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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian 

yang akan digunakan oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan 

metode kuantitatif dengan penyebaran skala dengan hasil berupa 

angka dengan menggunakan teknik korelasi. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu dukungan sosial keluarga dan harga 

diri. Untuk mempermudah penelitian, maka pada sub bab ini akan 

diuraikan lebih lanjut mengenai cara-cara dan metode yang akan 

digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut 

 

B. Identifikasi Variable Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas  : dukungan sosial keluarga 

2. Variable terikat  : harga diri 

 

C. Definisi Operasional  

1. Harga Diri Penyanyi Kelab Malam 

Harga diri penyanyi kelab malam adalah evaluasi penyanyi 

kelab malam perempuan terhadap dirinya secara rendah atau 
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tinggi, terhadap keberadaan dan keberartian, serta menerima dan 

menghargai diri sendiri dengan apa adanya. 

Harga diri penyanyi kelab malam akan diungkap melalui 

skala harga diri yang dibuat berdasarkan aspek – aspek, yaitu 

penerimaan, perasaan mampu, dan perasaan dibutuhkan. 

2. Dukungan Sosial Keluarga 

Dukungan sosial keluarga adalah kesenangan, penghargaan 

akan kepedulian, dan bantuan yang diterima dari keluarga. 

Dukungan sosial keluarga akan diungkap melalui skala 

dukungan sosial keluarga yang dibuat berdasarkan bentuk - 

bentuk dukungan sosial, dukungan emosional, penghargaan, 

instrumental, dan informasi. 

 

D. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah individu yang dimaksudkan untuk 

diselidiki (Hadi, 1986, h.70). Populasi pada penelitian ini adalah 

penyanyi kelab malam perempuan yang berdomisili di 

Semarang, menyanyi di kelab malam yang ada di Semarang, 

masih tinggal dengan orang tua, dan bekerja pada kelab malam 

yang memiliki pengunjung rata – rata di atas 200 setiap harinya 

dilihat dari catatan milik kelab malam tersebut yang selalu 

mencatat pengunjung yang masuk saat mereka datang. 

Pencatatan ini dilakukan secara manual atau menggunakan tiket 

yang dijual sebelumnya 
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b. Sample 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah incidental sampling, yaitu subyek diambil 

sesuai dengan ciri – ciri populasi penelitian (Hadi, 1986, h.75) 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

dengan menggunakan metode skala yaitu suatu metode pengambilan 

data dimana data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh 

melalui pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diajukan kepada 

responden mengenai suatu hal, berupa konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian individu. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah dua skala yaitu skala dukungan 

keluarga dan skala harga diri. Kedua skala tersebut menyediakan 

empat alternatif respon yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item favorable 

memiliki nilai item 4 untuk jawaban SS, 3 untuk jawaban S, 2 untuk 

jawaban TS, dan 1 untuk jawaban STS. Pada item unfavorable 

memiliki nilai 1 untuk jawaban SS, 2 untuk jawaban S, 3 untuk 

jawaban TS, dan 4 untuk jawaban STS. 

Berikut adalah skala yang digunakan untuk mengungkapkan 

variabel penelitian: 
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1. Skala Harga Diri 

Skala harga diri bertujuan untuk mengetahui harga diri pada 

penyanyi kafe perempuan di Semarang dan disusun berdasarkan 

aspek - aspek harga diri. 

 

Tabel 1. Blue Print Skala Harga Diri 

Aspek 
Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan 5 5 10 

Perasaan mampu 5 5 10 

Perasaan dibutuhkan 5 5 10 

Total 30 

 

 

2. Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Skala dukungan sosial keluarga bertujuan untuk mengetahui 

dukungan sosial keluarga terhadap penyanyi kelab malam 

perumpuan di Semarang dan disusun berdasarkan bentuk – bentuk 

dukungan sosial. 

 

Tabel 2. Blue Print Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Bentuk - Bentuk Item Total 

Favorable Unfavorable 

Dukungan Emosional 5 5 10 

Dukungan Penghargaan 5 5 10 

Dukungan Instrumental 5 5 10 

Dukungan Informasi 5 5 10 

Total 40 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah suatu ketepatan dan kecermatan suatu alat 

tes dalam melakukan fungsi ukurnya. (Azwar, 2000b, h.5). Suatu 

tes atau alat ukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Nasution, 2007, h.74). Kriteria penentuan 

suatu item dikatakan valid atau gugur adalah dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih 

kecil dari r tabel, maka item dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika r 

hitung lebih besar dari r tabel, maka item dinyatakan valid. 

Uji validitas item dilakukan dengan mengkorelasikan skor 

tiap item dengan skor total item dengan tujuan memilih item yang 

selaran dan sesuai dengan faktor yang ingin diselidiki. 

Perhitungan analisis item ini menggunakan rumus Part Whole 

Corelation. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2000b, h.4) menyatakan bahwa reliabilitas adalah 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau dapat 

dikatakan dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok yang sama akan diperoleh hasil yang relatif sama. 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas alat ukur dilakukan dengan 

teknik Alpha Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara dalam pengolahan data yang 

diperoleh sehingga akan muncul suatu kesimpulan. Metode yang 

digunakan adalah metode statistik dengan menggunakan 

penghitungan teknik korelasi product moment dari Pearson. 

 


