
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan analisis pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan statistika. Pada 

dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian infrensial (dalam 

rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probalitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan variabel 

yang diteliti (Azwar, 2013). 

Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

korelasional, yang bertujuan meneliti sejauh mana variasi pada satu variabel 

berkaitan dengan variabel pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien 

korelasi (Azwar, 2013). 

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri daru dua variabel, yaitu variabel 

terikat (Y) dan variabel bebas (X). adapun identifikasi variabel adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Terikat (Y) : Perilaku Help Seeking 

2. Variabel bebas (X) : Efikasi Diri 
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C. Definisi Operasional  

1. Perilaku Help Seeking 

Perilaku Help Seeking  adalah perilaku aktif  mahasiswa tingkat akhir 

dalam mencari bantuan dari orang lain baik secara fisik maupuan psikis. 

Perilaku Help Seeking (mencari bantuan) diukur melalui Tiga komponen  

untuk pengukuran komprehensif dari Rickwood, dkk (2005) yaitu :  

a. Waktu 

Pada perilaku help seeking adanya  perubahan dari waktu ke waktu 

termasuk masa lalu dan perilaku baru dan niat perilaku masa depan 

merupakan hal yang penting untuk dapat menilai setiap perubahan dari diri 

individu, dengan indikator  dalam penelitian ini adalah adanya perubahan 

perilaku dari waktu ke waktu. 

b. Sumber Bantuan 

Dalam perilaku help seeking  perlu mencari  informasi atas Sumber 

Bantuan dari berbagai sumber, baik formal dan informal baik secara umum 

ataupun secara khusus, dengan indikator  dalam penelitian ini adalah 

mampu mencari bantuan dari luar diri.  

c. Jenis Bantuan  

Perilaku help seeking  harus mampu mengetahui  masalah yang 

sedang dihadapi dan berbagai masalah yang dihadapi secara baik sehingga 

bisa solusi masalah yang dibutuhkan secara tepat, dengan indikator  dalam 

penelitian ini adalah mengetahui jenis masalah yang dihadapi. 
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2. Efikasi Diri 

Efikasi Diri merupakan keyakinan diri  yang dimiliki mahasiswa 

tingkat akhir  serta kemampuan yang dimiliki mahasiswa tingkat akhir dalam 

menyusn skripsi dan menyelesaikan skripsi dan mengatasi hambatan yang 

dialami. Efikasi Diri  diukur melalui berbagai proses dari Bandura (1997) 

sebagai berikut: 

a. Proses kognitif 

Bahwa efikasi diri individu akan berpengaruh terhadap pola 

berfikir yang dapat bersifat membantu atau menghancurkan. Bandura 

(1997) menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia 

awalnya dikonstruk dalam pikirannya. Pemikiran ini kemudian 

memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. Keyakinan 

seseorang akan efikasi diri mempengaruhi bagaimana seseorang 

menafsirkan situasi lingkungan, antisipasi yang akan diambil dan 

perencanaan yang akan dikonstruk, dengan indikator  dalam penelitian ini 

adalah mampu menyelsaikan tugas akhir dengan baik dan memiliki 

keyakinan mampu meraih hasil baik dari usaha yang dikerjakan. 

b. Proses afektif 

Efikasi diri mempengaruhi berapa banyak tekanan yang dialami 

dalam situasi-situasi yang mengancam. Orang yang percaya bahwa dirinya 

dapat mengatasi situasi-situasi yang mengancam akan merasa tidak cemas 

dan merasa terganggu oleh ancaman tersebut, sebaliknya individu yang 

tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi stuasi yang mengancam 
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akan mengalami kecemasan yang tinggi. Efikasi diri mempengaruhi stress 

dan kecemasan melalui perilaku yang dapat mengatasi masalah. Seseorang 

akan cemas apabila menghadapi sesuatu diluar kontrol dirinya, dengan 

indikator  dalam penelitian ini adalah mampu mengatasi perasaan emosi 

yang muncul diri sendiri. 

c. Proses Seleksi 

Menurut Bandura (1994) efikasi memegang peranan penting dalam 

penentuan pemilihan lingkungan karena individu merupakan bagian dalam 

pembentukan lingkungan, dengan indikator  dalam penelitian ini adalah 

mampu mempertimbangkan secara matang dalam memilih perilaku serta 

lingkungan serta tenang dalam menghadapi tugas yang sangat sulit 

dihadapi. 

d. Proses Motivasi 

Yang mengatakan bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi akan meningkatkan usahanya untuk mengatasi tantangan. MenuruT 

Bandura (1994) bahwa motivasi seseorang dibangkitkan secara kognitif. 

Melalui kognitif seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan 

tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki sebelumnya, dengan 

indikator  dalam penelitian ini adalah mampu memotivsi diri serta 

menganggap kesulitan yang dihadapi menjadi motivasinya untuk lebih 

maju. 
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D. Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh  mahasiswa di fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU yang sedang 

menyusun skripsi sebanyak 358 orang.   

Sampel  adalah sebagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap 

bisa mewakili populasi (Arikunto, 2002). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendapat 

Arikunto (2002) yang mengatakan apabila subjek kurang dari 100 orang, maka 

lebih baik diambil semuanya sebagai sampel sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Apabila jumlah subjeknya besar bisa diambil antara 10-15 % 

atau 20-25 % atau lebih, tergantung dari:  

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu,tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menayangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih 

baik. 

Berdasarkan urian di atas maka penelitian mengambil 30% dari jumlah 

populasi (358 orang), sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 108 orang. 
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Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara 

teknik accidental sampling. Accidental sampling yaitu pengambilan sampel secara 

aksidental (accidental) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan 

ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2004) accidental sampling adalah mengambil responden 

sebagai sampel berdasarkan kebetulan,yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan 

ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah mahasiswa di 

fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU yang sedang menyusun skripsi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

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

dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data 

didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 

dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala efikasi diri dan perilaku help seeking pada mahasiswa tingkat akhir.  

1. Skala Perilaku Help Seeking 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 

menggunakan skala perilaku help seeking dari Rickwood, dkk (2005) yang 

diukur melalui Tiga komponen  untuk pengukuran komprehensif dari yaitu, 

waktu, sumber bantuan, dan jenis masalah. 

Skala perilaku help seeking disusun dengan menggunakan model skala 

likert yang dibuat dalam empat alternatif jawaban, yaitu: sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) yang terdiri dari 
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pernyataan favourable dan unfavourable. Bentuk skala menyediakan empat 

alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan 

sangat tidak sesuai (STS). Peneliti meniadakan  alternatif jawaban netral (N) 

dengan alasan sebagai berikut:  

1. Jawaban ini memiliki arti ganda, bias diartikan belum dapat memberikan  

jawaban, netral atau ragu-ragu. Kategori jawaban yang memiliki arti ganda  

ini tidak diharapkan dalam instrumen.  

2. Jawaban “Netral” menimbulkan kecenderungan untuk menjawab “Netral”,  

terutama bagi mereka yang ragu-ragu akan kecenderungan jawabannya. 

3. Jawaban “Netral” akan menghilangkan banyak data penelitian, sehingga  

mengurangi banyak informasi yang dapat dijaring dari responden. 

Penilaian yang diberikan untuk pernyataan favourable, yaitu  : sangat 

sesuai (SS) memperoleh skor 4, sesuai (S) memperoleh skor 3, tidak sesuai 

(TS) memperoleh skor 2,  dan sangat tidak sesuai (STS) memperoleh skor 1. 

Untuk pernyataan unfavourable, yaitu sangat sesuai (SS) memperoleh skor 1, 

sesuai (S) memperoleh skor 2, tidak sesuai (TS) memperoleh skor 3  dan 

sangat tidak sesuai (STS) memperoleh skor 4. 

Tabel 3.1 

Blue Print Perilaku Help Seeking (Y) Sebelum Try Out 

 
Aspek Indikator Nomer item Jumlah 

  F UF 

Waktu  Adanya Perubahan perilaku 

dari waktu ke waktu 

1,2,3,4 16,17,18,19  

8 

Sumber 

bantuan 

Mampu  mencari bantuan dari 

luar diri 

5,11,12,13 20,6,7,8 8 

 Jenis bantuan Mengetahui Jenis masalah 

yang dihadapi 

 

14,15 9,10 4 

Jumlah:  20 

*keterangan: F = Favourable, UF = Unfavourable  
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2. Skala Efikasi Diri 

Skala yang digunakan pada penelitian skala  efikasi diri yang mengacu 

pada  skala likert. Skala efikasi diri disusun dengan menggunakan model skala 

likert yang dibuat dalam empat alternatif jawaban, yaitu: sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) yang terdiri dari 

pernyataan favourable dan unfavourable.  

Penilaian yang diberikan untuk pernyataan favourable, yaitu  : sangat 

sesuai (SS) memperoleh skor 4, sesuai (S) memperoleh skor 3, tidak sesuai 

(TS) memperoleh skor 2,  dan sangat tidak sesuai (STS) memperoleh skor 1. 

Untuk pernyataan unfavourable, yaitu sangat sesuai (SS) memperoleh skor 1, 

sesuai (S) memperoleh skor 2, tidak sesuai (TS) memperoleh skor 3  dan 

sangat tidak sesuai (STS) memperoleh skor 4. 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Efikasi Diri (X)  Sebelum Try Out  

 

Proses  Indikator  Nomer item Jumlah 

F UF 

Proses 

kognitif 

a. Mampu untuk menyelesaikan tugas 

akhir dengan  baik 

b. Memiliki keyakinan mampu meraih 

hasil baik dari usaha yang  dikerjakan 

1,2 

 

3,4 

25,26 

 

27,28 

8 

Proses afektif a. Mampu mengatasi perasaan emosi 

yang mucul diri sendiri 

b. Tidak mudah putus asa 

5,6 

 

7,8 

29,30 

 

31,32 

8 

Proses Seleksi a. Mampu mempertimbangkan secara 

matang dalam memilih perilaku serta 

lingkungan  

b. Tenang dalam menghaadapi tugas yang 

sangat sulit dihadapi 

17,18 

 

 

19,20 

9,10 

 

 

11,12 

8 

Proses 

motivasi 

a. Mampu memotivasi diri 

b. Menganggap kesulitan yang 

dihadapinya menjadi motivasinya 

untuk lebih maju 

21,22 

23,24 

13,14 

15,16 

8 

Jumlah  32 

*keterangan: F = Favourable, UF = Unfavourable 
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F. Uji Coba Alat ukur 

Uji coba alat ukur (try out)  dilakukan pada Mahasiswa/Mahasiswi 

fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

sedang menyusun skripsi dari tanggal 10 April  2017 sampai 12 April 2017  

dengan jumlah 100 orang. Alat ukur yang diuji cobakan adalah skala efikasi diri 

dan Skala perilaku help seeking. Skala skala efikasi diri teridiri dari 32 aitem yang 

mencakup 4 aspek dan  skala perilaku help seeking 20 aitem yang terdiri dari 3 

aspek. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat 

ukur, sehingga aitem aitemnya layak digunakan dan benar - benar mengukur apa 

yang akan diukur dengan bantuan komputer dengan aplikasi Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) 20 for Windows. 

 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata Validity yang mengandung pengertian 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen 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, 2009). 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

(Content validity). Validitas isi (Content validity) mengungkapkan validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan 

analisis secara rasional yaitu professinal judgement. Validitas isi akan 
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menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam alat ukur mencakup 

keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur. 

Parameter daya beda aitem yang berupa koefien korelasi antara 

distribusi skor aitem dengan distribusi skor total memperlihatkan keseusian 

fungsi aitem dengan fungsi skala dalam mengungkap perbedaan individual. 

Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem-total , biasanya 

digunakan batasan koefisien korelasi aitem total lebih besar dari atau sama 

dengan 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 

daya pembedanya dianggap memuaskan (Azwar, 2010). Apabila jumlah aitem 

yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka 

dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 

menjadi 0,25 (Azwar, 2012). Jadi dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 

indeks r ≥0,25 agar aitem yang digunakan nantinya dalam penelitian memiliki 

daya beda aitem yang memuaskan. Maka, aitem yang nilai koefisien korelasi 

aitem total ≤ 0,25 dianggap gugur dan tidak dimasukkan ke dalam skala 

penelitian. 

Pada skala perilaku help seeking dari 20 aitem  terdapat 14 aitem yang 

valid dan 6 yang gugur. Koefisien korelasi total (rxy) bergerak antara 0,356 - 

0,597.  Adapun rincian aitem yang valid dan gugur untuk skala skala perilaku 

help seeking  dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut : 
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Tabel 3.3 

Blue Print Perilaku Help Seeking (Y) Try Out ( Hasil Try Out) 

 

Aspek Indikator Valid Gugur 

  F UF F UF 

Waktu  Adanya Perubahan 

perilaku dari waktu ke 

waktu 

 3 16,17,18,19 1,2,4 - 

Sumber 

bantuan 

Mampu  mencari 

bantuan dari luar diri 

 11,13 20,6,8 5,12 7 

 Jenis 

bantuan 

Mengetahui Jenis 

masalah yang dihadapi 

14,15 9,10 - - 

Jumlah  5 9 5 1 

Total                                                            14              6 

*keterangan: F = Favourable, UF = Unfavourable  

 

Dari table diatas terlihat terdapat 6 aitem yang gugur . Aitem yang layak 

untuk penelitian berjumlah 14 aitem. Blue print skala skala perilaku help seeking  

dapat dilihat pada table 3.4 

Tabel 3.4. 

Blue Print Skala Perilaku Help Seeking  (Untuk Penelitian) 

 

Aspek Indikator 
Sebaran Data 

Favo Unfavo 

Waktu  Adanya Perubahan perilaku dari 

waktu ke waktu 

 6 12,13,14,5 

Sumber 

bantuan 

Mampu  mencari bantuan dari 

luar diri 

 7,8 11,4,1 

Jenis 

bantuan 

Mengetahui Jenis masalah yang 

dihadapi 

10,9 2,3 

Jumlah     5 9 

Total  14 

 

Selanjutnya  pada skala  efikasi diri dengan jumlah aitem 32 butir 

pernyataan yang telah diujicobakan terdapat 7 aitem yang gugur, sehingga tersisa 

25 aitem yang valid. Koefisien korelasi aitem total (rxy) bergerak antara 0,303 - 

0,662. Adapun rincian yang valid dan gugur untuk skala  efikasi diri dapat dilihat 

pada tabel 3.5 berikut:  
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Tabel. 3.5. 

Blue Print Skala Efikasi Diri (X)  ( Hasil Try Out) 

 

Proses Indikator 
Valid Gugur 

F UF F UF 

Proses 

kognitif 

1. Mampu untuk 

menyelesaikan tugas akhir 

dengan  baik 

2. Memiliki keyakinan 

mampu meraih hasil baik 

dari usaha yang  dikerjakan 

 

- 

 

 

3,4 

25 

 

 

27 

1,2 

 

 

- 

 

26 

 

 

28 

 

Proses 

afektif 

1. Mampu mengatasi 

perasaan emosi yang 

mucul diri sendiri 

2. Tidak mudah putus asa 

6 

 

 

7,8 

29,30 

 

 

31 

5 - 

 

 

32 

Proses 

Seleksi 

1. Mampu 

mempertimbangkan secara 

matang dalam memilih 

perilaku serta lingkungan 

2. Tenang dalam 

menghaadapi tugas yang 

sangat sulit dihadapi 

 

17,18 

 

 

 

20 

9,10 

 

 

 

11,12 

- 

 

 

 

19 

- 

 

 

 

- 

Proses 

motivasi 

1. Mampu memotivasi diri 

2. Menganggap kesulitan 

yang dihadapinya menjadi 

motivasinya untuk lebih 

maju 

  

21,22 

 

23,24 

13,14 

 

15,16 

- 

 

- 

- 

 

- 

Jumlah  12 13 4 3 

Total                                                                        25        7 

 

Dari table diatas terlihat terdapat 8 aitem yang gugur . Aitem yang layak 

untuk penelitian berjumlah 25 aitem. Blue print skala  efikasi diri dapat dilihat 

pada table 3.6 : 
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Tabel 3.6 

 Blue Print Skala  Efikasi Diri (untuk penelitian) 

 

Proses Indikator 
Sebaran Data 

F UF 

Proses 

kognitif 

1. Mampu untuk menyelesaikan tugas 

akhir dengan  baik 

2. Memiliki keyakinan mampu 

meraih hasil baik dari usaha yang  

dikerjakan 

 

- 

 

1,2 

6 

 

22 

Proses 

afektif 

1. Mampu mengatasi perasaan emosi 

yang mucul diri sendiri 

2. Tidak mudah putus asa 

3 

 

4,5 

23,24 

 

25 

Proses 

Seleksi 

1. Mampu mempertimbangkan secara 

matang dalam memilih perilaku 

serta lingkungan 

2. Tenang dalam menghaadapi tugas 

yang sangat sulit dihadapi 

12,13 

 

 

14 

7,8 

 

 

9,10 

Proses 

motivasi 

1. Mampu memotivasi diri 

2. Menganggap kesulitan yang 

dihadapinya menjadi motivasinya 

untuk lebih maju 

15,16 

17,18 

11,19 

20,21 

Jumlah  12 13 

Total                                                                                          25 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat 

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

pengukuran. Reabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil 

pengukuran suatu alat ukur. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kesahihan aitem adalah dengan menggunakan teknik Alfa Cronbach yang 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0for windows. Reabilitas 

dinyatakan dalam dalam koefisien reabilitas, yang angkanya berada dalam 

rentang dari 0,00 - 1,00. Koefisien reabilitas yang mendekati angka 1,00 

menunjukkan reabilitas alat ukur yang semakin tinggi. Sebaliknya alat ukur 
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yang rendah reabilitasnya ditandai dengan koefisien reabilitas yang mendekati 

angka 0,00 (Azwar, 2012). 

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap aitem pada skala efikasi diri (X) 

koefisien reliabilitas sebesar 0,874 dan koefisien reliabilitas pada aitem  dan 

Skala perilaku help seeking (Y) 0,838.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


