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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

teknik korelasional yang menghubungkan dua variabel yaitu: konformitas dengan 

pengambilan keputusan. Sugiyono (2013) menjelaskan korelasional merupakan 

penelitian yang memiliki kegunaan untuk mencari hubungan dua variabel atau 

lebih yang dilakukan dengan menghitung korelasional antara variabel yang akan 

dicari hubungannya, sehingga diperoleh arah dan kuat hubungannya antar dua 

variabel atau lebih yang diteliti. 

Secara sistematis model hubungan antara variabel penelitian dapat 

digambarkan pada bagan berikut : 

                             X                             Y        

 

B. Identifikasi Variabel  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2011). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yang dibahas yaitu:  

1. Variabel bebas (X)  : Konformitas 

2. Variabel terikat (Y) : pengambilan keputusan  
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C. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional penelitian bertujuan agar pengukuran variabel-

variabel penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan dan metode pengukuran 

yang dipersiapkan. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Konformitas 

Baron dan Byrne (2005) Konformitas adalah suatu jenis pengaruh 

sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar selaras 

dengan orang lain. Konformitas ditandai dengan keinginan orang untuk 

diterima dan disukai dan juga keingina orang untuk menjadi benar. Aspek 

konformitas menurut Baron & Byrne antara lain : pengaruh normatif dan 

pengaruh informasional. 

2. Pengambilan Keputusan  

Halpren (dalam Suharman (2005) Pengambilan keputusan adalah  

proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-

situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi didalam situasi-situasi 

yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah 

satu diantara kedua pilihan atau lebih, atau membuat estimasi (prakiraan) 

mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Adapun 

tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Halpren adalah : 

mengindentifikasi, mencari dan menemukan sejumlah alternatif, 

mengevaluasi alternatif dan memilih salah satu alternatif dan melakukan 

tindakan. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Arikunto (2010) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

diteapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah remaja akhir dengan rentang 

usia 18-21 tahun yang berdomisili di Kec.Tampan, Panam Pekanbaru . 

2. Sample Penelitian  

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang akan mewakili menjadi subjek dalam penelitian. Peneliti 

menggunakan ukuran sample berdasarkan saran dari Roscoe (Sugiono 2011) 

tentang ukuran sample untuk penelitian sebagai berikut : 

a. Ukuran sample yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 

sample. 

b. Bila sample dibagi dalam kategori (minsalnya: pria- wanita, pegawai 

negeri, swasta    dan lain ). Maka jumlah anggota sample setiap kategori 

minimal 30. 

c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi berganda minsalnya), maka jumlah anggota sample 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Minsalnya variabel 

penelitiannya berjumlah 5 (independen + dependen), maka jumlah 

anggota sample = 10 x 5 = 50. 



 

 

27 

d. Untuk penelitian eksprimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksprimen dan kelompok control, maka jumlah anggota 

sample masing-masing antara 10 sampai 20. 

Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, maka dalam 

penelitian ini menggunakan sample sebesar 10x2 (jumlah variabel ) = 20 

responden, namun jumlah ini masih tergolong kurang dalam melakukan 

penelitian, maka peneliti menggunakan sample sebanyak 100 responden 

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

3. Teknik Pengambilan Sample 

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam  penelitian ini 

adalah insidental sampling. Insidental sampling adalah teknik penentuan 

sample yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dibandang 

orang yang kebetulan ditemui ini adalah cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono,2011). Dengan demikian yang menjadi sample dalam penelitian ini 

adalah remaja akhir dengan rentang usia 18-21 tahun, yang bedomisili di 

kec.Tampan Pekanbaru. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan 

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang dirumuskan 

(Syofian, 2013). Pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan 
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instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Konformitas dan Pengambilan Keputusan yang telah dimodifikasi. 

Tabel 3.1 

Rentang Skor Aitem Skala Konformitas 

Favorable          Unfavorable 

Pernyataan                     Skor                            Pernyataan                    Skor 

Sangat Sesuai (SS)                  4                  Sangat Sesuai (SS)             1                       

Sesuai (S)                    3                  Sesuai (S)        2   

Tidak Sesuai (TS)                    2                  Tidak Sesuai (TS)               3              

Sangat Tidak Sesuai (STS)        1                  Sangat Tidak Sesuai (STS)  4            

 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Konformitas  

No       Aspek                   Indikator                      F             UF                  Jumlah 

1. Normatif            a. Keinginan untuk disukai    1,4,5,6,      2,3,7,8            8  

a. Takut tidak diterima          9,11,12,    10,13,14               6 

2. Informasional    a. Menerima Pendapat           15,17,18    16,19,20               6 

b. Membenarkan kelompok    21,23,25    22,24                   5 

Total                                            13             12                    25 

 

Tabel 3.3 

Rentang Skor Aitem Skala Pengambilan Keputusan 

                    Favorable                                                          Unfavorable 

       Pernyataan                      Skor                          Pernyataan                    Skor 

Sangat Sesuai (SS)                 4                            Sangat Sesuai (SS)                 1 

Sesuai (S)                               3                            Sesuai (S)                               2 

Tidak Sesuai (TS)                   2                           Tidak Sesuai (TS)                   3 

Sangat Tidak Sesuai (STS)     1                           Sangat Tidak Sesuai (STS)     4 
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Tabel 3.4 

Blue Print Skala Pengambilan Keputusan 

No.                   Indikator                                 F                      UF             Jumlah 

1.        Mengindentifikasi, mengenali            1,2,3,4                 5,6,7                7 

           dan membingkai keputusan 

 

2.         Mencari dan menemukan                  8,9,10,11,12,       13,14               7 

            sejumlah alternatif 

 

3. Memilih alternatif terbaik                  15,16,17             18,19,20           6 

dengan pertimbangan yang  

matang 

 

4. Melakukan evaluasi dari pilihan       21,22,23,24,25           26              6 

yang ditetapkan 

 

                         Total                                         17                           9                26 

 

Tabel 3.5 

Blue Print Konformitas Setelah (Try Out) 

 

No.       Aspek             Indikator                Valid           Gugur            Total Valid 

                                                                    F           UF          F         UF 

1. Normatif          a. Keinginan untuk   1,4,6     2,3,7,8       -            5               8 

                            disukai 

      b. Takud tidak           9,11     10,13,14    12           -              6 

    diterima 

 

2. Informasional   a. Menerima       15,17,18     19,20          -            16           6                      

    pendapat  

b. Membenarkan 21,23,25      22,24        -               -          5 

kelompok  

                                 Total                      11               11           1             2          25 
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Tabel 3.6 

Blue Print Pengambilan Keputusan Setelah (Try Out) 

 

No.       Indikator                         Valid                      Gugur     Total 

                                               F                    UF               F                  UF     Valid 

 

1. Mengindentifikasi,           1,2               5, 6               3,4                  7              7 

mengenali dan  

membingkai keputusan 

 

2. Mencari dan menemukan 8,9,11,12      13,14             10                 -              7 

Sejumlah alternatif 

 

3. Memilih alternatif terbaik       16            20           15,17            18,19           6 

dengan pertimbangan yang  

matang 

 

4. Melakukan evaluasi dari  21,22,23,24,    -               25                 26               6                                          

Pilihan yang ditetapkan 

 

                   Total                12                     6              5                   3              26 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum penelitian dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan perlu 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba bertujuan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang akan digunakan, dengan kata lain agar 

butir-butir pernyataan dalam skala tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang 

ingin diukur. 

1. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang akan mempunyai arti sejauh 

mana jawaban dengan ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran 

dalam melakukan fungsi alat ukur. Menurut Azwar (2009), suatu alat ukur 
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tersebut dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut 

melakukan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

tujuan dilakukannya pengukur tersebut. Sebaliknya suatu alat ukur yang 

menghasilkan hasil ukur yang tidak releven dengan tujuan pengukuran 

dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas yang rendah. 

Penelitian ini menggunakan uji validitas isi, untuk menguji validitas 

dalam sebuah penelitian, peneliti melihat alat ukur berdasarkan arah isi yang 

diukur yang disebut validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional 

berdasarkan pendapat professional (professional judgment ) (Azwar ,2009) 

pendapat professional dalam mengkaji validitas isi skala penelitian ini adalah 

pembimbing skripsi dan nara sumber seminar proposal. 

2. Daya Diskriminasi Aitem 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan,alat ukur yang digunakan harus 

diujicobakan terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas suatu alat ukur sehingga diperoleh aitem-aitem yang 

layak digunakan sebagai alat ukur. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan 

pada skala pengambilan keputusan dan konformitas, sebelum digunakan 

untuk penelitian yang sebenarnya. Kedua instrumen tersebut disusun 

berdasarkan indikator- indikator yang terdapat dalam masing-masing aspek 

pada setiap variabel. 

Apabila aitem yang memiliki daya diskriminasi sama dengan atau 

lebih besar daripada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem yang diencanakan 
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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, maka peneliti dapat 

mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 

0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai (Azwar,2012) 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula 

(Syofian,2013). Reliabilitas diuji dengan menggunakan teknik korelasi alpa 

cronbach dengan system komputerisasi program SPSS- Statistical of Package 

for Social Science 20.0 for Windows. Koefisien reliabilitas (rxx’) berada 

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

angka 1,00 menunjukkan reliabilitas alat ukur yang semakin tinggi. 

Sebaliknya alat ukur yang reliabilitasnya rendah ditandai dengan koefesien 

reliabilitas yang mendekati angka 0,00 (Azwar,2012). 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

korelasi product moment oleh pearson yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variabel (Arikunto,2006). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis hubungan konformitas dengan pengambilan keputusan .Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputerisasi program SPSS - 

Statistical of Package for Social Science 20.0 for windows. 


