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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif didominasi angka sebagai suatu pengukuran 

berdasarkan variabel yang telah dioperasionalkan. Data pada penelitian kuantitatif 

diperoleh dengan melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Analisis data 

dilakukan menggunakan formula statistik sebagai alat menganalisis gejala yang 

diteliti (Idrus, 2009 : 84). Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, dimana 

penelitian ini menghubungkan variabel yang diteliti, dalam hal ini menghubungkan 

dukungan sosial keluarga dengan penyesuaian diri pada santri di pondok pesantren 

Ummu Sulaim Pekanbaru.  

 

 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terbagi dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Variabel terikat atau 

variabel dependen adalah  variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kedua 

variabel tersebut yaitu : 

 

X   Y 
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Variabel bebas (x) : Dukungan Sosial Keluarga 

Variabel terikat (y) : Penyesuaian Diri 

 

C. Definisi Operasional 

1. Dukungan Sosial Keluarga 

Dukungan sosial keluarga dalam penelitian ini diartikan sebagai segala bentuk 

perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diberikan secara spontan oleh anggota 

keluarga, yang dapat menimbulkan rasa senang bagi santri yang menerimanya.  

Dukungan sosial keluarga dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan skala 

dukungan sosial keluarga berdasarkan aspek dukungan sosial yang dikemukakan oleh 

Sarafino, adapun aspek dukungan sosial keluarga menurut Sarafino adalah: 

a. Dukungan emosional, dengan indikator: 

1) Memiliki rasa empati 

2) Memiliki rasa peduli 

3) Memberikan kasih sayang 

b. Dukungan intrumental , dengan indikator: 

1) Memberikan bantuan langsung  

c. Dukungan informasi, dengan indikator: 

1) Memberikan nasehat 

2) Memberikan informasi 
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d. Dukungan penghargaan, dengan indikator: 

1) Memberikan penilaian positif 

2. Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri dalam penelitian ini diartikan sebagai proses yang dilakukan 

santri untuk mampu menghadapi situasi dan kondisi di pondok pesantren, sehingga ia 

merasa sesuai dan mendapatkan kepuasa dengan lingkungan pondok pesantren 

tersebut. Penyesuain diri dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan skala 

penyesuaian diri berdasarkan indikatir penyesuaian diri yang dikemukakan oleh 

Runyon dan Haber (1984 : 10-19). Adapun indikator dari penyesuaian diri menurut 

Runyon dan Haber adalah : 

a. Memiliki persepsi terhadap realita 

b.  Kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stress  

c. Mempunyai gambaran diri yang positif 

d. Kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan baik 

e. Memiliki hubungan interpersonal yang baik. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri yang bersekolah di pondok 

pesantren Ummu Sulaim Pekanbaru. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah berjumla 254 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan 

sebagian dari populasi yang ada (Idrus, 2009:93). Agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif, artinya 

sampel haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Adapun jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah berjumla 254 orang. Rincian sampel dapat dilihat 

pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 

Jumlah Santriwati Kelas VII-IX Ponpes Ummu Sulaim Pekanbaru 
No.                                             Kelas                                   Jumlah Siswa 

1.                                                 1A                                               36 

2.                                                 1B                                               36 

3.                                                 1C                                               14 

4.                                                 2A                                               35 

5.                                                 2B                                               35 

6.                                                 2C                                               14 

7.                                                 3A                                               35 

8.                                                 3B                                               35 

9.                                                 3C                                               14 

                                           Jumlah :                                                 254 

 Sumber: Kabag Tata Usaha Pondok Pesantren Ummu Sulaim Pekanbaru 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sampling jenuh, dimana teknik ini digunakan jika semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Idrus, 2009). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII, VIII, IX yang berjumlah 254 santri. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2010 : 265), Metode pengumpulan data 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 merupakan instrumen pengumpul data yang 

bentuknya hampir sama dengan daftar cocok atau angket model tertutup, namun 

alternatif jawabannya merupakan perjenjangan (Idrus, 2009: 101). Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala dukungan sosial keluarga dan skala 

penyesuaian diri. 

1. Alat ukur 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang diteliti, maka 

dibuat suatu skala psikologi yang dikembangkan dari definisi operasional tentang 

variabel yang menjadi fokus penelitian, yaitu skala dukungan sosial keluarga dan 

penyesuaian diri. Tahap selanjutkan akan dilakukan penilaian atau scoring pada skala 

dukungan sosial keluarga dan skala penyesuaian diri. 

a. Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Alat ukur yang digunakan untuk menilai dukungan sosial keluarga dalam 

penelitian ini adalah skala dukungan sosial keluarga yang dibuat sendiri oleh peneliti 

dengan mengacu pada aspek-aspek dukungan sosial yang dikemukakan oleh Sarafino 
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(1998). Skala ini berjumlah 40 item yang terdiri dari aspek dukungan emosional, 

dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan penghargaan. 

Skala ini menggunakan skala Likert yang disusun dalam empat (4) alternatif 

jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Skala terdiri dari dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorabel 

(mendukung) dan penyataan unfavorabel (tidak mendukung). Skala ini menggunakan 

alternatif jawaban rating scale dengan kisaran jawaban 1-4. Penilaian yang diberikan 

untuk pernyataan favorable, yaitu  SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor 4, S (Sesuai) 

memperoleh skor 3, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor 2, STS (Sangat Tidak 

Sesuai) memperoleh skor 1. Untuk pernyataan unfavorable, yaitu  SS (Sangat Sesuai) 

memperoleh skor 1, S (Sesuai) memperoleh skor 2, TS (Tidak Sesuai) memperoleh 

skor 3, STS (Sangat Tidak Sesuai) memperoleh skor 4. 

Berdasarkan aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue print dari 

skala dukungan sosial keluarga untuk try out yang disusun oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Blue Print Dukungan Sosial Keluarga (X) untuk try out 

No Aspek Indikator 
Aitem 

favorable 

Aitem 

unfavorable 
Total 

1 
Dukungan 

emosional 

- Memiliki rasa empati 

- Memiliki rasa peduli 

- Memberikan kasih sayang 

1, 7,34 

17, 25, 27 

8, 13, 33 

12, 16, 22 

3, 32,35 

18, 31 

6 

6 

5 

2 
Dukungan 

instrumental 

- Memberikan bantuan 

langsung 
4, 19, 23 9, 29 5 

3 
Dukungan 

informasi 

- Memberikan nasehat 

- Memberikan informasi 

10, 20,36 

14, 28,38 

5, 30,37 

21, 26,39 

6 

6 
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4 
Dukungan 

penghargaan 

- Memberikan penilaian 

positif 
6, 11, 24 2, 15,40 6 

Total 40 

 

b. Skala Penyesuaian Diri 

Alat ukur yang digunakan untuk menilai penyesuaian diri dalam penelitian ini 

adalah skala penyesuaian diri yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada 

aspek-aspek penyesuaian diri yng dikemukakan oleh Runyon dan Haber (1984). 

Skala ini berjumlah 26 aitem yang terdiri dari indikator memiliki persepsi terhadap 

realita, kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres, mempunyai 

gambaran diri yang positif, kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan baik, 

memiliki hubungan interpersonal yang baik. 

Skala ini menggunakan skala Likert yang disusun dalam empat (4) alternatif 

jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Skala terdiri dari dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorabel 

(mendukung) dan penyataan unfavorabel (tidak mendukung). Penilaian yang 

diberikan untuk pernyataan favorable, yaitu  SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor 4, 

S (Sesuai) memperoleh skor 3, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor 2, STS (Sangat 

Tidak Sesuai) memperoleh skor 1. Untuk pernyataan unfavorable, yaitu  SS (Sangat 

Sesuai) memperoleh skor 1, S (Sesuai) memperoleh skor 2, TS (Tidak Sesuai) 

memperoleh skor 3, STS (Sangat Tidak Sesuai) memperoleh skor 4. 
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Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue print dari 

skala dukungan penyesuaian diri untuk try out yang disusun oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.3 

Blue Print Penyesuaian Diri (Y) untuk try out 

No Indikator 
Aitem 

favorable 

Aitem 

unfavorable 
Total 

1 Memiliki persepsi terhadap realita 1,10,17 6, 22 5 

2 Kemampuan untuk beradaptasi dengan 

tekanan atau stres 
2,11,18 7,15,23 6 

3 

4 

 

5 

Mempunyai gambaran diri yang positif 

Kemampuan untuk mengekspresikan 

emosi dengan baik 

Memiliki hubungan interpersonal yang 

baik 

3,12,19 

4,13,20 

 

5,14,21 

24 

8, 25 

 

9,16,26 

4 

5 

 

6 

Total 26 

 

G. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, maka alat ukur yang digunakan  harus 

diujicobakan terlebih dahulu. Uji coba (try out) dilakukan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas suatu alat ukur.  Dalam penelitian ini, skala dukungan sosial 

keluarga dan skala penyesuaian diri dilakukan uji coba (try out) terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk penelitian sebenarnya. Uji coba alat ukur dilakukan pada 

santri Pondok Pesantren Al-Munawarah Pekanbaru, yang dilakukan pada tanggal 25 

Mei 2016. Adapun jumlah subjek dalam try out ini adalah berjumlah 73 santri. 

1. Uji Validitas 
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 Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes atau instrument pengukur dapat dikatakan memiliki validitas tinggi apabila tes 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan 

akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Tes yang menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah (Azwar, 2009:103). 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi, dimana 

validitas isi menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan 

kawasan isi yang hendak diukur oleh tes itu. Pengujian validitas isi menggunakan 

analisis rasional oleh para ahli, dalam hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan 

narasumber. 

2. Uji Daya Diskriminasi 

Salah satu cara yang sederhana untuk melihat apakah validitas isi telah 

terpenuhi adalah memeriksa apakah masing-masing butir telah sesuai dengan 

indikator perilaku yang diungkap. Analisis rasional ini juga dilakukan oleh pihak 

yang berkompeten untuk menganalisis skala tersebut. Langkah selanjutnya setelah 

melakukan pengujian validitas isi adalah memilih aitem yang memiliki daya beda 

aitem tertinggi.  

Menurut Azwar (2009: 100) Pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi 
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aitem-total (rix). Dalam penelitian ini, untuk uji daya beda diskriminasi digunakan 

teknik korelasi product moment dari Karl Pearson dengan rumus sebagai berikut: 
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 Keterangan: 

i = Skor aitem 

X = Skor skala 

n = Banyaknya subjek 

 

 Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan bantuan program Statistical 

Productand Service Solution (SPSS) 18.0 for Windows, dengan cara menghubungkan 

atau mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Azwar 

(2009:103) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk indeks 

daya diskriminasi minimal adalah 0,30. Dengan demikianaitem yang koefisiennya < 

0,30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang dianggap sahih adalah aitem yang 

mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,30. Dalam penelitian ini koefisien yang digunakan 

sebagai batas valid adalah 0,25 dikarenakan jumlah aitem yang valid tidak mencukupi 

jumlah yang dinginkan jika memakai daya diskriminasi 0,30 sehingga peneliti 

menurunkan sedikit kriteria dari 0,30 menjadi 0,25. 

Jumlah aitem skala dukungan sosial keluarga yang sahih dari 40 aitem adalah 

30 aitem dengan koefisien totalnya 0.264 sampai 0.597 dan aitem yang gugur 

berjumlah 10 aitem. Berikut ini disajikan gambaran jumlah aitem yang valid dan 



53 
 

yang gugur untuk skala dukungan sosial keluarga dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut 

ini :  

 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Dukungan Sosial Keluarga (Try Out) 

No Aspek Indikator 
Aitem Gugur 

Total 
Fav Unfav fav Unfav 

1 
Dukungan 

emosional 

- Memiliki rasa 

empati 
7, 34 

12, 16, 

22 
1 - 6 

- Memiliki rasa peduli 
17, 25, 

27 
3, 32 - 35 6 

- Memberikan kasih 

sayang 
8, 33 18, 31 13 - 5 

2 
Dukungan 

instrumental 

- Memberikan 

bantuan langsung 
19, 23 9, 29 4 - 5 

3 
Dukungan 

informasi 

- Memberikan nasehat 20 5, 30 10, 36 37 6 

- Memberikan 

informasi 
14, 28 

21, 26, 

39 
38 - 6 

4 
Dukungan 

penghargaan 

- Memberikan 

penilaian positif 
11, 24 15,40 6 2 6 

Total 14 16 7 3 40 

 

 Berdasarkan tabel di atas maka jumlah aitem yang digunakan dalam penelitian 

sebanayak 30 aitem. Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem tersebut disusun 

kembali dengan menyesuaikan nomor aitem pada pola aitem sebelumnya. Oleh 

karena itu dibuat blue print skala dukungan sosial keluarga untuk penelitian yang 

dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini : 
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Tabel 3.5 

Blue Print Skala Dukungan Sosial Keluarga (Penelitian) 

No Aspek Indikator 
Aitem 

Total 
fav Unfav 

1 
Dukungan 

emosional 

- Memiliki rasa empati 3, 28 7, 10, 16 5 

- Memiliki rasa peduli 11, 19, 21 1, 26 5 

- Memberikan kasih 

sayang 
4, 27 12, 25 4 

2 
Dukungan 

instrumental 

- Memberikan bantuan 

langsung 
13, 17 5, 23 4 

3 
Dukungan 

informasi 

- Memberikan nasehat 14 2, 24 3 

- Memberikan 

informasi 
8, 22 15, 20, 29 5 

4 
Dukungan 

penghargaan 

- Memberikan 

penilaian positif 
6, 18 9,30 4 

Total 14 16 30 

 Pada aitem skala penyesuaian diri yang sahih dari 26 aitem berjumlah 17 

aitem dengan koefisien korelasi berkisar 0,261 sampai 0,483 dan aitem yang gugur 

berjumlah 9 aitem. Berikut ini disajikan gambaran jumlah aitem yang valid dan gugur 

untuk skala penyesuaian diri dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini : 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Penyesuaian Diri (Try Out) 

No Indikator 
Aitem Gugur 

Total 
fav Unfav fav Unfav 

1 
Memiliki persepsi terhadap 

realita 
10 6, 22 1, 17 - 5 

2 
Kemampuan untuk beradaptasi 

dengan tekanan atau stres 
11,18 7,15,23 2 - 6 

3 
Mempunyai gambaran diri yang 

positif 
12,19 - 3 24 4 

4 
Kemampuan untuk 

mengekspresikan emosi dengan 

20 

 

25 

 
13, 4 8 5 



55 
 

baik 

5 
Memiliki hubungan interpersonal 

yang baik 

5,14,2

1 
9,16 - 26 6 

Total 9 8 6 3 26 
 

 Berdasarkan tabel diatas maka jumlah aitem yang akan digunakan dalam 

penelitian sebanayak 17 aitem. Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem 

tersebut disusun kembali dengan menyesuaikan nomor aitem pada pola aitem 

sebelumnya. Oleh karena itu dibuat blue print skala penyesuaian diri untuk penelitian 

yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini : 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Penyesuaian Diri (Penelitian) 

No Indikator 
Aitem 

Total 
fav Unfav 

1 Memiliki persepsi terhadap realita 5 2, 15 3 

2 
Kemampuan untuk beradaptasi dengan 

tekanan atau stres 
6,11 3,9,16 5 

3 Mempunyai gambaran diri yang positif 7,12 - 2 

4 
Kemampuan untuk mengekspresikan 

emosi dengan baik 

13 

 

17 

 
2 

5 
Memiliki hubungan interpersonal yang 

baik 
1,8,14 4,10 5 

Total 9 8 17 
 

3. Uji Reliabilitas 

Menurut Idrus (2009: 130) reliabilitas adalah tingkat keajegan alat ukur saat 

digunakan kapan dan oleh siapa saja sehingga akan cenderung menghasilkan data 

yang sama atau hampir sama dengan sebelumnya. Reliabilitas mengacu pada 

konsistenan atau kepercayaan hasil ukur dan mengandung makna kecermatan 

pengukuran (Azwar, 2009: 83). Uji reliabilitas menggunakan teknik alpha dengan 

rumus sebagai berikut: 
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α = 2 [  
  
     

 

   
 ] 

Keterangan:  

 α  :  Koefisien reliabilitasalpha 

   
  : Varians skor belahan 1  

   
  : Varians skor belahan 2 

   
    : Varians skor skala 

Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan bantuan program SPSS 18.0 

for Windows melalui komputer. Skala yang diestimasireliabilitasnya dibelah menjadi 

dua, sehingga setiap belahan berisi aitem-aitem dalam jumlah yang sama banyak, 

maka peneliti menggunakan uji statistic koefisien reliabilitas Alpha. 

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam 

rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 berarti 

semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati 

angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2009: 83). 

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa skala dukungan 

sosial keluarga memiliki reabilitas sebesar 0,854 sedangkan reabilitas penyesuaian 

diri sebesar 0, 780. Dari uji reabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa reliabilitas kedua skala masing-masing variabel cukup tinggi karena mendekati 

angka 1. 

H. Teknik Analisis Data 

  Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik. Adapun teknik 

statistik yang diterapkan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik 
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korelasi product moment dari Karl Pearson. Adapun rumus yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

Rxy = Koefisien korelasi Product Moment antara dukungan sosial kelarga 

dengan penyesuaian diri 

N = Jumlah subjek yang diteliti 

X = Dukungan sosial keluarga 

Y = Penyesuaian diri 

XY = Jumlah perkalian skor  

ΣX = Jumlah perkalian skor Syukur 

ΣY = Jumlah perkalian skor psychological well-being 

 

 Data hasil pengukuran dukungan sosial keluarga yang dikumpulkan melalui 

skala akan dikorelasikan dengan data penyesuaian diri yang juga diperoleh melalui 

skala. Data dihitung dengan menggunakan komputer program SPSS 23  for windows. 
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