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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

memungkinkan dilakukannya pencatatan berupa angka-angka, pengolahan 

statistik, struktur dan percobaan kontrol (Sukmadinata, 2008, hlm. 53). 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data numerikal berupa 

persentase kecenderungan konsep diri, optimisme dan pesimisme remaja orang 

tua bercerai yang dialami oleh peserta didik SMPN 4 Jampangtengah 

Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2015-2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif 

analitik dengan teknik korelasi. Sugiyono (2011, hlm.32) metode deskriptif 

analitik adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek 

penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah dikumpulkan dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum. Arikunto (2006, hlm.51) teknik 

korelasi bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel independen 

yaitu variabel X dengan variabel dependen yaitu variabel Y.  

Desain penelitian dibuat untuk menjadi acuan dalam penelitian. Nazir 

(2005, hlm.84) mendefinisikan desain penelitian sebagai “semua proses yang 

dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Desain dalam 

penelitian yang digunakan mencangkup empat tahap diantaranya sebagai 

berikut.   

a. Tahap persiapan, meliputi: 

1) Penyusunan proposal skripsi 

2) Penyusunan skripsi 

3) Penyusunan instrumen penelitian 

4) Penyusunan kelengkapan administrasi 
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b. Tahap pengumpulan data, meliputi penyebaran angket pengukuran konsep 

diri, optimism dan pesimisme kepada siswa SMPN 4 Jampangtengah 

Kab.Sukabumi. 

c. Tahap pengolahan data, meliputi:  

1) Verifikasi data 

2) Penyekoran data  

3) Pengelompokan data 

d. Tahap penyelesaian, meliputi: 

1) Penyusunan hasil-hasil pengolahan data. 

2) Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi dan 

interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan 

penelitian serta mengajukan saran-saran dan kerja penelitian yang akan 

datang. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Optimisme dan Pesimisme 

Pesimisme merujuk pada konsep Seligman merupakan kecenderungan 

peserta didik SMPN 4 Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 

2015-2016 laki-laki dan perempuan berusia rata-rata 15 tahun yang memiliki 

orang tua bercerai dalam menjelaskan kegagalan dan pola pikir diri. Secara 

rinci pola pikir dijelaskan sebagai berikut. (a) Permanence Bad (PmB), 

individu pesimis menjelaskan kegagalan atau kejadian yang menekan dengan 

cara menghadapi peristiwa tidak menyenangkan dengan kata-kata "selalu", dan 

"tidak pernah”, (b) Pervasiveness Bad (PvB), individu pesimis mengungkap 

pola pikir dalam menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dengan cara 

universal, (c) dan Personalization Bad (PsB), individu pesimis memandang 

masalah-masalah yang menekan bersumber dan dalam diri (internal) dan 

menganggap keberhasilan sebagai akibat dari situasi diluar diri (eksternal). 

Optimisme dalam konteks penelitian ditandai dengan gaya penjelasan 

(a) Permanence Good (PmG), individu optimis melihat peristiwa tidak 

menyenangkan terjadi secara temporer dan melihat peristiwa menyenangkan 
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terjadi secara permanen atau tetap, (b) Pervasiveness Good (PvG), individu 

optitimis menghadapi peristiwa tidak menyenangkan dengan cara spesifik. 

Individu optimis peristiwa menyenangkan secara universal atau keseluruhan, 

(c) Personalization Good (PsG), individu optimis memandang masalah-

masalah yang menekan dari sisi masalah lingkungan (eksternal) dan 

memandang peristiwa yang menyenangkan berasal dari dalam diri (internal). 

b. Self Concept (Konsep Diri) 

Merujuk pada konsep Fitts, konsep diri merupakan kesadaran diri 

sendiri yang meliputi dunia dalam diri (dimensi internal) maupun hubungan 

dengan dunia diluar diri (dimensi eksternal) secara keseluruhan.  

1) Dimensi internal  (persepsi individu mengenai  dunia dalam diri) 

a) Identity self , persepsi individu mengenai diri sendiri, meliputi simbol 

atau label yang diberikan pada diri untuk menggambarkan diri dan 

membangun identitas. 

b) Judging self, persepsi individu sebagai hasil pengamatan dari evaluasi 

terhadap diri, yang akan menentukan kepuasan dan penerimaan 

terhadap diri. 

c) Behavioral self, persepsi individu mengenai diri yang meliputi 

pertanyaan tentang apa yang individu lakukan dan bagaimana individu 

bertingkah laku. 

2) Dimensi eksternal  (persepsi individu mengenai dunia diluar diri) 

a) Physical self, persepsi individu terhadap keadaan diri secara fisik, 

kesehatan dan penampilan diri. 

b) Moral-ethical self, persepsi individu mengenai hubungan dengan tuhan, 

kepuasan terhadap kehidupan beragama dan nilai-nilai moral yang 

dipegang. 

c) Personal self, persepsi individu mengenai keadaan pribadi yang 

menyangkut sifat yang digunakan oleh diri dalam berhubungan dengan 

dunia luar. 
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d) Family self, persepsi individu mengenai diri dan interaksinya dengan 

keluarga dan orang-orang terdekat. 

e) Social self, persepsi individu mengenai diri dalam berinteraksi  dengan 

orang lain diluar keluarganya. 

 

 

B. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Guru Bimbingan dan Konseling SMPN 4 Jampangtengah 

Kab.Sukabumi 

Guru bimbingan dan konseling SMPN 4 Jampangtengah Kab.Sukabumi 

yang memantau kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Subjek Kelompok 1 

Subjek kelompok 1 menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas 

VII, VIII, dan IX yang berlatar belakang orang tua bercerai berjumlah 51 

orang. 

3. Subjek Kelompok 2 

Subjek kelompok 2 menjadi subjek pembanding adalah peserta didik 

kelas VII, VIII, dan IX berlatar belakang orang tua utuh berjumlah 51 orang. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMPN 4 Jampangtengah Kabupaten Sukabumi yang 

beralamat di Jalan Padabeunghar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten 

Sukabumi. Hasil studi pendahuluan berupa wawancara dan angket yang dilakukan 

terhadap peserta didik SMPN 4 Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun 

Ajaran 2015-2016 menunjukkan adanya kecenderungan pesimisme dan konsep diri 

negatif pada peserta didik yang berasal dari latar belakang orang tua bercerai. 

Populasi penelitian adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar 

dan aktif dalam pembelajaran di SMPN 4 Jampangtengah Kabupaten Sukabumi 
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Tahun Ajaran 2015-2016 serta berasal dari latar belakang orang tua bercerai. 

Sampel penelitian adalah seluruh peserta didik yang termasuk ke dalam kategori 

latar belakang orang tua bercerai. Penelitian mengunakan sampel populasi.  

D. Instrumen Penelitian  

Penelitian untuk mengukur konsep diri, optimisme dan pesimisme pada 

peserta didik berlatar belakang orang tua bercerai di SMPN 4 Jampangtengah 

Kab.Sukabumi Tahun Ajaran 2015-2016 menggunakan instrumen berupa kuisioner 

(angket). Mengungkap data mengenai konsep diri, optimisme dan pesimisme 

menggunakan angket yang diisi secara mandiri oleh peserta didik dan disusun 

sesuai dengan rujukan definisi operasional variabel. Penyusunan angket konsep diri 

diadaptasi berdasarkan alat ukur yang dikembangkan oleh Fitts yaitu Teenessee Self 

Concept Scale (TSCS). Penyusunan angket optimisme dan pesimisme diadaptasi 

berdasarkan teori dan alat ukur yang dikembangkan oleh Martin E. Seligman yaitu 

Attributtal Style Questionairre (ASQ). 

Pengisian item kuesioner konsep diri (self concept) menggunakan skala 

Likert. Responden diarahkan untuk memilih salah satu pernyataan dengan 

membubuhkan tanda check list pada kolom jawaban yang tersedia. Instrumen 

konsep diri terdiri dari penyataan positif dan negatif. Pengisian item kuesioner 

optimisme dan pesimisme menggunakan metode Paired Comparison 

(perbandingan pasangan). Metode Paired Comparison (perbandingan pasangan) 

peserta didik diminta untuk memilih salah satu dari pernyataan yang berpasangan. 

Pernyataan yang dipilih adalah yang lebih menggambarkan karakteristik diri, atau 

sesuatu yang lebih disukai, tergantung pada tujuan pengukuran. Terdapat dua 

pernyataan yaitu pernyataan A dan B, maka peserta didik hanya memilih salah satu 

dari dua pernyataan.  

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran optimisme dan pesimisme 

adalah instrumen yang disusun berdasarkan pengembangan dan perumusan teori 

gaya penjelasan dari Martin E. Seligman mengenai optimisme dan pesimisme. 
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Butir-butir pernyataan dalam instrumen menunjukan kecenderungan optimisme 

atau pesimisme berdasarkan gaya penjelasan yang digunakan. Berikut konstruk 

kisi-kisi instrumen untuk mengungkap optimisme dan pesimisme remaja orang tua 

bercerai SMPN 4 Jampangtengah Kabupaten Sukabumi disajikan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Optimisme dan Pesimisme (Sebelum Judgement) 

 

Variabel Aspek Indikator No.Item 
Jumlah 

Total 

Optimisme 

Permanence Good 

(PmG) 

Melihat peristiwa tidak 

menyenangkan terjadi 

secara temporer dan melihat 

peristiwa menyenangkan 

terjadi secara permanen atau 

tetap. 

 

2, 10, 14, 

15, 24, 

26, 38, 

40 

8 

Pervasiveness Good 

(PvG) 

Menghadapi peristiwa tidak 

menyenangkan dengan cara 

spesifik. Individu optimis 

peristiwa menyenangkan 

secara universal atau 

keseluruhan. 

 

6, 7, 8, 

28, 31, 

34, 35, 

37, 43 

9 

Personalization 

Good (PsG) 

Memandang masalah-

masalah yang menekan dari 

sisi masalah lingkungan 

(eksternal) dan memandang 

peristiwa yang 

menyenangkan berasal dari 

dalam diri (internal). 

1, 4, 11, 

12, 23, 

27, 36, 

45 

8 

Pesimisme 

Permanence Bad 

(PmB) 

Menjelaskan kegagalan atau 

kejadian dan menghadapi 

peristiwa tidak 

menyenangkan dengan kata-

kata "selalu", dan "tidak 

pernah”. 

 

5, 13, 20, 

21, 29, 

33, 42, 

46 

8 

Pervasiveness Bad 

(PvB) 

Mengungkap pola pikir 

dalam menghadapi 

peristiwa yang tidak 

menyenangkan dengan cara 

universal. 

 

16, 17, 

18, 22, 

32, 44, 

48 

7 

Personalization 

Bad (PsB) 

Memandang masalah-

masalah yang menekan 

bersumber dan dalam diri 

(internal) dan menganggap 

3, 9, 19, 

25, 30, 

39, 41, 

47 

8 
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keberhasilan sebagai akibat 

dari situasi diluar diri 

(eksternal). 

 

Jumlah 48 

 

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran konsep diri adalah instrumen 

yang disusun berdasarkan pengembangan dan perumusan teori dari Fitts (1971). 

Berikut konstruk kisi-kisi instrumen untuk mengungkap konsep diri remaja orang 

tua bercerai di SMPN 4 Jampangtengah Kabupaten Sukabumi disajikan dalam tabel 

3.2. 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Konsep Diri (Sebelum Judgement) 

 

Variabel Dimensi Aspek Indikator 
Pernyataan 

(+) (-) 

Konsep 

Diri 

Internal Identity Self 

(Diri 

Identitas) 

Persepsi individu 

mengenai diri 

sendiri, meliputi 

simbol atau label 

yang diberikan pada 

diri untuk 

menggambarkan diri 

dan membangun 

identitas. 

3, 19, 20, 

21, 37, 45, 

57, 73 

5, 6, 23, 

40, 41, 

48, 93 

 

 

 

 

Judging 

self  (Diri 

Penilai) 
 

Persepsi individu 

sebagai hasil 

pengamatan dari 

evaluasi terhadap 

diri, yang akan 

menentukan 

kepuasan dan 

penerimaan terhadap 

diri. 

9, 14, 43, 

44 

4, 10, 

11, 16, 

24, 46, 

47, 52, 

83 

Behavioral 

self (Diri 

Perilaku) 

Persepsi individu 

mengenai diri yang 

meliputi pertanyaan 

25, 33,  17, 53, 

54, 90, 

94, 100 
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 tentang apa yang 

individu lakukan dan 

bagaimana individu 

bertingkah laku. 
Eksternal Physical 

self (Diri 

Fisik) 
 

Persepsi individu 

terhadap keadaan 

diri secara fisik, 

kesehatan dan 

penampilan diri. 

1, 2, 7, 8, 

13, 15,  

18 

Moral-

ethical self 

(Diri 

Moral 

Etis) 
 

Persepsi individu 

mengenai hubungan 

dengan tuhan, 

kepuasan terhadap 

kehidupan beragama 

dan nilai-nilai moral 

yang dipegang. 

26, 27, 31, 

32, 82 

22, 29, 

34, 35,  

Personal 

self (Diri 

Personal) 
 

Persepsi individu 

mengenai keadaan 

pribadi yang 

menyangkut sifat 

yang digunakan oleh 

diri dalam 

berhubungan dengan 

dunia luar. 

38, 49, 50, 

51, 79 

12, 36, 

42, 91, 

92, 98 

Family 

self (Diri 

Keluarga) 
 

Persepsi individu 

mengenai diri dan 

interaksinya dengan 

keluarga dan orang-

orang terdekat 

55, 56, 61, 

62, 63, 65, 

66, 67, 68, 

69, 71 

58, 60, 

64, 70, 

72 

Social self 

(Diri 

Sosial) 

 

persepsi individu 

mengenai diri dalam 

berinteraksi  dengan 

orang lain diluar 

keluarganya 

39, 74, 75, 

80, 81, 85, 

86, 87, 88, 

99 

28, 30, 

59, 76, 

77, 78, 

84, 89, 

95, 96, 

97 

Jumlah 
51 49 

100 

 

2. Pedoman Skoring 

Pengukuran optimisme dan pesimisme menggunakan skala pilihan terarah 

(forced choice). Kategori uraian mengenai alternatif jawaban dalam angket 

penelitian optimisme dan pesimisme ditetapkan kategori untuk aspek optimisme, 
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yaitu A=0, B=1. Kategori pada aspek pesimisme yaitu A=1 dan B=0. Kategori 

penilaian disajikan dalam tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban Penilaian Optimisme dan Pesimisme 

 

Alternatif Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Optimisme Pesimisme 

A 0 1 

B 1 0 

Kriteria penyekoran pengukuran konsep diri menggunakan skala likert yaitu 

1) Sangat Tidak Sesuai (STS), 2) Tidak Sesuai (TS), 3) Kurang Sesuai (KS), 4) 

Sesuai (S), 5) Sangat Sesuai (SS). Kriteria penyekoran instrumen konsep diri tersaji 

pada tabel 3.4.  

Tabel 3.4 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban Penilaian Konsep Diri 

 

 Jenis data yang dihasilkan dari pengolahan data optimisme dan pesimisme 

berupa data ordinal. Data yang dihasilkan dari pengolahan data konsep diri berupa 

data nominal. 

3. Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayakan butir-butir pernyataan instrumen/penimbangan (judgement) 

dilakukan oleh tiga dosen ahli yakni dosen Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia serta 

Bimbingan dan Konseling. Tujuan dari penimbangan instrumen untuk melihat 

kesesuaian format dengan spesifikasi (melalui kisi-kisi), kesesuaian landasan 

teoritis, kesesuaian penerjemahan bahasa dan kesesuian dengan format dari sudut 

ilmu bahasa buku serta subjek-subjek yang memberikan respon.  

Hasil penilaian instrumen optimisme dan pesimisme serta konsep diri dapat 

dilihat pada tabel 3.5.  

Arah 

Pertanyaan 

Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Kurang 

Sesuai 
Sesuai 

Sangat 

Sesuai 

Positif (+) 1 2 3 4 5 

Negatif (-) 5 4 3 2 1 
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Tabel 3.5 

Hasil Judgement Instrumen 

Optimisme, Pesimisme dan Konsep Diri 

 

Variabel No Item Dibuang Jumlah 

Optimisme dan Pesimisme 14, 22 2 

Konsep diri 0 0 

 
Tabel 3.6 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Optimisme dan Pesimisme (Setelah Judgement) 

 

Variabel Aspek Indikator No.Item 
Jumlah 

Total 

Optimisme 

Permanence Good 

(PmG) 

Melihat peristiwa tidak 

menyenangkan terjadi 

secara temporer dan melihat 

peristiwa menyenangkan 

terjadi secara permanen atau 

tetap. 

 

2, 10, 14, 

22, 24, 

36, 38 

7 

Pervasiveness Good 

(PvG) 

Menghadapi peristiwa tidak 

menyenangkan dengan cara 

spesifik. Individu optimis 

peristiwa menyenangkan 

secara universal atau 

keseluruhan. 

 

6, 7, 26, 

29, 32, 

33, 35, 

41 

8 

Personalization 

Good (PsG) 

Memandang masalah-

masalah yang menekan dari 

sisi masalah lingkungan 

(eksternal) dan memandang 

peristiwa yang 

menyenangkan berasal dari 

dalam diri (internal). 

1, 4, 11, 
12, 21, 
25, 34, 

43 

8 

Pesimisme 

Permanence Bad 

(PmB) 

Menjelaskan kegagalan atau 

kejadian dan menghadapi 

peristiwa tidak 

menyenangkan dengan kata-

kata "selalu", dan "tidak 

pernah”. 

 

5, 13, 19, 

27, 31, 

40, 44 

7 

Pervasiveness Bad 

(PvB) 

Mengungkap pola pikir 

dalam menghadapi 

peristiwa yang tidak 

menyenangkan dengan cara 

universal. 

 

8,15, 16, 

17, 20, 

30, 42, 

46 

8 
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Personalization 

Bad (PsB) 

Memandang masalah-

masalah yang menekan 

bersumber dan dalam diri 

(internal) dan menganggap 

keberhasilan sebagai akibat 

dari situasi diluar diri 

(eksternal). 

 

3, 9, 18, 

23, 28, 

37, 39, 

45 

8 

Jumlah 46 

 

 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Konsep Diri (Setelah Judgement) 

 

Variabel Dimensi Aspek Indikator 
Pernyataan 

(+) (-) 

Konsep 

Diri 

Internal Identity Self 

(Identitas 

Diri) 

Persepsi individu 

mengenai diri 

sendiri, meliputi 

simbol atau label 

yang diberikan pada 

diri untuk 

menggambarkan diri 

dan membangun 

identitas. 

3, 19, 20, 

21, 37, 

45, 57, 73 

5, 6, 23, 

40, 41, 

48, 93 

 

 

 

 

Judging 

self 

(Menilai 

Diri) 
 

Persepsi individu 

sebagai hasil 

pengamatan dari 

evaluasi terhadap 

diri, yang akan 

menentukan 

kepuasan dan 

penerimaan terhadap 

diri. 

9, 14, 43, 

44 

4, 10, 

11, 16, 

24, 46, 

47, 52, 

83 

Behavioral 

self 

(Perilaku 

diri) 
 

Persepsi individu 

mengenai diri yang 

meliputi pertanyaan 

tentang apa yang 

individu lakukan dan 

bagaimana individu 

bertingkah laku. 

25, 33,  17, 53, 

54, 90, 

94, 100 

Eksternal Physical 

self  (Fisik 

Diri) 

 

Persepsi individu 

terhadap keadaan 

diri secara fisik, 

kesehatan dan 

penampilan diri. 

1, 2, 7, 8, 

13, 15,  

18 
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Moral-

ethical self 

(Etis-

Moral 

Diri) 

 

Persepsi individu 

mengenai hubungan 

dengan tuhan, 

kepuasan terhadap 

kehidupan beragama 

dan nilai-nilai moral 

yang dipegang. 

26, 27, 

31, 32, 82 

22, 29, 

34, 35,  

Personal 

self (Diri 

Sendiri) 

 

Persepsi individu 

mengenai keadaan 

pribadi yang 

menyangkut sifat 

yang digunakan oleh 

diri dalam 

berhubungan dengan 

dunia luar. 

38, 49, 

50, 51, 79 

12, 36, 

42, 91, 

92, 98 

Family 

self 

(Keluarga 

Diri) 
 

Persepsi individu 

mengenai diri dan 

interaksinya dengan 

keluarga dan orang-

orang terdekat 

55, 56, 

61, 62, 

63, 65, 

66, 67, 

68, 69, 71 

58, 60, 

64, 70, 

72 

Social self 

(Sosial 

Diri) 
 

persepsi individu 

mengenai diri dalam 

berinteraksi  dengan 

orang lain diluar 

keluarganya 

39, 74, 

75, 80, 

81, 85, 

86, 87, 

88, 99 

28, 30, 

59, 76, 

77, 78, 

84, 89, 

95, 96, 

97 

Jumlah 
51 49 

100 

 

4. Uji Keterbacaan Item 

Sebelum instrumen pengungkap data optimisme, pesimisme dan konsep 

disebarkam, perlu diuji keterbacaan kepada sampel yang setara yaitu lima orang 

peserta didik SMPN 4 Jampangtengah Kab. Sukabumi yang bukan sampel. Setelah 

dilakukan uji keterbacaan peserta didik tidak menemukan kesulitan dalam 

membaca instrumen. 

 

5. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a) Uji Validitas Instrumen 

Validitas instrumen menurut Arikunto (dalam Riduwan, 2013, hlm.97) 

adalah ‘suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan 
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suatu alat ukur’. Instrumen valid dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Kerlinger (dalam Arifin, 2013, hlm.248) mengemukakan 

‘validitas instrumen tidak cukup ditentukan oleh derajat ketepatan instrumen 

untuk megukur apa yang seharusnya diukur, tetapi perlu juga dilihat dari tiga 

kriteria yang lain yaitu appropriatness, meaningfulness, dan usefullness’. 

Appropriatness menunjukkan kelayakan dari tes sebagai suatu 

instrumen, yaitu seberapa jauh instrumen dapat menjangkau keragaman aspek 

perilaku peserta didik. Meaningfulness menunjukkan kemampuan instrumen 

dalam memberikan keseimbangan soal-soal pengukurannya berdasar tingkat 

kepentingan dari setiap fenomena. Usefullness to inferences menunjukkan 

sensitif tidaknya instrumen dalam menangkap fenomena perilaku dan tingkat 

ketelitian yang ditunjukkan dalam membuat kesimpulan. 

Uji validitas butir item konsep diri, optimisme dan pesimisme dilakukan 

menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 22 dan microsoft excel 

2013. Rumus yang digunakan adalah rumus Pearson Product Moment (PPM) 

α 0,05 (95%). 

rxy = 
𝑛 ( ∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥).(∑ 𝑦)

√{𝑛.∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2} {𝑛.∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2}
         (Sudjana, 2005, hlm.369) 

Dimana : 

rxy  = Koefisien Korelasi 

x  = Skor responden tiap butir soal 

y  =  Skor responden seluruh butir soal 

n  =  Jumlah subjek 

Tabel 3.8 Interpretasi untuk Koefisien Korelasi  

Rentang Klasifikasi 

0,00 < 0,20 

0,20 ≤ r ≤ 0,40 

Sangat rendah 

Rendah 
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0,40 ≤ r ≤ 0,60 

0,60 ≤ r ≤ 0,80 

0,80 ≤ r ≤ 1,00 

Cukup Kuat 

Kuat 

Sangat Kuat 

                                        (Adaptasi Riduwan, 2013, hlm.138) 

Rumus uji validitas soal menggunakan t hitung adalah sebagai sebagai 

berikut. 

t = 
𝑟 √𝑛−2

√1−𝑟2
                         (Sudjana, 2005, hlm.377) 

Dimana :   t = harga t hitung 

 r = koefisien korelasi 

  n = jumlah responden 

 

Penjelasan dengan kaidah jika t hitung > t tabel maka item dianggap valid. 

Sebaliknya apabila t hitung ≤ t tabel maka butir item tersebut dianggap tidak valid. 

Dimana t tabel adalah nilai t dengan taraf signifikansi 1–α dan dk = n-2. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas instrumen konsep diri didapatkan 96 

item valid dan 4 item tidak valid. Artinya, instrumen untuk mengukur konsep 

diri terdapat 96 butir item yang valid. 

 

 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Konsep Diri 

Signifikansi No.Item 
Jumlah 

Valid 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4

5,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,6

5,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,8

7,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,100 

96 

Tidak Valid 74,75,97,99 
4 
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Validitas instrumen optimisme dan pesimisme didapatkan 46 item valid 

dan 0 item tidak valid. Artinya, semua item instrumen untuk mengukur 

optimisme dan pesimisme valid. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Validitas Instrumen Optimisme dan Pesimisme 

Signifikansi No.Item 
Jumlah 

Valid 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2

4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4

4,45,46 

46 

Tidak Valid - 
0 

 

 

b) Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. 

Reliabilitas berkaitan dengan pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat 

dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. “Reliabilitas 

instrumen menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu, sedangkan reliabel 

artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Instrumen yang dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Apabila data memang benar sesuai dengan kenyatannya maka berapa kalipun 

diambil, tetap akan sama” (Arikunto, 2010, hlm.221). 

 

1) Reliabilitas instrumen konsep diri 

Langkah-langkah uji reliabilitas yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

(a) Mencari harga variasi tiap butir 

Si= 
∑𝑋𝑖

2−
(∑𝑋𝑖2)

𝑁

𝑁
 ………… (3.5) 

(Riduwan. 2009:115)  

Keterangan : 

 Si = Varians skor tiap-tiap item 
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  ΣXi
2 

= Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiapitem 

 (ΣXi)
2 

=Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item  

dikuadratkan 

 N = Jumlah responden 

(b) Menjumlahkan varians semua item 

𝛴𝑆𝑖 =  𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3 … … 𝑆𝑛 

(Riduwan. 2009:116) 

Keterangan : 

  𝛴𝑆𝑖    =  Jumlah Varians skor tiap-tiap item 

    𝑠1, 𝑠2, 𝑠3,  n = Varians skor tiap-tiap item 

(c) Menghitung Varian total 

𝜎𝑡
𝑎 = 

∑𝑋𝑡
2−

(∑𝑌𝑡
2)

𝑁

𝑁
 …………(3.6) 

(Riduwan. 2009:116) 

Keterangan : 

𝜎𝑏
𝑎    = Harga varians total 

ΣY
2 

= Jumlah kuadrat skor total 

(ΣY)
2 

= Jumlah kuadran dari skor total 

N = Jumlah responden 

 

(d) Menghitung Realibilitas Instrumen (r11) dengan rumus Alpha 

r11  = (
𝑘

𝑘−1
)(1 −

𝛴𝑆𝑖

𝑆𝑡
)  ……………. (3.7) (Arikunto,  2009:171) 

Keterangan :  

 r11  =  Nilai Reliabilitas 

 k  =  Jumlah Item 

             𝛴𝑆𝑖     =  Jumlah Varians skor tiap-tiap item 

   𝑆𝑡        =  Varians total 
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Hasil perhitungan koefisien seluruh item yang dinyatakan dengan r11 

tersebut dibandingkan dengan derajat reliabilitas evaluasi dengan tolak ukur 

taraf kepercayaan 95 %. Kriteria thitung > ttabel sebagai pedoman untuk 

penafsiran adalah:    

Tabel 3.11 Kriteria Reliabilitas Suatu Penelitian 

Interval Koefisien Reliabilitas 

 

 

Tingkat Hubungan 

                      0. 80 - 1,00 Sangat tinggi 

                      0. 60 - 0,799 Tinggi 

                      0. 40 - 0,599 Cukup 

kK 
                      0. 20 - 0,399 Rendah 

                      r ll   < 0,199 Sangat rendah 

(Sugiyono, 2007 : 216) 

 

Tabel 3.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Konsep Diri 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,909 96 

Uji reliabilitas instrumen konsep diri dalam skala konsep diri 

diperoleh angka koefisien Alpha = 0,909. Artinya instrumen konsep diri 

dianggap memiliki derajat keterandalan yang sangat tinggi sebagai alat ukur 

penelitian. 

2) Reliabilitas instrumen optimisme dan pesimisme 

Pada penelitian untuk menguji reliabilitas digunakan rumus Kuder 

Richardson – 20 (KR-20) dengan bantuan IBM SPSS Statistics 22. Metode KR 

– 20 ini berguna untuk mengetahui reliabilitas dari seluruh tes untuk item 

pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan jawaban benar (1) atau salah (0).  

r 11 = (
𝑘

𝑘−1
)  (

𝑉𝑡− ∑ 𝑝𝑞

𝑉𝑡
)                 (Riduwan, 2013, hlm. 108) 

dimana  
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r11  = Reliabilitas instrumen 

K  =  Banyaknya butir soal 

Vt = Varians total 

p  =  Proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir 

q  =  Proporsi subjek yang mendapat skor nol  

Penjelasan dengan kaidah jika r hitung > r tabel maka item dianggap 

reliabel. Sebaliknya apabila r hitung ≤ r tabel maka item tersebut dianggap tidak 

reliabel. Dimana r tabel adalah nilai t dengan taraf signifikansi 1 – α dan dk = n 

– 2. 

Hasil perhitungan tingkat reliabilitas dikonsultasikan dengan Korelasi 

Pearson Product Moment. Kaidah kesimpulan dilakukan dengan cara 

membandingkan r 11 dengan r tabel. Jika harga r 11 > r tabel maka tes instrumen 

tersebut reliabel dan harga r 11 < r tabel berarti tidak reliabel. 

Tabel 3.13 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Optimisme dan Pesimisme 

 

 
 

 

 

Uji reliabilitas instrumen optimisme dan pesimisme menunjukan angka 

koefisien Alpha = 0,431. Artinya instrumen optimisme dan pesimisme 

dianggap memiliki derajat keterandalan yang cukup sebagai alat ukur 

penelitian.  

F. Analisis Data 

Pada penelitian teknik analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian bersifat 

kuantitatif  maka analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. 

Pada penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul.  

Menurut Sugiyono (2015, hlm.335) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,431 46 
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catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

 

1. Verifikasi data 

Verifikasi data merupakan langkah pemeriksaan data yang diperoleh 

dengan tujuan memilih atau menyeleksi data yang memadai untuk diolah. Hasil 

verifikasi data menunjukkan semua angket yang diisi oleh responden layak 

untuk digunakan dalam penelitian. 

2. Kategorisasi data 

Perhitungan skor dari hasil penyebaran instrumen konsep diri, optimisme 

dan pesimisme adalah menjumlahkan seluruh skor dari setiap pernyataan. Skor 

total dari setiap variabel kemudian melalui proses kategorisasi data. Azwar 

(dalam Amalia, hlm.60) menjelaskan tujuan kategorisasi data adalah 

menempatkan subjek kedalam kelompok-kelompok terpisah secara berjenjang 

berdasarkan atribut yang diukur. Kategorisasi data konsep diri, optimisme dan 

pesimisme ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut.  

Tabel 3.14 

Kategorisasi Konsep Diri 

No. Rentang Kategori 

1. <2,99 Negatif 

2. >3,00 Positif 

 

Tabel 3.15 

Kategorisasi Optimisme dan Pesimisme (Seligman, 2008, hlm.71) 

No. Rentang Kategori 

1. 0 – 0,99 Sangat Pesimis 

2. 1,00 - 2,99 Cukup Pesimis 

3. 3,00 - 5,99 Rata-rata 

4. 6,00 – 7,99 Cukup Optimis 
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5. > 8,00 Sangat Optimis 

 

 

 

3. Uji Korelasi 

Penelitian konsep diri, optimisme dan pesimisme dilakukan analisis 

korelasi pada variabel konsep diri dengan optimisme dan pesimisme. Riduwan 

(2011:222) berpendapat “Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui 

hubungan kuat lemahnya hubungan antara variabel yang dianalisis”. 

Perhitungan korelasi antar variabel penelitian digunakan rumus korelasi 

Spearman Rank Order Correlation (rho) dengan bantuan IBM SPSS Statistics 

22. 

4. Menghitung Determinansi Data 

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien (rs) yang dikalikan 

dengan 100%. Perhitungan koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui 

besarnya persentase kontribusi antar variabel.  Derajat koefisien determinasi 

dicari dengan menggunakan rumus berikut. 

 
%1002  srKD

    

 (Riduwan, 2009:139) 

Keterangan:  

KD  = Nilai Koefisien Determinasi   

rs   = Nilai Koefisien Korelasi 

Tabel 3.18 

Kategori Koefisien Determinasi 

Nilai r2 Keterangan 

r2 – 1 Pengaruh Sempurna 

r2 – 0% Tidak Ada Pengaruh 

0% < r2 < 4% Pengaruh Rendah Sekali 

4% < r2 < 16% Pengaruh Rendah 

16% < r2 < 36% Pengaruh Sedang 
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36% < r2 < 64% Pengaruh Tinggi 

r2 < 64% Pengaruh Tinggi Sekali 

(Riduwan, 2011:224) 


