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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik komparatif. Penelitian dengan teknik komparasi yaitu melihat hubungan 

sebab-akibat yang dapat diselidiki melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang 

sudah terjadi dan melihat ulang data yang ada untuk menemukan faktor-faktor 

penyebab yang mungkin terjadi (Azwar, 2013). Penelitian ini membandingkan 

antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan Relationship Maintenance 

persahabatan jarak jauh. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian komparatif ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variable Dependen : Relationship maintenance 

2. Variabel Independen : Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variable Relationship Maintenance dalam 

penelitian ini adalah sebuah usaha untuk memelihara sebuah hubungan, dimana 

terdapat komunikasi yang terus-menerus dilakukan untuk memelihara hubungan 

yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan skala modifikasi berdasarkan pada 
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dimensi Relationship Maintenance menurut Stafford dan Canary (1991, dan 

Canary dan Stafford, 1992) yang terdiri dari 28 aitem dan merupakan satu 

kesatuan dari dimensi positifity, openness, assurance, sharing task, dan social 

networks. 

Dimensi Relationship Maintenance adalah sebagai berikut: 

1. Positivity adalah sikap membuat interaksi yang menyenangkan atau 

memberikan pujian.  

2. Openness adalah berbicara dan mendengarkan satu sama lain, saling 

membuka diri serta bertukar pikiran.  

3. Assurances adalah sikap memberikan kepastian atau jaminan tentang 

komitmen dalam hubungan.  

4. Sharing  tasks  adalah  sikap menyadari peran dan melakukan  tugas  atau 

pekerjaan yang  relevan  dalam  hubungan secara  bergantian dan adil.  

5. Social networks adalah sikap menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan 

berkenalan dengan orang-orang di sekitar pasangan.  

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik non-probability sampling dengan tipe insidental. Sugiyono (2014), 

mengatakan bahwa non-probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Artinya adalah, dalam 
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pemilihan subjek penelitian, setiap anggota populasi tidak mendapat 

kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.  

Sementara itu teknik pengambilan sampel dengan tipe insidental adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila 

dipandang individu yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data 

(Martono, 2012). 

 

2. Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu individu 

yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2013). 

Penentuan jumlah subjek dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Roscoe (1982, dalam Sugiyono, 2014), bahwa ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian yakni berkisar antara 30 sampai dengan 

500 subjek. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 300 orang, 

yakni 150 orang laki-laki dan 150 orang perempuan. 

Sementara itu, karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Subjek adalah remaja akhir yang berusia 18-21 tahun. Karena pada masa 

ini, remaja kurang berminat dalam kegiatan sosial dibandingkan dengan 

persahabatan pribadi yang lebih erat, maka pengaruh kelompok sosial 

yang besar menjadi kurang menonjol dibandingkan pengaruh sahabat 

atau teman dekat (Hurlock, 1980). 
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b. Subjek memiliki sahabat jarak jauh yang berada di luar kota maupun 

berbeda provinsi. 

c. Subjek merupakan mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan pemberian skala 

kepada sampel penelitian. Skala adalah suatu prosedur pengambilan data berupa 

alat ukur konstruk atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek 

kepribadian individu (Azwar, 2013). Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Relationship Maintenance yang dimodifikasi berdasarkan dimensi 

yang dikemukakan oleh Stafford dan Canary (1991; Canary dan Stafford, 1992) 

dengan reliabilitas masing-masing yakni positivity (0,89), openness (0,84), 

assurances (0,84), sharing tasks (0,71), dan social network (0,76). 

Skala Relationship Maintenance pada awalnya berjumlah 28 aitem. Setelah 

dimodifikasi oleh peneliti, skala Relationsip Maintenance menjadi berjumlah 54 

aitem. Modifikasi skala berupa penyesuaian pernyataan yang terdapat di dalam 

skala sesuai dengan kondisi subjek yang diteliti serta penambahan beberapa buah 

aitem. Aitem yang dimodifikasi pernyataannya berjumlah 25 aitem yang terdapat 

pada aitem nomor 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 

35, 40, 42, 47, 48, 49, dan 50. Kemudian aitem yang ditambahkan berjumlah 29 

aitem yang terdapat pada aitem nomor 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28 

29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, dan 54. 
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Tabel 3.1 

Blueprint Skala Relationship Maintenance Sebelum Tryout 

Dimensi Indikator Aitem Jumlah 

Aitem F UF 

Positivity 1. Berusaha menjaga interaksi 

yang ceria dan penuh kasih 

sayang 

1, 11, 

21, 31, 

40 

5, 15, 

41, 45, 

51 

10 

2. Menjadi individu yang spontan 

dan optimis 

10, 20, 

30, 44 

25, 35, 

50 
7 

Openness 3. Berbicara dan mendengarkan 

satu sama lain, saling 

membuka diri serta bertukar 

pikiran 

2, 12, 

22, 32, 

42, 52 

3, 13, 

23, 33, 

43, 53 

12 

Assurances 4. Sikap memberikan kepastian 

atau jaminan tentang 

komitmen dalam hubungan 

4, 14, 

24 
6, 16 5 

5. Mengekspresikan dukungan 

dan menghibur 
34, 48 54, 49 4 

Sharing 

Task 

6. Menyadari peran dan 

melakukan  tugas atau 

pekerjaan yang  relevan  secara 

bergantian dan adil 

8, 18, 

28, 38 

9, 19, 

29, 39 
8 

Social 

Network 

7. Berhubungan baik dengan 

keluarga dan teman dekat 

sahabat 

7, 26, 

36, 46 

17, 27, 

37, 47 
8 

Total 28 26 
54 

aitem 

 

Skala dalam penelitian ini menggunakan model skala Likert. Konsep awal 

skala Likert menggunakan lima kategorisasi yakni Sangat Setuju (Strongly Agree), 

Setuju (Agree), Ragu-ragu (Undecided), Tidak Setuju (Disagree), dan Sangat 

Tidak Setuju (Strongly Disagree). Selanjutnya model skala Likert dalam 

penelitian ini menggunakan empat kategori, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), 

TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). 

Aitem dalam skala ini terbagi dalam dua arah, yaitu favorable dan 

unfavorable. Setiap pilihan alternatif respon memiliki skor masing-masing 
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tergantung dari jenis aitem, yakni favorable atau unfavorable. Aitem favorable, 

SS diberi skor 4, S diberi skor 3, TS diberi skor 2, dan STS diberi skor 1. 

Sedangkan untuk aitem unfavorable, SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi 

skor 3, dan STS diberi skor 4. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas menunjukkan kecermatan pengukuran mengenai gambaran 

perbedaan-perbedaan diantara subjek yang satu dengan yang lain (Azwar, 

2015). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

(content validity). Menurut Azwar (2015), validitas isi bertujuan untuk 

mengungkap atribut yang dikehendaki oleh perancang skala. Pelaksaaan 

validitas isi dilakukan dengan menggunakan pertimbangan professional 

judgement, yaitu dosen pembimbing. 

 

2. Indeks Daya Beda 

Dalam penelitian ini, skala Relationship Maintenance diuji coba (try 

out) pada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi yang berjumlah 60 

orang, kemudian peneliti melakukan uji daya beda aitem untuk mendapatkan 

aitem-aitem yang memenuhi persyaratan. Uji daya beda aitem adalah sejauh 

mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok individu 

yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Prinsip kerja yang 

dijadikan dasar untuk melakukan seleksi atau sesuai dengan fungsi ukur tes 

sebagaimana yang dikehendaki oleh penyusunnya (Azwar, 2010). 
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Pengujian daya beda aitem dilakukan dengan menggunakan komputasi 

koefisien korelasi antara distribusi skor pada aitem dengan suatu kriteria yang 

relevan yaitu skor total tes itu sendiri. Prosedur pengujian ini akan 

menghasilkan koefisien korelasi aitem total (rix) yang dikenal dengan indeks 

diskriminasi aitem (Azwar, 2010).  

Penentuan aitem yang diterima atau gugur dalam penelitian ini 

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

Aitem yang memiliki nilai koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan 

dan dapat digunakan untuk alat ukur penelitian, sedangkan aitem yang berada 

di bawah koefisien korelasi tersebut akan dianggap gugur. Sementara itu, 

Azwar (2010) menyebutkan bahwa apabila aitem yang diterima ternyata 

masih tidak bisa memenuhi jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien 

aitem dari ≥ 0,30 dapat diturunkan menjadi 0,25. Koefisien korelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 0,25. 

Setelah diakukan try out pada skala Relationship Maintenance, dari 54 

aitem terdapat 34 aitem dengan koefisien daya beda ≥ 0,25 dan 20 aitem 

dengan koefisien daya beda ≤ 0,25. Koefisien daya beda berkisar antara 0,253 

sampai 0,566. Tabel 3.2 berikut ini menujukkan aitem yang valid dan aitem 

yang gugur dari skala Relationship Maintenance setelah dilakukan try out. 
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Tabel 3.2  

Skala Relationship Maintenance Hasil Try Out 

Dimensi Indikator Aitem Jumlah 

Aitem Valid Gugur 

Positivity 1. Berusaha menjaga interaksi 

yang ceria dan penuh kasih 

sayang 

1, 5, 

11, 21 

15, 31, 

40, 41, 

45, 51 

10 

2. Menjadi individu yang spontan 

dan optimis 

25, 30, 

35, 44, 

50 

10, 20 7 

Openness 3. Berbicara dan mendengarkan 

satu sama lain, saling 

membuka diri serta bertukar 

pikiran 

2, 12, 

22, 32, 

42, 52 

3, 13, 

23, 33, 

43, 53 

- 12 

Assurances 4. Sikap memberikan kepastian 

atau jaminan tentang 

komitmen dalam hubungan 

14 
4, 6, 

16, 24 
5 

5. Mengekspresikan dukungan 

dan menghibur 

34, 48, 

49, 54 
- 4 

Sharing 

Task 

6. Menyadari peran dan 

melakukan  tugas atau 

pekerjaan yang  relevan  secara 

bergantian dan adil 

8, 9, 

18, 28, 

38 

19, 29, 

39 
8 

Social 

Network 

7. Berhubungan baik dengan 

keluarga dan teman dekat 

sahabat 

7, 37, 

47 

17, 26, 

27, 36, 

46 

8 

Total 34 20 
54 

aitem 

 

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa terdapat 20 aitem yang 

gugur, sedangkan aitem yang valid dan layak digunakan untuk penelitian 

berjumlah 34 aitem. Berikut ini adalah tabel blueprint skala Relationship 

Maintenance untuk penelitian. 
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Tabel 3.3  

Blueprint Skala Relationship Maintenance untuk Penelitian 

Dimensi Indikator Aitem Jumlah 

Aitem F UF 

Positivity 1. Berusaha menjaga interaksi 

yang ceria dan penuh kasih 

sayang 

1, 11, 

21 
5 4 

2. Menjadi individu yang spontan 

dan optimis 
20, 30 

15, 25, 

34 
5 

Openness 3. Berbicara dan mendengarkan 

satu sama lain, saling 

membuka diri serta bertukar 

pikiran 

2, 10, 

12, 22, 

29, 32 

3, 9, 

13, 19, 

23, 33 

12 

Assurances 4. Sikap memberikan kepastian 

atau jaminan tentang 

komitmen dalam hubungan 

14 - 1 

5. Mengekspresikan dukungan 

dan menghibur 
8, 18 4, 24 4 

Sharing 

Task 

6. Menyadari peran dan 

melakukan  tugas atau 

pekerjaan yang  relevan  secara 

bergantian dan adil 

6, 16, 

26, 28 
31 5 

Social 

Network 

7. Berhubungan baik dengan 

keluarga dan teman dekat 

sahabat 

7 17, 27 3 

Total 19 15 
34 

aitem 

 

8. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari pengukuran dapat dipercaya. 

Artinya adalah bahwa dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama kemudian diperoleh hasil yang sama selama 

aspek dalam diri subjek yang diukur memang belum berubah (Azwar, 2015). 

Uji reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

reliabilitas konsistensi internal yaitu single trial administration dimana skala 

psikologi hanya diberikan satu kali saja pada sekelompok individu sebagai 



 

 

30 

 

subjek. Pendekatan ini dipandang ekonomis, praktis dan berefisiensi tinggi 

(Azwar, 2015). 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha 

dari Cronbach. Koefisien reliabilitas berada dalam rentang angka dari 0 

sampai 1,00. Koefisien reliabilitas akan semakin tinggi apabila mendekati 

1,00, sebaliknya koefisien reliabilitas akan semakin rendah apabila mendekati 

0. Penentuan reliabilitas alat ukur menggunakan proses komputerisasi dengan 

menggunakan apikasi SPSS 22.0 for windows. Adapun koefisien reliabilitas 

skala Relationship Maintenance yang terdiri dari dimensi positivity, openness, 

assurances, sharing task, dan social network bernilai 0,841, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa skala memiliki reliabilitas yang tinggi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014). Setelah data 

diperoleh, maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknik uji 

beda yaitu Independent Samples T Test pada program aplikasi Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) 22.0 for windows. Kemudian hasilnya digunakan 

untuk membuktikan hipotesa dari penelitian dan akhirnya dapat dijadikan sebagai 

kesimpulan akhir dari penelitian. 

 


