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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

  Dari berbagai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, metode yang dipilih pada penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Carmines dan Zeller (Sangadji & Sopiah, 2010, hal. 26) 

mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai sebuah penelitian dimana 

semua kumpulan data dinyatakan dalam angka yang akan dianalisis 

menggunakan teknik statistik. 

 

B. Identifikasi Variabel 

  Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel bebas dan satu 

variabel tergantung. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

 Variabel bebas :  1.  Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 

2. Sikap Penerimaan Pengobatan Tradisional    

Cina 

 Variabel tergantung :  Penggunaan Terapi Tradisional Cina 
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C.  Definisi Operasional 

1. Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 

  Pengetahuan Terapi Tradisional Cina adalah suatu pemahaman 

dalam tingkat tahu (know) mengenai suatu ajaran penyembuhan yang 

didasarkan pada ajaran tradisional cina yang berupa proses 

penyembuhan secara keseluruhan (holistic). Pengetahuan Terapi 

Tradisional Cina dapat diukur dengan pengisian tesuntuk mengukur 

tingkat pengetahuan yang berjumlah 6 tingkat, namun yang digunakan 

hanya mencapai tingkatan Knowledge sebab peneliti hanya ingin 

mengukur seberapa besar pengetahuan individu yang dimiliki 

masyarakat mengenai Terapi Tradisional Cina. Semakin tinggi skor 

yang didapat, maka pengetahuan terhadap Terapi Tradisional Cina 

individu juga semakin tinggi. 

 

2. Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 

  Sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina adalah suatu 

kecenderungan dari individu terhadap suatu hal yang berupa reaksi 

penerimaan terhadap Terapi Tradisional Cina. Sikap penerimaan Terapi 

Tradisional Cina diukur dengan skala yang disusun berdasarkan 

komponen-komponen sikap yaitu komponen kognitif, komponen 

afektif, dan komponen konatif (komponen perilaku). Semakin tinggi 

nilai yang didapat, maka semakin tinggi pula sikap penerimaan Terapi 

Tradisional Cina dari individu. 
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3. Penggunaan Terapi Tradisional Cina 

 Penggunaan Terapi Tradisional Cina merupakan suatu proses 

menggunakan pengobatan yang berbasis pada penyembuhan holistic 

dengan menjaga keseimbangan antara tubuh dan lingkungan sekitar. 

Penggunaan Terapi Tradisional Cina diukur dengan menggunakan 

pengisian kuesioner dari aspek-aspek intensitas, frekuensi, dan lamanya 

berlangsung, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan aspek 

frekuensi. Aspek frekuensi dipilih agar dalam pembuatan kuesioner 

pengukuran penggunaan lebih jelas dan tidak bersilangan dengan aspek 

lain. Semakin tinggi nilai yang didapat, maka semakin tinggi 

penggunaan Terapi Tradisional Cina dari individu. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan suatu keseluruhan objek penelitian yang 

bisa terdiri dari benda yang nyata, peristiwa, abstrak, ataupun gejala 

yang merupakan sumber data dengan memiliki sifat atau karakter 

tertentu maupun sama (Sukandarrumidi, 2006, hal. 47). Populasi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat 

tinggal di daerah Pecinan Kota Semarang, menggunakan Terapi 

Tradisional Cina dan tidak ada batasan etnis. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian memiliki beragam 

cara, namun teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik incidental sampling. Menurut Sugiyono (2011, hal. 85), 

incidental sampling merupakan teknik yang pengambilan maupun 

penentuan sampelnya secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok dengan sumber data, 

maka akan ditetapkan sebagai sampel. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

akan menggunakan : 

1. KuesionerPenggunaan Terapi Tradisional Cina 

Kuesioner penggunaan Terapi Tradisional Cina disusun 

berdasarkan salah satu aspek penggunaan, yaitu frekuensi yang 

mengungkapkan seberapa sering individu dalam menggunakan Terapi 

Tradisional Cina. 

Dalam kuesioner penggunaan Terapi Tradisional Cina pada satu 

pertanyaan terdapat dua alternatif jawaban dan empat pertanyaan 

dengan tiga alternatif jawaban. 

Berdasarkan aspek  yang telah disebutkan diatas, maka peneliti 

membuat rancangan blue print mengenai angket penggunaan Terapi 

Tradisional Cina sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Blue Print Kuesioner Penggunaan Terapi Tradisional 

Cina 

No Pertanyaan 

1 Apakah Anda tinggal di daerah Pecinan Semarang? 

Ya            Tidak 

2 Seberapa sering anda menggunakan pengobatan 

akupuntur dalam kurun waktu setengah tahun? 

< 2 kali      3-4 kali      5-6 kali 

3 Seberapa sering anda mengkonsumsi obat herbal 

dalam kurun waktu seminggu? 

< 2 kali      3-4 kali      5-6 kali 

4 Seberapa sering  anda melakukan pijat refleksi dalam 

kurun waktu setengah tahun? 

< 2 kali      3-4 kali      5-6 kali 

5 Seberapa sering anda melakuan meditasi dalam kurun 

waktu seminggu? 

< 2 kali      3-4 kali      5-6 kali 
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2. Skala Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 

Skala sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina disusun dari 

aspek – aspek sikap sebagai berikut : 

a. Komponen kognitif, berhubungan dengan bagaimana individu 

mempersepsi Terapi Tradisional Cina 

b. Komponen afektif, berhubungan dengan arah sikap yang 

dituju baik positif maupun negatif. 

c. Komponen konatif (Komponen Perilaku), menunjukkan 

besar-kecilnya kecenderungan bertindak atau perilaku 

individu terhadap Terapi Tradisional Cina. 

  Dalam skala sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina terdapat 

empat alternatif jawaban, yaitu “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak 

Setuju” (TS), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” (SS). Selain alternatif 

jawaban, skala penggunaan Terapi Tradisional Cina akan menggunakan 

penyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. 

  Berdasarkan aspek – aspek yang telah disebutkan diatas, maka 

peneliti membuat rancangan blue print mengenai skala sikap 

penerimaan Terapi Tradisional Cina sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Blue Print Skala Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 

Aspek – aspek Sikap 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Aspek Kognitif 3 3 6 

Aspek Afektf 3 3 6 

Aspek Konatif (Perilaku) 3 3 6 

Jumlah 18 

 

3. Tes Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 

 Dalam tes pengetahuan Terapi Tradisional Cina terdapat dua 

alternatif jawaban, yaitu “Benar” (B) dan “Salah” (S). Pernyataan dalam 

Tes Pengetahuan berisi hanya sampai pada tingkat tahu (know). 

 Berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan diatas, maka 

peneliti membuat rancangan blue print mengenai tes pengetahuan 

Terapi Tradisional Cina sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Blue Print Tes Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 

Tingkat Pengetahuan 
Pilihan Jawaban 

B S 

1. Terapi Tradisional Cina bermula dari jaman 

Dinasti Qing 

2. Meditasi mampu meredakan tingkat stres 

3. Obat herbal dari Cina merupakan pengobatan 

yangberasal dari tumbuh-tumbuhan. 

4. Titik dalam pijat refleksi sama dengan titik 

akupuntur 

5. Pengobatan akupuntur adalah pengobatan yang 

menjaga aliran darah 

6. Salah satu efek pengobatan herbal adalah 

menjaga organ tubuh 

7. Akupuntur adalah pengobatan yang 

menggunakan alat yaitu jarum 

8. Meditasi dapat membantu jalannya pernapasan 

9. Meridian merupakan aliran pernapasan dalam 

tubuh 

10. Yin dan Yang merupakan titik kedamaian 

dalam tubuh 
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F.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah suatu derajat kelayakan atau ketepatan 

instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur 

(Dahlan, 2015). Dalam perhitungan korelasi antara skor masing-masing 

item dengan skor total akan digunakan teknik Korelasi Product Moment 

milik Pearson. 

Dalam penghitungan bila diperoleh koefisien korelasi item 

dengan skor total yang lebih tinggi dari yang sebenarnya (over 

estimated) maka menurut Azwar dalam Andrianto (2015, hal. 30) perlu 

dilakukan suatu rumusan koreksi terhadap efek spurius overlap. Untuk 

menghindari over estimated, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengkoreksi rumus korelasi dengan teknik Part Whole. Penghitungan 

ini dilakukan dengan bantuan dari alat bantu komputer. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Nazir (2013, hal. 133) reliabilitas menyangkut suatu alat 

ukur, bila alat ukur tersebut mempunyai reliabilitas yang dapat 

dipercaya atau tinggi maka alat ukur tersebut dapat diandalkan maupun 

diramalkan (dependability and predictability). 

Pengujian reliabilitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

akan menggunakan teknik uji reliabilitas Koefisien Alpha Cronbach. 

Menurut Kusumawardhani (dikutip Putri, 2014, hal. 30) Koefisien 
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Alpha Cronbach merupakan teknik yang akan memberikan harga yang 

lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan adalah dengan menggunakan korelasi Product Moment 

dengan catatan apabila uji asumsi normalitas sebaran dan linieritas 

terpenuhi. Apabila uji asumsi tidak terpenuhi maka uji hipotesis 

menggunakan korelasi Rank Spearman dikarenakan penelitian ini akan 

menguji dua hipotesis yang masing-masing hipotesis mencakup dua 

variabel. Analisis pertama menguji hubungan antara pengetahuan Terapi 

Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina. Analisis 

kedua menguji hubunganpositif antara sikap penerimaan Terapi Tradisional 

Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina.  




