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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, tahap awal yang harus 

dilakukan yaitu menentukan terlebih dahulu tempat atau kancah 

penelitian. Tempat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Subjek dari penelitian ini 

adalah ibu-ibu pasca melahirkan yang sedang periksa di Rumah 

SakitKeluarga Sehat .  

Rumah Sakit Keluarga Sehat merupakan rumah sakit swasta yang 

ada di Kota Pati. KSH terletak dijalur Pantura Pati, Jawa Tengah, 

tepatnya di Jl. Panglima Sudirman No 9, Pati. Rumah Sakit Keluarga 

Sehat berdiri sejak tahun 2011. Rumah sakit ini memiliki visi dan misi, 

visi dari Rumah Sakit Keluarga Sehat adalah KSH semakin unggul 

dengan teknologi digital kekinian didukung kualitas pelayanan terbaik 

yang humanis untuk keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat. 

Sedangkan misi dari rumah sakit ini adalah : 

1. Meningkatkan kinerja dengan merespon kebutuhan masyarakat akan 

layanan kesehatan kualitas terbaik. 

2. Meningkatkan pelayanan yang humanis dan excellent berfokus pada 

customer dengan teknologi digital kekinian. 



33 
 

 
 

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan melebihi standar RS 

bintang 5 berbasis keselamatan pasien. 

4. Meningkatkan kompetensi dan integritas mitra yang cerdas, tangguh, 

visioner untuk mencapai kesejahteraan melalui ekonomi berbagi. 

Rumah SakitKeluarga Sehat memiliki sebuah motto yaitu “Keluarga 

Sehat Hospital For Your Personal Healthy, Safety And Wellness”.  

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu-ibu pasca melahirkan dengan 

rentang usia 20-35 tahun yang sedang periksa di Rumah SakitKeluarga 

Sehat Pati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. 

Pengumpulan data dilakukan di Rumah SakitKeluarga Sehat Pati 

berdasarkan pertimbangan berikut : 

1. Berdasarkan data temuan observasi serta wawancara kepada 

responden terdapat permasalahan yang berkaitan dengan body image 

terhadap kepercayaan diri. 

2. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Body Image dengan Kepercayaan Diri Pada Wanita Pasca 

Melahirkan” di Rumah Sakit Keluarga Sehat. 

3. Direktur Rumah SakitKeluarga Sehat memberikan ijin untuk 

melakukan penelitian. 
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B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur berupa 

skala yang terdiri dari dua buah skala, yaitu skala kepercayaan diri 

dan skala body image. Kedua skala ini berbentuk tertutup, dalam arti 

subjek diminta untuk memilih alternatif jawaban yang ada dan sesuai 

dengan apa yang dirasakan subjek. 

Penyusunan akat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek 

yang akan digunakan untuk membuat skala berdasarkan konsep yang 

telah dikemukakan dalam teori. Setelah aspek-aspek ditemukan, 

peneliti membuat rancangan skala yang berisi sejumlah item skala 

kepercayaan diri dan item skala body image. Setelah menentukan 

rancangan skala yang telah dibuat peneliti menentukan sebaran item 

tersebut. 

a. Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri pada wanita pasca melahirkan terdiri dari 

36 item berbentuk pernyataan dengan perincian, 18 item 

pernyataan positif atau favourable dan 18 item pernyataan negatif 

atau unfavourable. Adapun sebaran item skala kepercayaan diri 

dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

Tabel 3 

Sebaran item Skala Kepercayaan Diri 

 

b. Skala Body Image 

Skala Body Image disusun berdasarkan pada modifikasi dari 

Appearance Scale oleh Cash yang mengemukakan beberapa 

aspek dalam pengukuran body image, yaitu evaluasi penampilan, 

orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, 

kecemasan menjadi gemuk dan pengkategorian ukuran tubuh. 

Skala body image terdiri dari 30 item yang terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu favourable sebanyak 15 item dan unfavourable 

sebanyak 15 item. Item favourable berisi pertanyaan yang 

menunjukkan body image yang positif dan pada item yang 

unfavourable berisi pertanyaan yang menunjukkan body image 

yang negatif. Sebaran item favourable dan unfavourable dapat 

dilihat pada tabel 4. 

No Aspek Nomor Item Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. 
Keyakinan Kemampuan 
Diri 1,13,25 7,19,31 6 

2. Optimis 2,14,26 8,20,32 6 

3. Mandiri 3,15,27 9,21,33 6 

4. Objektif 4,16,28 10,22,34 6 

5. Bertanggung Jawab 5,17,29 11,23,35 6 

6. Rasional & Realistis 6,18,30 12,24,36 6 

Total 18 18 36 
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Tabel 4 

Sebaran item SkalaBody Image 

 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Proses perijinan dimulai dengan melakukan permohonan kepada 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

mengajukan surat permohonan ijin kepada Rumah SakitKeluarga 

Sehat secara tertulis. Permohonan ini ditanggapi dengan 

dikeluarkannya surat permohonan ijin penelitian dengan No. Surat 

2259/B.7.3/FP/III/2016.  

 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data hanya dilakukan satu kali dengan 

menggunakan sistem try out terpakai, artinya bahwa peneliti hanya 

melakukan satu kali pengumpulan data yang datanya sekaligus 

digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, serta analisis data. 

No Aspek-aspek Body Image 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Evaluasi Penampilan 1,11,21 6,16,26 6 

2. Orientasi Penampilan 2,12,22 7,17,27 6 

3 Kepuasan Terhadap Bagian Tubuh 3,13,23 8,18,28 6 

4. Kecemasan Menjadi Gemuk 4,14,24 9,19,29 6 

5. Pengkategorian Ukuran Tubuh 5,15,25 10,20,30 6 

Total 15 15 30 
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Selain itu pertimbangan lain digunakannya metode try out terpakai 

karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian dan ijin dari 

pihak rumah sakit.Jumlah subjek yang diambil sebanyak 40 orang 

dengan kriteria populasi yakni ibu pasca melahirkan pertama kali, 

ibu yang periksa di Rumah SakitKeluarga Sehat Pati dan usia masa 

dewasa awal antara 20-35 tahun. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah alat ukur tersusun 

dengan baik kemudian disebarkan dua skala secara bersamaan, yaitu 

skala kepercayaan diri dan skala body image. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara peneliti meminta responden yang sedang 

menunggu antrian periksa di Rumah Sakit Keluarga Sehat, tepatnya 

di bagian poli Ibu dan Anak untuk mengisi kuisioner. Agar 

responden masuk dalam kriteria populasi penelitian, sebelum peneliti 

meminta untuk mengisi kuesioner, peneliti bertanya terlebih dahulu 

kepada responden tentang jumlah anak dan umur responden. Setelah 

masuk dalam kriteria, barulah peneliti meminta tolong responden 

untuk mengisi kuesioner. Dalam perjalanan, beberapa responden 

meminta peneliti untuk memandu mengisikan kuesioner tersebut, 

sehingga peneliti membacakan pernyataan item satu persatu. Ada 

juga beberapa responden yang bersedia untuk membantu, tetapi tiba-

tiba berubah pikiran dan membatalkan untuk mengisi kuesioner. 

Proses pengambilan data dilakukan pada tanggal 16 April 2016 

sampai 28 April 2016. 

Kelebihan dari tryout terpakai ini adalah subyek yang digunakan 

dalam uji coba dan penelitian mempunyai keadaan yang sama, 
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sedangkan kelemahannya adalah bahwa item-item yang gugur dapat 

mempengaruhi item yang valid. Skala yang sudah terisi selanjutnya 

diskor dan ditabulasi serta selanjutnya digunakan untuk uji validitas 

dan reliabilitas alat ukur, serta uji hipotesis. Data penelitian 

menggunakan data tryout yang sudah dibersihkan dari item gugur. 

Dengan demikian penelitian ini menggunakan tryout terpakai. 

Analisis data menggunakan program StatisticalPackage for Social 

Science (SPSS) versi 13.0 for Windows. 

 

C. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek-aspek 

kepercayaan diri, antara lain : optimis, keyakinan pada kemampuan 

sendiri, objektif, mandiri, rasional dan realistis, bertanggung jawab. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala kepercayaan 

diri diperoleh hasil bahwa dari 36 item diperoleh 23 item yang valid 

dengan koefisian korelasi antara 0,315 sampai 0,659 sehingga 

sebanyak 13 item dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh 

Alpha Cronbach sebesar 0,873, alat ukur ini tergolong reliable 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C-1. Sebaran item valid 

dan item gugur pada skala kepercayaan diri dapat dilihat pada tabel 5  
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Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Item Gugur Skala Kepercayaan Diri 

Aspek-aspek Kepercayaan 

Diri 

Nomor Item Jumlah 

Item 

Valid 

Favourable Unfavourable 

Keyakinan Kemampuan Diri 1*,13*,25 7*,19,31* 6 

Optimis 2,14,26 8,20,32 6 

Mandiri 3,15*,27 9,21*,33* 6 

Objektif 4*,16,28 10*,22*,34 6 

Bertanggung Jawab 5*,17,29 11,23,35 6 

Rasional & Realistis 6*,18,30 12,24,36* 6 

Total 12 11 23 

Keterangan :Tanda (*) = Item Gugur 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Body Image 

Skala body image disusun berdasarkan aspek-aspek body image 

antara lain evaluasi penampilan, orientasi penampilan, kepuasan 

terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk dan 

pengkategorian ukuran tubuh. Berdasarkan hasil perhitungan 

validitas terhadap skala body image diperoleh hasil bahwa dari 30 

item diperoleh hasil 15 item yang valid dengan korelasi antara 0,305 

sampai 0,683 maka 15 item dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas 

diperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,832, alat ukur ini tergolong 

reliable sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C-2. Sebaran item valid 

dan item gugur pada skala body image dapat dilihat pada tabel 6 : 
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Tabel 6 

Sebaran Item ValiddanItem Gugur Body Image 

Keterangan  : Tanda (*) : Item Gugur 

 

 

 

 

 

 

Aspek-aspek Body Image 
Nomor Item Jumlah 

Item Valid Favourable Unfavourable 

Evaluasi Penampilan 1,11,21* 6*,16,26 4 

Orientasi Penampilan 2,12,22* 7*,17,27* 3 

Kepuasan Terhadap Bagian Tubuh 3,13*,23* 8*,18,28* 2 

Kecemasan Menjadi Gemuk 4,14*,24 9,19*,29* 3 

Pengkategorian Ukuran Tubuh 5,15*,25* 10,20,30* 3 

Total 8 7 15 




