelitian. Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa skala psikologi. 

Pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam skala ini disusun 

berdasarkan skala Likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban, yaitu 

sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. 

Adapun skor untuk jawaban Favorable adalah jawaban SS (Sangat 

Sesuai) di beri skor 4 (empat), untuk jawaban S (Sesuai) di beri skor 3 (tiga), 

untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) di beri skor 2, untuk jawaban STS (Sangat 

Tidak Sesuai) di beri skor 1 (Satu). 

Untuk pertanyaan Unfavorable jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) di 

beri skor 4 (empat), Untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) di beri skor 3 (tiga), 

untuk jawaban S (Sesuai) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban SS (Sangat 

Sesuai) di beri skor 1 (Satu). 



   

 

 

 

Skala yang digunakan dipergunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah skala penyesuaian sosial, skala konsep diri, skala 

dukungan sosial, dapat di uraikan sebagai berikut : 

a. Skala Penyesuaian Sosial 

 Alat ukur yang digunakan untuk variabel penyesuaian sosial adalah 

skala penyesuaian sosial. Skala penyesuaian sosial dalam penelitian ini 

mengacu pada aspek penyesuaian sosial yang dikemukakan oleh 

Schneiders (19 4), yaitu penyesuaian sosial di lingkungan sekolah. Skala 

penyesuaian sosial dalam penelitian ini menggunakan skala yang disusun 

oleh Oktavina (2013) yang telah dimodifikasi. 

Skala disusun berdasarkan skala Likert yang terdiri dari dua 

kategori aitem yaitu aitem yang mendukung dan aitem yang tidak 

mendukung serta menyediakan empat alternatif jawaban yang terdiri dari 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai 

(STS). Pemberian skor untuk skala ini bergerak dari 4 sampai 1 untuk 

aitem yang mendukung (favorable), sedangkan untuk aitem yang tidak 

mendukung (unfavorable) bergerak dari 1 sampai 4. 

Tabel 3.1 

Blueprint Skala Penyesuaian Sosial di Sekolah (Sebelum Try Out) 

No. Indikator 

 

No. Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

   Menghargai dan menerima 

otoritas sekolah  

                             

   Tertarik dan mau berpartisipasi 

dalam aktivitas sekolah 

      

 

                

 

 

  

 



   

 

 

 

 No. Indikator 

 
No. Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

   Mempunyai hubungan 

sosial yang sehat, 

bersahabat dengan teman 

sekelas, guru dan 

pembimbing atau penasehat 

di sekolah 

                           

   Menerima tanggung jawab 

dan batasan-batasan yang 

telah diberikan sekolah 

                              

   Membantu sekolah 

mencapai tujuan 

                       

       

 

 

b. Skala Konsep Diri 

Alat ukur yang digunakan untuk variabel konsep diri adalah skala 

konsep diri. Skala konsep diri dalam penelitian ini mengacu pada aspek 

konsep diri yang dikemukakan oleh Fitts (dalam Agustiani, 2009). Skala 

konsep diri dalam penelitian ini menggunakan skala yang disusun oleh 

Apriyana (    ) yang telah dimodifikasi. 

Skala disusun berdasarkan skala Likert yang terdiri dari dua 

kategori aitem yaitu aitem yang mendukung dan aitem yang tidak 

mendukung serta menyediakan empat alternatif jawaban yang terdiri dari 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai 

(STS). Pemberian skor untuk skala ini bergerak dari 4 sampai 1 untuk 

aitem yang mendukung (favorable), sedangkan untuk aitem yang tidak 

mendukung (unfavorable) bergerak dari 1 sampai 4. 

 

 



   

 

 

 

Tabel 3.2 

Blueprint Skala Konsep Diri (Sebelum Try Out) 

No Dimensi Pokok 

 

Dimensi Turunan 

 

No. Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

  Identity Self (diri 

identitas) 

Pemberian label dan 

simbol untuk 

membangun diri 

- 

 

         

   Behavioral Self 

(diri perilaku) 

Kesadaran terhadap 

perilaku, yakni 

kesesuaian antara diri 

identitas dengan 

perilaku 

  

 

 

            

   

  

   Judging Self (diri 

penerimaan atau 

penerimaan) 

Kemampuan dan 

penerimaan terhadap 

diri 

                  

   Phsysical Self (diri 

fisik) 

Label/simbol keadaan 

ciri secara fisik 

           

   Moral-Ethical (diri 

etik moral) 

Posisi diri dilihat dari 

standar moral, etik, dan 

religi 

       

   Personal Self (diri 

pribadi) 

Label/simbol akan 

sifat-sifat dan 

kemampuan yang 

dimiliki 

                   

   Family Self (diri 

keluarga) 

Posisi dari keluarga 

dan relasi dengan 

orang-orang terdekat 

                   

   Social Self (diri 

sosial) 

Posisi diri dalam 

interaksinya dengan 

orang lain 

          

 Jumlah Aitem    

 

c. Skala Dukungan Sosial 

Alat ukur yang digunakan untuk dukungan sosial adalah skala 

dukungan sosial. Skala dukungan sosial dalam penelitian ini mengacu pada 

aspek dukungan sosial yang dikemukakan oleh House, dkk (Sarafino, 

1994), yaitu dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan 

instrumental, dukungan penghargaan, dukungan jaringan. Skala dukungan 



   

 

 

 

sosial dalam penelitian ini menggunakan skala yang disusun oleh Khairani 

(2014) yang telah dimodifikasi. 

Skala disusun berdasarkan skala Likert yang terdiri dari dua 

kategori aitem yaitu aitem yang mendukung dan aitem yang tidak 

mendukung serta menyediakan empat alternatif jawaban yang terdiri dari 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai 

(STS). Pemberian skor untuk skala ini bergerak dari 4 sampai 1 untuk 

aitem yang mendukung (favorable), sedangkan untuk aitem yang tidak 

mendukung (unfavorable) bergerak dari 1 sampai 4. 

Tabel 3.3 

Blueprint Skala Dukungan Sosial (Sebelum Try Out) 

No Aspek 

 

Indikator 

 

No. Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

  Dukungan 

Emosional 

a. Perhatian dan Peduli 

b. Pendengar yang Baik 

  

 

   

      

 

     

  

 

  

   Dukungan 

Penghargaan 

a. Memberikan hadiah 

ataupun pujian 

-         

   Dukungan 

Instrumental 

a. Memberikan fasilitas 

fisik atau bantuan 

biaya 

           

   Dukungan 

Informasi 

a. Informasi 

b. Nasehat 

          

      

          

           

  

  

   Dukungan 

Jaringan 

Sosial 

a. Menghabiskan waktu 

bersama 

                

 Jumlah Aitem    

 

     Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan 

harus diuji cobakan terlebih dahulu. Uji coba (try out) dilakukan untuk 



   

 

 

 

mengetahui tingkat validitas dan realibilitas suatu alat ukur. Uji coba alat 

ukur dilakukan pada remaja kelas 2 dan 3 di MAN 2 Model Pekanbaru. 

Pada penelitian ini, uji coba alat ukur (try out) dilakukan dengan cara 

memberikan skala penelitian kepada subjek. Jumlah subjek yang digunakan 

untuk Try Out sebanyak 100 siswa orang remaja kelas 2 dan 3 di MAN 2 

Model Pekanbaru. Alat ukur yang diujicobakan adalah skala penyesuaian 

sosial, skala konsep diri dan skala dukungan sosial. Skala penyesuaian sosial 

terdiri dari 35 aitem yang mencakup 5 aspek, skala konsep diri terdiri dari 30 

aitem yang mencakup 8 aspek, dan skala dukungan sosial terdiri dari 26 yang 

mencakup 5 aspek. Setelah melakukan uji coba alat ukur maka selanjutnya 

akan dinilai dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan 

bantuan komputerisasi dengan aplikasi program SPSS-Statistical of Package 

for Soscial Science 16.0 for Windows. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

   Validitas 

Validitas adalah proses pengujian untuk apakah skala mampu 

menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan ukurannya. Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu relevansi aitem 

dengan indikator keprilakuan dan dengan tujuan ukur sebenarnya sudah dapat 

dievaluasi lewat nalar dan akal sehat (commonsense) yang mampu menilai 

apakah isi skala memang mendukung konstrak teoritik yang diukur. Validitas 

isi dalam penelitian ini diukur menggunakan professional judgment yang 

dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber (Azwar, 2013). 



   

 

 

 

   Reliabilitas 

Salah satu ciri instrument ukur yang berkualitas baik adalah reliabel, 

yaitu mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran kecil. 

Menurut Azwar (2013), reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi 

hasil ukur, yamg mengandung makna seberapa tinggi kecermatan 

pengukuran. Koefisien (rxx) berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 

1,00. Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 

1,00 berarti pengukuran semakin reliabel. 

Uji coba alat ukur diberikan kepada subjek yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan penilitian, yaitu remaja berusia 15-18 tahun. 

Uji reliabilitas dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik Crobach’s 

Alpha dengan menggunakan bantuan computer SPSS 16.0 for Windows. 

Setelah melakukan uji reliabilitas terhadap data try out, maka dapat 

digambarkan reliabilitas dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

Penyesuaian Sosial          

Konsep Diri          

Dukungan Sosial          

 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa nilai koefisien (rxx) pada 

variabel penyesuian sosial sebesar 0,91, koefifisen (rxx) pada variabel konsep 

diri sebesar 0,87, pada variabel dukungan sosial sebesar 0,87. Dapat 

disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen telah teruji sehingga layak untuk 

digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. 

 

 



   

 

 

 

   Indeks Daya Beda  

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 

membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang 

tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2013). Untuk penelitian ini, untuk 

melihat daya diskriminasi masing-masing aitem, peneliti menggunakan 

bantuan SPSS 16.0 For Windows. Untuk menentukan apakah suatu aitem 

dianggap valid atau gugur, digunakan kriteria (Azwar, 2013) yang 

mengatakan bahwa apabila aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total 

sama dengan atau lebih besar dari pada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah 

aitem yang dispesifikasi dalam rencana untuk dijadikan skala, maka dapat 

dipilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi tertinggi. 

Sebaliknya apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak 

mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk 

menurunkan sedikit batas kriteria misalnya menjadi 0,25 sehingga jumlah 

aitem yang diinginkan dapat tercapai. Uji coba ini dilakukan kepada subjek 

yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik penelitian. Uji 

coba alat ukur dilakukan pada remaja yang merupakan siswa MAN 2 Model 

di Pekanbaru yang berjumlah 100 orang. 

Dengan demikian jumlah subjek untuk uji coba alat ukur adalah     

orang dan yang telah dijadikan sebagai subjek uji coba alat ukur tidak lagi 

dikenai sebagai subjek penelitian. Pada skala penyesuaian sosial terdapat    

aitem yang tidak gugur dengan nilai koefisien korelasi aitem-total, yaitu 

sebesar      artinya bila terdapat aitem di bawah      maka aitem tersebut 

tidak layak dijadikan aitem untuk penelitian. Nilai koefisien korelasi masing-

masing aitem dari skala penyesuaian sosial berkisaran antara 0,222 sampai 



   

 

 

 

      . Berikut blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala penyesuaian 

sosial. 

Tabel 3.5 

Blueprint Skala Penyesuaian Sosia (Sesudah Try Out) 

No 

 

Indikator 

 

Aitem Valid Aitem Gugur 

Jumlah 
F UF F UF 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Menghargai dan menerima 

otoritas sekolah  

 

Tertarik dan mau berpartisipasi 

dalam aktivitas sekolah 

 

Mempunyai hubungan sosial 

yang sehat, bersahabat dengan 

teman sekelas, guru dan 

pembimbing atau penasehat di 

sekolah 

 

Menerima tanggung jawab dan 

batasan-batasan yang telah 

diberikan sekolah 

 

Membantu sekolah mencapai 

tujuan 

          

   

 

           

   

 

- -   

  

 

           

   

 

   -   

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  -   

 

 

 

           

   

 

 

          

 

-      

 

                     - -   

 Jumlah Aitem      

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print skala penyesuaian sosial, yang akan 

digunakan untuk penelitian. Berikut uraiannya secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 3.6 untuk penyesuaian sosial.  

 

 



   

 

 

 

Tabel 3.  

Blueprint Skala Penyesuaian Sosial (Untuk Penelitian) 

No Aspek 

 

Indikator 

 

No. Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Menghargai dan menerima otoritas 

sekolah. 

 

Tertarik dan mau berpartisipasi 

dalam aktivitas sekolah. 

 

Mempunyai hubungan sosial yang 

sehat, bersahabat dengan teman 

sekelas, guru dan pembimbing atau 

penasehat di sekolah. 

 

Menerima tanggung jawab dan 

batasan-batasan yang telah 

diberikan sekolah 

 

Membantu sekolah mencapai tujuan 

              

 

 

              

 

  

 

  

 

              

 

  

 

           

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

              

 

 

          

 

  

 

 

          

 

           

 

  

 Jumlah Aitem    

 

Dari tabel  .  terlihat bahwa   aitem yang gugur karena nilai koefisien 

korelasi aitem-total di bawah 0,30 sehingga aitem yang layak dalam 

penelitian berjumlah   . 

Pada skala persepsi konsep diri terdapat    aitem yang tidak gugur 

dengan nilai koefisien korelasi aitem-total, yaitu sebesar      artinya bila 

terdapat aitem di bawah 0,30 maka aitem tersebut tidak layak dijadikan aitem 

untuk penelitian. Nilai koefisien korelasi masing-masing aitem skala konsep 

diri berkisaran antara 0,016 sampai 0,555. Berikut blue print hasil uji indeks 

daya beda aitem skala konsep diri : 

 

 



   

 

 

 

Tabel 3.  

Blueprint Skala Konsep Diri (Sesudah Try Out) 

No Aspek 

 

Indikator 

 

Aitem Valid Aitem Gugur 

Jumlah 
F UF F UF 

  Identity 

Self (diri 

identitas) 

Pemberian label dan 

simbol untuk 

membangun diri 

-        - -   

   Behavioral 

Self (diri 

perilaku) 

Kesadaran terhadap 

perilaku, yakni 

kesesuaian antara diri 

identitas dengan 

perilaku 

          

       

- -   

   Judging 

Self (diri 

penerimaan 

atau 

penerimaan

) 

Kemampuan dan 

penerimaan terhadap diri 

               -   

   Phsysical 

Self (diri 

fisik) 

 

Label/simbol keadaan 

ciri secara fisik 

        -   

   Moral-

Ethical 

(diri etik 

moral) 

Posisi diri dilihat dari 

standar moral, etik, dan 

religi 

     - -   

   Personal 

Self (diri 

pribadi) 

Label/simbol akan sifat-

sifat dan kemampuan 

yang dimiliki 

             -      

   Family Self 

(diri 

keluarga) 

Posisi dari keluarga dan 

relasi dengan orang-

orang terdekat 

                 - -   

   Social Self 

(diri sosial) 

Posisi diri dalam 

interaksinya dengan 

orang lain 

        - -   

 Jumlah Aitem      

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print skala konsep diri, yang akan 



   

 

 

 

digunakan untuk penelitian. Berikut uraiannya secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 3.8 untuk konsep diri.  

Tabel 3.   

Blueprint Skala Konsep Diri (Untuk Penelitian) 

No Aspek 

 

Indikator 

 

No. Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

  Identity Self 

(diri identitas) 

Pemberian label dan 

simbol untuk 

membangun diri 

- 

 

        

   Behavioral 

Self (diri 

perilaku) 

Kesadaran terhadap 

perilaku, yakni 

kesesuaian antara diri 

identitas dengan 

perilaku 

  

 

                 

   Judging Self 

(diri 

penerimaan 

atau 

penerimaan) 

Kemampuan dan 

penerimaan terhadap 

diri 

               

   Phsysical Self 

(diri fisik) 

 

Label/simbol keadaan 

ciri secara fisik 

        

   Moral-Ethical 

(diri etik 

moral) 

Posisi diri dilihat dari 

standar moral, etik, dan 

religi 

       

   Personal Self 

(diri pribadi) 

Label/simbol akan 

sifat-sifat dan 

kemampuan yang 

dimiliki 

                

   Family Self 

(diri keluarga) 

Posisi dari keluarga dan 

relasi dengan orang-

orang terdekat 

                  

   Social Self 

(diri sosial) 

Posisi diri dalam 

interaksinya dengan 
orang lain 

          

 Jumlah Aitem    

 

Dari tabel  .  terlihat bahwa   aitem yang gugur karena nilai koefisien 

korelasi aitem-total di bawah 0,30 sehingga aitem yang layak dalam 

penelitian berjumlah   . 



   

 

 

 

Pada skala dukungan sosial terdapat    aitem yang tidak gugur dengan 

nilai koefisien korelasi aitem-total, yaitu sebesar      artinya bila terdapat 

aitem di bawah 0,   maka aitem tersebut tidak layak dijadikan aitem untuk 

penelitian. Nilai koefisien korelasi masing-masing aitem skala dukungan 

sosial berkisaran antara -0,122 sampai 0,591. Berikut blue print hasil uji 

indeks daya beda aitem skala dukungan sosial. 

Table 3.  

Blueprint Skala Dukungan Sosial (Sesudah Try Out) 

No Aspek 

 

Indikator 

 

Aitem Valid Aitem Gugur 

Jumlah 
F UF F UF 

  Dukungan 

Emosional 

a. Perhatian dan 

Peduli 

b. Pendengar 

yang Baik 

- 

 

   

      

 

     

  -   

 

  

   Dukungan 

Pengharga

an 

a. Memberikan 

hadiah 

ataupun 

pujian 

-       - -   

   Dukungan 

Instrument

al 

a. Memberikan 

fasilitas fisik 

atau bantuan 

biaya 

         - -   

   Dukungan 

Informasi 

a. Informasi 

 

b. Nasehat 

      

 

   

      

 

       

   

 

  

   

 

   

  

 

  

   Dukungan 

Jaringan 

Sosial 

a. Menghabiskan 

waktu 

bersama 

-               -   

 Jumlah Aitem      

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blue print skala dukungan sosial, yang akan 

digunakan untuk penelitian. Berikut uraiannya secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 3.10 untuk dukungan sosial. 

  



   

 

 

 

Table       

Blueprint Skala Dukungan Sosial (Untuk Penelitian) 

No Aspek 

 

Indikator 

 

No. Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

  Dukungan 

Emosional 

a. Perhatian dan 

Peduli 

b. Pendengar yang 

Baik 

- 

 

  

      

 

     

  

 

  

   Dukungan 

Penghargaan 

a. Memberikan 

hadiah ataupun 

pujian 

-         

   Dukungan 

Instrumental 

a. Memberikan 

fasilitas fisik atau 

bantuan biaya 

           

   Dukungan 

Informasi 

a. Informasi 

b. Nasehat 

     

   

      

       

  

  

   Dukungan 

Jaringan 

Sosial 

a. Menghabiskan 

waktu bersama 

-          

 Jumlah Aitem    

Dari tabel  .   terlihat bahwa   aitem yang gugur karena nilai 

koefisien korelasi aitem-total di bawah      sehingga aitem yang layak dalam 

penelitian berjumlah     

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

perhitungan Regresi Berganda (Multiple regresi), yaitu analisis tentang hubungan 

antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas (Arikunto, 2010). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

bebas (X) yaitu konsep diri dan dukungan sosial dengan satu variabel terikat (Y) 

yaitu penyesuaian sosial pada siswa. Analisis yang dilakukan menggunakan 

bantuan komputerisasi dengan aplikasi program SPSS-Statistical of Package for 

Social Science      for Windows. 



   

 

 

 

H. Jadwal Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di MAN Siak dan Try Out di MAN 2 

Model Pekanbaru. Berikut rincian jadwal penelitian pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.11 

Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

   Seminar Proposal 8 Maret 2017 

   Perbaikan Proposal 3 Mei 2017 

   Uji Coba (Try Out) 17 Mei 2017 

   Penelitian 17-19 Agustus 2017 

   

   

    

Pengolahan Data Hasil Penelitian 

Seminar Hasil 

Sidang Munaqasah 

10 Oktober 2017 

6 Desember 2017 

10 Januari 2018 

 

 


