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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional antara variabel 

optimisme (X) dengan adversity quotient (Y). Penelitian ini merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara kedua variabel 

tersebut. Model penelitian digambarkan secara skematis sebagai berikut:  

 

 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). 

Variabel dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas ( X )   : Optimisme 

2. Variabel terikat ( Y )   : Adversity Quotient  

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian bertujuan agar pengukuran variabel-variabel 

penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan dan metode pengukuran yang 

Adversity 

Quotient (Y) 

 

Optimisme 

(X) 
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dipersiapkan. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Optimisme 

Optimisme adalah keyakinan mahasiswa dalam menyikapi proses 

penyusunan skripsi serta berfikir positif untuk dapat menyelesaikan skripsi dan 

mencapai hasil yang baik. Optimisme dalam penelitian ini diukur dengan konsep 

explanatory style yang dikemukakan oleh Seligman (2008). Adapun dimensi-

dimensi optimisme adalah sebagai berikut: 

a. Permanensi (ketetapan suatu peristiwa) 

b. Pervasif (keluasan suatu peristiwa) 

c. Personalisasi (sumber suatu peristiwa) 

Tinggi rendahnya skor yang diperoleh menunjukkan optimisme yang 

dimiliki subjek. 

 

2. Adversity Quotient 

Adversity Quotient adalah kemampuan mahasiswa dalam berfikir, 

mengontrol, mengelola dan mengambil tindakan dalam mengatasi kesulitan 

selama mengerjakan skripsi sehingga penyelesaian skripsi dapat sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Adversity quotient diukur menggunakan konsep dari 

Stoltz (2004). Adapun dimensi-dimensi dari adversity quotient antara lain: 

a. Control/kendali (C) 

b. Origin and ownership/kepemilikan (O2)  

c. Reach/jangkauan (R)  
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d. Endurance/daya tahan (E)  

Tinggi rendahnya skor yang diperoleh menunjukkan adversity quotient yang 

dimiliki subjek. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau yang sedang mengerjakan skripsi yang berjumlah 426 orang, tersebar 

dari angkatan 2010 sampai 2013. 

Table  3.1 

Populasi Penelitian 

Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang Sedang Mengerjakan 

Skripsi 

 

Angkatan Jumlah 

2010 37 

2011 43 

2012 96 

2013 250 

Total 426 

Sumber Data: Akademik Fak. Psikologi UIN Suska Riau Tahun 2017 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Menurut Idrus (2009), jika jumlah populasi dibawah 

100 orang, tampaknya jumlah tersebut masih kurang memenuhi untuk syarat 

representatif. Jika kurang dari atau sama dengan 100 orang, sebaiknya peneliti 
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mengambil sekitar 60%-75% sebagai sampel. Jika jumlah populasinya lebih dari 

100 orang, maka 30% dapat dianggap cukup untuk menentukan jumlah sampel 

yang ingin diambil. 

Berdasarkan konsep di atas, penelitian ini populasinya lebih dari 100 orang 

yaitu, 426 orang. Maka peneliti mengambil sampel 30% dari populasi 426 orang 

yaitu sebanyak 128 orang. 

Rumus  : 

                      

     Sampel = 30/100 x 426 = 128 orang 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

Angkatan Sampel Jumlah 

 2010 37/426 x 128 = 11,11 11 orang 

2011 43/426 x 128 = 12,9 13 orang 

2012 96/426 x 128 = 28,8 29 orang 

2013 250/426 x 128 = 75,11 75 orang 

Total  128 Orang 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Proportionate Stratified Sampling, yaitu teknik yang digunakan bila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsinal 

(Sugiyono, 2013). 

 

 

Sampel = 30% x Populasi 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan 

memungkinkan tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel 

(Sugiyono, 2013). Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitan ini 

adalah menggunakan skala likert. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan dua skala likert, yaitu skala optimisme dan skala adversity quotient. 

1. Alat Ukur 

a. Alat ukur optimisme 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur optimisme adalah skala 

likert yang terdiri dari dua pernyataan favourable dan unfavourable. Skala ini 

dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Meldawati pada tahun 2014 yang 

disusun berdasarkan teori Seligman (2008). Peneliti mengurangi dan 

mengganti beberapa aitem dari skala penelitian sebelumnya. Jumlah aitem 

pada skala penelitian sebelumnya berjumlah 25 aitem dan pada penelitian ini 

berjumlah 24 aitem. Model skala likert optimisme disusun dalam empat 

alternatif jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak 

sesuai. Pemberian skor dengan cara memberi skor 1 sampai 4. 

Tabel 3.3 

Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert 

Favourable Unfavourable 

Pernyataan Skor Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 3 Sesuai 2 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 
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Tabel 3.4 

Blue Print Skala Optimisme Sebelum Uji Coba 

F : Favourable 

UF : Unfavourable 

 

b. Alat ukur adversity quotient 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur adversity quotient adalah 

skala likert yang terdiri dari dua pernyataan favourable dan unfavourable. 

Skala ini disusun oleh peneliti berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Stoltz (2004) dengan jumlah 32 aitem. Model skala adversity quotient 

disusun dalam empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak 

sesuai, sangat tidak sesuai. Pemberian skor dengan cara memberi skor 1 

sampai 4. 

 

 

 

 

 

No. Dimensi Indikator 
Aitem 

Jumlah 
F UF 

1. Permanensi Memandang bahwa 

hal-hal buruk hanya 

bersifat sementara 

 

1, 2, 

13, 14 

3, 4, 

15, 16 

8 

2. Pervasif Memandang bahwa 

hal-hal buruk 

disebabkan oleh sebab 

khusus dan tidak 

berakibat pada hal lain 

 

5, 6, 

17, 18 

7, 8, 

19, 20 

8 

3. Personalisasi Memandang bahwa 

hal-hal buruk terjadi 

karena faktor 

eksternal 

9, 10, 

21, 22 

11, 12, 

23, 24 

8 

 Total  12 12 24 
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Tabel 3.5 

Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert 

Favourable Unfavourable 

Pernyataan Skor Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 3 Sesuai 2 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 

 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Adversity Quotient Sebelum Uji Coba 

 

No. Dimensi Indikator 
Aitem 

Jumlah 
F UF 

1. Kendali Mampu 

mengendalikan diri 

atas peristiwa yang 

menyebabkan 

kesulitan 

 

1, 9, 

17, 25 

5, 13, 

21, 29 

8 

2. Kepemilikan 

 

Menemukan asal-

usul kesulitan dan 

mengakui akibat dari 

kesulitan 

 

2, 10, 

18, 26 

6, 14, 

22, 30 

8 

3. Jangkauan Membatasi 

jangkauan 

permasalahan 

 

3, 11, 

19, 27 

7, 15, 

23, 31 

8 

4. Daya tahan Menganggap 

kesulitan tidak 

berlangsung lama 

4, 12, 

20, 28 

8, 16, 

24, 32 

8 

 Total  16 16 32 

F : Favourable 

UF : Unfavourable 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur dilakukan pada 60 orang mahasiswa Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau yang sedang mengerjakan skripsi semester VIII, X, XII, XIV 
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pada tanggal 20 Juli – 10 Agustus 2017. Alat ukur yang diuji cobakan adalah 

skala optimisme dan skala adversity quotient. Skala optimisme terdiri dari 24 

aitem yang mencakup 3 dimensi dan skala adversity quotient terdiri dari 32 aitem 

yang mencakup 4 dimensi. Setelah uji coba yang dilakukan pada mahasiswa 

tersebut, kemudian dilakukan penskoran terhadap hasil yang diterima dan 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari keseluruhan skala optimisme dan 

adversity quotient dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) versi 23.0 for windows.  

 

2. Uji Validitas 

Validitas dapat diartikan sejauh mana suatu alat ukur mampu menghasilkan 

data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2015). Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Hasil penelitian yang valid terjadi apabila terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas 

isi merupakan relevansi aitem dengan indikator keperilakuan dan dengan tujuan 

ukur sebenarnya sudah dapat dievaluasi lewat nalar dan akal sehat (common 

sense) yang mampu menilai apakah isi skala memang mendukung konstrak 

teoritik yang diukur (Azwar, 2015). Validitas isi dalam penelitian ini diukur 

menggunakan professional judgment. Professional Judgment dalam mengkaji 

validitas isi dalam skala penelitian ini adalah dosen pembimbing dan narasumber. 
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3. Indeks Daya Beda 

Indeks daya beda adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara 

individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut 

yang diukur (Azwar, 2015). Azwar menyebutkan salah satu cara melihat daya 

beda aitem dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem 

dengan distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan 

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 dapat digunakan untuk alat ukur 

penelitian. Sedangkan aitem yang berada dibawah koefisien korelasi tersebut 

dianggap gugur. Apabila koefisien aitem yang diterima ternyata masih tidak dapat 

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

dapat diturunkan menjadi 0,25. Dalam penelitian ini nilai koefisien korelasi yang 

digunakan adalah 0,25. 

Untuk melihat indeks daya beda aitem, hasil try out dianalisis dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 23.0 for 

windows. Dari 24 aitem skala optimisme dan 32 aitem skala adversity quotient 

ketika dilakukan analisis dengan menggunakan SPSS 23.0 for windows, hasil 

analisis menyatakan masih terdapat aitem-aitem yang gugur. 

a. Skala Optimisme 

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda dari 24 aitem skala optimisme 

diperoleh aitem yang dinyatakan diterima berjumlah 15 aitem yaitu berkisar 
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antara 0,262 hingga 0,543 dan aitem yang gugur berjumlah 9 aitem. Blue print 

hasil uji indeks daya beda aitem skala optimisme adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Optimisme Setelah Hasil Uji Coba 

 

No. Dimensi Indikator Valid Gugur Jumlah 

F UF F UF 

1. Permanensi Memandang 

bahwa hal-

hal buruk 

hanya 

bersifat 

sementara 

 

1, 2, 

13, 14 

3 - 4, 15, 

16 

8 

2. Pervasif Memandang 

bahwa hal-

hal buruk 

disebabkan 

oleh sebab 

khusus dan 

tidak 

berakibat 

pada hal lain 

 

5, 6, 

17, 18 

7 - 8, 19, 

20 

8 

3. Personalisasi  Memandang 

bahwa hal-

hal buruk 

terjadi karena 

faktor 

eksternal 

9, 21, 

22 

11 10 12, 

23, 24 

8 

 Jumlah   11 3 1 9 24 

F : Favourable 

UF : Unfavourable 

 

Setelah mendapatkan aitem yang valid maupun yang gugur, aitem disusun 

kembali dengan menyesuaikan nomor pada aitem yang sebelumnya, maka dari itu 

dibuat blue print baru untuk penelitian yang berisikan aitem-aitem valid. Adapun 

blue print skala optimisme untuk penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 

Blue Print Skala Optimisme Untuk Penelitian 

 

No. Aspek Indikator F UF Jml 

1. Permanensi Memandang bahwa hal-

hal buruk hanya bersifat 

sementara 

 

1, 2, 9, 10 3 5 

2. Pervasif Memandang bahwa hal-

hal buruk disebabkan 

oleh sebab khusus dan 

tidak berakibat pada hal 

lain 

 

4, 5, 11, 

12 

6 5 

3. Personalisasi  Memandang bahwa hal-

hal buruk terjadi karena 

faktor eksternal 

7, 13, 14 8, 15 5 

 Jumlah   11 4 15 

F : Favourable 

UF : Unfavourable 

b. Skala Adversity Quotient 

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda dari 32 aitem skala adversity 

quotient diperoleh aitem yang dinyatakan diterima berjumlah 24 aitem yang 

berkisar 0,259 hingga 0,653 dan aitem yang gugur berjumlah 8 aitem. Blue print 

hasil uji indeks daya beda aitem skala adversity quotient adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Blue Print Skala Adversity Quotient  Setelah Hasil Uji Coba 

 

No. Dimensi Indikator Valid Gugur Jumlah 

F UF F UF 

1. Kendali Mampu 

mengendalikan 

diri atas 

peristiwa yang 

menyebabkan 

kesulitan 

 

1, 9, 

17 

5, 13, 

21, 29 

25 - 8 

2. Kepemilikan 

 

Menemukan 

asal-usul 

kesulitan dan 

mengakui 

akibat dari 

kesulitan 

 

2, 10, 

26 

22, 30 18 6, 

14 

8 

3. Jangkauan Membatasi 

jangkauan 

permasalahan 

 

3, 11, 

19, 27 

7, 23, 

31 

- 15 8 

4. Daya tahan Menganggap 

kesulitan tidak 

berlangsung 

lama 

4, 20, 

28 

16, 32 12 8, 

24 

8 

 Jumlah   13 11 8  32 

F : Favourable 

UF : Unfavourable 

Setelah mendapatkan aitem yang valid maupun yang gugur, aitem disusun 

kembali dengan menyesuaikan nomor pada aitem yang sebelumnya, maka dari itu 

dibuat blue print baru untuk penelitian yang berisikan aitem-aitem valid. Adapun 

blue print skala adversity quotient untuk penelitian yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 

Blue Print Skala Adversity Quotient Untuk Penelitian 

 

No. Dimensi Indikator F UF Jumlah 

1. Kendali Mampu 

mengendalikan diri 

atas peristiwa yang 

menyebabkan 

kesulitan 

 

1, 7, 12 5, 10, 15, 

21 

7 

2. Kepemilikan 

 

Menemukan asal-

usul kesulitan dan 

mengakui akibat dari 

kesulitan 

 

2, 8, 18 16, 22 5 

3. Jangkauan Membatasi 

jangkauan 

permasalahan 

 

3, 9, 13, 

19 

6, 17, 23 7 

4. Daya tahan Menganggap 

kesulitan tidak 

berlangsung lama 

4, 14, 20 11, 24 5 

 Jumlah   13 11 24 

F : Favourable 

UF : Unfavourable 

4. Uji Reliabilitas 

Hasil penelitian yang reliabel terjadi apabila terdapat kesamaan data dalam 

waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama (Sugiyono, 2013). Menurut Azwar (2009), reliabilitas adalah 

konsistensi alat ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan 

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

dengan 1,00. Bila koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti pengukuran 

semakin reliabel. 

  



 

35 
 

 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabitlitas alat ukur menggunakan 

rumus reliabilitas Alpha dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) versi 23.0 for windows. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap 

aitem skala optimisme dan skala adversity quotient diperoleh hasil koefisien alpha 

cronbach masing-masing variabel yaitu 0,801 untuk skala optimisme dan 0,891 

untuk skala adversity quotient. Hasil koefisien reliabilitas alpha cronbach kedua 

skala mendekati angka 1 yang berarti reliabilitas skala dapat dikatakan baik atau 

reliabel. 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

Optimisme 15 0,801 

Adversity Quotient 24 0,891 

G. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel bebas yaitu optimisme dengan satu variabel terikat 

yaitu adversity quotient. Analisis yang dilakukan menggunakan bantuan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 23.0 for windows. 
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H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 3.12 

Jadwal Penelitian 

 

No Jenis kegiatan Tanggal pelaksanaan 

1. Seminar Proposal    10 Mei 2017 

2. Uji Coba Skala (Try Out) 20 Juli – 10 Agustus 2017 

3. Penelitian 16 Agustus – 5 September 2017 

4. Pengolahan Data Hasil Penelitian 6 – 12 September 2017 

5. Seminar Hasil 22 November 2017 

6. Ujian Munaqasyah 3 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




