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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif dengan teknik korelasional. 

pengumpulan data menggunakan data instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian korelasional ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemandirian dan kepercayaan diri 

dengan kemampuan menyelesaikan masalah pada siswa SMAN 1 Kampar Timur.  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel bebas (VB)  :  1. Kemandirian 

 2. Kepercayaan diri 

Variabel terikat (VT) : Kemampuan menyelesaikan masalah 

C. Definisi Operasional 

1. Kemampuan Menyelesaikan Masalah 

 Kemampuan menyelesaikan masalah adalah usaha individu dalam proses 

berpikir dan rangkaian tindakan yang digunakan individu untuk mencapai situasi 

yang di harapkan berdasarkan pengetahuan, pemikiran yang positif, pemahaman 

dan juga tindakan yang telah dipertimbangkan untuk mengatasi kekurangan dan 

selanjutnya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun aspek kemampuan 

menyelesaikan masalah yaitu yang pertama sikap yang terdiri dari berpikir positif 

tentang masalah yang dihadapi, berpikir positif tentang kecakapan diri untuk 

menyelesaikan masalah, berpikir secara sistematis. Kedua yaitu tindakan yang 
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terdiri dari merumuskan masalah, mencari dan mengumpulkan fakta, menemukan 

gagasan (ide), memilih gagasan terbaik dan menyelesaikannya.  

2. Kemandirian  

Kemandirian adalah kemampuan individu untuk bertindak berdasarkan 

pertimbangan sendiri dan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dimana 

termasuk juga didalamnya kemandirian secara emosi, kemandirian tingkah laku 

dan kemandirian nilai serta kemampuan untuk tetap menjaga hubungan yang 

suportif dengan orang lain. Ada beberapa aspek kemandirian yaitu kemandirian 

emosional, kemandirian tingkah laku, kemandirian nilai.  

3. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah keyakinan individu akan kemampuan diri sendiri 

sehingga orang tersebut mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya untuk 

dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa aspek 

kepercayaan diri yaitu percaya pada kemampuan sendiri, bertindak mandiri dalam 

mengambil keputusan, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, berani 

mengungkapkan pendapat.  

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah para siswa siswi kelas X 

dan XI SMA Negeri 1 Kampar Timur.  
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Tabel 3.1 

Jumlah Siswa/Siswi SMAN 1 Kampar Timur 2016/2017 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

X-MIPA 1 6 21 27 

X-MIPA 2 15 22 37 

X-MIPA 3 15 19 34 

X-MIPA 4 15 14 29 

X-MIPA 5 10 15 25 

X-IS 1 7 30 37 

X-IS 2 23 15 38 

X-IS 3 20 17 37 

X-IS 4 27 14 41 

X-IS 5 28 12 40 

XI-IPA 1 10 23 33 

XI-IPA 2 11 24 35 

X1-IPA 3 10 19 29 

XI-IPA 4 13 19 32 

XI-IPA 5 14 19 33 

XI-IPA 6 15 20 35 

X1-IPS 1 10 19 29 

X1-IPS 2 16 14 30 

XI-IPS 3 15 14 29 

XI-IPS 4 13 8 21 

XI-IPS 5 13 10 23 

XI-IPS 6 15 16 31 

Jumlah 705 

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 1 Kampar Timur  

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Azwar (2007) sampel 

adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik dari populasi. 

Sampel yang diambil haruslah representatif, artinya sampel harus mencerminkan 

dan memliki sifat populasi (Azwar, 2007). Apabila jumlah populasi kurang dari 

100, maka lebih baik diambil secara keseluruhan, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika populasi besar dari 100, maka 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-30% atau lebih (Arikunto, 2006). Pada 
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penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 20% dari populasi 705 orang 

yaitu 141 orang.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Sampel = 20% X populasi 

Sampel = 20/100 x 705 = 141 

Maka dari rumus tersebut sampel yang diambil adalah sebanyak 141 

orang dari 705 orang populasi.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Cluster Random Sampling. Cluster Random Sampling adalah pengambilan sampel 

dengan cara melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek 

secara individual (Azwar, 2007). Hal ini dikarenakan pertimbangan dalam segi 

waktu, dan kemudahan untuk memberikan skala penelitian kepada subjek. Dalam 

menentukan sampel penelitian menggunakan cara diundi yaitu dengan menulis 

diselembar kertas kecil, satu kertas untuk satu kelas kemudian dikocok dan hasil 

yang keluar dijadikan peneliti sebagai sampel dalam penelitian ini. Dalam kelas X 

(sepuluh) dan XI (sebelas) 6 kelas yang terpilih menjadi sampel penelitian ini 

didasari atas pertimbangan bahwa jumlah siswa dari 6 kelas tersebut sudah 

memenuhi jumlah sampel minimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelas 

tersebut yaitu : 
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Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa 

X MIPA 1 

X MIPA 4 

X MIPA 5 

XI IPA 3 

XI IPS 4 

XI IPS 5 

27 

29 

25 

29 

21 

23 

Jumlah 154 

  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi yang 

terdiri dari skala kemandirian, skala kepercayaan diri, dan skala kemampuan 

menyelesaikan masalah. Menurut Azwar (2007) skala merupakan suatu alat ukur 

yang stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap indikator 

perilaku atribut yang bersangkutan.  

a. Skala Kemampuan Menyelesaikan Masalah 

Skala ini disusun menurut pendapat Anderson (dalam Suharnan, 2005) 

yang mempunyai aspek-aspek yaitu sikap yang terdiri dari berpikir positif tentang 

masalah yang dihadapi, berpikir positif tentang kecakapan diri untuk 

menyelesaikan masalah, berpikir secara sistematis. Kedua yaitu tindakan yang 

terdiri dari merumuskan masalah, mencari dan mengumpulkan fakta, menemukan 

gagasan (ide), memilih gagasan terbaik dan menyelesaikannya.  

Penyajian skala ini terdiri dari dua kelompok aitem yaitu aitem yang 

mengandung favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan pada 
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indikasi bahwa subjek mendukung objek sikap dan mempunyai tingkat penilaian 

nilai 4 untuk jawaban SS (Sangat Sesuai), nilai 3 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 2 

untuk jawaban TS (Tidak Sesuai), nilai 1 untuk jawaban STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Pernyataan unfavorable menunjukkan indikasi bahwa subjek tidak 

mendukung objek sikap dan mempunyai tingkat penilaian nilai 1 untuk jawaban 

SS (Sangat sesuai, nilai 2 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 3 untuk jawaban TS 

(Tidak sesuai), nilai 4 untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai). 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Kemampuan Menyelesaikan Masalah 

No Aspek   Indikator Fav Unfav Total 

1 Sikap 1 Berpikir positif terhadap 

masalah yang dihadapi 

7, 

11, 22 
17, 33, 36 6 

 2 Berfikir positif terhadap 

kecakapan diri dalam  

menyelesaikan masalah 

1, 8, 

12, 20 

26, 35, 31, 

32 

8 

 3 Berfikir sistematis 3, 9, 27 13, 18, 30 6 

2 Tindakan  4 Merumuskan masalah  4, 23 19, 29 4 

 5 Mencari dan mengumpulkan  
28, 24 21, 14 4 

 6 Menemukan gagasan (ide) 
15, 25 34, 10 4 

 7 Memilih gagasan terbaik 

dan melaksanakannya 
16, 5 2, 6 4 

  Total  36 

 

b. Skala Kemandirian  

Skala kemandirian disusun berdasarkan aspek-aspek kemandirian yang 

diungkapkan Steinberg (dalam Desmita, 2011) yang meliputi kemandirian emosi, 

kemandirian tingkah laku dan kemandirian nilai. 

Penyajian skala ini terdiri dari dua kelompok aitem yaitu aitem yang 

mengandung favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan pada 

indikasi bahwa subjek mendukung objek sikap dan mempunyai tingkat penilaian 
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nilai 4 untuk jawaban SS (Sangat Sesuai), nilai 3 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 2 

untuk jawaban TS (Tidak Sesuai), nilai 1 untuk jawaban STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Pernyataan unfavorable menunjukkan indikasi bahwa subjek tidak 

mendukung objek sikap dan mempunyai tingkat penilaian nilai 1 untuk jawaban 

SS (Sangat sesuai, nilai 2 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 3 untuk jawaban TS 

(Tidak sesuai), nilai 4 untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai). 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Kemandirian 

No  Aspek   Indikator perilaku  Fav Unfav Total  

1. Kemandirian 

emosi   

1 Tidak bergantung secara 

emosional dengan orang tua 

10, 3 5, 8 4 

2 Memiliki keinginan untuk 

berdiri sendiri 

1, 16, 7 13, 18, 

21 

6 

3 Mampu menjaga emosi 

didepan orang tua 

2, 6 9, 23 4 

2. Kemandirian 

tingkah laku 

4 Memiliki kemampuan 

mengambil keputusan 

29, 32, 

36, 11 

40, 4, 

22, 15 

8 

5 Memiliki kekuatan terhadap 

pengaruh pihak lain 

14, 17, 

39 

33, 

37, 24 

6 

6 Memiliki rasa percaya diri 12, 38, 

26 

19, 28, 

35 

6 

3. Kemandirian 

Nilai  

7 Memiliki seperangkat prinsip 

tentang benar dan salah serta 

penting dan tidak penting 

dalam memandang sesuatu 

dilihat dari sisi nilai 

20, 30, 

34, 41, 

42 

31, 27, 

25, 43 

9 

  Total 43 

 

 

c. Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri ini disusun menurut pendapat Lauster (dalam 

Wahyuni, 2014) yang meliputi percaya pada kemampuan sendiri, bertindak 

mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, 

dan berani mengungkapkan pendapat.  
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Penyajian skala ini terdiri dari dua kelompok aitem yaitu aitem yang 

mengandung favorable dan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan pada 

indikasi bahwa subjek mendukung objek sikap dan mempunyai tingkat penilaian 

nilai 4 untuk jawaban SS (Sangat Sesuai), nilai 3 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 2 

untuk jawaban TS (Tidak Sesuai), nilai 1 untuk jawaban STS (Sangat Tidak 

Sesuai). 

Pernyataan unfavorable menunjukkan indikasi bahwa subjek tidak 

mendukung objek sikap dan mempunyai tingkat penilaian nilai 1 untuk jawaban 

SS (Sangat sesuai, nilai 2 untuk jawaban S (Sesuai), nilai 3 untuk jawaban TS 

(Tidak sesuai), nilai 4 untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai). 
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Tabel 3.5 

Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

No  Aspek   Indikator Perilaku Fav Unfav Total 

1. Percaya 

pada 

kemampuan 

sendiri 

1 Yakin atas diri sendiri  7, 11, 22, 

17, 33 

36, 1, 8, 12, 

20 

10 

2. Bertindak 

mandiri 

dalam 

mengambil 

keputusan 

 

2 Dapat bertindak dalam 

mengambil keputusan 

terhadap diri yang 

dilakukan secara 

mandiri atau tanpa 

adanya keterlibatan 

orang lain. 

26, 35, 

31 

32, 3 5 

3 Mampu meyakini 

tindakan yang diambil 

9, 27, 13 18, 30, 4 6 

3. Memiliki 

rasa positif 

terhadap 

diri sendiri 

 

4 Adanya penilaian 

yang baik dari dalam 

diri sendiri yang 

menimbulkan rasa 

positif terhadap diri 

23, 19, 

29, 28 

24, 21, 6 

5 Adanya penilaian 

yang baik dari dalam 

diri sendiri yang 

menimbulkan rasa 

positif terhadap masa 

depan 

14 25 2 

4 Berani  

mengung-

kapkan 

pendapat 

6 Mampu Mengutarakan 

sesuatu dalam diri 

yang ingin 

diungkapkan kepada 

orang lain tanpa 

adanya paksaan 

15, 34, 

10 

16, 5, 2, 6 7 

  Total 36 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2007). 

Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 

2007). Untuk mengetahui apakah skala yang dibuat sesuai dengan tujuan 

pengukuran perlu dilakukan uji validitas, dan validitas yang digunakan dalam 

penelitian adalah validitas isi, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh mana 

aitem-aitem dalam skala mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak 

diukur oleh skala itu (Azwar, 2007). Validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan analisis rasional atau 

professional judgement. Professional judgement dilakukan oleh dosen 

pembimbing dan narasumber. 

2. Daya Beda Aitem 

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 

antar individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut 

yang diukur (Azwar, 2012). Azwar (2012) menyebutkan salah satu cara melihat 

daya diskriminasi aitem adalah dengan melihat koefisien korelasi antara distribusi 

skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri yang dikenal dengan nama 

koefisien korelasi aitem- total (rix). Penerimaan aitem diterima atau gugur dalam 

penelitian ini dengan melihat koefisien korelasi (rix) dengan batasan ≥ 0,30. 

Aitem dengan nilai koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan bisa 
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digunakan untuk alat ukur penelitian. Sedangkan aitem yang berada dibawah 

koefisien korelasi tersebut akan dianggap gugur. Sementara itu Azwar (2012) 

menyebutkan apabila aitem yang diterima ternyata masih tidak bisa memenuhi 

jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien korelasi aitem dari ≥ 0,30 bisa 

diturunkan menjadi 0,25, dan dalam penelitian ini ketentuan koefisien korelasi 

aitem yang diterima adalah 0,30.  

Uji coba dalam penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kampar Timur 

pada tanggal 18-19 Mei 2017 dengan jumlah subjek sebanyak 61 orang. Setelah 

dilakukan uji coba, dari 36 alat ukur kemampuan menyelesaikan masalah ada 17 

aitem yang dinyatakan gugur, yaitu 

3,5,7,9,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,28 dengan ketentuan koefisien 

korelasi aitem ≥ 0,30. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Blue Print Kemampuan Menyelesaikan Masalah Try Out 

No Aspek 
 

Indikator 
Jumlah 

Aitem 

Aitem 

Diterima 

Aitem 

Gugur 

1 Sikap 1 Berfikir positif terhadap 

masalah yang dihadapi 

6 33, 36 7, 11, 

17, 22 

  

2 Berfikir positif terhadap 

kecakapan diri dalam  

menyelesaikan masalah 

8 1, 8, 12, 

26, 31, 

32, 35 

20 

  
3 Berfikir sistematis 6 27, 30 3, 9, 

13, 18 

2 Tindakan 4 Merumuskan masalah 4 4, 29 19, 23 

 
 5 Mencari dan 

mengumpulkan fakta 

4 14, 21 24, 28 

 
 6 Menemukan gagasan 

(ide) 

4 10, 34 15, 25 

 

 7 Memilih gagasan 

terbaik dan 

melaksanakannya 

4 2, 6 5, 16 

   Jumlah 36 19 17 
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Dari tabel di atas diketahui ada 19 aitem yang diterima dan dapat 

digunakan dalam penelitian dengan standar korelasi ≥ 0,30, dengan kisaran 

koefisien korelasi dari 0,303 sampai 0,792, sementara yang lainnya gugur. 

Adapun gambaran aitem yang diterima dapat dilihat melalui tabel blue print 

sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Blue Print Kemampuan Menyelesaikan Masalah Setelah Try Out 

No Aspek 
 

Indikator 
Nomor Aitem 

Jumlah 
 Favorable  Unfavorable 

1 Sikap 
1 Berfikir positif terhadap 

masalah yang dihadapi 

- 16, 19 2 

  

2 Berfikir positif terhadap 

kecakapan diri dalam  

menyelesaikan masalah 

1, 5, 7 10, 14, 15, 18 7 

  3 Berfikir sistematis 11 13 2 

2 Tindakan 4 Merumuskan masalah 3 12 2 

 
 5 Mencari dan 

mengumpulkan fakta 

- 8, 9 2 

 
 6 Menemukan gagasan 

(ide) 

- 6, 17 2 

 
 7 Memilih gagasan terbaik 

dan melaksanakannya 

- 2, 4 2 

   Jumlah 5 14 19 

 

 Selanjutnya, pada skala kemandirian, dari 43 aitem yang digunakan dalam 

skala, ada 18 aitem yang dinyatakan gugur, yaitu 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 

23, 30, 32, 34, 36, 41, 42, 43 dengan ketentuan setiap aitem memiliki koefisiensi 

korelasi aitem ≥ 0,30. Lebih jelas dapat dilihat pada tebel berikut : 
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Tabel 3.8 

Blue Print Kemandirian Try Out 

No Aspek 
 

Indikator 
Jumlah 

Aitem 

Aitem 

Diterima 

Aitem 

Gugur 

1 Emotional 

Autonomy / 

Kemandirian 

emosi   

1 Tidak bergantung 

secara emosional 

dengan orang tua 

4 5, 8, 10 3 

 

 2 Memiliki 

keinginan untuk 

berdiri sendiri 

6 1, 13, 18, 

21 

7, 16 

 

 3 Mampu menjaga 

emosi didepan 

orang tua 

4 2 6, 9, 23 

2 Behavioral 

Autonomy/ 

Kemandirian 

tingkah laku 

4 Memiliki 

kemampuan 

mengambil 

keputusan 

8 22, 29, 40 4, 11, 

15, 32, 

36 

 

 5 Memiliki 

kekuatan 

terhadap 

pengaruh pihak 

lain 

6 14, 24, 

33, 37, 39 

17 

 

 6 Memiliki rasa 

percaya diri 

6 12, 19, 

26, 28, 

35, 38 

- 

3 Value Autonomy/ 

Kemandirian 

Nilai 

7 Memiliki 

seperangkat 

prinsip tentang 

benar dan salah 

serta penting dan 

tidak penting 

dalam 

memandang 

sesuatu dilihat 

dari sisi nilai 

9 25, 27, 31 20, 30, 

34, 41, 

42, 43 

   Jumlah 43 25 18 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada 25 aitem yang diterima dan dapat 

digunakan dalam penelitian dengan  standar koefisien korelasi ≥ 0,30, dengan 

kisaran koefisien korelasi dari 0,326 sampai 0,675, sementara sebanyak 18 aitem 
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gugur. Adapun gambaran aitem yang diterima dapat dilihat melalui tabel blue 

print berikut : 

Tabel 3.9 

Blue Print Kemandirian Setelah Try Out 

No Aspek 
 

Indikator 
Nomor Aitem 

Jumlah 
 Favorable Unfavorable 

1 Emotional 

Autonomy / 

Kemandirian 

emosi   

1 Tidak bergantung 

secara emosional 

dengan orang tua 

5 3, 4 3 

 
 2 Memiliki keinginan 

untuk berdiri sendiri 

1 7, 9, 11 4 

 

 3 Mampu menjaga 

emosi didepan orang 

tua 

2 - 1 

2 Behavioral 

Autonomy/ 

Kemandirian 

tingkah laku 

4 Memiliki 

kemampuan 

mengambil 

keputusan 

18 12, 25 3 

 

 5 Memiliki kekuatan 

terhadap pengaruh 

pihak lain 

8, 24 13, 20, 22 5 

 
 6 Memiliki rasa 

percaya diri 

6, 15, 23 10, 17, 21 6 

3 Value 

Autonomy/ 

Kemandirian 

Nilai 

7 Memiliki 

seperangkat prinsip 

tentang benar dan 

salah serta penting 

dan tidak penting 

dalam memandang 

sesuatu dilihat dari 

sisi nilai 

- 14, 16, 19 3 

   Jumlah 9 16 25 

 

 Selanjutnya pada skala kepercayaan diri, dari 36 aitem yang digunakan 

dalam skala, ada 20 aitem yang dinyatakan gugur, yaitu 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35  dengan ketentuan setiap aitem  

memiliki koefisiensi korelasi aitem ≥ 0,30. Lebih jelas dapat dilihat pada tebel 

berikut : 



39 

 

Tabel 3.10 

Blue Print Kepercayaan Diri Try Out 

No 
Aspek  

Indikator 
Jumlah 

Aitem 

Aitem 

Diterima 

Aitem 

Gugur 

1 Percaya pada 

kemampuan 

sendiri 

1 Yakin atas diri sendiri 10 1, 8, 20, 

22, 36 

7, 11, 

12, 17, 

33 

2 Bertindak 

mandiri 

dalam 

mengambil 

keputusan 

 

2 Dapat bertindak 

dalam mengambil 

keputusan terhadap 

diri yang dilakukan 

secara mandiri tanpa 

adanya keterlibatan 

orang lain 

5 32 3, 26, 

31, 35 

 
 3 Mampu meyakini 

tindakan yang diambil 

6 4, 18, 30 9, 13, 

27 

3 Memiliki rasa 

positif 

terhadap diri 

sendiri 

 

4 Adanya penilaian 

yang baik dari dalam 

diri sendiri yang 

menimbulkan rasa 

positif terhadap diri 

6 19, 21, 

23, 24 

28, 29 

 

 5 Adanya penilaian 

yang baik dari dalam 

diri sendiri yang 

menimbulkan rasa 

positif terhadap masa 

depan 

2 14 25 

4 Berani 

mengung-

kapkan 

pendapat 

6 Mampu 

mengutarakan sesuatu 

dalam diri yang ingin 

diungkapkan kepada 

orang lain tanpa 

adanya paksaan 

7 6, 16 2, 5, 10, 

15, 34 

   Jumlah 36 16 20 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada 16 aitem yang diterima dan dapat 

digunakan dalam penelitian dengan  standar koefisien korelasi ≥ 0,30, dengan 

kisaran koefisien korelasi dari 0,304 sampai 0,832, sementara sebanyak 20 aitem 

gugur. Adapun gambaran aitem yang diterima dapat dilihat melalui tabel blue 

print berikut : 
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Tabel 3.11 

Blue Print Kepercayaan Diri Setelah Try Out 

No Aspek 
 

Indikator 
Nomor Aitem 

Jumlah 
   Fav Unfav 

1 Percaya pada 

kemampuan 

sendiri 

1 Yakin atas diri 

sendiri 

11 1, 4, 9, 16 5 

2 Bertindak 

mandiri dalam 

mengambil 

keputusan 

 

2 Dapat bertindak 

dalam mengambil 

keputusan terhadap 

diri yang dilakukan 

secara mandiri tanpa 

adanya keterlibatan 

orang lain 

- 16 1 

 

 3 Mampu meyakini 

tindakan yang 

diambil 

- 2, 7, 14 3 

3 Memiliki rasa 

positif terhadap 

diri sendiri 

 

4 Adanya penilaian 

yang baik dari dalam 

diri sendiri yang 

menimbulkan rasa 

positif terhadap diri 

8, 12 10, 13 4 

 

 5 Adanya penilaian 

yang baik dari dalam 

diri sendiri yang 

menimbulkan rasa 

positif terhadap 

masa depan 

5 - 1 

4 Berani 

mengungkapkan 

pendapat 

6 Mampu 

mengutarakan 

sesuatu dalam diri 

yang ingin 

diungkapkan kepada 

orang lain tanpa 

adanya paksaan 

- 3, 6 2 

   Jumlah 4 12 16 
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3. Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat 

seberapa jauh skala dapat memberikan hasil ajeg (konstan) dalam suatu 

pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran suatu alat 

ukur. Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas yang mendekati angka 

1,00 menjukkan reliabilitas alat ukur yang semakin tinggi. Sebaliknya, alat ukur 

yang rendah reliabilitasnya ditandai dengan joefisien reliabilitas yang mendekati 

angka 0,00 (Azwar, 2010). Uji reliabilitas dihitung dengan menggunakan proses 

komputerisasi yaitu program SPSS 22.00 for Windows. Berdasarkan hasil 

pengujian reliabilitas terhadap aitem pada skala kemampuan menyelesaikan 

masalah diperoleh koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,911, selanjutnya pada skala 

kemandirian (α) sebesar 0,893 dan skala kepercayaan diri (α) 0,896. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas ketiga skala dalam penelitian ini 

tergolong tinggi.  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat 

dibaca dan ditafsirkan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis statistic parametrik dengan menggunakan teknik multiple regresi (regresi 

ganda) yang merupakan teknik statistik untuk menganalisis antara satu variabel 

dependen dengan dua variabel bebas. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kemandirian dan kepercayaan diri dengan kemampuan menyelesaikan 

masalah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.00  for 

Windows. 


