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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah objek pengamatan penelitian yang akan 

menjadi penelitian peneliti, dalam hal ini yakni dukungan sosial dan regulasi 

emosi. 

1.  Variabel tergantung (Y) : Regulasi emosi 

2.  Variabel bebas   (X)  : Dukungan sosial 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2012) definisi operasional adalah tentang variabel yang 

diungkap dalam definisi konsep secara nyata yang diamati dalam ruang lingkup 

sebuah obyek penelitian. Berikut definisi operasional masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Regulasi emosi 

Regulasi emosi yakni kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi sesuai dengan tuntutan 

lingkungan dan tidak merugikan diri sendiri. Pengambilan data dengan skala 

regulasi emosi berdasarkan  aspek-aspek antara lain: dapat memonitor emosi 

(emotions monitoring), mengevaluasi emosi (emotions evaluation), dan 

modifikasi emosi (emotion modificaton). 
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2. Dukungan sosial 

Dukungan sosial adalah suatu bantuan yang berasal dari individu maupun 

kelompok kepada individu lainnya yang baik berupa fisik maupun psikologis 

yang menimbulkan kenyamanan individu dalam menghadapi berbagai situasi. 

Pengumpulan data dengan skala dukungan sosial berdasarkan aspek-aspek 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 

dukungan informasi (Sarafino, 1994). 

C. Populasi, Sampel, dan Pengambilan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti dan 

kemudian akan dikenakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

(Winarsunu, 2007). Populasi didalam penelitian ini merupakan adalah Atlet 

bulutangkis Perkumpulan Masyarakat Solo (PMS) berada di Surakarta yang 

berjumlah 60 atlet dengan rata-rata usia 18-21 tahun dimana remaja yang 

berusia tersebut stabil dalam memahami emosi yang dialami dan mampu 

membuat keputusan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi (Deswita, 2006). 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil individu dari suatu populasi yang dijadikan 

wakil penelitian (Winarsunu, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah Atlet 

bulutangkis Klub PMS (Persatuan Masyarakat Solo) di Surakata berjumlah 52 

orang.  
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3. Teknik Pengambilan Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Sugiyono (2015) menyatakan purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun 

kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:   

a. Atlet bulutangkis PB.PMS (Persatuan Masyarakat Solo) 

b. Usia 18-21 tahun  

D. Metode dan alat pengumpulan data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan oleh penulis (Sugiyono, 

2015). Penelitian yang digunakan dua skala, skala regulasi emosi dan skala 

dukungan sosial dengan alat pengumpulan data kuesioner 

1. Skala Regulasi emosi 

Skala yang dipakai adalah skala regulasi emosi. Regulasi emosi diukur 

dengan menggunakan skala regulasi emosi yang mengacu berdasarkan aspek-

aspek regulasi emosi yang dikemukakan Thompson (1994) yaitu 

mengevaluasi, memodifikasi reaksi emosi, dan memonitor emosi secara 

intensif dan dapat diterima secara sosial untuk menyelesaikan suatu tujuan. 

Skala regulasi emosi ini terdiri dari 35 butir aitem, terdiri dari 17 butir aitem 

favorable dan 18 butir aitem unfavorable. Favorable adalah penjelasan yang 

mendukung, sedangkan unfavorable adalah penjelasan yang tidak medukung. 
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Penyusunaan pertanyaan skala terbagi dari empat jawaban pilihan antara lain, 

SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (tidak sesuai).  

Tabel 3. 1 

Blue print Regulasi Emosi 

No Aspek Indikator 
Nomor-nomor aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Memonitor 

emosi secara 

intensif 

1. Menyadari dan 

memahami proses 

emosi 

12,26 9, 24 

8 
2. Menyadari dan 

memahami proses yang 

terjadi pada perasaan 

dan latar belakang 

tindakannya 

6, 20 3, 35 

2. Mengevaluasi 

emosi 

 

1. Mampu mengelola dan 

menyeimbangkan 

emosi yang sedang 

dialami 

13, 19, 25 17, 21, 34, 16 

17 
2. Tidak terpengaruh pada 

emosi yang sedang 

dialami 

11,23 8, 27, 33 

3. Mampu berpikir 

rasional 

 

5, 29 2, 15 

3. Modifikasi 

emosi secara 

intensif dan 

dapat diterima 

secara sosial 

1. Mengubah emosi 

sehingga mampu 

memotivasi diri 

10, 28, 32 7, 22, 30 

10 
2. Mampu menunjukkan 

sikap optimis terutama 

dalam keadaan tertekan 

4, 18 1, 14 

Jumlah 17 18 35 

 

Pemberian skor aitem Favorable Regulasi Emosi :  

Sangat sesuai          (SS) 4 

Sesuai                     (S) 3 

Tidak sesuai            (TS) 2 

Sangat tidak sesuai  (STS) 1 
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Pemberian skor aitem Unfavorable Regulasi Emosi :  

Sangat sesuai          (SS) 1 

Sesuai                     (S) 2 

Tidak sesuai            (TS) 3 

Sangat tidak sesuai  (STS) 4 

 

2. Skala Dukungan sosial 

Skala dukungan sosial dalam penelitian ini, menggunkan instrumen 

yang disusun oleh peneliti yaitu variabel yang akan diukur dan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai acuan untuk 

menyusun aitem-aitem instrumen yang berupa pernyataan (Azwar, 2012).  

Skala dukungan sosial dibuat berdasarkan aspek-aspek dari Sarafino 

(1994) yang meliputi dukungan penghargaan, dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dukungan penilaian, dan dukungan informasi. Skala dukungan 

sosial berjumlah 32 aitem atas 16 aitem favorable dan 16 aitem unfavorable. 

Penghitungan jawaban mempunyai skor yang berjarak sama yaitu bergerak 

dari 1 sampai dengan 4. Aitem favorable adalah aitem penjelasan yang 

mendukung secara positif terhadap satu pernyataan tertentu. 

Tabel 3. 2  

Blue print Dukungan Sosial 

No Aspek  Indikator 
No.item 

F UF 

1. Dukungan 

Emosional 

Empati, perhatian, dan kepedulian 

dari keluarga 

1,2 12,14 

Empati, perhatian, dan kepedulian 

dari teman 

4, 6 9, 11 
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2. Dukungan 

Penghargaan 

Persetujuan dan penilaian positif 

dari keluarga 

18, 19 29, 30 

Persetujuan dan penilaian positif 

dari teman 

22, 24 25, 27 

3.  Dukungan 

Instrumental 

Dana dan waktu dari keluarga 5, 7 13, 16 

Dana dan waktu dari teman  3, 8 10, 15 

4.  Dukungan 

Informasi  

Nasihat, saran, dan petunjuk dari 

keluarga  

17, 20 28, 31 

Nasihat, saran, dan petunjuk dari 

teman  
21, 23 26, 30 

 Total  
32 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

 Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam suatu penelitian adalah 

validitas. Validitas berasal dari kata validity yang memliki arti sejauhmana 

keelitian suatu tes atau skala dalam melakukan fungsi pengukurannya (Azwar, 

2012). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

relevansi aitem dengan indikator perilaku dan tujuan ukur, yaitu dengan 

validasi logika (logical) yang merupakan bagian dari validasi isi (Azwar, 

2014). Relevansi tersebut memerlukan kesepakatan penilaian dari beberapa 

penilai yang kompeten (expert judgement). Apabila beberapa penilai setuju 

bahwa suatu aitem adalah signifikan, maka aitem itu jelas sebagai aitem yang 

cocok mendukung validitas isi skala. 

2. Reliabilitas 

Bukti instrumen ukur yang berkualitas baik adalah reliabel (reliable), 

yaitu dapat memperoleh nilai yang tepat dengan eror penilaian sedikit (Azwar, 

2014). Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu proses pengukuran bisa 
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dipercaya (Azwar, 2012). Reliabilitas penelitian ini akan diukur dengan teknik 

Alpha Cronbach sehingga dapat menciptakan penilaian reliabilitas yang teliti. 

Semakin besar koefisien reliabilitas, maka akan semakin kecil kesalahan dalam 

pengukuran dan akan semakin reliabel alat ukur yang digunakan. Sebaliknya 

jika koefisien semakin kecil maka akan semakin besar kesalahan saat 

pengukuran dan alat ukur semakin tidak reliabel untuk digunakan.  

F. Metode Analisis data 

Penelitian  menggunakan metode analisis data korelasi product moment. 

Analisis data dapat dilakukan setelah dilakukannya uji prasyarat analisis agar 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari kebenaran yang seharusnya. Uji 

prasyarat yang dimaksud adalah uji normalitas, uji linieritas, dan uji hipotesis. 

Priyanto (2010) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

data yang digunakan terditribusi secara normal atau tidak. Data bisa dikatakan 

normal bila p ˃ 0.05 dan jika p ˂ 0.05 maka data tidak terditribusi normal. 

Sementara itu uji linieritas digunakan untuk mengetahi hubungan antara variabel 

independen dan dependen bersifat linear atau tidak. Hubungan antara dua variabel 

dapat dikatakan linear bila p ˂ 0.05. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi product moment untuk mengetahui hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

SPSS Windows versi 16.0. 

  




