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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, 

karena pendekatan kuantitatif digunakan juga untuk menguji teori 

dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Cresswell, 2013). 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

sehingga dihasilkan berupa angka secara numerikal (Creswell, 2013). 

Hasil penelitian berupa skor (angka) yang akan diproses melalui 

pengolahan statistik untuk dideskripsikan sehingga diperoleh presentasi 

gambaran harga diri, presentasi gambaran optimisme dan hubungan 

antara harga diri dengan optimisme kelas VIII SMPN 1 Lembang.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

korelasional, yakni digunakan untuk melihat hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lain (Creswell, 2014). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (harga 

diri) dengan variabel dependen (optimisme) peserta didik kelas VIII 

SMPN 1 Lembang. Peneliti mengolah data dan menganalisis data yang 

sudah dikumpulkan dalam pengolahan data menggunakan aplikasi 

Winstep model Rasch dan SPSS Versi 23. 

 

3.2 Desain penelitian 
 Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dua 

variabel, variabel dependen (X) yaitu harga diri peserta didik kelas VIII 

SMPN 1 Lembang dan variabel independen (Y) yaitu optimisme peserta 

didik kelas VIII SMPN 1 Lembang.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VIII 

SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019. 
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Tabel 3.1 

Populasi Siswa Kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 

2018/2019 

Kelas L P Jumlah 

VIII A 11 23 34 

VIII B 20 11 31 

VIII C 18 13 31 

VIII D 15 13 28 

VIII E 17 12 29 

VIII F 17 10 27 

VIII G 17 12 29 

VIII H 13 20 33 

VIII I 14 19 33 

VIII J 14 21 35 

Total 310 

 

 Sampel dalam penelitian adalah populasi seluruh peserta didik 

kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019 dijadikan subjek 

penelitian.  

 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

3.4.1 Optimisme 

 Seligman (2008) mengungkapkan optimisme adalah cara 

berpikir individu ketika mengalami suatu kejadian baik atau buruk yang 

disebut dengan explanatory style. Berdasarkan explanatory style yang 

dimiliki setiap individu, maka dapat dibedakan menjadi individu optimis 

dan pesimis. Seligman (2008, hlm. 59) membagi explanatory style 

kedalam tiga dimensi, yaitu permanence (hal yang menetap), 

pervasiveness (hal yang mudah menyebar), dan personalization (hal 

yang berhubungan dengan pribadi). 

 Berdasarkan definisi konseptual optimisme, maka definisi 

operasional variabel optimisme adalah respon siswa kelas VIII SMPN 1 

Lembang terhadap pernyataan yang mengindikasikan pandangan positif 

terhadap kejadian yang menimpanya dengan cara memandang kejadian 

baik sebagai hal yang menetap, menyeluruh dan internal, memandang 

kejadian buruk sebagai hal yang sementara, khusus dan eksternal.  

Optimisme siswa kelas VIII SMPN 1 Lembang dapat diketahui oleh 
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peneliti diukur dengan angket yang terdiri dari aspek-aspek optimisme, 

meliputi. 

 

1) Permanence 

 Permanence (hal yang menetap), merupakan pola pikir siswa 

tentang seberapa sering kejadian baik atau kejadian buruk 

menimpanya. Gaya permanence menggambarkan cara siswa 

memandang peristiwa baik bersifat menetap (permanence) dan 

peristiwa buruk bersifat sementara (temporary). Permanence 

terdiri dari Permanence Good (PmG) dan Permanence Bad (PmB). 

2) Pervasiveness 

 Pervasiveness  (hal yang mudah menyebar), merupakan pola 

pikir siswa tentang terjadinya suatu kejadian karena ruang 

lingkupnya. Gaya penjelasan pervasiveness menggambarkan cara 

siswa memandang peristiwa baik bersifat universal (menyeluruh) 

dan peristiwa buruk bersifat spesifik (sementara). Pervasiveness 

terdiri dari Pervasiveness Good (PvG) dan Pervasiveness Bad 

(PvB). 

3) Personalization 

 Personalization (hal yang berhubungan dengan pribadi), 

merupakan pola pikir siswa tentang siapa yang jadi penyebab suatu 

kejadian yang  menimpanya. Personalization menggambarkan cara 

siswa memandang peristiwa baik disebabkan oleh diri sendiri 

(internal) dan peristiwa buruk disebabkan oleh orang lain 

(eksternal). Personalization terdiri dari Personalization Good 

(PsG) dan Personalization Bad (PsB) 

 

3.4.2 Harga Diri 

 Menurut Coopersimth (1967, hlm. 49) harga diri merupakan 

evaluasi individu terhadap diri sendiri sejauh mana individu merasa 

yakin, mampu, berarti dan layak.  

 Harga diri yang dimaksud dalam penelitian adalah respon 

positif siswa kelas VIII SMPN 1 Lembang terhadap pernyataan dalam 

angket yang terdiri dari beberapa aspek harga diri yang meliputi. 

1) Keberartian (significance) 
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 Keberartian meliputi penerimaan diri siswa serta penerimaan, 

perhatian dan kasih sayang yang didapatkan siswa dari teman, guru 

dan orang tua. 

2) Kebajikan  (virtue) 

 Kebajikan meliputi kepatuhan siswa terhadap moral lingkungan 

sosial, aturan agama dan tata tertib sekolah.  

 

 

3) Kekuatan (power) 

 Kekuatan meliputi seberapa besar siswa mampu 

mengendalikan diri, memberikan pengaruh, mengatur dan 

mengontrol teman. Kemampuan tersebut menunjukkan pengakuan 

dan rasa hormat teman terhadap siswa. Pengaruh yang diberikan 

dapat berupa pikiran, pendapat dan pengetahuan. 

4) Performansi (competence) 

 Performansi meliputi kemampuan siswa dalam memenuhi 

tuntutan kegiatan dan pekerjaan rumah dan sekolah serta mampu 

mencapai prestasi di sekolah.  

 Respon siswa terhadap angket yang terdiri dari aspek-aspek 

harga diri akan menghasilkan skor yang mengindikasikan siswa 

memiliki harga diri rendah, sedang dan tinggi. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh siswa, maka semakin tinggi harga diri yang dimiliki siswa. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh siswa, maka 

semakin rendah harga diri yang dimiliki siswa.  

 

3.5 Pengembangan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Instrumen Penelitian Harga Diri 

 Instrumen harga diri dikembangkan dari aspek-aspek yang 

merujuk pada pendapat Coopersmith (1967) yang diturunkan ke dalam 

indikator-indikator harga diri. Instrumen harga diri dikembangkan 

berdasarkan skala likert yang terdiri dari sejumlah pernyataan, dengan 

alternatif jawaban Ya/Tidak. Kisi-kisi serta aspek dalam instrumen 

harga diri terdapat ada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Harga Diri  

(sebelum uji kelayakan) 

Variabel Aspek Indikator Pernyataan Σ 
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(+) (-) 

Harga 

diri 

Keberartian 

significance 

 

Menerima diri sendiri 1,2 3,4 4 

Mendapatkan penghormatan 

dari teman 

5,6 7,8 4 

Mendapatkan perhatian dari 

orang tua 

9,10 11,12 4 

Mendapatkan perhatian dari 

guru 

13,15 14,16 4 

Kebajikan  

virtue 

Patuh terhadap aturan agama 17,19 18,20 4 

Patuh terhadap moral dan 

nilai dilingkungan sosial 

21,24 22,23 4 

Patuh terhadap aturan 

sekolah 

26,27 25,28 4 

Kekuatan 

power 

Mampu mengendalikan 

perilaku diri sendiri 

29,31 30,32 4 

Mampu mempengaruhi 

teman 

33,34 35,36 4 

Mendapatkan pengakuan 

dari teman 

37,38 39,40 4 

Kompetensi 

competence 

Terlibat dalam kegiatan 

sekolah 

41,42 43,44 4 

Mampu memenuhi tugas dan 

pekerjaan di rumah dan di 

sekolah 

45,46 47,48 4 

Mampu mencapai prestasi di 

sekolah 

49,50 51,52 4 

Total 52 

 

3.5.2 Instrumen Penelitian Optimisme 

` Penyusunan instrumen optimisme diadaptasi berdasarkan teori 

dan alat ukur yang dikembangkan oleh Seligman yaitu ASQ. 

Menggunakan metode paired comparison (perbandingan pasangan). 

Pengisian angket dilakukan dengan meminta siswa untuk memilih 

jawaban yang sesuai dengan karakteristik diri sendiri. Skala pengukuran 

pada angket ini menggunakan korelasi berpasangan, siswa menjawab 
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dengan tegas antara pilihan jawaban positif atau negatif. Adapun kisi-

kisi instrumen diturunkan dari dimensi optimisme dalam tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Optimisme 

(sebelum uji kelayakan) 

Variabel Aspek Indikator Pernyataan Σ 

Optimisme  Permanence Siswa memandang 

peristiwa baik sebagai 

hal menetap (PmG) dan 

peristiwa buruk sebagai 

hal yang sementara 

(PmB). 

3,8,9,11, 

12,13,14 

1,2,4,

5,6,7,

10 

14 

 Pevasiveness Siswa memandang 

peristiwa baik sebagai 

hal menyeluruh (PvG) 

dan peristiwa buruk 

sebagai hal yang 

spesifik (PvB). 

17,20,22, 

25,26,27, 

28 

15,16

,18,1

9,21,

23,24 

14 

 Personalizat

ion 

Siswa memandang 

peristiwa baik dari 

internal (PsG) dan 

memandang peristiwa 

buruk dari eksternal 

(PsB). 

32,33,34, 

38,39,40, 

41 

29,30

,31,3

5,36,

37,42 

14 

Total 42 

 

3.6 Uji Coba Alat Ukur 

 Pengembangan instrumen dilakukan melalui tiga tahap 

pengujian sebagai berikut: 

3.6.1 Uji kelayakan instrumen 

 Uji kelayakan instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan instrumen dari segi isi, konstruk dan bahasa. Penguji 

kelayakan instrumen harga diri dan optimisme dilakukan oleh tiga dosen 

ahli yaitu Dr. Suherman, M.Pd., Dr. Nandang Budiman, M.Pd., dan Dr. 

Ipah Saripah, M.Pd. Uji kelayakan instrumen dilakukan dengan meminta 

koreksi dan pendapat dari dosen ahli untuk memberikan penilaian pada 

setiap item dengan kualifikasi memadai (M) dan tidak memadai (TM ). 
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Item yang diberi tanda checklist (M) menyatakan item dapat digunakan 

dan item yang diberi tanda checklist (TM ) memiliki dua kemungkinan 

yaitu item tidak dapat digunakan atau dapat digunakan setelah dilakukan 

revisi. 
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Tabel 3.4 

Hasil Judgment Instrumen Harga Diri 

Ket No Item Σ 

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

3,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 

49 

Revisi 2,4,11 3 

Total 52 

 

Tabel 3.5 

Hasil Judgment Instrumen Optimisme 

Ket No Item Σ 

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

22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,4

0,41,42 

33 

Revisi 19,25,35 3 

Total 42 

 

3.6.2 Uji keterbacaan 

 Uji keterbacaan dilakukan pada lima orang peserta didik kelas 

VIII SMPN 1 Lembang. Uji keterbacaan dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana pernyataan-pernyataan dapat dipahami oleh subjek 

penelitian. Berdasarkan hasil uji keterbacaan, responden dapat 

memahami dengan baik seluruh item pernyataan. Disimpulkan seluruh 

item pernyataan yang ada baik dari segi bahasa maupun makna dan 

dapat dimengerti oleh peserta didik kelas VIII SMPN 1 Lembang dan 

dapat digunakan untuk penelitian. 

 

3.6.3 Uji validitas instrumen 

 Uji validitas instrumen adalah menguji seberapa jauh instrumen 

dapat  mengukur indikator variabel penelitian (Suminto & Widhiarso, 

2015, hlm 34). Uji validitas item yang dilakukan dalam penelitian 

adalah seluruh item yang terdapat dalam kuesioner yang mengungkap 

harga diri dan optimisme. Uji validitas menggunakan Rasch Model 

dengan bantuan aplikasi Winstep versi 3.73 dengan kriteria MNSQ, 
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ZSTD, dan Pt Mean Corr. Kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

item yang tidak sesuai  sebagi berikut.  

Tabel 3.6 

Kriteria Validitas Item 

Outfit Mean Square (MNSQ) 0,5<MNSQ<1,5 

Outfit Z-Standard (ZSTD) -2,0<ZSTD<+2,0 

Point Measure Correlation (Pt Mean 

Corr) 

0,4<Pt Measure Corr<0,85 

(Suminto & Widhiarso, 2015, hlm 111) 

 Berdasarkan uji validitas yang menggunakan Rasch Model, 

sebanyak 2 item pada instrumen harga diri tidak memenuhi kriteria. Item 

yang tidak memenuhi kriteria merupakan item yang tidak valid sehingga 

tidak digunakan atau dibuang. Berikut disajikan item-item pernyataan 

setelah validitas pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen Harga Diri 

Kesimpulan Item Σ 

Item valid  

(digunakan) 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,4

7,48,49,50,51,52, 

50 

Item tidak valid 

(tidak 

digunakan) 

1,42 2 

 

 Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan Rasch Model, 

sebanyak 6 item pada instrumen optimisme tidak memenuhi kriteria. 

Item yang tidak memenuhi kriteria merupakan item yang tidak valid 

sehingga tidak digunakan atau dibuang. Berikut disajikan item-item 

pernyataan setelah validitas pada tabel 3.8 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Optimisme 

Kesimpulan Item Σ 

Item valid  

(digunakan) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,

37,38,39,40 

36 

Item tidak valid 10,12,23,25,30,41 6 
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(tidak 

digunakan) 

 

3.7 Uji reliabilitas instrumen 

 Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian suatu instrumen 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah 

baik (Arikunto, 2016, hlm. 178). Uji reliabilitas untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas instrumen menggunakan Rasch Model dengan 

bantuan aplikasi Winstep 3.73. Untuk mengetahui nilai reliabilitas 

responden dan reliabilitas item, dapat dilihat kriteria nilai person 

reliability dan item reliability. Karena nilai alpha cronbach (mengukur 

reliabilitas yaitu interaksi antara person dan item secara keseluruhan), 

sebagai berikut. 

Tabel 3.9 

Kriteria Nilai Alpha Cronbach  

Rentang Kategori 

<0,5 Buruk 

0,5-0,6 Jelek 

0,6-0,7 Cukup 

0,7-0,8 Bagus 

>0,8 Bagus sekali 

(Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm 109) 

 

Kriteria nilai person reliability dan item reliability, dinyatakan sebagai 

berikut. 

Tabel 3.10 

Kriteria Item Reliability dan Person Reliability 

Rentang Kategori 

<0,67 Lemah 

0,67-0,8 Cukup 

0,81-0,9 Bagus 

0,91-0,94 Bagus Sekali 

>0,94 Istimewa 

(Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm. 109) 

 Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakann 

Rasch Model, yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3.11 

Uji Reliabilitas Harga Diri 

No Deskriptif Separation Reliabilitas Alpha 

Cronbach 

1. Person 2.17 0,83 0,84 

2. Item 3,81 0,94 

 

 Hasil uji reliabilitas instrumen harga diri menunjukkan nilai 

reliabilitas person sebesar 0,83 berada pada kategori bagus sedangkan 

reliabilitas item sebesar 0,94 berada pada kategori bagus sekali. Adapun 

nilai alpha cronbach sebesar 0,84, yang berarti interaksi antar responden 

dan item secara keseluruhan berada pada kategori bagus sekali dan 

memenuhi kriteria reliabel. 

 Adapun hasil uji reliabilitas optimis yang dilakukan 

menggunakan rasch model, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.12 

Uji Reliabilitas Optimisme 

No Deskriptif Separation Reliabilitas Alpha 

Cronbach 

1. Person 1,57 0,74 0,74 

2. Item 4,43 0,95 

 

 Hasil uji reliabilitas instrumen optimisme menunjukkan nilai 

reliabilitas person sebesar 0,74 berada pada kategori cukup sedangkan 

reliabilitas item sebesar 0,95 berada pada kategori istimewa. Adapun 

nilai alpha cronbach sebesar 0,74, yang berarti interaksi antar responden 

dan item secara keseluruhan berada pada kategori bagus dan memenuhi 

kriteria reliable. 

 

3.8 Kisi-kisi intrumen setelah uji coba  

 Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan Rasch 

Model, diketahui terdapat  item yang tidak valid (dibuang). Setelah 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dapat diketahui instrumen yang 

layak untuk digunakan disajikan dalam tabel 3.13 dan 3.14. 

Tabel 3.13 

Kisi-Kisi Instrumen Harga Diri 

(setelah uji kelayakan) 
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Variabel Aspek Indikator Pernyataan Σ 

(+) (-) 

Harga 

diri 

Keberartian 

significance 

 

Menerima diri sendiri 2 3,4 3 

Mendapatkan 

penghormatan dari teman 

5,6 7,8 4 

Mendapatkan perhatian 

dari orang tua 

9,10 11,12 4 

Mendapatkan perhatian 

dari guru 

13,15 14,16 4 

Kebajikan  

virtue 

Patuh terhadap aturan 

agama 

17,19 18,20 4 

Patuh terhadap moral dan 

nilai dilingkungan sosial 

21,24 22,23 4 

Patuh terhadap aturan 

sekolah 

26 25,28 3 

Kekuatan 

power 

Mampu mengendalikan 

perilaku diri sendiri 

29,31 30,32 4 

Mampu mempengaruhi 

teman 

33,34 35,36 4 

Mendapatkan pengakuan 

dari teman 

37,38 39,40 4 

Kompetensi 

competence 

Terlibat dalam kegiatan 

sekolah 

41 43,44 3 

Mampu memenuhi tugas 

dan pekerjaan di rumah 

dan di sekolah 

45,46 47,48 4 

Mampu mencapai prestasi 

di sekolah 

49,50 51,52 4 

Total 50 

 

 

 

Tabel 3.14 

Kisi-Kisi Instrumen Optimisme 

(setelah uji kelayakan) 

Variabel Aspek Indikator Pernyataan Σ 
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Optimisme  Permanence Siswa memandang 

peristiwa baik 

sebagai hal menetap 

(PmG) dan peristiwa 

buruk sebagai hal 

yang sementara 

(PmB). 

3,8,9,

11,13

,14 

1,2,4,

5,6,7 

12 

Pevasiveness Siswa memandang 

peristiwa baik 

sebagai hal 

menyeluruh (PvG) 

dan peristiwa buruk 

sebagai hal yang 

spesifik (PvB). 

17,20

,22,,2

6,27,

28 

15,16

,18,1

9,21,

24 

12 

Personalization Siswa memandang 

peristiwa baik dari 

internal (PsG) dan 

memandang peristiwa 

buruk dari eksternal 

(PsB). 

32,33

,34,3

8,39,

40 

29,31

,36,3

7,42 

12 

Total 36 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian hubungan 

harga diri dengan optimisme peserta didik kelas VIII SMPN 1 Lembang 

sebagai berikut. 

3.9.1 Tahap Persiapan 

3.9.1.1 Kajian literatur 

3.9.1.2 Identifikasi masalah 

3.9.1.3 Penyusunan proposal penelitian 

3.9.1.4 Pelaksanaan seminar proposal penelitian pada mata 

kuliah Penelitian Bimbingan dan Konseling 

3.9.1.5 Pengajuan permohonan dosen pembimbing 

3.9.1.6 Penyusunan Bab 1 

3.9.1.7 Penyusunan Bab 2 

3.9.1.8 Perizinan kepada Kesbang, Disdik dan Sekolah SMPN 

1 Lembang 
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3.9.2 Tahap Pelaksanaan 

3.9.2.1 Penyusunan instrumen berupa angket untuk 

mengumpulkan data 

3.9.2.2 Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 

angket kepada peserta didik 

3.9.2.3 Analisis data 

3.9.3 Tahap akhir 

3.9.3.1 Pengolahan data 

3.9.3.2 Menarik Kesimpulan 

3.9.3.3 Menyusun skripsi hingga akhir 

 

3.10 Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam 

harga diri merupakan kuesioner tertutup dengan skala Guttman. 

Kuesioner yang digunakan dalam optimisme merupakan metode Paired 

Comparison  (perbandingan pasangan). Kuesioner memiliki alternatif 

jawaban dan responden menjawab setiap pernyataan dengan 

memberikan tanda silang (X) pada kolom yang disediakan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner bertujuan sebagai cara atau 

alat dalam mengumpulkan data yang diteliti yaitu peserta didik kelas 

VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

3.11 Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan untuk mengukur tingkat harga diri 

dan optimisme serta mengetahui hubungan harga diri dengan optimisme. 

Untuk mengetahui korelasi antara harga diri dengan optimisme yaitu 

menggunakan SPSS. 

 

3.11.1 Verifikasi Data 

 Verifikasi data merupakan langkah dalam pemeriksaan data 

yang diperoleh dengan cara menyeleksi atau memilih data yang 

memadai untuk diolah. Tahap verifikasi data sebagai berikut: (1) 

mengecek jumlah angket yang terkumpul sehingga diperoleh jumlah 

yang sama antara sampel; (2) memeriksa data sesuai dengan petunjuk 

pengisian dan layak untuk dijadikan subjek penelitian; (3) 

merekapitulasi data dengan tahap penyekoran yang telah ditetapkan; (4) 
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menginpun data kedalam microsoft excel untuk diolah menggunakan 

Rasch dan SPSS; (5) melakukan perhitungan statistik untuk mengetahui 

hubungan harga diri dengan optimisme.  

 

3.11.2 Penyekoran Data 

 Penyekoran data dilakukan dengan memberi skor pada setiap 

jawaban peserta diidk sesuai dengan bobot skor yang telah ditentukan 

pada setiap jawaban. Instrumen harga diri menggunakan skala Guttman 

dengan dua alternatif jawaban yaitu ya/tidak. Setiap alternatif jawaban 

mempunyai skor sebagai berikut. 

Tabel 3.15 

Kategori Pemberikan Skor Alternatif Jawaban Harga Diri 

Pernyataan Skor Alternatif Jawaban 

Ya Tidak 

Positif (+) 1 0 

Negatif (-) 0 1 

 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki skor 1 atau 0 dengan 

bobot sebagai berikut. 

3.11.2.1 Untuk pilihan jawaban Ya memiliki skor 1 pada pernyataan 

positif dan skor 0 pada pernyataan negatif 

3.11.2.2 Untuk pilihan jawaban Tidak memiliki skor 1 pada pernyataan 

negatif dan skor 0 pada pernyataan positif.  

 Instrumen optimisme menggunakan metode paired comparison 

(perbandingan pasangan) dengan dua alternatif jawaban yaitu A/B. 

Setiap alternatif jawaban mempunyai skor tergantung kepada pernyataan 

optimisme dan pesimisme. Setiap alternatif jawaban yang menunjukkan 

optimisme memiliki skor 1, dan pada setiap alternatif jawaban yang 

menunjukkan pesimisme memiliki skor 0.    

 

3.11.3 Kategorisasi Data 

 Penentuan kategorisasi data harga diri berpedoman pada 

kategorisasi skor menurut Azwar (2012, hlm. 149) dengan rentang dan 

kategori yang disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 3.16 

Kategorisasi Umum Harga Diri 

Rentang Kategorisasi 
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X≥ (Mean + SD) X > 2,32 Tinggi 

(Mean – SD)≤ X (Mean + SD) 2,32 - 0,86 Sedang 

X≤ (Mean – SD) X < 0,86 Rendah 

 

Tabel 3.17 

Kategorisasi Per Aspek Harga Diri 

Aspek Skor 

Tinggi Sedang Rendah 

Keberartian 

(significance) 

 X> 2,19 2,19 – 0,25 X<0,25 

Kebajikan (virtue) X> 4,59 4,59 – 2,05 X< 2,05 

Kekuatan (power) X> 1,95 1,95 – (-0,17) X<(-0,17) 

Kompetensi 

(competence) 

X> 2,93 2,93 – 0,53 X< 0,53 

 

 Kategorisasi data optimisme dikelompokkan menjadi 2 

kategori yaitu optimisme dan pesimisme. Penentuan kategori optimisme 

dan pesimisme adalah dengan melihat person measure setiap responden 

yaitu sebagai berikut.  

Tabel 3.18 

Kategorisasi Umum Optimisme 

Rentang Kategorisasi 

Person measure > logit 0 Optimisme 

Person measure < logit 0 Pesimisme 

 

Tabel 3.19 

Kategorisasi Per Aspek Optimisme 

Aspek Optimisme Pesimisme 

Permanence Person measure > logit 0 Person measure < logit 0 

Pervasiveness Person measure > logit 0 Person measure < logit 0 

Personalization Person measure > logit 0 Person measure < logit 0 

 

 Interpretasi kategori harga diri peserta didik berdasarkan 

kategori, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.20 
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Interpretasi Kategori Harga Diri 

Kategori Interpretasi 

Tinggi Peserta didik memiliki kemampuan tinggi pada aspek 

significance, virtue, power dan performance yang 

ditunjukkan dalam sikap dapat menerima dan 

mengapresiasi diri sendiri, memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap hidup, mampu memberikan penghormatan, 

toleransi terhadap orang lain dan mampu mencapai 

kesuksesan dalam akademik dan terampil dalam bidang 

sosial. 

Sedang Peserta didik memiliki kemampuan cukup pada aspek 

significance, virtue, power dan performance yang 

ditunjukkan dalam sikap cukup dapat menerima diri 

sendiri, mampu menghormati orang lain, memiliki 

pertahanan diri yang cukup dan memiliki prestasi yang 

sedang. 

Rendah Peserta didik memiliki kemampuan yang kurang pada 

aspek significance, virtue, power dan performance yang 

ditunjukkan dalam sikap tidak mampu menerima dan 

menghargai diri sendiri, merasa dirinya tidak bahagia, 

menganggap hidup bukan tanggung jawab diri sendiri, 

menganggap tidak penting dalam berhubungan dengan 

orang lain, tidak mampu mengatasi masalah dan memiliki 

keterampilan sosial yang rendah.  

 

Tabel 3.21 

Interpretasi Kategorisasi Optimisme 

Kategori Deskripsi 

Pesimis Peserta didik sangat memiliki penjelasan pandangan 

negatif terhadap peristiwa/kejadian baik dan buruk yang 

dialaminya. peserta didik memandang kejadian buruk 

bersifat menetap, memiliki penyebab umum, berpengaruh 

terhadap seluruh aspek kehidupan, dan menyalahkan diri 

sendiri karena mengalami kegagalan. sebaliknya, peserta 

didik memandang kejadian baik bersifat sementara, 

memiliki penyebab khusus, hanya sebuah keberuntungan, 

dan mengandalkan faktor eksternal atas keberhasilannya.  
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Optimis Peserta didik sangat memiliki penjelasan dan pandangan 

positif terhadap peristiwa/kejadian baik dan buruk yang 

dialaminya. Peserta didik sangat meyakini bahwa 

peristiwa/kejadian baik bersifat menetap dan 

peristiwa/kejadian buruk bersifat sementara. Peserta didik 

sangat mampu menjelaskan bahwa kejadian/peristiwa baik 

memiliki penyebab umum dan peristiwa/kejadian buruk 

memiliki penyebab khusus. Peserta didik sangat memiliki 

pemahaman bahwa peristiwa/kejadian baik disebabkan 

oleh dirinya sendiri dan peristiwa/kejadian buruk 

disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dikontrol.  

 

3.11.4 Uji Korelasi Data 

 Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak 

hubungan antara harga diri dan optimisme. Data harga diri dan 

optimisme merupakan data tidak normal sehingga teknis analisis data 

yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment Pearson . Uji 

korelasi dilakukan dengan aplikasi SPSS 23.  

 

3.11.6 Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara harga diri dengan 

optimisme pada peserta didik kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Ho = ρ ≠ 0 artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X 

(harga diri) dengan variabel Y (optimisme) 

Ha = ρ ≠ 0 artinya terdapat hubungan antara variabel X (harga 

diri) dengan variabel Y (optimisme) 

 Adapun kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu 

sebagai berikut. 

 

Jika nilai sig.<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

Jika nilai sig.>0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

signifikan.  

 

 


