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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan teknik komparatif. Penelitian ini adalah penelitian komparatif yang 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengungkapan diri pada orang Batak, 

Jawa, Melayu, dan Minangkabau. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas  

Variabel X : Suku 

2. Variabel terikat 

Variabel Y   : Pengungkapan Diri 

 

C. Definisi Operasional 

1. Pengungkapan Diri 

Pengungkapan diri adalah kesediaan individu untuk menyampaikan 

informasi mengenai dirinya kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui apa 

yang kita inginkan, rasakan, dan yang kita pikirkan. Pengungkapan diri diungkap 

dengan skala pengungkapan diri Magno yang terdiri dari enam aspek yaitu 

keadaan emosional, hubungan interpersonal, masalah pribadi, masalah, agama, 

seks, rasa, pemikiran, dan kerja/studi/prestasi. Skor yang tinggi dalam skala ini 
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menunjukkan pengungkapan diri yang baik yang dilakukan individu, sebaliknya 

skor yang rendah menunjukkan individu cenderung tertutup atau tidak terbuka.  

 

2. Suku 

Suku merupakan kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang 

mempunyai sistem interaksi, sistem norma, dan identitas yang melatarbelakangi 

sebuah budaya. Dalam penelitian ini suku yang ingin diteliti adalah suku Batak, 

Jawa, Melayu, dan Minangkabau. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 

subjek penelitian apabila bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 

subjek (Arikunto, 2010). Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat di 

Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir Penyu yang kriterianya telah ditetapkan 

oleh peneliti sebanyak 124 subjek yang memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a. Individu dengan rentang usia 21-55 tahun 

b. Individu yang bersuku Batak, Jawa, Melayu, dan Minangkabau  

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik 

mengambil sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua 

persyaratan sampel yang akan diperlukan. Teknik purposive sampling menurut 

Arikunto adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, 

daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang 

berfokus pada tujuan tertentu. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Penelitian  

 

No. Suku Jumlah 

1. Batak 31 

2. Jawa 31 

3. Melayu  31 

4. Minangkabau 31 

 Total : 124 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala, yaitu : 

1. Skala pengungkapan diri 

Pengungkapan diri akan diukur dengan skala pengungkapan diri Magno. 

Skala pengungkapan diri ini terdiri dari 60 item pertanyaan, yang memiliki 

rentang sangat tidak sesuai (1), tidak sesuai (2), sesuai (3), sampai sangat sesuai 

(4). Skala disusun berdasarkan model skala Likert yang dimodifikasi dalam 

bentuk empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban netral untuk 

menghindari jawaban subjek yang mengelompok sehingga dikhawatirkan peneliti 

akan kehilangan banyak data (Azwar, 2010). Alat ukur ini menggunakan skala 

Pengungkapan Diri yang disusun berdasarkan teori Magno dkk (1998) yang terdiri 

dari sembilan aspek. Skala ini berjumlah 60 item.  

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Coba Alat Ukur 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penelitian ini, maka 

penulis melakukan uji coba alat ukur terlebih dahulu (try out) kepada sejumlah 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) guna 
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mendapatkan item-item yang layak sebagai alat ukur. Try out dilakukan di 

Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. Jumlah subjek pada try out dalam 

penelitian ini adalah 50 orang.  

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Pengungkapan Diri (Sebelum Try out) 

No Aspek Aitem 

Favorable 

Jumlah 

1.  Pribadi 18, 19, 20, 22, 40, 43, 45, 51 8 

2. Pemikiran 7, 15, 23, 24, 26, 27, 32, 48 8 

3.  Agama 1, 12, 16, 33, 34, 52 6 

4. Pekerjaan, studi, dan prestasi 46, 47, 49, 53, 59 5 

5. Seks  25, 56 2 

6. Hubungan Interpersonal 5, 9, 14, 17, 28, 29, 57 7 

7. Keadaan emosional 3, 13, 31, 36 4 

8. Rasa 8, 11, 21, 30, 37, 38, 42 7 

9. Masalah 2, 4, 6, 10, 35, 39, 41, 44, 

50, 54, 55, 58, 60 

13 

 Jumlah  60 

 

2. Validitas  

Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai 

validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut 

(Azwar, 2011) . 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu 

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional 

atau lewat professional judgment (Azwar, 2007). Pertanyaan yang dicari 

jawabannya dalam validasi ini adalah sejauhmana aitem-aitem tes mewakili 

komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur 
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(aspek representasi) dan sejauhmana aitem-aitem tes mencerminkan ciri perilaku 

yang hendak diukur (aspek relevansi).  

Validitas isi merupakan langkah-langkah telaah dan revisi butir pertanyaan 

atau pernyataan dilakukan berdasarkan pendapat dari profesional (professional 

judgement) para penelaah. Professional judgement yang berperan dalam 

penelitian ini adalah pembimbing.  

 

3. Reliabilitas 

Sebuah alat ukur yang baik harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. 

Reliabilitas adalah suatu kepercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, 

kestabilan. Jadi yang dimaksud dengan reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran itu dapat memberikan hasil yang konsistensi dan dapat dipercaya 

(Azwar, 2011) 

Tinggi rendahnya reliabilitas ditentukan oleh suatu angka yang disebut 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 1,00. 

Semakin tinggi koefiesien reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin  rendah mendekati angka 0 berarti semakin 

rendah reliabilitasnya (Azwar, 2010). Uji coba reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan bantuan komputerisasi Statistical Product and 

Service Solutions(SPSS)19 for Windows. 

 

4. Daya Beda Aitem 

Daya beda aitem dinyatakan secara empiris oleh suatu koefisien, yaitu 

koefisien daya beda aitem (Azwar, 2010). Pengujian tingkat kesahihan alat ukur 

dilakukan dengan uji daya beda aitem, dengan batasan rix ≥ 0,30. Semua aitem 

yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap 
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memuaskan, sebaliknya aitem yang memiliki harga rix ≤ 0,30 dapat 

diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya beda yang tidak memuaskan. 

Apabila aitem yang memiliki daya diskriminasi sama dengan atau lebih 

besar daripada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem yang direncanakan untuk 

dijadikan skala, maka kita dapat memilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya 

diskriminasi tertinggi. Sebaliknya, apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih 

tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat mempertimbangkan untuk 

menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2010).  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria 0,30 agar aitem yang 

digunakan nantinya dalam penelitian memiliki daya beda aitem yang dianggap 

memuaskan. Hasil analisa terhadap 60 aitem skala pengungkapan diri yang telah 

diuji coba terapat 15 aitem gugur. Dengan demikian aitem yang sahih sebanyak 

45. Berikut ini blueprint skala pengungkapan diri dengan aitem yang valid dan 

gugur setelah dilakukan uji coba (tryout), dapat dilihat ada tabel 3.3 : 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Pengungkapan Diri (Setelah Try out) 

 

No Aspek Aitem  

 Favorable  

Jumlah 

1.  Pribadi 10, 11, 29, 31, 37, 5 

2. Pemikiran 4, 8, 13, 14, 16, 17, 34 7 

3.  Agama 20, 21, 28 3 

4. Pekerjaan, studi, dan prestasi 32, 33, 35, 39 4 

5. Seks  15, 42 2 

6. Hubungan Interpersonal 3, 7, 9, 18, 43 5 

7. Keadaan emosional 1, 19, 23 3 

8. Rasa 5, 6, 12, 24, 25, 28 6 

9. Masalah 2, 22, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 

44, 45 

10 

 Jumlah  45 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

perhitungan parametrik, yaitu uji perbedaan One Way Anova. Analisis yang 

dilakukan menggunakan bantuan komputerisasi dengan aplikasi program 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 19.0 for Windows. 

 


