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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara dua variabel yaitu rasa bersalah sebagai variabel bebas (X) dan 

penyesuaian diri sebagai variabel terikat (Y). 

 

 

 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen : rasa bersalah 

2. Variabel dependen : penyesuaian diri 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Rasa Bersalah 

Rasa bersalah merupakan perasaan individu mengenai koreksi dirinya atas 

pelanggaran yang telah dilakukan dan pada akhirnya membuat narapidana remaja 

untuk memperbaiki tindakannya yang salah tersebut. 

Rasa Bersalah 

(X) 

Penyesuaian Diri 

(Y) 
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Karakteristik yang diukur untuk mengungkap rasa bersalah disusun 

berdasarkan karakteristik dari Kugler dan John (1992) yaitu: trait guilt (sifat rasa 

bersalah), state guilt (keadaan merasa bersalah), dan moral standard (standar moral). 

2. Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri adalah sebuah proses terhadap lingkungan di lembaga 

pemasyarakatan dimana narapidana remaja berusaha memenuhi kebutuhan dari dalam 

dirinya dengan mengontrol emosi, mengorganisasi pikiran, tenang dalam menghadapi 

masalah, belajar dari pengalaman serta bersikap realistik dan objektif untuk 

mendapatkan ketentraman dimana dia hidup. 

Aspek yang diukur untuk mengungkap penyesuaian diri disusun berdasarkan 

aspek penyesuaian diri dari Schneider (1955) yaitu tidak terdapat emosionalitas yang 

berlebihan, tidak terdapat mekanisme psikologis, tidak terdapat frustasi pribadi, 

pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri, kemampuan untuk belajar, 

memanfaatkan pegalaman masa lalu, sikap realistik dan objektif. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).Usia remaja yang 

ditetapkan sebagai karakteristik dari populasi dalam penelitian ini merujuk pada 

pendapat Hurlock (dalam Sarwono, 2013) yaitu remaja yang berada dalam rentang 
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usia 13 hingga 18 tahun. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

narapidana anak yang tergolong sebagai usia remaja pada lembaga pembinaan khusus 

anak Pekanbaru yang berjumlah 52 orang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data (Arikunto, 1998) merupakan cara-cara yang dapat 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini didapat dari 

instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan metode skala, yaitu skala rasa bersalah dan skala penyesuaian diri. 

1. Skala Rasa Bersalah 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang diteliti, maka 

peneliti membuat skala rasa bersalah berdasarkan karakteristik rasa bersalah yang 

dikemukakan oleh Kugler dan John (1992). Skala ini berjumlah 40 aitem yang terdiri 

dari karakteristik sifat rasa bersalah, keadaan merasa bersalah, dan standar moral. 

Skala ini disusun dalam empat (4) alternative jawaban, yaitu SS (Sangat 

Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Skala terdiri 

dari dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorable (mendukung) dan 

pernyataan unfavorable (tidak mendukung). Skala ini menggunakan alternatif 

jawaban rating scale, yaitu suatu ukuran subjektif yang dibuat secara bertingkat 

(Arikunto, 2013),dengan kisaran skor jawaban satu (1) hingga empat (4). Dengan 

ketentuan secara jelas dirincikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Alternatif Jawaban Respon Skala Rasa Bersalah 

Alternatif Jawaban Favorable  Unfavorable  

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

 

Berdasarkan karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue print 

dari skala rasa bersalah yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Rasa Bersalah Narapidana Remaja 

No. Aspek dan Indikator Aitem  Jumlah  

Fav Unfav 

1.  Sifat rasa bersalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, 

19, 22 

24, 27, 30, 33, 36, 

39, 40 

15 

2. Keadaan merasa bersalah 2, 5, 8, 17, 28, 34 11, 14, 20, 23, 25, 

32, 37 

13 

3. Standar moral 3, 6, 15, 26, 31, 

35, 38 

9, 12, 18, 21, 29 12 

 Jumlah  21 19 40 

 

2. Skala Penyesuaian Diri 

Alat ukur penyesuaian diri narapidana remaja yang digunakan dalam 

penelitianini mengacu pada aspek-aspek penyesuaian diri yang dikemukakan oleh 

Schneider (1955) dan dikembangkan menjadi beberapa indikator perilaku. Skala 

penyesuaian diri inimerupakan modifikasi dari skala yang disusun oleh Verawati 

(2013). Skala ini berjumlah 52 aitem yang terdiri dari aspek tidak terdapat 

emosionalitas yang berlebihan, tidak terdapat mekanisme psikologis, tidak terdapat 

frustasi pribadi, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri, 
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kemampuan untuk belajar, memanfaatkan pegalaman masa lalu, sikap realistik dan 

objektif. 

Skala ini disusun dalam empat (4) alternative jawaban, yaitu SS (Sangat 

Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Skala terdiri 

dari dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorable (mendukung) dan 

pernyataan unfavorable (tidak mendukung). Skala ini menggunakan alternatif 

jawaban rating scale, yaitu suatu ukuran subjektif yang dibuat secara bertingkat 

(Arikunto, 2013),dengan kisaran skor jawaban satu (1) hingga empat (4). Dengan 

ketentuan secara jelas dirincikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban Respon Skala Penyesuaian Diri 

Alternatif Jawaban Favorable  Unfavorable  

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

 

Berdasarkan aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, maka blue print dari 

skala penyesuaian diri yang disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.4 

Skala Penyesuaian Diri Narapidana Remaja 

No. Aspek dan Indikator Aitem  Jumlah  

Fav Unfav 

1. Tidak terdapat emosionalitas yang berlebihan    

a. Mengontrol emosi 1, 8 9, 19 4 

b. Ketenangan dalam menghadapi masalah 20, 50 21, 51 4 

2. Tidak terdapat mekanisme psikologis    

a. Pemberian respon terhadap penyelesaian 

masalah 

2, 49 10, 18 4 

b. Mengakui kegagalan dan kembali mencapai 22, 48 28, 47 4 
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tujuan yang ditetapkan 

3.  Tidak terdapat frustasi pribadi    

 a. Perasaan berdaya 11, 45 3, 46 4 

 b. Mempunyai harapan 26, 27 23, 44 4 

4. Pertimbangan rasional dan kemampuan 

mengarahkan diri 

   

 a. Mengorganisasi pikiran 4, 17 12, 52 4 

 b. Mengendalikan diri 29, 42 24, 40 4 

 c. Memiliki tekad yang kuat 39, 41 25, 43 4 

5. Menggunakan pengetahuan dan terlibat dalam 

kegiatan utnuk mengatasi masalah 

13, 34 5, 33 4 

6. Mampu menggunakan pengalaman sendiri 

ataupun oranglain 

14, 15 6, 35 4 

7. Sikap realistik dan objektif    

 a. Pemikiran rasional 16, 36 7, 38 4 

 b. Kemampuan menilai situasi 30, 37 31, 32 4 

 Jumlah  26 26 52 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Pada penelitian ini peneliti melakukan Try Out terpakai dikarenakan 

terbatasnya subjek penelitian yang tersedia. Try Out dilakukan pada tanggal 5 April 

2017 s.d  7 April 2017. Pada Try Out ini peneliti menyebarkan skala rasa bersalah 

dan skala penyesuaian diri sebanyak 52 eksemplar skala yang diberikan kepada 

koordinator lapas untuk dibagikan kepada subjek penelitian, yaitu narapidana remaja 

yang telah menjalani masa tahanan maksimal selama dua (2) tahun masa tahanan. 

1. Validitas 

Validitas merupakan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 

pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen pengukur dapat 

dikatakan memilki validitas yang tinggi apabila instrumen pengukur tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat 
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sesuai dengan maksud dikenakannya instrumen pengukur tersebut. Tes yang 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai 

tes yang memiliki validitas rendah (Azwar, 2009). 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu 

validitas yang menunjukkan sejauh mana aitem-aitem tes mewakili komponen-

komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (aspek 

representasi) dan sejauh mana aitem-aitem tes mencerminkan perilaku yang hendak 

diukur (aspek relevansi) (Azwar, 1999). Pengujian validitas ini menggunakan analisis 

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

narasumber. 

2. Daya Beda Aitem 

Salah satu cara yang sederhana untuk melihat apakah validitas isi telah 

terpenuhi adalah dengan memeriksa apakah masing-masing butir telah sesuai dengan 

indikator perilaku yang diungkap. Menurut Azwar (2009) pengujian daya beda aitem 

atau daya diskriminasi ini dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi 

antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini 

akan menghasilkan koefisien korelasi aitem-total. Dalam penelitian ini, untuk uji 

daya beda aitem digunakan teknik korelasi product moment dari Karl Pearson dengan 

rumus sebagai berikut: 

     
∑     ∑    ∑    

√[∑    
 ∑   

 

 
] [∑   

 ∑   

 
]
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Keterangan: 

rix = Koefisien korelasi aitem-total 

I = Skor aitem 

X = Skor skala 

n = Banyaknya subjek 

 

Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan bantuan program Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) 17.0 for Windows, dengan cara 

menghubungkan atau mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Azwar 

(2009) yang meyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk indeks daya 

beda aitem atau daya diskriminasi minimal adalah 0,30. Dengan demikian aitem yang 

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

aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,30.  

Jumlah aitem skala rasa bersalah yang sahih dari 40 aitem adalah 23 aitem 

dengan koefisien totalnya 0.185 sampai 0.626 dan aitem yang gugur berjumlah 17 

aitem. Berikut ini disajikan gambaran jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk 

skala rasa bersalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Skala Rasa Bersalah Narapidana Remaja (Try Out) 

No Aspek dan 

Indikator 

Aitem  Gugur Jumlah  

Fav Unfav Fav Unfav 

1.  Sifat rasa 

bersalah 

1, 7, 10, 

22 

24, 27, 30, 

36, 40 

13,16, 19, 

4 

33, 39 15 

2. Keadaan merasa 

bersalah 

5, 34 14, 23, 25, 

32, 37 

2, 8, 17, 

28 

11, 20 13 

3. Standar moral 26, 31, 35 9, 12, 18, 

29 

3, 6,15, 38 21 12 

 Jumlah  9 14 12 5 40 



30 
 

Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, maka dibuatlah blue print skala rasa 

bersalah untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Skala Rasa Bersalah Narapidana Remaja (Penelitian) 

No. Aspek dan Indikator Aitem  Jumlah  

Fav Unfav 

1.  Sifat rasa bersalah 1, 7, 10, 22 24, 27, 30, 36, 40 9 

2. Keadaan merasa bersalah 5, 34 14, 23, 25, 32, 37 7 

3. Standar moral 26, 31, 35 9, 12, 18, 29 7 

 Jumlah  9 14 23 

 

Pada aitem skala penyesuaian diri yang sahih dari 52 aitem berjumlah 30 

aitem dengan koefisien korelasi berkisar 0.193 sampai 0.605 dan aitem yang gugur 

berjumlah 22 aitem. Berikut ini disajikan gambaran jumlah aitem yang valid dan 

gugur untuk skala penyesuaian diri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Skala Penyesuaian Diri Narapidana Remaja (Try Out) 

No Aspek dan Indikator Aitem  Gugur  Jumlah  

Fav Unfav Fav Unfav 

1. Tidak terdapat emosionalitas 

yang berlebihan 

     

a. Mengontrol emosi 8 19 1 9 4 

b. Ketenangan dalam 

menghadapi masalah 

- 21 20, 50 51 4 

2. Tidak terdapat mekanisme 

psikologis 

     

a. Pemberian respon terhadap 

penyelesaian masalah 

2, 49 - - 10, 18 4 

b. Mengakui kegagalan dan 

kembali mencapai tujuan 

yang ditetapkan 

22, 48 28 - 47 4 

3.  Tidak terdapat frustasi pribadi      

 a. Perasaan berdaya 11, 45 46 - 3 4 

 b. Mempunyai harapan 26, 27 23, 44 - - 4 

4. Pertimbangan rasional dan      
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kemampuan mengarahkan diri 

 a. Mengorganisasi pikiran - 12, 52 4, 17 - 4 

 b. Mengendalikan diri 29, 42 24 - 40 4 

 c. Memiliki tekad yang kuat 41 43 39 25 4 

5. Menggunakan pengetahuan 

dan terlibat dalam kegiatan 

utnuk mengatasi masalah 

13, 34 33 - 5 4 

6. Mampu menggunakan 

pengalaman sendiri ataupun 

oranglain 

14, 15 - - 6, 35 4 

7. Sikap realistik dan objektif      

 a. Pemikiran rasional - 38 16, 36 7 4 

 b. Kemampuan menilai situasi 30 31 37 32 4 

 Jumlah  17 13 9 13 52 

 

Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, maka dibuatlah blue print skala rasa 

bersalah untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Skala Penyesuaian Diri Narapidana Remaja (Penelitian) 

No. Aspek dan Indikator Aitem  Jumlah  

Fav Unfav 

1. Tidak terdapat emosionalitas yang berlebihan    

a. Mengontrol emosi 8 19 2 

b. Ketenangan dalam menghadapi masalah - 21 1 

2. Tidak terdapat mekanisme psikologis    

a. Pemberian respon terhadap penyelesaian 

masalah 

2, 49 - 2 

b. Mengakui kegagalan dan kembali mencapai 

tujuan yang ditetapkan 

22, 48 28 3 

3.  Tidak terdapat frustasi pribadi    

 a. Perasaan berdaya 11, 45 46 3 

 b. Mempunyai harapan 26, 27 23, 44 4 

4. Pertimbangan rasional dan kemampuan 

mengarahkan diri 

   

 a. Mengorganisasi pikiran - 12, 52 2 

 b. Mengendalikan diri 29, 42 24 3 

 c. Memiliki tekad yang kuat 41 43 2 

5. Menggunakan pengetahuan dan terlibat dalam 

kegiatan utnuk mengatasi masalah 

13, 34 33 3 
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6. Mampu menggunakan pengalaman sendiri 

ataupun oranglain 

14, 15 - 2 

7. Sikap realistik dan objektif    

 a. Pemikiran rasional - 38 1 

 b. Kemampuan menilai situasi 30 31 2 

 Jumlah  17 13 33 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas diartikan sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Semakin tinggi koefisien korelasi antara hasil pengukuran dua alat ukur semakin baik 

dan hasil ukur kedua alat ukur tersebut semakin reliabel. Hal ini ditunjukkan 

konsistensi skor yang diperoleh subjek yang diukur dengan alat yang sama (Azwar, 

2004). Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas, dengan angka antara 0 

sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien mendekati angka 1,00 berarti reliabilitas alat 

ukur semakin tinggi. Sebaliknya alat ukur yang rendah ditandai oleh koefisien 

reliabilitas yang mendekati angka 0 (Azwar, 2004). 

Dalam penelitian ini reliabilitas didukung dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach, Azwar (2003), sebagai berikut: 

    (  
  
     

 

  
 

) 

Keterangan: 

α   = Koefisien Reliabilitas 

SX
2
  = Varians skor skala 

S1
2
 dan S2

2
 = Varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2 

Untuk mengolahnya peneliti menggunakan bantuan program SPSS 17.0 for 

Windows melalui computer. Skala yang diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi 
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dua, sehingga setiap belahan berisi aitem-aitem dalam jumlah yang sama banyak, 

maka peneliti menggunakan uji statistik koefisien reliabilitas Alpha. 

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa skala rasa 

bersalah memiliki reliabilitas sebesar 0.821 sedangkan reliabilitas penyesuaian diri 

sebesar 0.860.  

 


