
39 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan dilakukannya 

pencatatan data hasil penelitian secara nyata dalam bentuk data numerikal atau 

angka sehingga memudahkan proses analisis dan penafsirannya dengan 

menggunakan perhitungan-perhitungan statistik (analisis statistik). Pendekatan 

kuantitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran umum dari komunikasi 

interpersonal dan penyesuaian diri siswa di sekolah.  

2. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan cara mengolah, menganalisis, 

menafsirkan dan menyimpulkan data hasil penelitian yaitu antara komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

  Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah seluruh siswa kelas X 

SMA Negeri 10 Bandung tahun ajaran 2009/2010. Adapun sampel penelitian 

yang akan diteliti diambil secara random (acak), artinya semua subjek di dalam 
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populasi berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 

penelitian (Arikunto, 1998:120).  

Secara operasional, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan 

patokan yang dikemukakan oleh Surakhmad (Riduan, 2005:65) menjelaskan 

bahwa bila populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, dan 

jika berada di antara 100 sampai 1000, maka dipergunakan sampel sebesar 15% - 

50% dari jumlah populasi.  

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Riduwan (2006:65) yaitu sebagai berikut. 

S = 15% +  1000 – n      (50% - 15 %)  

  1000 - 100 

Dimana : S = jumlah sample yang diambil 

n = jumlah anggota populasi   

S = 15% + 1000 – 439   (50% - 15 %)  

       1000 – 100 

S = 15% +   561    (35 %)  
          900 
 

= 15% + 0,62 (35%) 

 = 15% + 21,7% 

 = 36,7% dibulatkan menjadi 37 % 

Jadi jumlah sample sebesar  37 % X 439= 162,43 

      = 162 orang sampel      
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 Dari jumlah populasi sebanyak 439 orang, yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini hanya 162 orang. Berikut disajikan jumlah populasi dan sampel 

penelitian pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 
Jumlah Anggota Populasi dan Sampel 

Siswa Kelas X SMA Negeri 10 Bandung 
 

Tahun Ajaran Kelas Jumlah  

 

 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

 

 

X-1 44 

X-2 44 

X-3 44 

X-4                     43 

X-5 43 

X-6 45 

X-7 44 

X-8 44 

X-9 44 

X-10 44 

Jumlah Keseluruhan  439 

Jumlah sampel 162 

 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang akan diteliti yaitu komunikasi interpersonal dan 

penyesuaian diri siswa di sekolah. Kedua variabel tersebut dapat didefinisikan 

secara operasional sebagai berikut. 

 

 

 



42 

 

 

1. Komunikasi Interpersonal  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal 

adalah suatu pengiriman pesan-pesan dari siswa dan diterima oleh siswa lain 

atau sekelompok siswa yang didalamnya ada umpan balik yang langsung atau 

respons terhadap lawan bicara, kehangatan, dan fokus terhadap pembahasan 

yang disampaikan yang disertai adanya keterbukaan dan empati, saling 

mendukung dan sikap positif, keseimbangan, kepercayaan, kesegaran, 

manajemen interaksi, pengungkapan dan kepedulian terhadap orang lain, yang 

ditunjukkan oleh skor yang didapat dari hasil penyebaran angket. 

 

2. Penyesuaian Diri Siswa 

     Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyesuaian diri siswa adalah  

interaksi siswa dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan dengan 

lingkungannya yang dalam ini lingkungan sekolah, didalamnya ada 

penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial.  

Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya 

sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan 

lingkungan sekitarnya. Individu menyadari, memahami dan menerima 

sepenuhya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya dan 

mampu bertindak obyektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. 

Penyesuaian sosial memiliki arti sebagai suatu kemampuan seseorang 

dalam berinteraksi dengan realitas, situasi dan hubungan interpersonal secara 

efektif. maka penyesuaian sosial siswa  yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah kemampuan siswa untuk (a) melakukan hubungan interpersonal dengan 

teman, guru, dan guru pembimbing, (b) menjalin persahabatan dengan teman 

sekelas dan di luar kelas, (c) penerimaan diri terhadap tata tertib atau peraturan 

sekolah, (d) partisipasi dalam kelompok belajar, (e) partisipasi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Penyesuaian diri siswa ini ditunjukan dengan skor yang 

didapat dari hasil penyebaran angket. 

 

D. Pengembangan Alat Pengumpul Data Komunikasi Interpersonal dan 

Penyesuaian Diri Siswa 

1.  Alat Ukur Komunikasi Interpersonal  

Data yang diungkap dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal, 

maka dikembangkan alat ukur berbentuk kuesioner atau angket yang dapat 

mengungkap komunikasi interpersonal siswa. Intrumen komunikasi 

interpersonal adalah instrumen yang dibuat sendiri oleh peneliti. 

 

2. Alat Ukur Penyesuaian Diri 

Data yang diumgkap selanjutnya dalam penelitian ini adalah penyesuaian 

diri. Instrumen penyesuaian diri yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hasil konstruksi Ipah Latipah (2004) yang dimodifikasi seperlunya oleh 

penulis. Instrumen yang dikembangkan berbentuk kuesioner yang merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2007: 142). Tipe kuesioner 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah Self-Administrated 

Questionnaire, yaitu kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. 

 

3. Pengembangan Kisi-kisi Instrumen Komunikasi Interpersonal dan 

Penyesuaian Diri Siswa 

Kisi-kisi untuk mengungkap komunikasi interpersonal dan penyesuaian 

diri siswa dikembangkan dari definisi operasional variabel penelitian. 

Berdasarkan konstruk tersebut, kisi-kisi alat pengumpul data untuk 

selanjutnya dijabarkan dalam bentuk item-item pernyataan. Adapun kisi-kisi 

instrumen untuk mengungkap komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri 

dijabarkan dalam tabel berikut.  

 

Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Komunikasi Interpersonal 

(Sebelum Validasi) 
 
 

Aspek Indikator Item Pertanyaan Jumlah 

+ - 

Respons 
terhadap 
lawan 
bicara  

 

Keterbukaan dan empati 1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 

5,6 11 

Pengungkapan  12,14,15, 
16,17,18 

13 7 

Kesegaran  19,21,22, 
23,24 

20 6 

Kehangatan  Kepedulian Terhadap 
Orang lain  

25,26,27, 
28,29 

_ 5 
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Kepercayaan  30,31,32, 
33,35 

34 6 

Keseimbangan  36,37,38, 
39,40,41, 
42,43,44 

_ 9 

Fokus terhadap 
pembahasan 
yang 
disampaikan 

Manajemen Interaksi  45,46,47, 
48,49,50, 

51 

_ 7 

Saling Mendukung dan 
Sikap Positif 

52,55,56,57, 
58,59,60,61, 
62,63,64,65, 
66,67,68,69 
,70,73,74,75 

53,54,71,72 24 

 

Tabel 3.3 
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Penyesuaian Diri 

(Sebelum Validasi) 
 

Aspek Indikator Item Pertanyaan Jumlah 

+ - 

Penyesuaian 
Pribadi 

 

kemampuan melihat diri 
secara positif  

1,2,3,4,5,7 

 
6 7 

kemampuan mengamati 
secara realistis 

8,9,10,11, 

1213,14 

 

- 7 

Kemampuan bekerja 
secara berarti 

15,16,17,18, 

 
19 5 

kemampuan 
mengekspresikan emosi 
secara tepat 

20,22,23, 

24,27,28 
21,25,26, 9 

Penyesuaian 
Sosial  

melakukan hubungan 
interpersonal dengan 
teman, guru, dan guru 
pembimbing 

29,30,31,32, 

33,34.35,36 

 

 

- 8 

menjalin persahabatan 
dengan teman sekelas 
dan di luar kelas  

37,38,39,40, 

41,42,43,44,45 

 

- 9 

penerimaan diri terhadap 
tata tertib atau peraturan 
sekolah 
 

46,47,48,49, 

50,51,52,53 

 

- 8 
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partisipasi dalam  
kelompok belajar 

54,55,56,57 

,58,59,60,61,62 

 

- 9 

partisipasi dalam 
kegiatan ekstrakurikuler 

63,64,65,66, 

67,68 
- 6 

 

 

4. Uji Coba Alat Ukur 

Alat ukur yang telah disusun, kemudian ditimbang (judgment) kepada dosen 

ahli Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan untuk mengetahui apakah alat 

ukur tersebut cukup baik untuk mengukur kontribusi komunikasi interpersonal 

terhadap penyesuaian diri siswa di sekolah. Selanjutnya hasil penilaian dosen 

tersebut dijadikan pedoman dalam merekonstruksi alat ukur yang dianggap masih 

belum baik menjadi lebih layak dan dapat disebarkan kepada populasi penelitian. 

Penilai memberikan penilaian pada setiap item dengan kualifikasi Memadai (M) 

dan Tidak memadai (TM). Item yang diberi nilai M menyatakan bahwa item 

tersebut bisa digunakan, dan item yang diberi nilai TM menyatakan dua 

kemungkinan yaitu item tersebut tidak bisa digunakan atau diperlukannya revisi 

pada item tersebut. 

Kemudian alat pengumpul data hasil judgement tersebut diujicobakan agar 

diketahui keterandalan secara empirik dari alat yang disusun. Pengujian ini 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 

a. Uji Keterbacaan Item Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri 

Siswa 

Sebelum instrumen komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri diuji 

validitas, instrumen tersebut di uji keterbacaan kepada kepada lima orang siswa 
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kelas X SMA 10 Bandung  yang terdiri atas tiga orang siswi dan dua orang siswa 

pada tanggal  15 Desember 2009. Uji keterbacaan ini dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana keterbacaan instrumen tersebut dari segi kata-kata yang kurang 

dipahami, sehingga kalimat dalam pernyataan dapat disederhanakan tanpa 

mengubah maksud dari pernyataan tersebut. 

Setelah uji keterbacaan maka untuk pernyataan-pernyataan yang tidak 

dipahami kemudian direvisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dimengerti 

oleh siswa kelas X SMAN 10 Bandung dan kemudian dilakukan uji validitas. 

 

b. Uji Validitas Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri Siswa 

Uji validitas merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Pengujian validitas butir item 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengujian validitas konstruk seluruh 

item yang terdapat dalam angket yang mengungkap komunikasi interpersonal dan 

penyesuaian diri. Kegiatan uji validitas butir item ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 2004: 267).  

Angket yang disusun kemudian diuji cobakan untuk mengetahui validitas 

secara empiris. Dari hasil uji coba angket diperoleh sebuah angket yang 

memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai pengumpul data. 

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian menggunakan rumus 

korelasi product-moment dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007. 
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Keterangan : 

  r xy         : Koefisien korelasi yang dicari   

   ∑ x  : Jumlah skor item 

∑ y : Jumlah skor total (seluruh item) 

N : Jumlah responden 

       

             (Arikunto, 2002: 245) 

Semakin tinggi nilai validitas soal menunjukkan semakin valid 

instrumen tersebut digunakan dalam penelitian di lapangan.  

Untuk melihat signifikansinya digunakan rumus t dengan 

memasukkan harga r ke dalam rumus berikut. 

 

                                               

Dimana : 

T = harga t untuk tingkat signifikansi 

R = Koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

  (Sudjana, 2005:380) 

2

2

1

n
t r

r

-
=

-
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Setelah diperoleh thitung selanjutnya membandingkannya dengan ttabel 

untuk mengetahui tingkat signifikansinya dengan ketentuan thitung > ttabel.  

  Hasil perhitungan melalui rumus di atas, item komunikasi interpersonal 

yang valid sebanyak 43 item dari 51 item uji coba. Untuk item penyesuaian diri 

diperoleh 53 item yang valid dari 68 item yang di uji coba. Berikut disajikan 

nomor item komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri siswa yang valid dan 

yang tidak valid pada table 3.4 dan 3.5 sebagai berikut. 

 
Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Komunikasi Interpersonal  
 

Kesimpulan No. Item  Jumlah 
Valid 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 

43 

Tidak Valid 3, 12, 26, 30, 33, 34, 43, 46 8 

 
 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Penyesuaian Diri 

 
Kesimpulan No. Item  Jumlah 

Valid 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 51 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 

65, 66, 67, 68 

53 

Tidak Valid 1, 2, 4, 5, 6, 18, 20, 25, 28, 40, 44, 50, 58, 59, 63 15 

 

Setelah dilakukan ujicoba terhadap angket yang disebarkan di SMA Negeri 

10 Bandung untuk kelas X- 6 pada tanggal 15 Desember 2009, maka terdapat 

beberapa perubahan pada kisi-kisi angket pengungkap komunikasi interpersonal 

dan penyesuaian diri siswa. 
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Tabel 3.6 
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Komunikasi Interpersonal  

(Sesudah Validasi) 
 

Aspek Indikator Item Pertanyaan Jumlah 

+ - 

Respons 
terhadap 
lawan 
bicara  

 

Keterbukaan dan empati 1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 

5,6 11 

Pengungkapan  12,14,15, 
16,17,18 

13 7 

Kesegaran  19,21,22, 
23,24 

20 6 

Kehangatan  Kepedulian Terhadap 
Orang lain  

25,26,27, 
28,29 

_ 5 

Kepercayaan  30,31,32, 
33,35 

34 6 

Keseimbangan  36,37,38, 
39,40,41, 
42,43,44 

_ 9 

Fokus 
terhadap 
pembahasan 
yang 
disampaikan 

Manajemen Interaksi  45,46,47, 
48,49,50, 

51 

_ 7 

Saling Mendukung dan 
Sikap Positif 

52,55,56,57, 
58,59,60,61, 
62,63,64,65, 
66,67,68,69 
,70,73,74,75 

53,54,71,7
2 

24 

 

Tabel 3.7 
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Penyesuaian Diri 

(Sebelum Validasi) 
 

Aspek Indikator Item Pertanyaan Jumlah 

+ - 

Penyesuaian 
Pribadi 

 

kemampuan melihat diri 

secara positif  

3,7 

 
- 2 

kemampuan mengamati 

secara realistis 

8,9,10,11, 

12,13,14 

 

- 7 
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Kemampuan bekerja 
secara berarti 

15,16,17, 

 
19 4 

kemampuan 
mengekspresikan emosi 
secara tepat 

22,23, 

24,27, 
21,26, 6 

Penyesuaian Sosial  melakukan hubungan 
interpersonal dengan 
teman, guru, dan guru 
pembimbing 

29,30,31,32, 

33,34.35,36 

 

 

- 8 

menjalin persahabatan 
dengan teman sekelas 
dan di luar kelas  

37,38,39, 

41,42,43,45 

 

- 7 

penerimaan diri terhadap 
tata tertib atau peraturan 
sekolah 

46,47,48,49, 

51,52,53 

 

- 7 

partisipasi dalam  
kelompok belajar 

54,55,56,57 

60,61,62 

 

- 7 

partisipasi dalam 
kegiatan ekstrakurikuler 

64,65,66, 

67,68 
- 5 

 

 

c. Uji Reliabilitas Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri Siswa 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,2006:178). Uji reliabilitas dimaksudkan 

untuk mengetahui keterandalan alat ukur atau ketetapan alat ukur.  Jika suatu alat 

ukur yang memiliki reliabilitas baik maka alat ukur tersebut dapat memberikan 

skor yang relatif sama pada seorang responden jika responden tersebut mengisi 

kuesioner itu pada waktu yang berbeda. 

Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode Alpha dengan 

menggunakan program Microsoft Excel 2007. Rumus yang digunakan untuk 
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mencari reliabilitas alat ukur tentang perilaku heteroseksual siswa adalah dengan 

menggunakan rumus metode Alpha sebagai berikut. 

 

                                   ²
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Dimana: 

  r11 = Nilai Reliabilitas 

∑ σi²  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

σi² = Varians total 

N = Jumlah item 

 (Arikunto, 2001:109) 

 Guilford (Furqon, 1999: 113) mengatakan harga reliabilitas berkisar 

antara -1 sampai dengan +1, harga reliabilitas yang diperoleh berada di antara 

rentangan tersebut. Dimana makin tinggi harga reliabilitas instrument maka 

semakin kecil kesalaan yang terjadi, dan makin kecil harga reliabilitas maka 

semakin tinggi kesalahan yang terjadi. Fraenkel & Wallen (Nurjanni, 2006: 124) 

mempunyai patokan bahwa sedikitnya 0,70 sebagai harga minimal bagi teliabilitas 

instrumen pengumpul data yang dikumpulkan. 
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Tabel 3.8 
Interpretasi Nilai Keeratan Hubungan (Korelasi) 

 
Antara 0, 800 – 1, 000 Sangat tinggi 

Antara 0, 600 – 0, 799 Tinggi 

Antara 0, 400 – 0, 599 Cukup tinggi 

Antara 0, 200 – 0, 399 Rendah 

Antara 0, 000 – 0, 199 Sangat Rendah 

 

(Riduwan, 2008:98) 

 Hasil perhitungan uji coba instrumen komunikasi interpersonal diperoleh 

harga reliabilitas sebesar 0.88 dan penyesuaian diri sebesar 1,01 yang artinya 

bahwa derajat keterandalan instrumen yang digunakan sangat tinggi  artinya 

instrumen ini mampu menghasilkan skor-skor pada setiap item dengan cukup 

konsisten serta layak untuk digunakan dalam penelitian sebagai alat pengumpul 

data. 

 

d. Uji Korelasi  

Uji korlasi dilakukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara 

variabel yang dianalisis. Korelasi antara variabel komunikasi interpersonal dan 

penyesuaian diri diperoleh dengan menggunakan program Microsoft Office Excel 

2007 dengan rumus product moment 
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Keterangan : 

ryx      = Koefisien korelasi product moment 

∑x1   = Jumlah untuk skor variabel x 

∑y1   = Jumlah untuk skor variabel y  

n      = Jumlah sampel 

∑x 2
     = Jumlah skor variabel x yang dikuadratkan  

∑y 2    = Jumlah skor variabel y yang dikuadratkan  

 Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kedua variabel dapat diketahui 

berdasarkan pada pendapat Sugiyono (2001 : 14), yang ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.9 
Kategori Keterikatan Hubungan Variabel  

 

 

e. Uji Koefisien Determinasi  

Penghitungan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besarnya 

persentase kontribusi komunikasi interpersonal terhadap penyesuaian diri siswa. 

Rumus koefisien determinasi (KD) adalah sebagai berikut. 

  No Nilai r Kategori 

1 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Sedang 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 1,00 Sangat Kuat 
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                       KD = r² x 100%     

                                    (Sudjana, 1992 : 369) 

Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi  

r²    = Kuadrat koefisien korelasi  

 

f.  Uji Signifikansi 

  Uji signifikansi digunakan untuk menguji diterima atau tidaknya 

hipotesis, yang sekaligus merupakan tanda keberartian atau ketidakberartian 

hubungan diantara variabel-variabel dengan mencari  thitung dengan rumus, yaitu 

sebagai berikut: 

21

2

r

nr
thitung

−
−=  

   

     (Riduwan, 2008 : 139) 

Keterangan: 

thitung : Nilai t 

r  : Nilai Koefisien Korelasi 

n  : Jumlah Sampel 
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E. Prosedur Pengumpulan Data  

1. Persiapan Pengumpulan Data 

Penelitian merupakan suatu proses maka diperlukan rancangan yang 

matang untuk itu, sebelum memulai penelitian maka langkah awalnya yaitu 

membuat proposal penelitian dan mengkonsultasikannya dengan dosen mata 

kuliah Metode Riset Bimbingan Konseling. Proposal penelitian yang telah 

disahkan oleh dosen mata kuliah diserahkan dengan persetujuan dari dewan 

skripsi untuk selanjutnya mengajukan permohonan pengangkatan dosen 

pembimbing skripsi pada tingkat. 

 

2. Pengajuan Ijin Peneliian  

Perijinan penelitian dilakukan sebagai persiapan selanjutnya untuk 

mengumpulkan data. Proses perijinan penelitian dimaksudkan untuk 

memperlancar pelaksanaan pengumpulan data. Perijinan penelitian dengan 

mengajukan permohonan ijin dari jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan yang memberikan rekomendasi untuk melanjutkan ke tingkat 

Fakultas dan Rektor UPI. Surat izin penelitian yang telah disahkan kemudian 

disampaikan pada kepala sekolah SMA Negeri 10 Bandung. 

 

3. Membuat Rancangan Instrumen Pengumpl Data  

Rancangan instrumen penelitian yang sudah dibuat selanjutnya di 

judgement kepada dosen ahli, yaitu Dra Yusi Riksa Yustiana, M. Pd dan Dra. 
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S.A Lily Nurilah M. Pd untuk memperoleh validitas internal instrumen 

penelitian.  

 

4. Pelaksanaan  pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan di SMA Negeri 10 Bandung dengan 

melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Pengumpulan data berupa 

penyebaran angket yang dilakukan di kelas X dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Mengecek alat pengumpul data, dan mengecek kelengkapan pedoman. 

b. Mengecek siswa yang menjadi sampel dalam penelitian dan menjelaskan 

maksud kedatangan peneiti. 

c. Menjelaskan petunjuk pengerjaan angket kepada siswa, kemudian siswa 

mengisinya. 

d. Mengumpulkan Angket setelah siswa selesai mengisinya.  

e. Mengecek ulang dan memeriksa kelengkapan identitas dan jawaban pada 

setiap lembar jawaban.   

 

F. Prosedur Pengolahan Data  

 1. Penyeleksian Data 

  Penyeleksian data memiliki tujuan untuk menyeleksi data yang dianggap 

layak untuk diolah. Tahapan verifikasi data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:  
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a. Melaksanakan pengecekan jumlah angket yang telah terkumpul harus sama 

dengan jumah angket yang disebarkan sesuai jumlah sampel 

b. Memberikan nomor urut pada setiap angket untuk menghindari kesalahan 

pada saat melaukan rekapitulasi data. 

 

2. Tabulasi Data 

Tabulasi data yaitu perekapan data yang diperoleh dari siswa/sampel 

dengan melakukan penyekoran sesuai dengan tahapan penyekoran yang telah 

ditetapkan. Setelah diakukan tabulasi data maka dilanutkan dengan perhitungan 

statistic sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. 

 

3. Penyekoran Data  

 Penyekoranini menggunakan pernyataan favorable (positif) berdasarkan 

pertimbangan kesesuaian dengan indikator. Penyekoran diakukan secara 

sederhana dengan mengacuu pada pedoman penyekoran sebagai berikut. 

  

Tabel 3.10 
Pola skor angket Komunikasi Interpersonal dan Penyesuaian Diri 

 

Pernyataan 
Pola Skor 

Sangat 
Sesuai Sesuai Kurang 

Sesuai 
Tidak 
Sesuai 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

 



59 

 

 

3. Analisis Data  

Proses analisis data dilakukan setelah seluruh pengumpulan data selesai. 

Data yang terkumpul terdiri dari data kuantitatif mengenai komunikasi 

interpersonal dan penyesuaian diri yang diisi oleh sampel penelitian/siswa. 

Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan bantuan Microsof Office Exel 

2007 sebagai berikut.  

a. Pertanyaan penelitian 1 mengenai gambaran umum komunikasi interpersonal 

siswa SMA Negeri 10 Bandung dijawab melalui distribusi skor responden 

berdasarkan konversi untuk memberikan makna diagnostik terhadap skor. 

Langkah ini dilakukan untuk menentukan kategori komunikasi interpersonal 

siswa SMA Negeri 10 Bandung pada kategori Tinggi (T), Sedang (S), dan 

Rendah (R) dalam bentuk persentase. Pertama, menentukan pengkategorian 

dengan menjumlahkan skor dari 51 item pernyataan (valid) dalam instrumen, 

kemudian dicari panjang interval setiap kelas dengan rumus sebagai berikut :  

 
c = Xn – X1 

       k 
 

Keterangan :  
 
c  = panjang interval kelas 

Xn = Nilai tertinggi 

X1 = Nilai terendah  

k  = banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 (T, S, dan R) 
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Selanjutnya menghitung skor setiap sampel/siswa yang memenuhi kriteria 

pada setiap kategori Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R) kemudian dibuat 

dalam bentuk persentase dengan dibagi oleh jumlah seluruh sampel (162) kali 

100%. 

          (Supranto, 2000 : 64) 

 
b. Pertanyaan penelitian 2 mengenai gambaran umum penyesuaian diri siswa di 

sekolah di jawab dengan menggunakan cara yang sama dengan pertanyaan 

penelitian 1. 

c. Pernyataan penelitian 3 mengenai kontribusi komunikasi interpersonal 

terhadap penyesuaian diri siswa di sekolah di jawab dengan menghitung 

korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel. 

Selanjutnya menghitung koefisien determinasi untuk mengeahui besarnya 

persentase dari korelasi antara variabel. 


