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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-

data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Penelitian ini

merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara

gaya kelekatan aman dengan penyesuaian sosial para remaja awal. Agar lebih jelas

penelitian ini digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelaskan dan

membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen (X): Gaya Kelekatan Aman.

2. Variabel Dependen (Y): Penyesuaian Sosial.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan

berdasarkan karakteristik karakteristikvariabel tersebut yang dapat diamati (Azwar,

X Y
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2012).Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan dalam

mengukur suatu variabel.

Adapun definisi operasional variabel variabel dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Gaya Kelekatan Aman

Gaya kelekatan aman yaitu pola lekat individu terhadap figur lekatnya yang

mengembangkan pandangan yang positif terhadap diri dan orang lain ditandai dengan

indikator yang pertama yaitu memiliki kepercayaan ketika berhubungan dengan

orang, indikasinya sikap yang mudah akrab, tidak khawatir bila ada orang yang

mendekatinya dan memandang orang secara positif. Kedua yaitu memiliki konsep diri

yang bagus, indikasinya mengembangkan sikap yang penuh percaya diri, mampu

mandiri, berpikir realistis dan berusaha mencapai hasil terbaik.Ketiga yaitu merasa

nyaman untuk berbagi perasaan dengan orang lain, indikasinya kemampuan untuk

berbagi cerita atau pengalaman, kemampuan untuk mendengar orang lain, dan siap

menerima masukan. Keempat yaitu peduli dengan siapapun, indikasinya individu

memiliki jiwa yang responsif dan mampu memberikan bantuan kepada orang lain.

2. Penyesuaian sosial

Penyesuaian sosial adalah keberhasilan remaja awal untuk menyesuaikan

diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompoknya pada khususnya.

Penyesuaian sosial yang baik ditandai dengan indikator yang pertama yaitu

penampilan nyata, indikasinya berpenampilan sesuai situasi dan mampu berinteraksi

dengan kelompok. Kedua yaitu penyesuaian terhadap berbagai kelompok, indikasinya
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mampu menerima sikap dan sifat orang lain, bekerja sama dalam kelompok, dan

bertanggung jawab. Ketiga yaitu sikap sosial, indikasinya perhatian dengan keadaan,

menunjukkan sikap yang menyenangkan, selalu memberikan bantuan, menghargai

hak milik orang lain dan bersikap sopan serta menghargai. Keempat

kepuasan pribadi, indikasinya memiliki hubungan sosial yang luas, menjalankan

peran sosial, dan realistis menghadapi hidup.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi diartikan juga sebagai

jumlah kumpulan unit yang diteliti karakteristik atau cirinya.Namun jika populasi

terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel dari populasi yang telah

didefinisikan (Azwar, 2012). Dalam penelitian ini, ditentukan populasi dan seluruh

siswa aktif remaja awal di SMPN 25 kelas VII berjumlah 375 dengan rincian sebagai

berikut :
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Tabel 3.1
Data Siswa Aktif Semester Ganjil
Tahun Akademik 2014/2015
NO Kelas JUMLAH
1. VII.1 42
2. VII.2 42
3. VII.3 42
4. VII.4 41
5.
6.
7.
8.
9.

VII.5
VII.6
VII.7
VII.8
VII.9

41
41
42
42
42

JUMLAH 375
Sumber: Data bagian kesiswaan, Maret 2014.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut.Sampel juga diartikan dengan sebagian atau wakil populasi yang

diteliti.Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.

Untuk menentukan banyaknya sampel menurut Arikunto, jika subyek kurang

dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya untuk diteliti. Selanjutnya jika

jumlah subyek besar atau lebih dari 100 orang maka diambil 10% 15% atau 20% 25%

atau lebih (Arikunto, 2002). Sampel dalam penelitian ini sebanyak  113 siswa (30%)

dari siswa remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru dan memiliki karakteristik yang telah

ditentukan.  Jumlah Sampel 113 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Secara rinci

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.2
Deskripsi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin

3. Teknik Sampling penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive random

sampling. Tiap anggota populasi yaitu setiap siswa dan siswi di SMPN 25 Pekanbaru

memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Oleh sebab itu,

pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Populasi terdiri dari

beberapa sub populasi, yakni terbagi dalam beberapa kelas yaitu kelas VII.1 sampai

VII.9. Jadi, teknik sampling yang digunakan adalah purposive random

sampling.Purposive random sampling, yaituteknik pengambilan sampel dengan

memperhatikan pertimbangan - pertimbangan yang dibuat oleh peneliti(Hadi, 2004).

Artinya digunakannya teknik purposive random sampling karena peneliti sudah

menetapkan terlebih dahulu sampel yang akan dipakai untuk penelitian sesuai dengan

tujuan penelitian yaitu hubungan antara gaya kelekatan aman dengan penyesuaian

social remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru.

Dalam penelitian ini sampel cukup besar dan sifat populasinya relatif

homogen.Dengan teknik ini, maka populasi diberi kesempatan menjadi anggota

sampel, sehingga pengambilan sampel dapat reprensentatif. Teknik ini dilakukan

karena beberapa pertimbangan, yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga

tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-Laki 58 51,32 %
Perempuan 55 48,68 %
Jumlah 113 100 %
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Adapun karakteristik yang mendukung dalam penelitian ini adalah :

1. Terdaftar sebagai siswa di SMPN 25 Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014.

2. Usia remaja awal (usiadari 12 tahun sampai dengan usia 15 tahun dan

sedang menempuh tingkat pendidikan di kelas VII).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan skala sebagai metode pengumpulan

data.Skala menunjuk pada sebuah instrumen pengumpul data yang bentuknya seperti

daftar cocok tetapi alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang

(Arikunto, 2005).

Untuk menguji gaya kelekatan yang dimiliki pada remaja awal di SMPN 25

ini peneliti menggunakan skrining dengan Skala Guttman, hanya disediakan dua

alternatif jawaban, misalnya: Ya - tidak; setuju - tidak setuju; pernah - tidak pernah.

Sehingga jika datanya dikuantitatifkan, nilainya hanya 0 atau 1 saja, atau hanya 1 atau

2 saja (Murti, 2011). Data yang diperoleh dari angket skala Guttman dapat

dikategorikan sebagai gaya kelekatan yang dimiliki remaja awal di SMPN 25

dinyatakan aman atau tidak. Skor untuk jawaban pernyataan dapat dilihat pada tabel

3.3 berikut:
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Tabel 3.3
Penilaian Respon Jawaban Face Validity Skala Gaya Kelekatan Aman

No Respon
Skor

F Uf
1. Ya 1 0
2. Tidak 0 1

Dalam menjawab skala face validity, subyek diminta untuk menyatakan

kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan. Untuk menemukan apakah

remaja awal di SMPN 25 memiliki gaya kelekatan aman atau tidak, subjek diminta

memilih jawaban ya atau tidak dari 35 pernyataan yang menggambarkan gaya

kelekatan aman.

Penyusunan skala gaya kelekatan aman ini diadaptasi dari skala Puryanti

(2013) yang di kembangkan oleh peneliti dengan merujuk pada teori yang

dikemukakan oleh Bowlby, yang dirinci pada tabel 3.4:

Tabel 3.4
Blue PrintFace Validity Gaya Kelekatan Aman

Skala penelitian untuk dua variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah

skala Likert, skala yang berisi pernyataan-pernyataan sikap (attitude statement), yaitu

No Aspek
Nomor Item

Jumlah
F Uf

1. Anak memiliki ikatan yang kuat
dan positif dengan ibu

1,2 10, 11 4

2. Anak menghargai ibu 5, 7, 24 4, 6, 8, 23, 25 8
3. Anak mendapatkan perhatian dan

kasih sayang dari ibu
3, 21, 26 12, 16, 27, 28 7

4. Anak akan selalu ditolong oleh
ibu ketika anak membutuhkan

9, 13, 15,
29, 32

30 6

5. Anak mendapatkan dorongan dari
ibu

14, 18, 19,
22, 31, 33,

34

17, 20, 35 10

Jumlah 20 15 35
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suatu pernyataan mengenai obyek sikap. Pernyataan sikap terdiri atas dua macam,

yaitu pernyataan favourable (pernyataan yang berisi tentang hal-hal yang positif dan

mendukung obyek sikap yang akan diungkap) dan pernyataan unfavourable

(pernyataan yang berisi hal-hal yang negatif mengenai obyek sikap, bersifat kontra

terhadap obyek sikap yang hendak diungkap (Azwar, 2012).

Item-item skala disajikan dalam bentuk tertutup dengan menyediakan 4

alternatif jawaban, sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju

(STS). Peneliti meniadakan alternatif jawaban ragu-ragu (R) dengan alasan sebagai

berikut:

1. Alternatif jawaban ragu-ragu mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum

dapat memberikan jawaban, bisa juga diartikan netral.

2. Tersedianya jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab di

tengah (central tendency effect), terutama bagi mereka yang ragu-ragu antara

setuju dan tidak setuju.

3. Penggunaan alternatif jawaban dimaksudkan untuk melihat kecenderungan

pendapat responden ke arah setuju atau tidak setuju. Jika disediakan  kategori

jawaban di tengah maka akan mengurangi banyaknya informasi yang akan

didapat dari responden (Azwar, 2012).

Dalam menjawab skala, subyek diminta untuk menyatakan kesetujuan atau

ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan.Untuk pernyataan favourable penilaian

bergerak dari angka 4 sampai 1, dan untuk pernyataan unfavourable penilaian
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bergerak dari angka 1 sampai 4. Skor untuk jawaban pernyataan dapat dilihat pada

tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Penilaian Respon Jawaban Skala Gaya Kelekatan Aman dan Skala Penyesuaian
Sosial

No Respon Skor
F Uf

1. Sangat Setuju (SS) 4 1
2. Setuju (S) 3 2
3. Tidak Setuju (TS) 2 3
4. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4

Berkaitan dengan teknik penelitian di atas, maka peneliti menggunakan dua

macam skala, yaitu skala gaya kelekatan dan skala penyesuaian sosial.

a. Skala Gaya Kelekatan Aman

Penyusunan skala gaya kelekatan aman ini diadaptasi dari skala Rohmaniyah

(2010) yang di kembangkan oleh peneliti dengan merujuk pada teori yang

dikemukakan oleh Ainsworth, yang dirinci pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Blue Print Skala Gaya Kelekatan Aman

No Aspek Aitem Jumlah
F Uf

1 Memiliki kepercayaan 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10
ketika berhubungan
dengan orang lain.

2 Memiliki konsep diri 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 10
yang bagus. 14,15

3 Merasa nyaman untuk 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 10
berbagi perasaan. 24, 25
dengan orang lain.

4 Peduli dengan siapapun. 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 10
34, 35

Jumlah 20 20 40
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b. Skala Penyesuaian Sosial

Penyusunan skala penyesuaian sosial ini diadaptasi dari skala Vianawati

(2008) yang di kembangkan oleh dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh

Hurlock, yang dirinci pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Blue Print Skala Penyesuaian Sosial

No Aspek Aitem Jumlah
F Uf

1. Penampilan nyata. 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8, 10 10
2. Penyesuaian diri 11, 13, 15, 12, 14, 16, 10

terhadap kelompok. 17, 19 18, 20
3. Sikap sosial. 21, 23, 25, 22, 24, 26, 10

27, 29 28, 30
4. Kepuasan pribadi 31, 33, 35, 32, 34, 36, 10

37, 39 38, 40
Jumlah 20 20 40

F.  Uji Coba Alat Ukur

Uji coba alat ukur dilakukan untuk melihat tingkat validitas dan konsistensi

alat ukur. Alat ukur yang diuji cobakan adalah skala gaya kelekatan aman dan skala

penyesuaian sosial yang diuji cobakan pada remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru.

Skala disebarkan kepada 113 orang remaja awal.Uji coba dilakukan pada tanggal 20

September 2014. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan

reliabilitas guna mendapat item-item yang layak digunakan sebagai alat ukur.



42

G.  Reliabilitas dan Validitas

1. Reliabilitas

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat

tersebut dapat dipercaya (Azwar, 2012).Reliabilitas diartikan sebagai konsistensi atau

keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam

aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada

dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin koefisien reliabilitas mendekati

angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien reliabilitas

yang rendah adalah koefisien yang mendekati angka 0 (Azwar, 2010).

Reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan

koefisien alpha cronbach.Berdasarkan uji reliabilitas terhadap item skala gaya

kelekatan aman diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,921 dan uji reliabilitas

terhadap item skala penyesuaian sosial diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,913.

Artinya kedua alat ukur reliabel (Lampiran C).

2. Validitas

Validitas alat ukur adalah sejauh mana alat ukur tersebut mengukur apa yang

ingin diukur. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti adalah validitas

isi.Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes

dengan analisis rasional atau lewat professional judgement. Pengukuran daya beda

aitem skala dalam penelitian ini menggunakan Product Moment Pearson dan

penghitungannya dibantu dengan SPSS (Statistics for Products and Services

Solution) versi 16 for Windows.
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Validitas dinyatakan secara empiris oleh suatu koefisien, yaitu koefisien

validitas. Koefisien validitas < 0,30 dianggap tidak memuaskan (Azwar, 2010).

Pengujian tingkat kesahihan alat ukur dilakukan dengan uji validitas dengan batasan

≥ 0,30. Hal ini berarti item yang mempunyai nilai koefisiennya < 0,30  dinyatakan

gugur, sedangkan item yang mempunyai nilai koefisiennya ≥ 0,30 dianggap sahih

dan layak dipertahankan.

Setelah dilakukan try-out, ditemukan bahwa pada remaja awal di SMPN 25

memiliki gaya kelekatan yang aman, hal ini didapatkan melalui pengujian face

validity atau validitas muka. Validitas muka merupakan tipe validitas yang paling

rendah tingkat signifikannya karena hanya berdasarkan pada penilaian selintas

mengenai isi alat ukur. Bilamana isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang

ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi (Murti, 2011).

Tabel 3.8
Face Validity Gaya Kelekatan Aman

No Jenis Kelamin Gaya Kelekatan Aman                       Jumlah
Ya Tidak

1. Laki-Laki 47 (41,6%) 11 (9,73%)        58 (51,32%)
2. Perempuan

Jumlah
21(18,59%)
68 (60,18%)

34 (30,08%)      55 (48,68%)
45 (39,82%)     113 (100%)

Berdasarkan pada tabel 3.7 subjek dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki

menjawab ya sebanyak 47 orang (41,6%) dan tidak sebanyak 11 orang (9,73%),

perempuan menjawab ya sebanyak 21 orang (18,59%) dan tidak  sebanyak 34 orang

(30,08%) dengan jumlah ya subjek laki-laki dan perempuan sebanyak 68 orang
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(60,18%) dan tidak sebanyak 45 orang (39,82%). Berdasarkan hasil tersebut

disimpulkan bahwa remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru memiliki gaya kelekatan

aman dan hasil analisis korelasi kontigensi hal ini berarti ada hubungan signifikan

antara jenis kelamin dengan gaya kelekatan aman (C = 0,401, p < 0,05). (Lampiran

C).

Pada variabel gaya kelekatan aman dari item yang berjumlah 40 item terdapat

5 item yang tidak sahih. Koefisien korelasi item total yang sahih berkisar antara

0,397-0,557. Rincian item-item yang sahih dan tidak sahih dapat dilihat pada tabel 3.9

sebagai berikut:

Tabel 3.9
Blue Print Skala Gaya Kelekatan Aman Sahih dan Tidak Sahih

(keterangan: * = tidak sahih / gugur)

Berdasarkan item-item yang sahih, maka disusun blue print skala gaya

kelekatan aman yang baru untuk penelitian sebagai berikut:

No Aspek
Nomor Item

Jumlah
F Uf

1. Memiliki kepercayaan ketika
berhubungan dengan orang
lain.

- 1*, 2*, 3*, 4*,
5*

5

2. Memiliki konsep diri yang
bagus.

6, 7, 8, 9,
10

11, 12, 13, 14,
15

10

3. Merasa nyaman untuk berbagi
perasaan dengan orang lain.

16, 17, 18,
19, 20

21, 22, 23, 24,
25

10

4. Peduli dengan siapapun. 26, 27, 28,
29, 30

31, 32, 33, 34,
35

10

Jumlah 15 20 35
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Tabel 3.10
Blue Print Skala Gaya Kelekatan Aman (Untuk Riset)

Pada variabel penyesuaian sosial terdapat 40 item yang diuji validitasnya dan

terdapat 6 item yang tidak sahih. Koefisien korelasi item total yang sahih berkisar

antara 0,315-0,594. Rincian item-item yang sahih dan tidak sahih dapat dilihat pada

tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Blue Print Skala Penyesuaian Sosial Sahih dan Tidak Sahih

(keterangan: * = tidak sahih / gugur)

No Aspek Nomor Item Jumlah
F Uf

1. Memiliki kepercayaan ketika
berhubungan dengan orang
lain.

- 1, 2, 3, 4, 5 5

2. Memiliki konsep diri yang
bagus.

6, 7, 8, 9,
10

11, 12, 13, 14,
15

10

3. Merasa nyaman untuk berbagi
perasaan dengan orang lain.

16, 17, 18,
19, 20

21, 22, 23, 24,
25

10

4. Peduli dengan siapapun. 26, 27, 28,
29, 30

31, 32, 33, 34,
35

10

Jumlah 15 20 35

No Aspek Nomor Item Jumlah
F Uf

1. Penampilan Nyata. 1*, 3* 2*, 4* 4
2. Penyesuaian diri terhadap

kelompok.
5*, 7, 9, 11,

13
6*, 8, 10, 12,

14
10

3. Sikap sosial. 15, 17, 19,
21, 23

16, 18, 20, 22,
24

10

4. Kepuasan pribadi. 25, 27, 29,
31, 33

26, 28, 30, 32,
34

10

Jumlah 17 17 34
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Berdasarkan item-item yang sahih, maka disusun blue print skala penyesuaian

sosial yang baru untuk penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Blue Print Skala Penyesuaian Sosial (Untuk Riset)

H.  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui

hubungan korelasi antara gaya kelekatan aman dengan penyesuaian sosial remaja

awal adalah dengan korelasi person product moment. Data yang diperoleh selanjutnya

akan dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi product

moment.Perhitungan analisis dibantu dengan menggunakan bantuan program SPSS

(Statistics for Products and Services Solution) versi 16 for Windows.

No Aspek Nomor Item Jumlah
F Uf

1. Penampilan Nyata. 1, 3 2, 4 4
2. Penyesuaian diri terhadap

kelompok.
5, 7, 9, 11,

13
6, 8, 10, 12, 14 10

3. Sikap sosial. 15, 17, 19,
21, 23

16, 18, 20, 22,
24

10

4. Kepuasan pribadi. 25, 27, 29,
31, 33

26, 28, 30, 32,
34

10

Jumlah 17 17 34
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I. Jadwal Penelitian

Rincian kegiatan dan jadwal penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.13
Jadwal Penelitian
No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan
1. Pengajuan synopsis November 2013
2. Penunjukan pembimbing skripsi November 2013
3. Penyusunan proposal penelitian November 2013
4. Seminar proposal penelitian Juni 2014
5. Revisi proposal penelitian Juli 2014
6. Penyusunan instrument Agustus 2014
7. Uji coba dan pengumpulan data penelitian Agustus - Oktober 2014
8. Pengolahan data penelitian November 2014
9. Penyusunan laporan penelitian November 2014
10. Ujian munaqasyah Mei 2015


