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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan “teknik

korelasional” teknik korelasional merupakan penelitian yang dimaksud untuk

menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau beberapa variabel dan

apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu (Arikunto

dalam Ivonesti, 2006). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Kebutuhan

Afiliasi (X) dan Keterbukaan Diri (Y).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel bebasnya(X) Kebutuhan Afiliasi

Variabel terikatnya(Y) Keterbukaan Diri

C. Definisi Operasional

1. Keterbukaan Diri (Self-Disclosure)

keterbukaan diri adalah jenis komunikasi dimana kita mengungkapkan informasi

tentang diri kita sendiri yang biasanya kita sembunyikan. Dimana informasi tersebut

melibatkan pikiran, perasaan dan apa yang terjadi dalam kehidupan serta apa yang

mereka inginkan. Dimana informasi yang dimaksud adalah informasi tentang dirinya
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sendiri dengan aspek keadaan emosi, hubungan interpersonal, masalah pribadi, agama,

seks, rasa,gagasan, dan kerja/prestasi. Aspek ini diukur dengan skala keterbukaan diri

dari Sherwin,1998 (dalam Pamuncak, 2011).

2. Kebutuhan Afiliasi

Kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan individu atau remaja untuk

membangun, menjalin dan mempertahankan suatu hubungan dengan orang lain.

aspek ini diukur dengan skala afiliasi dari McClelland (dalam Rinjani dan Firmanto,

2013). yaitu Dengan cara lebih suka bersama orang lain dari pada sendiri, sering

berinteraksi dengan teman, ingin disukai dengan teman, menyenangkan hati teman,

memelihara sikap setia dengan teman dan menunjukan kesepakatan dengan teman.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (dalam Sugiyono,

2013).Populasi dalam penelitian ini adalah remaja akhir UIN Suska Riau yang mana

peneliti ingin meneliti remaja pengguna BBM di fakultas psikologi. Adapun populasi

yang akan  menjadi subjek penelitian adalah remaja akhir dengan karakteristik

berikut:

a. Remajapsikologi

b. Semester dua, empat dan enam

c. Usia 19-22 tahun
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d. Pengguna BBM

2. Sampel penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dikenai langsung oleh suatu

penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 193

Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA. Penentuan jumlah sampel tersebut

diatas ditentukan berdasarkan teori Arikunto (2002), yang menyatakan jika populasi

jumlahnya ≤ 100 maka semua populasi dijadikan sampel penelitian, tetapi jika jumlah

populasi besar diambil berdasarkan persentase mulai dari 10-15 % atau 20-25 % atau

lebih. Dalam hal ini jumlah sampel yang diambil dari populasi sebanyak 25% {25% x

769 =193}.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik incidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel, bila yang dipandang orang yang kebetulan ditemui itu

cocok sebagai sumber data. Remaja yang pengguna BBM yang telah disebutkan

diatas ditunjuk sebagai anggota sampel dan diberi kesempatan untuk mengisi skala

(Arikunto, 2002).

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dua skala yang terdiri

dari skala kebutuhan afiliasi dan skala keterbukaan diri.
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1. Alat Ukur Penelitian

a. Skala kebutuhan Afiliasi

Skala kebutuhan afiliasi yang digunakan dalam mengukur kebutuhan afiliasi

dalam penelitian ini adalah skala yang disusun peneliti berdasarkan teori yang

dikemukakan olehMcCleland (dalam Rinjani dan Firmanto, 2013) dengan aspek-

aspek kebutuhan afiliasi sebagai berikut:

a. Lebih suka bersamaorang lain daripada sendirian; pada intinya remaja lebih

suka bersama orang lain daripada sendirian, hal ini didasarkan pada usia

remaja adalah usia dimana ia ingin melepaskan diri dari lingkungan keluarga

khusunya orang tua.

b. Sering berinteraksi dengan orang lain

kecenderungan remaja untuk mencari lingkungan baru dan memperbanyak

teman secara otomatis membuat remaja lebih banyak berinteraksi dengan

orang lain (senang bergaul).

c. Ingin disukai dan diterima oleh orang lain

Terjadi karena adanya dorongan dari keinginan remaja yaitu untuk

mendapatkanpengakuan dari orang lain dan untuk meningkatkan harga diri.

d. Menyenangkan hati orang lain
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Salah satu keinginan remaja adalah untuk mendapatkan pengakuan

darilingkungan dimana ia berada atau kelompoknya. Untuk memenuhi hal itu

remajaberusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain.

e. Menunjukkan dan memelihara sikap setia terhadap teman

Karena kebutuhan remaja untuk diakui,dihargai dan tergantung pada

kelompok sehingga menyebabkan remaja mempunyai rasatakut kehilangan

yang secara otomatis membuat untuk setia terhadap teman.

f. Mencari persetujuan dan kesepakatan orang lain

ketika remaja dihadapkan pada suatumasalah, dalam hal mengambil sikap dan

memutuskan ia selalu membutuhkan oranglain untuk menyelesaikannya .

Untuk pernyataan Favorabel, jika subjek menjawab sangant seseuai (SS),

diberi skor 4, sesuai (S) diberi skor 3, tidak sesuai (TS) diberi skor 2 dan Sangat

Tidak Sesuai  (STS) diberi skor 1. Sedangkan pernyataan dalam skala yang

mengandung kecendrungan Unfavorabel, jika subjek menjawab sangan sesuai (SS)

diberi skor 1, sesuai (S) diberi skor 2, Tidak sesuai (TS) diberi skor 3, dan sangat

tidak sesuai (STS) diberi skor 4. Aitem-aitem yang di persiapkan sebanyak 40 aitem

untuk skala kebutuhan afiliasi dan 38 aitem untuk skala keterbukaan diri.
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Tabel 3.1

Blue PrintSkala Kebutuhan Afiliasi

(Sebelum Try Out)

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah
Lebih suka bersama orang lain dari pada
sendiri

1,3,5,7 2,4,6 7

Sering berinteraksi dengan teman 8,10,12 9,11,13,14 7
Ingin di sukai dan di terima teman 15,17,19 16,18,20 6
Menyenangkan hati orang lain 21,23,25,27 22,24,26 7
Menunjukan dan memelihara sikap setia
dengan teman

28,30,32 29,31,33,34 7

Mencari persetujuan dan kesepakatan
dengan orang laian

35,37,39 36,38,40 6

Jumlah 20 20 40

b. Skala keterbukaan Diri

Skala keterbukaan diri yang digunakan dalam mengukur keterbukaan diri

dalam penelitian ini adalah skala yang disusun penulis berdasarkan teori yang

dikemukakan oleh Sherwin,1998 (dalam Pamuncak, 2011) ada 9aspek dalam

keterbukaan diri yaitu sebagai berikut:

a. Keadaan emosi : emosi seseorang atau perasaan kepada orang lain,

b. Hubungan interpersonal : menunjukkangerakan menujukeintiman yang lebih

besardalam hubunganinterpersonal. Berbagaihubungan atauikatanyang

terbentukdalamluarkeluarga

c. Masalah pribadi: kebenaranpribadidiri sendiri,menguntungkan atau tidak

menguntungkan, terhadapsesuatu atau seseorangdandipamerkandalam
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kepercayaanseseorang, perasaanatauperilaku yang dimaksudkan. bersikap

jujur danmencariyanglain untukmengenal Anda lebih baikdengan

mengungkapkan

d. Masalah : Acaramenyedihkanatau situasiyang

dapatmeringankanpikiran,mengungkapkankonflik, perselisihanyang dialami

olehseorang individu

e. Agama: kemampuan individuuntuk berbagi pengalaman, pikiran dan

emositerhadapperasaannyatuhan.konsep, persepsi danpandanganagamaoleh

individumampuuntuk berbagi ataumengatasidalam menghadapiorang lain.

f. Seks: sebagai caraberada di dunialaki-laki danwanita

yangsaathidupdihabiskanuntuk mengalamikebersamaan

denganseluruhdunia.kesediaanseseoranguntuk membahas

pengalamanseksualnya, kebutuhan danpandangan

g. Rasa: suka dan tidak sukaseseorangdibuka untukoranglain.

perasaanpandangan, penghayatan, seseorang, tempat atauhal

h. Gagasan: Informasidiingat bahwaAnda bersedia untukberbagi denganorang

lain. Persepsitentangsesuatu,atau situasiyang dibagidengan orang lain.

i. Kerja /studi/prestasi: tugasseseorangdantanggung

jawabseseorangyangdiharapkanoleh orang lain danharus dipenuhidalam

waktutertentu.
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Table 3.2

Blue Print Skala Keterbukaan Diri

(Sebelum Try Out)

Aspek Indikator Favorable Unfavo Jumlah
Masalah
pribadi

Tentang pribadi diri sendiri 1,2,3,5 4 5

Gagasan
& Idea

a. Berbagi ide dengan orang
lain

b. Persepsi situasi bersama

6,7 8,9,10 5

Agama Kemampuan berbagi pengalaman,
pikiran, emosi tentang allah

11,12 13,14 4

Pekerjaa
n/studi/p
restasi

Tugas dan tanggung jawab 15,16,18 17 4

Seks Kesediaan untuk membahas
pengalaman seksualnya,
kebutuhan dan pandangannya

19,21 20 3

Hubunga
n
Interpers
onal

Hubungan atau ikatan yang
terbentuk di luar lingkup

22,23,26 24,25 5

Keadaan
emosi

a. Pernyataan emosi
b. Perasaan, sikap terhadap

situasi yang di sampaikan
kepada orang lain

27,28 29,30 4

Rasa Pandangan, perasaan, apresiasi
terhadap tempat atau benda

31,32 33, 34 4

Masalah a. Peristiwa atau situasi yang
dapat di ringankan melalui
pengungkapan

b. Konflik, perselisihan yang di
alami oleh individu

35,36,37 38 4

Jumlah 23 15 38
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G. Tenik Pengolahan Data

1. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur yang digunakan diuji cobakan

terlebih dahulu agar dapat mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur yang

digunakan sehingga di peroleh aitem-aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji coba ini dilakukan kepada sejumlah subjek yang mana subjek memiliki

karakteristik yang sama dengan penelitian. Alat ukur yang diuji cobakan sebanyak 40

alat ukur yang diberikan kepada subjek Fakultas Pertanian dan Peternakan pada

tanggal 1-3 april 2015 dan semua alat ukur kembali utuh.

2. Validitas

Validitas merupakan sejauh mana tes mampu mengukur atribut yang

seharusnya di ukur. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan yaitu validitas  isi,

yang mana validitas isi menunjukan sejauhmana aitem-aitem dalam tes mencakup

keseluruhan isi yang hendak diukur oleh tes tersebut (Azwar, 1996).

3. Daya Beda

Dalam seleksi aitem skala psikologi yang mengukur skala atribut kebutuhan

afiliasi, parameter yang paling penting adalah daya beda atau daya diskriminasi

aitem. Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan

antara individu dan kelompok yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur.

Indeks daya diskriminasi aitem merupakan pula indikator keselarasan atau konsistensi
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antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang di kenal dengan

istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2010).

Untuk melihat adanya beda atau daya diskriminasi aitem, peneliti melakukan

try out kepada remaja pengguna BBM yang berusia antara 19-22 tahun di Fakultas

Pertanian dan Peternakan yang berjumlah 38 orang. Hasil dari try out tersebut di

analisis dengan menggunakan program SPSS 16.0. Apabila aitem yang memiliki

indeks diskriminasi sama dengan atau lebih besar dari pada 0,30 jumlahnya melebihi

jumlah aitem yang di rencakan untuk dijadikan skala. Maka dapat di pilih aitem-aitem

yang memiliki indeks daya diskriminasi tinggi. Sebaliknya apabila jumlah aitem yang

lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka dapat

mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25

(Azwar, 2010:103).

Hasil try out 40 aitem Kebutuhan Afiliasi yang telah diuji maka terdapat 4

aitem yang gugur dan 36 aitem yang valid dengan hasil 0.984, dengan koefisien

korelasi aitem total diatas 0,25. Sedangkan pada aitem Keterbukaan Diri yang telah

diuji cobakan terdapat 5 aitem yang gugur dengan hasil 0.986, dengan koefisien

korelasi diatas 0,25. Berikut ini menunjukan Blue Print skala kebutuhan afiliasi yang

valid dan yang gugur setelah dilakukan try out, seperti tabel di bawah ini.
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Tabel 3.3

Blue Print Skala kebutuhan Afiliasi

(Setelah Try Out)

Aspek Favorable Gugur Favorabel Gugur jmlh Aitem
Valid

Lebih suka
bersama dari
pada sendiri

5,7 1,3,4 6 2 7 3

Sering
berinteraksi
dengan teman

8,10,12 - 9,11,13,14 - 7 7

Ingin di sukai
dan di terima
teman

15,17,19 - 16,18,20 - 6 6

Menyenangkan
hati orang lain

21,23,25,27 - 22,24,26 - 7 7

Menunjukan dan
memelihara
sikap setia
dengan teman

28,30,32 - 29,31,33,3
4

- 7 7

Mencari
persetujuan dan
kesepakatan
dengan orang
lain

35,37,39 - 36,38,40 - 6 6

Jumlah 18 3 18 1 40 36
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Tabel 3.4
Blue Print skala Keterbukaan Diri

(Setelah Try Out)
Aspek Indikator Favor

bl
Gug
ur

Unfa
v

Gug
ur

Jm
lh

Aite
m
Vali
d

Masal
ah
pribad
i

Tentang pribadi diri sendiri 5 1,2,3 - 4 5 1

Gagas
an/ide

-Berbagi ide dengan orang
lain

6,7 - 8,9,1
0

- 5 5

Agam
a

Kemampuan berbagi
pengalaman,emosi tentang
Tuhan

11,12 - 14 13 4 3

study/
presta
si

Tugas dan tanggung jawab 15,16,
18

- 17 - 4 4

Seks Keseddiaan untuk membahas
pengalaman seksualnya

19,21 - 20 - 3 3

Hubu
ngan
interp
ersona
l

Hubungan yang terbentuk di
luar lingkup

22,23,
26

- 24,2
5

- 5 5

Keada
an
emosi

-perasaan, sikap terhadap
situasi yang disampaikan
kepada orang lain

27,28 - 29,3
0

- 4 4

Rasa Pandangan, perasaan terhadap
tempat atau benda

31,32 - 33,3
4

- 4 4

Masal
ah

-Situasi yang dapat
diringankan melalui
pengungkapan

35,36,
37

- 38 - 4 4

Jumlah 23 3 15 2 38 33
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Pada variabel keterbukaan diri hasil analisis terhadap 38 aitem skala yang

diuji coba terdapat 5 aitem yang gugur dan 33 aitem yansg valid. Dengan koefisien

korelasi aitem total di atas 0,25.

Tabel 3.5
Blue Print Skala Kebutuhan Afiliasi

(Untuk Penelitian)
Aspek Favorable Unfavorable Jumlah

Lebih suka bersama orang lain dari pada
sendiri

5,7 6 3

Sering berinteraksi dengan teman 8,10,12 9,11,13,14 7
Ingin di sukai dan di terima teman 15,17,19 16,18,20 6
Menyenangkan hati orang lain 21,23,25,27 22,24,26 7
Menunjukan dan memelihara sikap setia
dengan teman

28,30,32 29,31,33,34 7

Mencari persetujuan dan kesepakatan
dengan orang laian

35,37,39 36,38,40 6

Jumlah 18 18 36
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Tabel 3.6
Blue Print skala Keterbukaan Diri

(Untuk Penelitian)
Aspek Indikator Favorable Unfavo

rable
Jmlh

Masalah
pribadi

Tentang pribadi diri sendiri 5 - 1

Gagasan  &
Idea

c. Berbagi ide dengan orang
lain

d. Persepsi situasi bersama

6,7 8,9,10 5

Agama Kemampuan berbagi
pengalaman, pikiran, emosi
tentang allah

11,12 14 3

Pekerjaan/studi
/prestasi

Tugas dan tanggung jawab 15,16,18 17 4

Seks Kesediaan untuk membahas
pengalaman seksualnya,
kebutuhan dan pandangannya

19,21 20 3

Hubungan
Interpersonal

Hubungan atau ikatan yang
terbentuk di luar lingkup

22,23,26 24,25 5

Keadaan emosi c. Pernyataan emosi
d. Perasaan, sikap terhadap

situasi yang di sampaikan
kepada orang lain

27,28 29,30 4

Rasa Pandangan, perasaan, apresiasi
terhadap tempat atau benda

31,32 33, 34 4

Masalah c. Peristiwa atau situasi yang
dapat di ringankan melalui
pengungkapan

d. Konflik, perselisihan yang
di alami oleh individu

35,36,37 38 4

Jumlah 20 13 33
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4. Reliabilitas

Raliabilitas mengacu kepada konsistensi hasil ukur yang mengandung makna

seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Suatu skala pengukuran dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya

atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran tersebut (Azwar,

2012).

Perhitungan reliabilitas di hitung dengan menggunakan program SPSS 16.0

for windows. Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0 diketahui

bahwasannya realibilitas Kebutuhan Afiliasi (X) 36 aitem yang valid dan realibilitas

Keterbukaan Diri (Y) 33 aitem yang valid yakni pada table berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur

Skala Koefisien Reliabilitas
Kebutuhan Afiliasi 0,984
Keterbukaan Diri 0,986

H. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji korelasiProduct

Moment yang mengukur hubungan antara variabel kebutuhan afiliasi dengan

keterbukaan diri pada remaja pengguna BBM.Penyelesaian analisis dilakukan dengan

bantuan komputer program SPSS 16.0 for Window.


