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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

menggunakan teknik regresi ganda. Menurut Arikunto (2002:23) Penelitian

kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka, sedangkan teknik

regresi ganda adalah teknik yang digunakan untuk mencari korelasi antara

variabel bebas atau disebut sebagai prediktor dengan variabel tergantung yang

disebut variabel kriterium (Hadi, 2000:91).

Penelitian ini menghubungkan dukungan sosial peer group (X1) dan kontrol

diri (X2) dengan kepatuhan terhadap norma sosial (Y). Secara skematis model

hubungan antara variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. (Sugiyono, 2009:237)
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B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X)

X1 : Dukungan sosial peer group

X2: Kontrol diri

b. Variabel terikat (Y): Kepatuhan terhadap norma sosial

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumus-

kan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.

Adapun definisi operasinal untuk variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Dukungan Sosial Peer Group

Adalah hal-hal yang diberikan oleh rekan-rekan sebayanya berupa

perhatian, kepedulian, semangat, penghiburan, penghargaan atau pujian, bantuan

nyata, nasehat, dan informasi dimana akan dapat memulihkan kondisi fisik dan

psikis mahasiswa baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun aspek dukungan sosial sebagai berikut (House, dalam Smet, 1994):

a. Dukungan emosional

b. Dukungan penghargaan

c. Dukungan instrumental

d. Dukungan informatif

2. Kontrol Diri

Merupakan kemampuan yang berasal dari dalam diri setiap mahasiswa

dalam memodifikasi, mengatur, mengendalikan, megarahkan setiap perilakunya
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sendiri dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran yang

matang dalam setiap menerima apapun dari orang lain sebelum memutuskan agar

tepat dalam memilih setiap tindakan yang sesuai dengan norma sosial.

Untuk mengukur kontrol diri digunakan aspek-aspek dari Averil (dalam

Kusumadewi, Hardjajani & Priyatama, 2013:4):

a. Kemampuan mengontrol perilaku

b. Kemampuan mengontrol stimulus

c. Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian

d. Kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian

e. Kemampuan mengambil keputusan

3. Kepatuhan Terhadap Norma Sosial

Merupakan sikap mahasiswa yang menerima, taat, tunduk dan mampu

merubah sikap-sikap maupun tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial

yang berlaku dalam kelompok masyarakat setempat baik itu berbentuk lisan

maupun tulisan yang telah disepakati bersama dengan tulus agar setiap mahasiswa

dapat menjalankan perannya sebagai mahasiswa secara terstruktur dan seluruh

kegiatannya berjalan dengan baik serta mampu meninggalkan apa yang menjadi

larangannya untuk menghindari sanksi hukuman sosial. Indikatornya dari

Sarwono dan Meinarno (2011):

a. Konformitas (conformity). Yaitu individu mengubah sikap dan tingkah

lakunya agar sesuai dengan cara melakukan tindakan yang sesuai dan

diterima dengan tuntutan sosial.
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b. Penerimaan (compliance). Yaitu individu melakukan sesuatu atas

permintaan orang lain yang diakui otoritasnya.

c. Ketaatan (obedience). Yaitu individu melakukan tingkahlaku atas perintah

orang lain. Seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk

melakukan tingkahlaku tertentu karena ada unsur power.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi menurut Arikunto (2010:173) adalah keseluruan subyek penelitian.

Populasi adalah kumpulan dari individu yang kualitas dan ciri-cirinya telah

ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan karakteristik tersebut, populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai institusi

Perguruan Tinggi yang berdomisili di RW.14 Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Arikunto (2010:174) adalah sebagian atau wakil populasi

yang diteliti. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua

yang ada pada populasi. Proses yang meliputi pengambilan sebagian dari

populasi, melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan disebut

sampling atau pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini, sampel yang akan dikenakan dalam penelitian adalah

mahasiswa-mahasiswi dari berbagai institusi Perguruan Tinggi yang berdomisili

di RW.14 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
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3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang berada di

lingkungan RW.14 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan tampan Pekanbaru.

Teknik sampling yang digunakan adalah insidentil sampling, yaitu metode

pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan dijumpai di tempat

tertentu (Hadi, 2000:187). Jumlah sampel yang digunakan adalah 172 orang. Hal

ini didasarkan oleh pendapat Ary (dalam Arikunto, 2002) bahwa 50 sampai 100

subjek penelitian sudah dapat dianggap cukup untuk suatu penelitian korelasional.

Karakteristik subjek penelitian ini adalah:

a. Masih berstatus mahasiswa-mahasiswi negeri dan swasta yang tersebar di

Pekanbaru.

b. Pria dan wanita.

c. Mencakup segala jurusan dan fakultas.

d. Status perkawinan menikah atau belum menikah.

e. Berdomisili dalam lingkungan RW.14 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan kota Pekanbaru.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan

sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini alat

ukur yang digunakan berbentuk skala Likert dengan empat alternatif pilihan

jawaban. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala

dukungan sosial peer group, skala kontrol diri, dan skala kepatuhan terhadap

norma sosial.
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1. Skala Dukungan Sosial Peer Group

Skala Dukungan Sosial Peer Group disusun berdasarkan aspek-aspek

dukungan sosial yang dikemukakan House (dalam Smet, 1994) yaitu dukungan

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan

informasi.

Tabel 3.1
Blue print dukungan sosial peergroup untuk tryout

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Dukungan emosional 1, 9, 17, 25 2, 10, 18, 26, 33 9
2 Dukungan

penghargaan
3, 11, 19, 27 4, 12, 20, 28 8

3 Dukungan instrumental 5, 13, 21, 29 6, 14, 22, 30, 34 9
4 Dukungan informatif 7, 15, 23, 31 8, 16, 24, 32 8

16 18 34

Untuk penelitian ini, nilai diberikan berkisar 1 (satu) hingga 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pernyataan favorabel 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).

b. 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).
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2. Skala Kontrol Diri

Skala kontrol diri disusun berdasarkan aspek-aspek kontrol diri oleh Averill

(dalam Kusumadewi, Hardjajani & Priyatama, 2013:4). Adapun aspek-aspeknya

yaitu kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus,

kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan

menafsirkan peristiwa atau kejadian, kemampuan mengambil keputusan.

Tabel 3.2
Blue print kontrol diri untuk tryout

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Kemampuan mengontrol

perilaku
1, 19, 26, 34 2, 10, 20, 35 8

2 Kemampuan mengontrol
stimulus

3, 11, 27, 36 4, 12, 28, 37 8

3 Kemampuan
mengantisipasi suatu
peristiwa atau kejadian

13, 21, 29, 38 5, 14, 22, 39 8

4 Kemampuan menafsirkan
peristiwa atau kejadian

6, 15, 23, 30 7, 16, 24, 31 8

5 Kemampuan mengambil
keputusan

8, 17, 25, 32 9, 18, 33, 40 8

Jumlah 20 20 40

Untuk penelitian ini, nilai diberikan berkisar 1 (satu) hingga 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pernyataan favorabel 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).

b. Untuk pernyataan unfavorabel jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) di beri

skor 4 (empat), untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) di beri skor 3 (tiga), untuk
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jawaban S (Sesuai) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban SS (Sangat Sesuai)

di beri skor 1 (satu).

3. Skala Kepatuhan Terhadap Norma Sosial

Skala kepatuhan terhadap norma sosial disusun berdasarkan aspek-aspek

yang dikemukakan oleh Sarwono dan Meinarno (2011) yaitu conformitiy

(konformitas), compliance (penerimaan) dan obedience (ketaatan).

Untuk penelitian ini, nilai diberikan berkisar 1 (satu) hingga 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pernyataan favorabel 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).

b. 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).

Tabel 3.3
Blue print kepatuhan terhadap norma sosial untuk tryout

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Conformity

(konformitas)
1, 6, 15, 21, 27, 32,
38

2, 7, 16, 22, 28, 33, 39 14

2 Compliance
(penerimaan)

3, 8, 12, 17, 23, 29,
34

4, 9, 18, 24, 30, 35, 40 14

3 Obedience
(Ketaatan)

5, 10, 13, 19, 25, 36,
41

11, 14, 20, 26, 31, 37,
42

14

21 21 42
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F. Validitas dan Reliabilitas

Sebelum penelitian ini dilaksanakan maka alat ukur yang akan digunakan

harus di uji cobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat

Validitas dan Reliabilitasnya, guna mendapatkan instrumen yang benar-benar

mengukur apa yang hendak di ukur.

1. Uji Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Menurut

Azwar (2009:52) sebagaimana namanya, validitas isi merupakan validitas yang

diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat

professional judgement. Pernyataan yang dicari jawabannya dalam validasi ini

adalah sejauh mana aitem-aitem tes mewakili komponen-komponen dalam

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan sejauh mana aitem-aitem

tes mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur.

Dalam seleksi aitem skala psikologi yang mengukur atribut afektif,

parameter yang paling penting adalah daya beda atau daya diskriminasi aitem.

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara

individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang

diukur. Indeks daya diskrminasi aitem merupakan pula indikator keselarasan atau

konsistensi yang memperlihatkan kesesuaian antara fungsi aitem dengan fungsi

skala dalam mengungkap perbedaan individual (Azwar, 2010:64).

Untuk melihat adanya beda atau daya diskriminasi aitem, peneliti

melakukan try out dengan jumlah sampel 40 subjek mahasiswa. Hasil dari try out
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tersebut diianalisa dengan bantuan program SPSS 17.0. Kemudian, hasil try out

tersebut akan dilihat indeks daya diskriminasi aitemnya.

Penyusunan tes boleh menentukan sendiri batasan daya diskriminasi

aitemnya dengan mempertimbangkan isi dan tujuan skala yang sedang disusun

(Azwar, 2010:65). Untuk itu peneliti menggunakan (r≥ 0,25) agar aitem yang

digunakan nantinya dalam penelitian memiliki daya beda aitem yang dianggap

memuaskan. Jadi, aitem yang nilai koefisien korelasi aitem total setelah dikoreksi

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

penelitian.

Berikut ini menunjukkan blue print skala dukungan sosial peergroup (X1)

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

dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Blue print dukungan sosial peergroup yang valid dan gugur
No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jum.

Valid Gugur Valid Gugur
1 Dukungan

emosional
1, 9, 17,
25

- 18, 26 2, 10,
33

9

2 Dukungan
penghargaan

11 3, 19,
27

4, 12, 20 28 8

3 Dukungan
instrumental

5, 13, 21,
29

- 14, 22,
30, 34

6 9

4 Dukungan
informatif

7, 15, 23,
31

- 16 8, 24,
32

8

Jumlah 13 3 10 8 34

Hasil analisis 34 aitem dukungan sosial peer group (X1) yang telah diuji

coba terdapat 11 aitem yang gugur dan 23 aitem yang diterima, dengan daya beda

aitem total di atas 0,25 yaitu berkisar antara 0,263-0,649.
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Berikut ini menunjukkan blue print skala kontrol diri (X2) dengan aitem

yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada tabel 3.5:

Tabel 3.5
Blue print kontrol diri yang valid dan gugur

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jum.
Valid Gugur Valid Gugur

1 Kemampuan
mengontrol perilaku

34 1, 19,
26

2, 20 10, 35 8

2 Kemampuan
mengontrol stimulus

3, 11, 27,
36

- 12, 28 4, 37 8

3 Kemampuan
mengantisipasi suatu
peristiwa atau
kejadian

13, 21, 29,
38

- 22, 39 5, 14 8

4 Kemampuan
menafsirkan
peristiwa atau
kejadian

6, 15, 23,
30

- 31 7, 16,
24

8

5 Kemampuan
mengambil
keputusan

17, 32 8, 15 9, 18,
33

40 8

Jumlah 15 5 10 10 40

Pada variabel kontrol diri (X2) hasil analisis terhadap 40 aitem skala yang

telah diuji coba terdapat 15 aitem yang gugur dan 25 aitem yang sahih. Dengan

koefisien korelasi aitem total di atas 0,25 yaitu berkisar antara 0,250-0,559.

Berikut ini menunjukkan blue print skala kepatuhan pada norma sosial (Y)

dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada

tabel 3.6:
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Tabel 3.6
Blue print kepatuhan pada norma sosial yang valid dan gugur

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jum.
Valid Gugur Valid Gugur

1 Conformity
(konformitas)

15, 21, 27,
32, 38

1, 6 2, 7, 16, 22,
28, 33, 39

- 14

2 Compliance
(penerimaan)

3, 8, 12, 17,
23, 29, 34

- 9, 18, 24, 30,
35, 40

4 14

3 Obedience
(Ketaatan)

13, 19, 36, 41 5, 10,
25

11, 14, 20,
26, 37, 42

31 14

16 5 19 2 42

Tabel 3.6 memperlihatkan hasil analisis terhadap 42 aitem skala kepatuhan

terhadap norma sosial (Y) yang telah diuji coba terdapat 7 aitem yang gugur dan

35 aitem yang sahih. Dengan koefisien korelasi aitem total di atas 0,25 yaitu

berkisar antara 0,293-0,658.

2. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat

dipercaya (Azwar, 2001:4). Pengujian reliabilitas terhadap hasil ukur skala

psikologi dilakukan bilamana aitem-aitem yang terpilih lewat prosedur analisis

aitem telah dikompilasikan menjadi satu. Kumpulan aitem-aitem ini merupakan

format pertama skala yang masih sangat mungkin mengalami perubahan isi

setelah pengujian reliabilitas dan validitas dilakukan (Azwar, 2010:83)

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada

dalam rentang 0 sampai 1. Apabila koefisien reliabilitas semakin mendekati angka

1, berarti semakin tinggi reliabilitasnya (Azwar, 2001:83). Walaupun secara

teoritik besarnya koefisien reliabilitas berkisar mulai dari 0 sampai dengan 1, akan
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tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1 dan sekecil 0 tidak

pernah dijumpai (Azwar, 2001:9).

Untuk menguji reliabilitas digunakan nilai cronbach’s alpha (lampiran C)

yang dihitung menggunakan program SPSS 17.0 for windows. Hasil pengolahan

reliabilitas skala dukungan sosial peer group (X1) dari 23 aitem yang diterima,

reliabilitas skala kontrol diri (X2) dari 25 aitem yang diterima, dan reliabilitas

skala kepatuhan pada norma sosial (Y) dari 35 aitem yang diterima, diketahuui

nilai cronbach’s alpha yaitu pada tabel 3.7:

Tabel 3.7
Rekapitulasi hasil uji coba instrumen

No. Skala Koefisien Reliabilitas
(cronbach’s alpha)

1. Dukungan sosial peer group 0,855
2. Kontrol diri 0,877
3. Kepatuhan pada norma sosial 0,923

Berikut ini blueprint skala dukungan sosial peer group (X1), kontrol diri

(X2) dan skala kepatuhan pada norma sosial (Y) yang digunakan untuk penelitian,

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Blue print dukungan sosial peergroup untuk penelitian

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Dukungan emosional 1, 5, 12, 18 13, 19 6
2 Dukungan penghargaan 6 2, 7, 14 4
3 Dukungan instrumental 3, 8, 15, 20 9, 16, 21, 23 8
4 Dukungan informatif 4, 10, 17, 22 11 5

Jumlah 13 10 23
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Tabel 3.9
Blue print kontrol diri untuk penelitian

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Kemampuan mengontrol

perilaku
22 1, 11 3

2 Kemampuan mengontrol
stimulus

2, 5, 15, 23 6, 16 6

3 Kemampuan mengantisipasi
suatu peristiwa atau
kejadian

7, 12, 17, 24 13, 25 6

4 Kemampuan menafsirkan
peristiwa atau kejadian

3, 8, 14, 18 19 5

5 Kemampuan mengambil
keputusan

9, 20 4, 10, 21 5

Jumlah 15 10 25

Tabel 3.10
Blue print kepatuhan terhadap norma sosial untuk penelitian

No. Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah
1 Conformity

(konformitas)
10, 16, 21, 25, 31 1, 3, 11, 17, 22, 26, 32 12

2 Compliance
(penerimaan)

2, 4, 7, 12, 18, 23, 27 5, 13, 19, 24, 28, 33 13

3 Obedience
(Ketaatan)

8, 14, 29, 34 6, 9, 15, 20, 30, 35 10

jumlah 16 19 35

G. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis, dalam penelitian ini akan

menggunakan teknik analisis regresi ganda (multiple regression) dan teknik

korelasi product moment dari Pearson. Teknik regresi berganda berguna untuk

mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel

independen. Sedangkan teknik korelasi product moment adalah teknik untuk

mengetahui hubungan dua variabel yaitu variabel independen dengan variabel

dependen.
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H. Jadwal Penelitian

Tabel 3.11
Jadwal penelitian

No. Jenis kegiatan Masa Pelaksanaan
1. Pengajuan sinopsis Januari 2013
2. Revisi sinopsis Februari 2013
3. Penunjukkan pembimbing skripsi Februari 2013
4. Penyusunan proposal penelitian Maret 2013
5. Seminar proposal penelitian 16 Oktober 2013
6. Revisi seminar proposal 25 Oktober 2013
7. Penyusunan instrumen November 2013
8. Ujicoba (try out) dan pengumpulan data

penelitian
Januari 2014

9. Pengolahan data penelitian Februari-Maret 2014
10. Penyusunan laporan penelitian 18 Maret 2014
11. Seminar hasil 18 Juli 2014
12. Revisi seminar hasil 20 Jul-23 Agu 2014
13. Ujian Munaqashah 4 September 2014


