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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Menurut Nazir (2003) desain penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian 

ini menggunakan pendekatan korelasi product moment untuk melihat atau 

menguji apakah ada hubungan antara variabel penerimaan diri dengan 

kualitas pertemanan. Model hubungan antara kedua variabel tersebut dapat 

digambarkan seperti di bawah ini: 

Y      X   

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).  

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas 

dan membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak 

diperlukan. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel bebas (X) : Penerimaan Diri 

2. Variabel terikat (Y) : Kualitas Pertemanan 
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C. Defenisi Operasional 

Dalam penelitian ini, defenisi operasional dari variabel yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemerimaan diri 

Penerimaan diri adalah individu yang bisa menerima dirinya baik 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya serta bisa menerima orang lain 

dengan standar-standar dan pengakuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada 

kritik orang lain. 

Aspek-aspek dalam penerimaan diri seorang mahasiswa baru adalah 

1. Memiliki keyakinan akan kemampuannya menghadapi kehidupan 

yaitu individu tersebut memiliki percaya diri dan lebih 

memusatkan perhatian kepada keberhasilan akan kemampuan 

dirinya dalam menyelesaikan masalah. 

2. Merasa diri berharga sebagai manusia yaitu individu ini 

mempunyai keyakinan bahwa ia dapat berarti atau berguna bagi 

orang lain dan tidak memiliki rasa rendah diri karena merasa sama 

dengan orang lain yang masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. 

3. Tidak malu dan hanya memperhatikan diri sendiri yaitu individu 

ini lebih mempunyai orientasi keluar dirinya sehingga mampu 

menuntun langkahnya untuk dapat bersosialisasi dan menolong 

sesamanya tanpa melihat atau mengutamakan dirinya sendiri. 

4. Bertanggung jawab terhadap perilakunya yaitu individu memiliki 
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keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan segala resiko 

yang timbul akibat perilakunya. 

5. Menerima pujian dan celaan secara efektif yaitu individu yang mau 

menerima pujian, saran dan kritikan dari orang lain untuk 

pengembangan kepribadiannya lebih lanjut. 

6. Tidak mengingkari kenyataan atau menyalahkan diri sendiri yaitu 

individu yang memiliki sifat ini memandang diri mereka apa 

adanya dan bukan seperti yang diinginkan. Individu juga dapat 

mengkompensikan keterbatasannya dengan memperbaiki dan 

meningkatkan karakter dirinya yang dianggap kuat, sehingga 

pengolaan potensi dan keterbatasan dirinya dapat berjalan dengan 

baik tanpa harus melarikan diri dari kenyataan yang ada. 

 

2. Kualitas Pertemanan 

Kualitas  pertemanan  adalah  seberapa  besar  penerimaan  yang 

ditunjukkan dari adanya kedekatan hubungan antara dua orang atau lebih 

yang melibatkan penyikapan diri sendiri serta merupakan bentuk 

kedekatan alamiah. Pertemanan adalah hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan antara dua remaja, dimana seorang yang satu memberi 

perhatian kepada seorang yang lain. Remaja merasa mendapat masukan 

bagi dirinya tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, dan baik 

buruknya hubungan dalam pertemanan tersebut tergantung dari remaja itu 

sendiri. Di samping itu dengan pertemanan akan membantu remaja 
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mendefinisikan identitas serta menambah kepercayaan dan kebanggaan 

diri. 

Aspek-aspek kualitas pertemanan terdiri dari 

1. Pengakuan dan saling menjaga yaitu  remaja  diakui  teman,  

adanya  perilaku  saling  menjaga, mendukung dan saling memberi 

perhatian. 

2. Terjadinya konflik yaitu munculnya perbedaan atau perselisihan 

faham hal-hal yang membangkitkan kemarahan dan ketidak 

percayaan. 

3. Pertemanan dan rekreasi yaitu menghabiskan waktu bersama-sama 

teman, baik di luar maupun d dalam lingkungan sekolah. 

4. Membantu dan memberikan petunjuk yaitu usaha seorang teman 

untuk membantu temannya yang lain dalam menyelesaikan tugas 

rutin yang menantang. 

5. Berbagi pengalaman dan perasaan yaitu adanya saling keterbukaan 

akan perasaan pribadi, berbagi pengalaman diantara remaja dan 

temannya.   

6. Pemecahan konflik yaitu munculnya perdebatan atau perselisihan 

faham dan adanya jalan keluar pemecahan masalah secara baik dan 

efisien. 
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D. Subjek Penelitian 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau yang aktif semester I sampai II dengan populasi 

berjumlah 167 orang, dan semester tiga ke atas tidak dijadikan sebagai 

populasi penelitian karena tidak dikategorikan sebagai mahasiswa baru dan 

akan terjadi hubungan yang lebih intim 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

Lokal Semester Jumlah Keterangan 

A I 34 Data mahasiswa Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau yang masih aktif 

berdasarkan mahasiswa baru yang 

sukses daftar ulang semester ganjil 

2016-2017 

B I 34 

C I 34 

D I 35 

E I 30 

Total 167  
 

               Sumber: Bagian Akademik Fakultas Psikologi UIN Suska RIAU 2016 

 

2.  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi  yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti(Azwar, 2013), karena sampel 

merupakan bagian dari populasi, maka sampel harus memiliki ciri-ciri 

yang dimiliki oleh populasinya. Sampel yang digunakan adalah non 

random sampling dari populasi secara keseluruhan, dengan ciri-ciri 

berdasarkan buku Panduan dan Informasi Akademik. 
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Dengan demikian dari jumlah populasi 167 orang mahasiswa baru 

hanya 64% dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian 

ini sehingga diperoleh 106 orang mahasiswa baru yang dijadikan sampel 

penelitian. 

3. Teknik Sampling 

Sesuai dengan karakteristik sampel yaitu mahasiswa baru sehingga 

teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Nanang, 2012). Penelitian dilaksanakan di Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini, antara lain: 

1. Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi UIN Suska Riau 

2. Remaja Akhir Yang Berkuliah Pada Semester Awal Di Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan variabel yang 

diteliti, diperlukan alat ukur. Alat ukur dalam penelitian ini berbentuk skala. 

Azwar (2010) menyatakan bahwa skala merupakan alat ukur psikologi dalam 

bentuk kumpulan pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa, 

sehingga respon terhadap pernyataan tersebut dapat diberi skor dan 

kemudiaan diinterpretasikan. Skala memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain 

seperti angket.  
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Penyajian alternatif jawaban sedikit melakukan modifikasi yaitu dengan 

menghilangkan alternatif jawaban tengah (ragu-ragu). Hal ini dilakukan 

karena apabila pilihan jawaban terdiri atas lima (5) pilihan simetrial akan 

memberikan peluang bagi responden untuk menjawab dengan pilihan tengah 

atau netral (Azwar, 2010). Pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam 

skala ini disusun berdasarkan skala Likert yang terdiri dari empat alternatif 

jawaban, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai.  

Pernyataan-pernyataan dalam skala Penerimaan diri dan skala Kualitas 

Pertemanan terdiri atas pernyataan yang bersifat favorabel yang menunjukkan 

indikasi sesuai dengan teori, serta pernyataan yang bersifat unfavorabel yang 

menunjukkan tidak mendukung teori.  

Adapun skor untuk jawaban favorabel adalah jawaban SS (Sangat 

Sesuai) di beri skor 4 (empat), untuk jawaban S (Sesuai) di beri skor 3 (tiga), 

untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban STS 

(Sangat Tidak Sesuai) diberi skor 1 (satu). Sedangkan untuk pernyataan 

unfavorabel jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) di beri skor 4 (empat), untuk 

jawaban TS (Tidak Sesuai) di beri skor 3 (tiga), untuk jawaban S (Sesuai) di 

beri skor 2 (dua), untuk jawaban SS (Sangat Sesuai) di beri skor 1 (satu).  

Skala yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah skala Penerimaan diri dan skala Kualitas pertemanan, dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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1. Kualitas Pertemanan 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pertemanan adalah 

skala kualitas pertemanan. Penyusunan skala kualitas pertemanan dalam 

penelitian ini didasarkan pada enam aspek kualitas pertemanan yang 

dikemukakan oleh Asher dan Parker(1993). Skala disusun berdasarkan 

skala Likert yang terdiri dari dua kategori aitem yaitu aitem yang 

mendukung dan aitem yang tidak mendukung serta menyediakan empat 

alternatif jawaban yang terdiri dari sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Pemberian skor untuk skala ini 

bergerak dari 4 sampai 1 untuk item yang mendukung (favorabel), 

sedangkan untuk aitem yang tidak mendukung (unfavorabel) bergerak dari 

1 sampai 4. 

Tabel 3.2 

Blueprint Skala Kualitas Pertemanan untuk Tryout 

No Aspek Indikator 
Nomor Aitem 

Total 
F UF 

1 Pengekuan dan 

saling menjaga 

Mahasiswa baru di akui teman 

Adanya perilaku saling menjaga 

Mahasiswa baru saling mendukung dan 

memberi perhatian 

1, 13, 25 2, 14, 

26 

6 

2 Terjadinya 

konflik 

Munculnya perbedaan paham yang 

membangkitkan kemarahan dan 

ketidakpercayaan 

3, 15, 27 4, 16, 

28 

6 

3 Pertemanan dan 

rekreasi 

Menghabiskan waktu bersama teman-

teman baik di luar maupun dalam 

lingkungan kuliah 

5, 17, 29 6, 18, 

30 

6 

4 Membantu dan 

memberi 

petunjuk 

Mahasiswa baru membantu temannya 

yang lain dalam menyelesaikan tugas 

penting yang menantang 

7, 19, 31 8, 20, 

32 

6 

5 Berbagi 

pengalaman dan 

perasaan 

Mahasiswa baru saling terbuka akan 

perasaan pribadi 

Mahasiswa baru saling berbagi 

pengalaman dengan temannya 

9, 21, 33 10, 22, 

34 

6 

6 Pemecahan 

konflik 

Mencari jalan keluar pemecahan 

masalah bersama secara baik dan efisien 

11, 23, 35 12, 24, 

36 

6 

Total  18 18 36 
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2. Penerimaan Diri 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur Penerimaan Diri adalah skala 

penerimaan diri. Penyusunan skala penerimaan diri dalam penelitian ini 

didasarkan pada aspek penerimaan diri yang dikemukakan oleh Cronbach 

(dalam Masyithah, 2012). Skala disusun berdasarkan skala Likert yang 

terdiri dari dua kategori aitem yaitu aitem yang mendukung dan aitem 

yang tidak mendukung serta menyediakan empat alternatif jawaban yang 

terdiri dari sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat 

tidak sesuai (STS). Pemberian skor untuk skala ini bergerak dari 4 sampai 

1 untuk item yang mendukung (favorabel), sedangkan untuk aitem yang 

tidak mendukung (unfavorabel) bergerak dari 1 sampai 4. 
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Tabel 3.3 

Blueprint Skala Penerimaan Diri untuk Tryout 

No Aspek Indikator 
Nomor Aitem 

Total 
F UF 

1 Memiliki 

keyakinan akan 

kemampuan 

dirinya dalam 

menjalani 

kehidupan 

Mahasiswa baru memiliki percaya diri 

dan lebih memusatkan perhatian 

kepada keberhasilan dalam 

menyelesaikan masalah 

1, 15, 

29, 43 

2, 16, 

30, 44 

8 

2 Menganggap 

dirinya berharga 

sebagai seorang 

manusia yang 

sederajat dengan 

remaja lain 

Mahasiswa baru mempunyai keyakinan 

bahwa ia berguna bagi mahasiswa lain 

dan tidak merasa rendah diri karena 

merasa sama dengan mahasiswa lain 

yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan 

3, 17, 

31, 45 

4, 18, 

32, 46 

8 

3 Menganggap 

dirinya tidak aneh 

atau abnormal atau 

tidak ada harapan 

ditolak orang lain 

Mahasiswa baru tidak merasa sebagai 

orang yang menyimpang dan berbeda 

dengan orang lain, sehingga mampu 

menyesuikan diri dengan baik dan 

tidak merasa bahwa ia akan ditolak 

oleh mahasiswa lainnya 

5, 19, 

33, 47 

6, 20, 

34, 48 

8 

4 Menyadari dan 

tidak merasa malu 

akan keadaan 

dirinya 

Mahasiswa baru lebih mempunyai 

orientasi keluar dirinya sehingga 

mampu menuntun langkahnya untuk 

dapat bersosialisasi dan menolong 

sesamanya tanpa melihat dirinya 

sendiri 

7, 21, 

35, 49 

8, 22, 

36, 50 

8 

5 Bertanggung 

jawab atas segala 

perbuatannya 

Mahasiswa baru memiliki keberanian 

untuk menghadapi dan menyelesaikan 

segala resiko yang timbul akibat 

perilakunya 

9, 23, 

37, 51 

10, 

24, 

38, 52 

8 

6 Menerima pujian 

atau celaan atas 

dirinya secara 

objektif 

Mahasiswa baru yang mau menerima 

pujian, saran dan kritik dari orang lain 

untuk pengembangan kepribadiannya 

lebih lanjut 

11, 25, 

39, 53 

12, 

26, 

40, 54 

8 

7 Tidak 

menggingkari atau 

merasa bersalah 

atas dorongan-

dorongan dan 

emosi-emosi yang 

ada pada dirinya 

Mahasiswa baru memiliki sifat 

memandang dirinya apa adanya dan 

bisa mengkompensikan 

keterbatasannya dengan memperbaiki 

serta meningkatkan karakter dirinya 

sehingga pengolaan potensi dan 

keterbatasan dirinya dapat berjalan 

dengan baik tanpa harus melarikan diri 

dari kenyataan yang ada 

13, 27, 

41, 55 

14, 

28, 

42, 56 

8 

Total  23 23 56 
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F.  Teknik Pengolahan Data 

1. Validitas 

Validitas (Azwar, 2009) berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur (tes) 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya tes tersebut. Suatu tes yang menghasilkan data tidak relevan 

dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang 

memiliki validitas rendah.  

Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes 

dengan analisis rasional atau professional judgment (Azwar, 2009:45). 

Dalam hal ini, professional judgment dilakukan oleh dosen pembimbing 

dan narasumber seminar.  

 

2. Indeks Daya Beda 

Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa 

fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya 

beda baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan 

perbedaan antar subjek pada aspek yang di ukur dengan skala 

bersangkutan (Azwar, 2010). Indeks daya beda merupakan indikator 
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konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara berkeseluruhan 

yang diistilahkan konsistensi aitem-total (Azwar, 2010). 

Menurut Azwar (2009), umumnya skala psikologi yang digunakan 

untuk menentukan indeks daya diskriminasi di atas 0.30 atau diatas 0.25 

sudah di anggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, 

apabila jumlah aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan 

maka peneliti dapat menurunkan batasan kriteria 0.30 menjadi 0.25. 

Untuk itu peneliti menggunakan r ≥ 0,25 agar aitem yang digunakan 

nantinya dalam penelitian memiliki daya beda aitem yang dianggap 

memuaskan. Aitem yang nilai koefisien korelasi aitem total setelah 

dikorelasi < 0,25 aitem tersebut dianggap gugur dan tidak dimasukkan ke 

dalam skala penelitian. 

Hasil analisa terhadap 56 aitem skala penerimaan diri (X) yang telah 

diujicoba terdapat 23 aitem yang gugur dan 33 aitem yang sahih. Dengan 

koefisien korelasi aitem total di atas 0,25 yaitu berkisar antara 0,286-

0,716. 

Berikut ini menunjukkan blueprint skala penerimaan diri (X) dengan 

aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (tryout), dapat 

dilihat pada tabel 3.4 : 
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Tabel 3.4 

Blueprint Skala Penerimaan Diri yang Sahih dan Gugur 

No Aspek Indikator 
Favorabel Unfavorabel 

Total 
Sahih Gugur Sahih Gugur 

1 Memiliki 

keyakinan akan 

kemampuan 

dirinya dalam 

menjalani 

kehidupan 

Mahasiswa baru memiliki 

percaya diri dan lebih 

memusatkan perhatian kepada 

keberhasilan dalam 

menyelesaikan masalah 

29, 43 1, 15 2,  44 16, 30 8 

2 Menganggap 

dirinya berharga 

sebagai seorang 

manusia yang 

sederajat dengan 

remaja lain 

Mahasiswa baru mempunyai 

keyakinan bahwa ia berguna 

bagi mahasiswa lain dan tidak 

merasa rendah diri karena 

merasa sama dengan 

mahasiswa lain yang memiliki 

kelebihan dan kekurangan 

 45 3, 17, 

31  

18, 32, 

46 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

3 Menganggap 

dirinya tidak aneh 

atau abnormal atau 

tidak ada harapan 

ditolak orang lain 

Mahasiswa baru tidak merasa 

sebagai orang yang 

menyimpang dan berbeda 

dengan orang lain, sehingga 

mampu menyesuikan diri 

dengan baik dan tidak merasa 

bahwa ia akan ditolak oleh 

mahasiswa lainnya 

19, 33 5, 47  6, 34, 

48  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

4 Menyadari dan 

tidak merasa malu 

akan keadaan 

dirinya 

Mahasiswa baru lebih 

mempunyai orientasi keluar 

dirinya sehingga mampu 

menuntun langkahnya untuk 

dapat bersosialisasi dan 

menolong sesamanya tanpa 

melihat dirinya sendiri 

 7, 21, 

35, 49  

22, 36, 

50   

8 8 

5 Bertanggung jawab 

atas segala 

perbuatannya 

Mahasiswa baru memiliki 

keberanian untuk menghadapi 

dan menyelesaikan segala 

resiko yang timbul akibat 

perilakunya 

23, 37, 

51 

9 10, 24, 

38 

52 8 

6 Menerima pujian 

atau celaan atas 

dirinya secara 

objektif 

Mahasiswa baru yang mau 

menerima pujian, saran dan 

kritik dari orang lain untuk 

pengembangan kepribadiannya 

lebih lanjut 

25, 39, 

53 

11 26, 40  12, 54 8 

7 Tidak 

menggingkari atau 

merasa bersalah 

atas dorongan-

dorongan dan 

emosi-emosi yang 

ada pada dirinya 

Mahasiswa baru memiliki sifat 

memandang dirinya apa adanya 

dan bisa mengkompensikan 

keterbatasannya dengan 

memperbaiki serta 

meningkatkan karakter dirinya 

sehingga pengolaan potensi dan 

keterbatasan dirinya dapat 

berjalan dengan baik tanpa 

harus melarikan diri dari 

kenyataan yang ada 

27, 41, 

55 

13 14, 42, 

56 

28 8 

Total  14 14 19 9 56 
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Hasil analisa terhadap 36 aitem skala kualitas pertemanan (Y) yang 

telah diujicoba terdapat 17 aitem yang gugur dan 19 aitem yang sahih. 

Dengan koefisien korelasi aitem total di atas 0,25 yaitu berkisar antara 

0,251 - 0,589. 

Berikut ini menunjukkan blueprint skala kualitas pertemanan (Y) 

dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (tryout), 

dapat dilihat pada tabel 3.5: 

Tabel 3.5 

Blueprint Skala Kualitas Pertemanan yang Sahih dan Gugur 

No Aspek Indikator 
Favorable Unfavorable 

Total 
Sahih Gugur Sahih Gugur 

1 Pengekuan 

dan saling 

menjaga 

Mahasiswa baru di akui 

teman 

Adanya perilaku saling 

menjaga 

Mahasiswa baru saling 

mendukung dan memberi 

perhatian 

 1, 13, 25 2, 14, 26  6 

2 Terjadinya 

konflik 

Munculnya perbedaan 

paham yang membangkitkan 

kemarahan dan 

ketidakpercayaan 

27 3, 15  4, 16, 28 6 

3 Pertemana

n dan 

rekreasi 

Menghabiskan waktu 

bersama teman-teman baik 

di luar maupun dalam 

lingkungan kuliah 

29 5, 17 6, 18 30 

 

 

 

 

 

6 

4 Membantu 

dan 

memberi 

petunjuk 

Mahasiswa baru membantu 

temannya yang lain dalam 

menyelesaikan tugas penting 

yang menantang 

19, 31 7 8, 20, 32  6 

5 Berbagi 

pengalama

n dan 

perasaan 

Mahasiswa baru saling 

terbuka akan perasaan 

pribadi 

Mahasiswa baru saling 

berbagi pengalaman dengan 

temannya 

33 9, 21 22, 34 10 6 

6 Pemecahan 

konflik 

Mencari jalan keluar 

pemecahan masalah bersama 

secara baik dan efisien 

35 11, 23 24, 36, 

12 

 6 

Total 
 6 12 13 5 36 
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3. Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai pengertian keterpercayaan, keandalan, 

keajegan, kestabilan, konsistensi. Namun, ide pokok yang terkandung 

dalam konsep reliabilitas adalah sejauh manahasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2009). 

Hasil pengolahan reliabilitas skala penerimaan diri (X) dari 33 aitem 

yang diterima, dan reliabilitas skala kualitas pertemanan (Y) dari 17 aitem 

yang diterima, diketahui nilai cronbach’s alpha seperti pada tabel 3.6: 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi hasil uji coba instrumen 

No. Skala 
Koefisien Reliabilitas 

(cronbach’s alpha) 

1. Penerimaan Diri  0,915 

2. Kualitas Pertemanan 0,848 
 

G. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan penelitian ini adalah analisis korelasi 

Product Moment Pearson yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

hubungan antara variabel X (Penelitian) dengan variabel Y (Kualitas 

Penilitian), data kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa 

korelasi product moment dengan bantuan program SPSS 16.00 For Windows.  

rxy =   
    (  )(  )  

      (  )         (  )    
 

Keterangan:  

rxy =  Koefisien korelasi product moment 

∑XY =  Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X =  Jumlah skor butir minat membaca 

∑Y =  Jumlah skor butir kecenderungan berpikir kritis 

N =  Jumlah subjek yang diteliti 


