
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dipakai dalam 

pengumpulan data dan menganalisis data yang diperlukan guna menjawab 

permasalahan yang dihadapi, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk 

menemukan dan mengumpulkan data yang valid, akurat, serta signifikan dengan 

masalah yang diangkat, sehingga diperlukan sebagai pengungkapan masalah yang 

dipakai. 

Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metod penelitian 

kombinasi (Mixed Methods), Menurut Sugiyono (2010 : 45) menjelaskan bahwa 

metode penelitian kombinasi merupakan metode yang menggabungkan antara 

metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan dalam suatu 

kegiatan penelitian agar data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliable dan 

objektif. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sequential Explanatory. 

Menurut Sugiyono (2010 : 47) Desain penelitian Sequential Explanatory dilakukan 

dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap awal untuk 

menjawab rumusan masalah nomor 1, 2, 3, dan 4 yang kemudian dilakukan 

pengumpulan data dan analisis data kualitatif pada tahap berikutnya untuk 

menjawab rumusan masalah nomor 5 agar dapat memperkuat hasil penelitian yang 

diperoleh pada hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap awal. Bentuk 

hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal, yaitu hubungan sebab 

akibat yang ditimbulkan dari variable bebas diferensiasi 
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konsep diri (��) dan komunikasi interpersonal (��) terhadap variable terikat 

penyesuaian diri (Y). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1   Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Ma’had Al-jami’ah IAIN Kendari dengan 

pertimbangan kondisi sosial yang berbeda pada tempat lainnya dimana terdapat 

pengacakan teman sekamar dan mahasiswi-mahasiswi yang berasal dari berbagai 

daerah dan latar belakang sosial ekonomi serta sosial budaya sehingga relevan 

dengan rangkaian penelitian ini. 

3.2.2   Waktu Penelitian  

Jangka waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berlangsung 

sejak dilakukannya pra penelitian yaitu sejak September 2019. 

3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Menurut Umar sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2010 : 17), 

variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain, sendangkan variabel dependen (tergantung) adalah variabel 

yang dijelaskan atau yang dipengaruhi variabel independen. 

Adapun identifikasi variabel-variabel terdiri dari Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah konsep diri (��) dan komunikasi interpersonal (��), sedangkan 

variabel terikatnya adalah penyesuaian diri (Y). 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian dalam suatu wilayah 

tertentu. Menurut Arikunto (2010 : 116) bahwa apabila seseorang ingin melakukan 
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penelitian pada seluruh subjek penelitian yang ada dalam wilayah penelitian maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Riduwan (2006 : 55) 

mengkategorikan populasi atas dua jenis yaitu populasi terbatas dan populasi tidak 

terbatas (tak terhingga). 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi angkatan 2018 di 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari dengan jumlah 109 orang. Dimana jumlah 

populasi 109 orang tersebut, terdapat 9 orang yang belum tinggal di Ma’had dan 1 

orang merupakan mahasiswa tidak aktif di tahun 2019, sehingga jumlah populasi 

tersisa 99 orang.  

Jumlah populasi akan diambil untuk penelitian ini tanpa menggunakan 

sampel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arikunto (2010 : 117) yang telah 

memberikan batasan-batasan pengambilan sampel yaitu apabila populasi kurang 

dari 100 orang, maka boleh mengambil sampel seluruhnya karena tidak terlalu 

banyak. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menurut Hasan (2002 : 83) adalah suatu cara 

yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. 

Pengumpulan data juga merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau 

keterangan-keterangan atau karasteristik-karasterisktik sebagian atau seluruh 

bagian yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Agar diperoleh data yang 

valid dalam kegiatan penelitian ini maka perlu ditentukan teknik-teknik 

pengumpulan data yang sesuai dan sistematis. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

dua metode yaitu : 

3.5.1   Angket.  
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Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket 

tertutup menurut Azwar (2007 : 91) adalah angket yang telah diselesaikan 

jawabannya oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih. Angket dalam 

penelitian ini merupakan data primer atau data tangan pertama yang merupakan 

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi 

yang dicari. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket dari peneliti terdahulu 

dengan skala yang telah terbukti valid dan reliable lalu disesuaikan terhadap 

kebutuhan peneliti. Untuk skala pengukuran variable konsep diri peneliti 

menggunakan skala penelitian yang disusun oleh Atiqah Lu’lu Khairatun pada 

tahun 2012. Skala pengukuran variable komunikasi interpersonal menggunakan 

skala penelitian yang disusun oleh Agatha Violita Thiara Mayasari pada tahun 

2018. Dan skala pengukuran variabel penyesuaian diri menggunakan skala 

penelitian yang disusun oleh Yuyuk Neni Yuniarti pada tahun 2009. Adapun angket 

yang digunakan mengacu pada skala likert yaitu skala berisi pernyataan-pernyataan 

mengenai objek sikap dengan mengungkapkan sikap setuju atau tidak setuju, positif 

atau negative terhadap suatu objek sosial (Azwar, 2007 : 97).  

3.5.2   Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang 

berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara tatap muka 

untuk mendengarkan informasi atau keterangan yang diinginkan (Arikunto, 2010 : 

60). Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi melalui beberapa 
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mahasiswi untuk mendukung data yang telah diperoleh melalui pengisian kuesioner 

atau angket.  

3.6 Instrument Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengungkapkan aspek yang ingin diteliti dalam 

suatu penelitian merupakan sebuah instrument. Instrument penelitian yang 

dgunakan ada dua yaitu : 

3.6.1   Angket / Skala 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah model likert untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial. Skala sikap berisi pernyataan – pernyataan sikap 

(attitude statement) yaitu suatu pernyataan mengenai obyek sikap. Pernyataan sikap 

terbagi menjadi dua yaitu pernyataan favourable (memihak obyek penelitian) dan 

pernyataan yang unfavourable (tidak memihak objek penelitian) (Sugiyono, 2005 : 

14).  

a) Angket Konsep Diri 

Skala penelitian ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Atiqah 

Lu’lu Khairatun pada tahun 2012 dengan judul penelitian Hubungan antara konsep 

diri dengan motivasi berprestasi pada penyandang cacat tubuh. Penelitian tersebut 

mengukur konsep diri positif yang dimiliki oleh subjek dengan menggunakan alat 

ukur yang dibuat sendiri oleh Khaeratun. Yang terdiri atas 28 item. Setiap item 

memiliki alternative jawaban yang menunjukkan derajat kesesuaian atau 

ketidaksesuaian dengan diri subjek. Alternatif jawaban terdiri atas 5 pilihan yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Penilaian pada masing-masing jawaban responden dilakukan sebagai berikut : 
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Tabel 2. Alternatif Jawaban Responden Pada Skala Konsep Diri 

Item Positif (+) Item Negatif (-) 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

SS 4 SS 1 

S 3 S 2 

TS 2 TS 3 

STS 1 STS 4 

Sumber : (Khairatun, 2012 : 97) 

Dalam penelitian ini, tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu dan langsung 

menggunakan item-item valid sebagai data dala penelitian sebab intrumen yang 

digunakan telah diuji reliabilitasnya. Berikut kisi-kisi instrument penelitian pada 

variable konsep diri sebagai berikut: 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrument Penelitian Variable Konsep Diri 
Aspek Indikator Item No F/U 
Kondisi 
yang 
disadari 

Pandangan terhadap 

kemampuan 

1. Saya mampu hidup 

mandiri 

1 F 

2. Saya orang yang rajin 

dan cekatan 

3 F 

3. Saya tidak mampu 

berprestasi 

10 U 

4. Saya merasa bodoh 

dibandingkan teman-

teman lainnya. 

12 U 

Pandangan terhadap 

status 

1. Saya dapat menerima 

kondisi fisik saya 

5 F 

2. Saya merasa 

mempunyai keadaan 

fisik yang lebih baik 

dari orang lain 

7 F 

3. Saya merasa malu dan 

frustasi dengan kondisi 

fisik seperti saat ini 

14 U 

4. Saya merasa fisik saya 

tidak sekuat orang lain 

16 U 

Pandangan terhadap 

peran 

1. Saya mengerjakan 

tugas sendiri dan 

mandiri 

9 F 
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2. Saya orang yang peduli 

dan suka menolong 

11 F 

3. Saya suka melamun 18 U 

4. Saya suka membuat 

keributan dan lelucon 

dikelas 

20 U 

Aku sosial 
atau aku 
menurut 
orang lain 

Pandangan individu 

tentang bagaimana 

orang lain  

memandang dirinya 

1. Teman, sahabat dan 

keluarga selalu 

mendukung saya 

2 F 

2. Keluarga menyayangi 

dan memahami saya 

4 F 

3. Banyak orang terdekat 

yang menjauhi saya 

13 U 

4. Orang lain yang 

melihat saya hanya 

merasa kasihan 

15 U 

Pandangan individu 

memandang dirinya 

1. Saya suka member 

bantuan kepada orang 

lain 

6 F 

2. Saya orang yang ramah 

dan mudah akrab 

dengan teman-teman  

8 F 

3. Saya sulit bergaul 

dengan orang lain 

17 U 

4. Saya orang yang 

pencemas dan sedih 

19 U 

Aku ideal Harapan individu 

tentang dirinya 

1. Saya yakin bisa 

mencapai apa yang 

saya inginkan 

21 F 

2. Keterbatasan yang 

saya miliki bukan 

penghalang untuk bisa 

sukses 

23 F 

3. Orang lain lebih baik 

dari saya 

22 U 

4. Saya mudah putus asa 24 U 

Harapan akan menjadi 

apa dirinya kelak 

1. Saya bisa menjadi 

orang yang berhasil 

25 F 

2. Saya bisa menghidupi 

diri sendiri dan mandiri 

27 F 

3. Saya masih sangat 

bergantung pada orang 

lain 

26 U 
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4. Saya takut menghadapi 

hal-hal baru 

28 U 

Sumber : (Khairatun, 2012 : 97-98) 

b) Angket Komunikasi Interpersonal 

Skala komunikasi interpersonal diadopsi dari penlitian yang dilakukan oleh 

Agatha Violita Thiara Mayasari pada tahun 2018 dengan judul penelitian tingkat 

komunikasi interpersonal (Studi deskriptif pada siswa kelas VIII Santo Leo 

Cikarang tahun ajaran 2016/2017). Pada masing-masing item memiliki alternative 

jawaban yang menunjukkan derajat kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan diri 

subjek. Alternatif jawaban terdiri atas 5 pilihan yaitu Sangat Sering (SS), Sering 

(SR), Sekali-Sekali (SK), dan Tidak Pernah (TP). Penilaian pada masing-masing 

jawaban responden dilakukan sebagai berikut : 

Tabel 4. Alternatif Jawaban Responden Pada Skala Komunikasi 

Interpesonal 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat Sering 4 1 

Sering 3 2 

Sekali-sekali 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

Sumber : (Mayasari, 2018 : 27) 

 Penelitian tersebut terdiri dari 50 item diperoleh 42 item yang valid dan 8 

item yang tidak valid dengan nilai uji reliabilitas sebesar 0,853. Indikator penilaian 

komunikasi interpersonal terbagi atas dua yaitu rasa percaya dan sikap suportif. 

Berikut kisi-kisi instrument penelitian yang digunakan pada variabel komunikasi 

interpersonal yaitu : 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrument Penelitian Variable Komunikasi Interpersonal 

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah 



 

59 

 

Favorabel Unfavorabel 

Rasa 
Percaya 

1. Menjadikan orang lain 

terbuka dalam 

mengungkapkan pikiran 

dan perasaan. 

17, 19, 

23, 30, 49 
18, 20, 24 8 

2. Terjalin hubungan yang 

akrab. 

5, 26, 27, 

36, 37 
6, 28 7 

Sikap 
Suportif 

1. Mengomunikasikan 

keinginan untuk 

bekerjasama. 

9, 10, 13, 

14, 40 
16, 42 7 

2. Mengomunikasikan 

keinginan untuk mencari 

pemecahan masalah. 

11, 34, 33 12 4 

3. Sikap jujur. 46, 29, 31 48, 38 5 

4. Merasakan apa yang 

dirasakan orang lain. 
22, 7 50, 21, 8, 25 6 

5. Sikap yang menganggap 

sama derajatnya. 
47, 15 45, 41 4 

6. Menghargai dan 

menghormati perbedaan 

pandangan dan 

keyakinan. 

35, 32, 3 4, 44, 43 6 

7. Bersedia mengakui 

kesalahan 
1, 39 2 3 

Jumlah 30 20 50 

Sumber : (Mayasari, 2018 : 28) 

c) Angket Penyesuaian Diri 

Penelitian ini mengadopsi skala penelitian yang dilakukan oleh Yuyuk Neni 

Yuniarti pada tahun 2009, yang meneliti tentang hubungan persepsi efektivitas 

komunikasi interpersonal orang tua dan kematangan emosi dengan penyesuaian diri 

pada remaja siswa SMAN 1 Polanharjo. Skala pada penelitian ini terdiri dari 5 

pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Sesuai 

(TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Berikut tabel skor skala penyesuaian diri: 
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Tabel 6. Alternatif Jawaban Responden Pada Skala Penyesuaian Diri 
Favorabel Unfavorabel Favorabel Unfavorabel 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

SS 4 SS 4 

S 3 S 3 

R 2 R 2 

TS 1 TS 1 

STS 0 STS 0 

Sumber : (Yuniarti, 2009 : 52) 

Pada penelitian tersebut skala penyesuaian diri yang digunakan terdiri dari 

38 item terbukti valid dan reliable. Koefisien reliabilitas (���) adalah sebesar 0,897. 

Koefisien tersebut memenuhi persyaratan keandalan alat ukur. Pada skala 

penyesuaian diri terdiri atas dua aspek-aspek penelitian yaitu penyesuaian pribadi 

dan penyesuaian sosial. Kisi-kisi instrument penelitian variabel penyesuaian diri 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 7. Kisi-Kisi Instrument Penelitian Variabel Penyesuaian Diri 

Aspek Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
Favorabel Unfavorabel 

Penyesuaian 
pribadi 

1)Kemampuan untuk 

menyadari kelebihan dan 

kekurangan. 

4 - 

14 

2)Kemampuan untuk 

menerima kelebihan dan 

kekurangan 

8, 12, 16 
10, 14, 18, 

30 

3)Kemampuan untuk 

bertindak objektif sesuai 

dengan kondisi dirinya. 

20, 24, 28 2, 22, 26 

Penyesuaian 
social 

1)Mampu berinteraksi 

secara harmonis dengan 

keluarga, peer group, 

sekolah, masyarakat. 

1, 9, 13, 

17, 21 

3, 5, 11, 15, 

23 
24 

2)Mempunyai keinginan 

untuk menaati nilai, 

norma dan aturan dalam 

keluarga, peer group, 

sekolah, masyarakat. 

25, 29, 31, 

32, 34, 35, 

36 

6, 7, 19, 27, 

33, 37, 38 
 

Jumlah 19 19 38 

Sumber : (Yuniarti, 2009 : 66) 
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3.6.2   Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan 

melalui angket konsep diri dan komunikasi interpersonal. Selain itu wawancara 

juga digunakan untuk memperkuat penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih komprehensif. Wawancara didasarkan atas komponen dalam konsep 

diri, komunikasi interpersonal, dan penyesuaian diri pada mahasiswi angkatan 2018 

di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. Adapun pedoman wawancara yang akan 

dilakukan peneliti dapat diliat pada lampiran. 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1   Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2010 : 121), uji validitas adalah ketepatan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien kolerasi 

product moment. Skor ordinal dari setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya 

dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item jika koefisien korelasi tersebut 

positif maka item tersebut valid, sedangkan jika negative maka item yang tersebut 

tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuesioner atau digantikan dengan pernyataan 

perbaikan. Dalam bukunya Sugiyono (2010 : 183) menyatakan rumus uji validitas 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

��	 =  �Σ�� − (�)(�)√�Σ�� − Σ���Σ�� − Σ�� 
Keterangan : 

X  = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 

Y  = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

ΣX  = Jumlah skor dalam distribusi X 
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ΣY  = Jumlah skor dalam distribusi Y Σ��  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X Σ�� = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N  = Banyaknya responden 

3.7.2   Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah apabila instrument yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut 

Sugiyono (2005 : 122) bahwa reliabilitas adalah derajat konsistensi data dalam 

interval waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut maka reliabilitas dapat 

dikemukakan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan 

kekonsistenan. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Alpha 

Cronbach (α) menurut Sugiyono (2005 : 177) dengan rumus sebagai berikut : 

� = � = � = �� − 1 ���(1 − Σ���)�� � 

Keterangan : 

α = Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach �� = Varians skor keseluruhan ��� = Varians masing-masing item 

3.8  Analisis Data 

Analisis dua data kuantitatif dan kualitatif maka digunakan analisis sesuai 

dengan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan desain penelitian 

Sequential Explonatory, maka analisis data kuantitatif digunakan sebagai metode 

utama kemudian analisis data kualitatif digunakan untuk menjelaskan lebih dalam 

tentang data kuantitatif. 
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3.8.1   Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 

variable yang akan diukur. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan 

menggunakan rumus statistic deskriptif untuk memberikan penjelasan secara 

deskriptif terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. Analisis deskriptif 

dilakukan dengan cara mencari nilai mean, median, modus, dan lain sebagainya 

untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan tabel kategorisasi perolehan angket. 

Adapun langkah-langkah  yang dikemukakan Supanto (2008 : 73) dalam 

mendeskripsikan data adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi  

b. Menghitung mean 

� =  ∑ ��������∑ ������  

Keterangan:  �� = Rata-rata variabel �� = Frekuensi variabel �� = Tanda kelas interval variabel 

c. Menghitung median  

 !"#$% = &' + )%2 − ++, - . 

Keterangan: 

tb  = tepi bawah dari kelas 
n

2
 

F  = frekuensi kumulatif sebelum kelas median  

Fm   = frekuensi kelas median  .  = interval  

d. Menentuan modus 

,1"2� = &' + ( ∆+1∆+1 + ∆+2).  
Keterangan : 
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tb    = tepi bawah 
∆F1   = frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi diatsnya 
∆F2    = frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi dibawahnya .       = interval 

e. Menghitung standar deviasi  

4 = 5∑ ��(�� − �̅)��  

Keterangan: �7 = Standar deviasi �� = Frekuensi variabel �� = Tanda kelas interval variabel � = Rata-rata � = Jumlah Populasi 

f. Menghitung presentase rata-rata 

8 = ��  × 100% 

Keterangan: 

P = Angka presentase 

f = frekuensi yang dicari presentasinya 

N = banyaknya Populasi 

g. Menetukan kategori 

Dalam penentuan kategori skala terbagi menjadi dua kategori. Kategori 

pertama, kontinum jenjang yang digunakan pada skala konsep diri dan komunikasi 

interpersonal adalah sangat tinggi sampai sangat rendah. Analisis data skala konsep 

diri dan komunikasi interpersonal menggunakan uji kategorisasi dengan memakai 

rumus sebagai berikut : 



 

65 

 

Tabel 8. Rumus Uji Kategorisasi 

Perhitungan Kategori < ≥ (> + ?, AB) Tinggi (> − ?, AB) ≤ < < (> + ?, AB) Sedang < < (> − ?, AB) Rendah 

Sumber : (Azwar, 2013 : 149) 

Keterangan : 

µ   = Rata-rata teoritik dari skor item maksimun dan minimum. 

σ (standard deviasi) = Luas jarak rentang yang dibagi dalam 6 satuan deviasi 

standar. 

3.8.2   Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini 

ditujukan oleh nilai error yang berditribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga layak dilakukan pengujian secara statistic. Pengujian normalitas data 

menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. 

Menurut Santoso (2012 : 293) dasar pengambilan keputusan bila dilakukan 

berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance) yaitu jika probabilitas > 0,05 

maka distribusi dari model regresi adalah normal dan jika probabilitas < 0,05 maka 

distribusi dari model regresi adalah tidak normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan dalam menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi kolerasi 

maka dikatakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi koleraso antara variabel independen. Jika terbukti ada 
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multikolinieritas alangkah lebih baik salah satu independen yang ada dikeluarkan 

dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Santoso, 2010 : 234). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.  Pedoman suatu model regresi yang 

bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF 

adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas 

(Gujarati, 2007 : 432). Menurut Santoso (2012 : 236) rumus yang digunakan adalah  

EF+ = �GHIJKLMNJ  atau O1P!�$%Q! = �RST. 

c. Uji Linearitas 

Menurut Santoso (2012 : 243) tujuan dari uji linearitas adalah untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah metode regresi linear antara sebuah variable 

independent dan variable dependent apakah ada hubungan yang bersifat garis lurus, 

garis kekanan atas atau garis kekanan bawah antara variabel tersebut. Apabila 

hubungan tidak linear maka model regresi tentu akan bias saat melakukan prediksi 

terhadap variabel dependen (Santoso, 2012 : 243). Pada program SPSS uji linearitas 

menggunakan Text for Linierity pada taraf signifikan 0,05 / 5%.  

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Menurut Gujarati (2007 : 406) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas 

dengan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkolerasikan variabel independen 

terhadap nilai absolute dari residual (error). Untuk mendeteksi gejala uji 

heteroskedastisitas maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada 

heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolute residual selanjutnya nilai 
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absolute residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari 

variabel independen. Jika nilai koefisien kolerasi antara variabel independen 

dengan nilai absolute dari residual signifikan maka kesimpulannya terdapat 

heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen). 

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. 

Menurut Sugiyono (2010 : 277) bahwa analisis regresi linier berganda bertujuan 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turun atau tinggi rendahnya) variabel 

dependen (kriterium) bila dua ataupun lebih variabel independen sebagai faktor 

prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Maka analisis regresi berganda 

akan dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal 2. Menurut 

Sugiyono (2010 : 277) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut : 

� = $ +  '��� + '��� + U 

Keterangan : 

Y = Penyesuaian Diri $  = Koefisien konstanta '�,'�,'V,   … =Koefisien regresi ��  = Konsep Diri �� = Komunikasi Interpersonal U  =Error, variabel gangguan 

3.8.4  Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi �� = 1 berarti variabel bebas memiliki kemampuan 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Menurut Sugiyono (2010 : 257) analisis 

koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

XY =  �� × 100% 
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Keterangan : 

KD   = Koefisien determinasi ��   = Koefisien korelasi yang dikuadratkan  

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah : 

1. Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent lemah. 

2. Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent kuat. 

3.8.5   Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan 

triangulasi data. Menurut Gunawan (2013 : 26) digunakan sebagai proses 

pemantapan derajat kepercayaan yaitu kreadibilitas/validitas data serta konsistensi 

atau readibilitas data yang juga bermanfaat sebagai bahan analisis data itu sendiri. 

Menurut Denzin sebagaimana dikutip oleh Gunawan (2013 : 37) membedakan 

triangulasi menjadi 4 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, 

triangulasi peneliti dan triangulasi teoritik.  

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teoritik, menurut Gunawan 

(2013 : 40) adalah salah satu teknik untuk memeriksa dan mengecek data. Upaya 

pengecekkan data dilakukan peneliti tidak menggunakan satu sumber data, satu 

metode pengumpulan data, atau menggunakan pemahaman pribadi saja tanpa 

melakukan pengecekan kembali. Dalam penelitian ini peneliti akan 

membandingkan data apakah sesuai atau tidak dengan data yang diperoleh melalui 

angket sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian yang lebih baik dan dapat 

diterima kebenarannya.  
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Selain triangulangi teoritik juga menggunakan triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2010 : 274) digunakan 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya untuk mengecek data dapat 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

Kemudian triangulasi waktu digunakan dengan melakukan pengecekan 

dengan cara wawancara, observasi, dan atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi 

berbeda misalnya wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar akan 

memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda maka perlu dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan 

kepastian dari data yang diperoleh (Sugiyono, 2010 : 274).  

3.9  Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji hipotesis secara 

simultan (Uji F). Pengujian simultan akan diuji pengaruh dua variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik yang digunakan pada 

pengujian simultan adalah Uji F yang biasa disebut dengan Analysis of varian 

(ANOVA). Pengujian Uji F menurut Sugiyono (2010 : 192) dapat menggunakan 

rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut : 

+ℎ = ��/\(1 − ��)/(% − \ − 1) 

Keterangan : 

R  = Koefisien korelasi ganda 
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k = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah anggota sampel     

F hasil perhitungan pada rumus diatas dibandingkan dengan +�L]JI yang 

diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan 

degree freedom = k (n-k-1) dengan kriteria sebgai berikut: 

1. ^_ ditolak jika  +̀ ��aMb  >  +�L]JI atau nilai sig < α. 

2. ^_ diterima jika  +̀ ��aMb  <  +�L]JI atau nilai sig > α.. 

Apabila terjadi penerimaan ^_ maka dapat diartikan tidak berpengaruh 

signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak 

signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap 

variabel terikat.  

a) Penetapan tingkat signifikansi 

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 

0,05 (α=0) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu social tingkat 

signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat mewakili 

hubungan antar variabel yang diteliti. 

b) Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya pada penelitian ini diuji dengan 

menggunakan metode pengujian statistik uji F dengan kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis sebagai berikut :  

1.  ^_ ditolak jika  +̀ ��aMb > +�L]JI 
2. ^_ diterima jika  +̀ ��aMb ≤ +�L]JI 

 

 


