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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Hal yang dibahas meliputi desain penelitian, subjek penelitian, variabel dan 

definisi operasional, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis 

data, dan hipotesis statistik 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional kuantitatif yang 

menguji hubungan antara variabel imaginary-audience dengan variabel self-

monitoring. 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah remaja yang 

merupakan pelajar dari empat sekolah dan empat universitas di kota Bandung. 

Menurut Monks (1999) masa remaja dimulai dari usia 12 tahun sampai 22 tahun 

yang terbagi menjadi remaja awal (12-15 tahun), remaja pertengahan (16-18 

tahun), remaja akhir (19-22) tahun. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Pada penelitian ini populasinya adalah remaja yang menjadi pelajar di kota 

Bandung. Pemilihan usia dalam penelitian ini karena menurut menurut Elkind 

(1967, 1979) imaginary audience muncul dan lebih tinggi pada remaja dibanding 

pada individu dewasa.  
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2. Sampel 

Dalam pengambilan data, peneliti melakukan pengambilan sampel dari 

empat sekolah dan lima universitas yang dipilih berdasarkan teknik convenience  

sampling, yaitu teknik non-probability sampling yang pemilihan partisipannya 

dipilih karena pertimbangan partisipan yang mudah dijangkau. Adapun alasan 

peneliti menggunakan teknik non-probability sampling karena alasan berikut ini: 

a. Jumlah populasi sangat besar dan angkanya tidak diketahui secara pasti. 

Dalam Nasution (2009) disebutkan teknik non-probability sampling tidak 

dapat digunakan apabila peneliti tidak memiliki mempunyai pengetahuan 

yang cukup tentang populasi. Adapun teknik convenience sampling 

digunakan karena tidak terpaku pada jumlah populasi. 

b. Kesediaan untuk menjadi sampel, dalam pengambilan data beberapa 

sekolah tidak mengizinkan peneliti untuk menjadikan siswa-siswinya 

sebaga sampel. 

Untuk mendapatkan data yang berasal dari remaja yang terbagi menjadi 

tiga golongan usia yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. 

Peneliti menetapkan jumlah sampel yang diambil dari setiap golongan yaitu: 

a. Remaja awal (100 responden)  

b. Remaja pertengahan (100 responden) 

c. Remaja akhir (100 responden) 

Ukuran sampel yang diambil disesuaikan dengan pertimbangan model 

Rasch. Dalam model Rasch, yang diutamakan adalah kalibrasi instrument. Ukuran 

sampel yang digunakan akan menentukan stabilitas dan sensitifitas kalibrasi.   

Skala logit (logarithm odds unit) menjadi patokan yang digunakan untuk 

menentukan ukuran sampel. Stabilitas ± 0,3 logit merupakan ukuran yang paling 

bagus yang bisa diperoleh. Perubahan skala satu logit berhubungan dengan 

peningkatan satu tingkat. Maka kalibrasi instrument nilainya stabil dalam skala 

logit tertentu, hal ini menunjukkan ketepatan tingkat yang diukur. 

Secara teoritis kestabilan kalibrasi aitem sesuai dengan model dari standar 

Error. Untuk sampel sebanyak N yang mengerjakan instrument dengan jumlah 

aitem yang sesuai, nilai rata-rata peluang yang diperoleh 
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Dengan tingkat kepercayaan 99% maka berada dalam kisaran ± 2,6 SE. 

Maka untuk kisaran 1 logit nilai SE berada dalam kisaran ± ½.6 logit sehingga 

penentuan jumlah sampelnya sebagai berikut: 
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27 < 𝑁 < 61 

Dengan demikian apabila target jumlah sampel 50 orang maka sudah 

cukup untuk mendapatkan hasil estimasi yang stabil dalam skala ±1 logit dengan 

tingkat kepercayaan 95%. Berikut ukuran sampel yang digunakan dalam model 

Rasch (Sumintono & Widhiarso, 2015). 

Tabel 3.1 

Ukuran Sampel yang Digunakan Dalam Model Rasch 

Kalibrasi 

Aitem Stabil 

dalam 

Tingkat 

Kepercayaan 

Kisaran 

Sampel 

Ukuran 

Sampel yang 

Layak 

±1 logit 95% 16-36 30 

±1 logit 99% 27-61 50 

±0.5 logit 95% 64-144 100 

±0.5 logit 99% 108-243 150 

 

Dengan demikian, sampel sebanyak 150 memiliki tingkat 

kepercayaan 99%. Adapun pengambilan julah sampel yang lebih banyak 

tentu lebih baik (Sumintono & Widhiarso, 2015) 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

imaginary audience dan self-monitoring. 
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2. Definisi Operasional  

a. Imaginary Audience 

Imaginary audience dalam penelitian ini menggunakan definisi 

operasional yang digunakan Lapsley (1967, 1978) dimana definisi ini 

juga digunakan oleh Alberts, Elkind, & Ginsberg (2007). Imaginary 

Audience dapat diartikan dalam suatu ukuran untuk menilai seberapa 

tinggi keyakinan remaja di kota Bandung bahwa mereka menjadi objek 

perhatian orang lain dan mengira bahwa mereka memiliki pikiran yang 

sama dengan orang lain tentang dirinya. Dalam alat ukur New 

Imaginary Audience keyakinan tersebut diukur dengan 3 aspek, yaitu: 

1. Mengikutsertakan gagasan berelasi 

2. Berkhayal tentang hubungan interpersonal 

3. Berkhayal tentang dirinya sendiri 

b. Self-Monitoring 

Self-monitoring dalam penelitian ini menggunakan definisi 

operasional yang digunakan oleh Snyder (1974); Gangestad & Snyder, 

(2000) dimana self-monitoring dapat diartikan dalam suatu ukuran 

untuk mengetahui seberapa tinggi kemampuan individu dalam 

menyesuaikan perilakunya dengan situasi sosial. Dilihat melalui dua 

komponen dalam alat ukur, yaitu: 

1. Kepekaan terhadap perilaku ekspresif orang lain adalah komponen 

yang menunujukkan seberapa peka individu terhadap tanda dalam 

situasi sosial untuk dijadikan acuan dalam berperilaku.  

2. Kemampuan untuk memodifikasi penampilan diri adalah 

komponen yang menunjukkan kemampuan individu dalam 

memodifikasi penampilannya untuk menyesuaikan diri dengan 

situasi sosial. 

E. Instrumen Penelitian  
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1. Alat Ukur Imaginary Audience 

a. Spesifikasi Instrumen 

Penelitian ini menggunakan alat ukur New Imaginary Audence 

Scale dari Lapsley (1993) dengan jumlah 42 item yang mengukur:  

(1) gagasan berelasi, (2) berkhayal tentang hubungan interpersonal, (3) 

berkhayal tentang dirinya sendiri. Alat ukur ini merupakan alat ukur 

terbaru yang menggantikan Imaginary Audience Scale dari Elkind (1967) 

dan masih digunakan dalam penelitian-penelitian terbaru, misalnya 

penelitian Marita, Yuliadi, & Karyanta tahun 2009 yang mengukur 

Imaginary Audience dengan Body Image. 

b. Pengisian Kuesioner 

Partisipan akan diminta untuk memberikan rating pada setiap 

pernyataan dengan rating 1-4 yaitu 1 (tidak pernah), 2 (pernah), 3 

(kadang-kadang), 4 (Sering). Salah satu contoh pernyataannya, 

“Membayangkan dikagumi karena keren”  

c. Penyekoran dan Kategorisasi Skala 

 Penyekoran dari jawaban responden diberi bobot dalam rentang 

1 sampai dengan 4, berikut tabel penilaian pada instrumen imaginary 

audience. 

Tabel 3.2 

Penyekoran Instrumen Imaginary Audience 

Item 

Nilai Item 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Yakin/Netral 
Setuju 

Favorable 1 2 3 4 

Unfavorable 4 3 2 1 

 

 Dalam penelitian ini, skor keseluruhan yang diperoleh 

responden setelah mengisi alat ukur imaginary audience  diubah dari data 

ordinal menjadi data interval menggunakan model Rasch dengan software 

Winsteps. Dengan model rasch terjadi kalibrasi atau penyetaraan metrik 
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ukur. Angka yang diperoleh melalui model Rasch ini angka peluang yang 

kemudian akan dikonversikan menggunakan fungsi logaritma yaitu fungsi 

logit. Dengan demikian, maka akan diperoleh acuan pengukuran untuk 

skala dengan interval yang sama (Sumintono & Widhiarso, 2013). Dari 

hasil pengolahan menggunakan rasch model dapat dilihat skor obsvd 

average yang meningkat (data terlampir) dari nilai item 1 hingga 4. Skor 

tersebut digunakan untuk melihat fungsi kategori pada alat ukur. Dalam 

penelitian ini skor obsvd average yang meningkat berarti nilai item 

rentang 1-4 sudah dapat dipahami perbedaannya oleh responden sehingga 

peneliti tidak mengubah rentang nilai item yang sudah ada.   

Selanjutnya dilakukan kategorisasi skala yang berfungsi untuk 

menempatkan subjek penelitian pada kategori tertentu untuk disesuaikan 

dengan atribut penelitian (Azwar, 2012). Berikut norma imaginary 

audience yang akan digunakan untuk kategorisasi skala data yang telah 

dianalisis menggunakan software winsteps.  

Tabel 3.3 

Norma Kriteria Variabel Imaginary Audience 

Kriteria 
Imagnary Audience 

Sangat Tinggi T> -0.185 

Tinggi -0.875<T≤ -0.185  

Sedang -1.565< T ≤ -0.875 

Rendah -2.255 < T ≤ -1.565 

Sangat Rendah T ≤ -2.255 

 

2. Alat Ukur Self-Monitoring 

a. Spesifikasi Instrumen 

Alat ukur ini merupakan alat ukur terbaru, hasil revisi alat ukur 

Self-monitoring yang dibuat oleh Snyder (1974). Sejak 2012 hingga saat 

ini Revised Self-Monitoring Scale masih digunakan oleh National 
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Alzheimer’s Coordinating Center untuk melihat Self-monitoring pada 

penderita Alzheimer selain itu masih digunakan dalam penelitian-

penelitian terbaru misalnya penelitian Flgen, Sezgln, & Gülçilem, pada 

tahun 2015 yang meneliti tingkat penyesuaian diri dan kontrol akademik 

pada guru di Turki. 

Alat ukur self-monitoring dari Snyder (1974) yang telah direvisi 

oleh Lennox & Wolfe (1984) yang berjumlah 14 item mengukur kepekaan 

terhadap perilaku ekspresif orang lain yang berjumlah 6 item dan 

kemampuan untuk memodifikasi presentasi diri yang terdiri dari 7 item. 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Self-monitoring 

Dimensi 
No. Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Kepekaan terhadap 

perilaku ekspresif orang 

lain  

2, 4, 5, 8, 11  6 

Kemampuan untuk 

memodifikasi presentase 

diri  

1, 3, 7, 10, 13 9, 12 7 

 

b. Pengisian Kuesioner 

Partisipan diminta untuk memberikan rating pada setiap pernyataan 

dengan skala 0-5 yang berarti 0 sangat rendah hingga 5 sangat tinggi. 

Salah satu contoh pernyataannya adalah, “Saya seringkali mampu 

membaca emosi orang yang sebenarnya, melalui mata mereka”. 

c. Penyekoran dan Kategorisasi Skala 

Setiap pernyataan yang telah diisi dengan jawaban yang dipilih 

responden akan diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Penyekoran Instrumen Self-Monitoring 
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Item 

Nilai Item 

Sangat 

tidak benar 

Tidak 

benar 

Sedikit tidak 

benar 

Sedikit 

benar 
Benar 

Sangat 

benar 

Favorable 0 1 2 3 4 5 

Unfavorable 5 4 3 2 1 0 

 

 Dalam penelitian ini, skor keseluruhan yang diperoleh 

responden setelah mengisi alat ukur self-monitoring data ordinal diubah 

menjadi data interval menggunakan model Rasch dengan software 

Winsteps. Dengan model Rasch terjadi kalibrasi atau penyetaraan metrik 

ukur. Angka yang diperoleh melalui model Rasch ini angka peluang yang 

kemudian akan dikonversikan menggunakan fungsi logaritma yaitu fungsi 

logit. Dengan demikian, maka akan diperoleh acuan pengukuran untuk 

skala dengan interval yang sama (Sumintono & Widhiarso, 2013). Dari 

hasil pengolahan menggunakan rasch model dapat dilihat skor obsvd 

average yang meningkat (data terlampir) dari nilai item 0 hingga 5. Skor 

tersebut digunakan untuk melihat fungsi kategori pada alat ukur. Dalam 

penelitian ini skor obsvd average yang meningkat berarti nilai item 

rentang 0-5 sudah dapat dipahami perbedaannya oleh responden sehingga 

peneliti tidak mengubah rentang nilai item yang sudah ada.   

Selanjutnya dilakukan kategorisasi skala yang berfungsi untuk 

menempatkan subjek penelitian pada kategori tertentu untuk disesuaikan 

dengan atribut penelitian (Azwar, 2012). Berikut norma self-monitoring 

yang digunakan untuk kategorisasi skala data yang dianalisis 

menggunakan software winsteps.  

 

Tabel 3.6 

Norma Kategori Variabel Self-Monitoring 

Kategori Self-Monitoring 

Sangat Tinggi T>2.105 
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Tinggi 1.215<T≤ 2.105 

Sedang 0.325 < T ≤ 1.215 

Rendah -0.565 < T ≤0.325 

Sangat Rendah T ≤ -0.565 

 

3. Proses Pengembangan Instrumen 

a. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah 

pemahaman responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam instrumen 

sesuai dengan maksud peneliti (Azwar, 2013). Uji keterbacaan dalam 

penelitian ini dilakukan pada 10 orang remaja yang partisipan temui secara 

aksidental di lingkungan sekitar sekolah, di tempat bimbingan belajar, dan 

di lingkungan kampus. 

b. Uji Validitas Item 

Validitas instrumen menunjukkan seberapa jauh pengukuran 

instrumen mengukur atribut yang seharusnya diukur, sehingga validitas 

dapat menjelaskan seberapa tepat simpulan yang dihasilkan oleh penelitian 

(Sumintono & Widhiarso, 2015). Dalam penelitian ini peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji validitas isi dengan cara melakukan expert 

judgement, yaitu dengan cara penilaian instrument yang dilakukan oleh 

orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menilai sejauh mana item-item 

imaginary audience dan self-monitoring dapat mengukur atribut-atribut 

yang dimaksudnkan peneliti. Pertama, peneliti melakukan expert 

judgement untuk mengalihkan bahasa instrumen dari bahasa Inggris 

menjadi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh ahli bahasa dari Balai 

Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia yaitu oleh Dr. Wachyu Sudaya, 

M.A. selanjutnya expert judgement dilakukan oleh Ifa Hanifah Misbach., 

M.A, Psikolog sebagai psikolog dan dosen psikologi, kemudian expert 

judgement dilakukan oleh Helli Ihsan, M.Si. sebagai dosen psikologi dan 

ahli statistik. 
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Peneliti juga melakukan uji coba (pilot test) pada instrumen 

imaginary audience dengan self-monitoring yang dilakukan kepada 245 

remaja di kota Bandung yang dilakukan secara aksidental. Peneliti 

kemudian melakukan analisis item menggunakan Rasch model dengan 

software winsteps. Untuk memeriksa item yang tidak sesuai (outliers atau 

misfit). 

Selain dapat memeriksa item-item yang tidak sesuai (outliers atau 

misfit) model Rasch juga dapat memeriksa responden yang tidak sesuai 

(outliers atau misfit) untuk dilibatkan. Dalam hal ini responden yang tidak 

sesuai bisa diartikan responden yang mengisi kuesioner secara asal-asalan 

atau kurang memiliki kemampuan untuk memahami kuesioner sehingga 

data yang dihasilkan tidak konsisten (tidak fit dengan model). Berikut 

parameter yang yang digunakan dalam model Rasch untuk menentukan 

item dan responden yang tidak sesuai (Sumintono & Widhiarso, 2015). 

 

 

 

Tabel 3.7 

Parameter item misfit 

 Nilai yang diterima 

Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) 0.5 < MNSQ < 1.5. 

Nilai outfit Z-Standard (ZSTD) -2 < ZSTD < +2. 

Nilai Point Measure Correlation (Pt 

Mean Corr) 
0.4 < Pt Measure Corr < 0.85 

 

1. Validitas Instrumen Imaginary Audience 

Berdasarkan hasil analisis item menggunakan Rasch model dengan 

software winsteps, dari 42 item yang diuji coba terdapat 2 item yang 

menunjukkan indikasi validitas yang rendah atau tidak sesuai (outliers 

atau misfit). Pernyataan dalam kedua item tersebut adalah 

“Membayangkan menjadi bintang musik rok” dan “Membayangkan  
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menjadi atlet yang baik”. Nilai MNSQ yang dimiliki kedua item tersebut 

menunjukkan data tidak mudah diprediksi dan nilai ZSTD yang 

dimilikinya menunjukkan data tidak sesuai dengan model. Maka peneliti 

membuang 2 item tersebut karena dianggap tidak layak pakai sehingga 

tersisa 40 item.  

2. Validitas Instrumen Self-monitoring 

Dari hasil uji coba instrument self-monitoring yang dianalisis 

menggunakan Rasch model dengan software Winsteps, dari 13 item yang 

diuji coba terdapat 1 item yang menunjukkan indikasi validitas yang 

rendah atau tidak sesuai (outliers atau misfit). Pernyataan item tersebut 

yaitu “Saya kesulitan untuk berpura-pura terlihat baik, meskipun saat itu 

situasinya bermanfaat bagi saya”. Nilai MNSQ yang dimiliki item tersebut 

menunjukkan data tidak mudah diprediksi dan nilai ZSTD yang 

dimilikinya menunjukkan data tidak sesuai dengan model. Maka peneliti 

membuang 1 item tersebut karena dianggap tidak layak pakai sehingga 

tersisa 12 item.    

 

3. Responden 

Dari hasil 245 responden yang dianalisis menggunakan rasch 

model dengan software Winsteps, sekitar 200 responden memiliki nilai 

yang fit atau sesuai dengan model. Artinya sekitar 45 responden memiliki 

nilai ZSTD yang tidak sesuai dengan model dan nilai MNSQ yang 

menggambarkan responden sulit untuk diprediksi, responden 

kemungkinan mengisi kuesioner secara asal-asalan atau tidak sesuai 

dengan keadaannya., oleh karena itu peneliti membuang datanya. 

 Hasil data yang didapatkan dari 200 responden yang fit dengan 

model, dapat dikatakan responden dapat memahami instrument dan 

mengisi dengan jawaban yang konsisten sesuai dengan keadaanya. 

a. Reliabilitas 
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Reliabilitas menunjukkan seberapa jauh suatu pengukuran 

dilakukan berulang kali namun menghasilkan informasi yang sama 

(Sumintono & Widhiarso, 2015). Suatu pengukuran dapat dikatakan 

reliabel apabila alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang sama 

meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda (Nasution, 2009). 

Semakin besar koefisien reliabilitas menunjukkan kesalahan yang semakin 

kecil pada pengukuran, sehingga dapat dikatakan alat ukur semakin 

reliabel. Sebaliknya, koefisien reliabilitas yang semakin kecil berarti 

kesalahan pengukuran semakin besar dan alat ukur semakin tidak reliabel 

(Azwar, 2012). 

Untuk mengetahui reliabilitas instrument dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan koefisien reliabilitas dari hasil analisis data 

menggunakan Rasch model dengan software Winsteps serta koefisien 

Alpha Cronbach. Berikut kategorisasi koefisien reliabilitas dalam analisis 

data menggunakan Rasch model dan koefisien reliabilitas berdasarkan 

koefisien Alpha Cronbach (Sumintono & Widhiarso, 2015): 

 

 

 

 

Tabel 3.8 

Kategori Koefisien Reliabilitas dalam Analisis Menggunakan Rasch model 

Koefisien Reliabilitas 

Item 
Kriteria 

0.94< Istimewa 

0.91 – 0.94 Bagus sekali 

0.81 – 0.90 Bagus 

0.67 – 0.80 Cukup 

< 0.67 Lemah 

 

Tabel 3.9 
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Kategori Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

Koefisien Alpha Cronbach Kriteria 

> 0.8 Bagus Sekali 

0.7 – 0.8 Bagus 

0.6 – 0.7 Cukup 

0.5 – 0.6 Jelek 

< 0.5 Buruk 

 

1) Reliabilitas instrumen imaginary audience 

Pada penelitian ini hasil uji coba yang dianalisis menggunakan 

Rasch model dengan software Winsteps menunjukkan koefisien 

reliabilitas person sebesar 0.90 yang berarti reliabilitas responden yang 

menjawab tergolong bagus sekali, kemudian reliabilitas item-item 

imaginary audience sebesar 0.98 yang berarti bahwa reliabilitas item ini 

tergolong istimewa. Hasil analisis juga menunjukkan koefisien Alpha 

Cronbach sebesar 0.92 yang berarti reliabilitas instrumen bagus sekali. 

2) Reliabilitas instrumen self-monitoring 

Koefisien reliabilitas person dan item self-monitoring yang telah 

diuji coba dan dianalisis menggunakan Rasch model dengan software 

Winsteps menunjukkan koefisien reliabilitas person sebesar 0.78 yang 

berarti reliabilitas responden yang menjawab tergolong cukup, kemudian 

reliabilitas item-item  sebesar 0.97 yang berarti reliabilitasnya tergolong 

istimewa dan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0.76 yang berarti bagus. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

pearson korelasi product moment untuk mengetahui korelasi (derajat 

kerekatan) antara imaginary audience sebagai variabel X dan self-monitoring 

sebagai variabel Y. Teknik ini dilakukan karena data ordinal yang dihasilkan 

dua variabel tersebut telah dikonversikan menjadi data interval menggunakan 

Rasch model dengan software Winsteps. Teknik ini digunakan untuk menguji 
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asumsi peneliti bahwa semakin tinggi imaginary audience maka semakin 

tinggi pula self-monitoring .  

Penelitian ini juga mencari perbedaan imaginary audience dengan self-

monitoring berdasarkan jenis kelamin dan usia partisipan menggunakan 

dengan uji beda untuk menguji perbedaan pada kategori jenis kelamin dan 

ANOVA untuk menguji perbedaan kategori usia dengan bantuan software 

SPSS. Analisis yang dilakukan merujuk pada hipotesis statistic berikut ini: 

1.  H0 = ρxy = 0 

 

Tidak terdapat hubungan antara tingkat 

imaginary audience dengan self-monitoring: 

 Ha = ρxy ≠ 0 

 

Terdapat hubungan antara tingkat imaginary 

audience dengan self-monitoring: 

        ρxy = koefisien korelasi imaginary audience dengan self-

monitoring 

 

2. H0 : μa – μt – μk  = 0  

 

Tidak terdapat perbedaan imaginary audience 

pada remaja awal, remaja pertengahan dan 

remaja akhir 

 Ha : μa – μt – μk  ≠ 0 Terdapat perbedaan imaginary audience pada 

remaja awal, remaja pertengahan dan remaja 

akhir 

3. H0 : μp – μw = 0 Tidak terdapat perbedaan imaginary audience 

pada remaja laki-laki dan perempuan 

 Ha : μp – μw ≠ 0 Terdapat perbedaan imaginary audience pada 

remaja laki-laki dan perempuan 

4. H0 : μa – μt – μk  = 0 Tidak terdapat perbedaan self-monitoring 

pada remaja awal, remaja pertengahan dan 

remaja akhir 

 Ha : μa – μt – μk  ≠ 0 

 

Terdapat perbedaan self-monitoring pada 

remaja awal, remaja pertengahan dan remaja 

akhir 
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5. H0 : μp – μw = 0 

 

Tidak terdapat perbedaan self-monitoring 

pada remaja laki-laki dan remaja perempuan 

 Ha : μp – μw ≠ 0 

 

Terdapat perbedaan self-monitoring pada 

remaja laki-laki dan remaja perempuan 

 

Data yang telah diolah menggunakan rasch model membuat data-

data yang diperoleh memenuhi syarat untuk dilakukan uji T dan ANOVA, 

yaitu data berupa interval, berdistribusi normal, dan homogeny (data 

terlampir). 

Analisis kemudian diperdalam menggunakan Uji DIF (Differential 

Item Functioning) dalam Rasch model dengan software Winsteps untuk 

mendeteksi bias item pada alat ukur kedua variabel sehingga perbedaan 

pola jawaban responden dapat diketahui. Item-item yang diujikan adalah 

item-item yang sesuai (misfit) dengan model (telah teruji validitasnya) 

sehingga apabila terdapat bias item berdasarkan uji DIF maka hal tersebut 

menunjukkan kesensitifan item pada pola jawaban responden. 

Untuk melakukan interpretasi pada korelasi dari uji analisis yang 

telah dipaparkan digunakan table koefisien korelasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.10 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,00 – 0,199 
Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 
Rendah 

0,40 – 0,599 
Sedang 
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0,60 – 0,799 
Kuat 

0,80 – 1,000 
Sangat Kuat 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur, yaitu: 

1. Persiapan 

Peneliti merumuskan masalah dan menentukan variabel, kemudian 

melakukan kajian kepustakaan dan mencari instrumen, kemudian peneliti 

melakukan uji coba dan mempersiapkan lapangan penelitian. 

2. Pengambilan dan Pengolahan data 

Peneliti mulai memasuki lapang penelitian dan setelah mendapatkan data 

peneliti melakukan pengolahan data. 

3. Analisis Data 

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, setelah melakukan 

pengolahan, data kemudian dianalisis dan dibuat laporannya. 


