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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif 

adalah sebuah penelitian yang bekerja dengan angka, dan datanya 

berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), yang 

kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik guna 

menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, 

dan untuk melakukan prediksi bahwa dalam suatu variable tertentu  

mempengaruhi variabel lain (Alsa, 2003, h. 13).  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel tergantung : Harga Diri Remaja Putri  

2. Variabel bebas  : Citra Tubuh 
 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada definisi operasional berguna  sebagai memberikan batasan-

batasan untuk setiap variabel agar menghindari perbedaan maupun 

kesalahpaman pola pikir atau persepsi mengenai data yang digunakan. 

Penelitian kali ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

tergantung dan variabel bebas. Berikut definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian : 
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1. Harga Diri Pada Remaja Putri 

Harga diri pada remaja putri adalah penilaianyang dilakukan 

oleh seseorang atau individu wanita atau perempuan terhadap 

dirinya sendiri secara keseluruhan mengenai dirinya yang 

dipengaruhi oleh diri sendiri atau pendapat orang lain berkaitan 

tentang dirinya terhadap keyakinan atas rasa mampu, penting, yakin 

dan berharga untuk dirinya sendiri atau orang lain dan penilaian 

tersebut dapat berupa penilaian positif atau negatif. Pengukuran 

harga diri akan dilakukan dengan menggunakan skala harga diri 

yang terdiri dari tiga aspek yaitu adanya rasa diterima, rasa 

dibutuhkan, dan rasa mampu. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka menunjukan semakin positif harga diri yang dimiliki remaja 

putri dan sebaliknya.  
 

2. Citra Tubuh 

Citra tubuh adalah pandangan atau gambaran dan penilaian 

seseorang atau individu terhadap seluruh bentuk fisik yang mereka 

miliki yang mengacu pada bentuk, ukuran, dan fungsi tubuh dimana 

terdapat dua pendapat atas dirinya mengenai tubuhnya yaitu berupa 

citra tubuh negatif dan citra tubuh positif. Dalam melakukan 

pengukuran tentang citra tubuh, peneliti menggunakan skala  citra 

tubuh  berdasarkan aspek, yaitu evaluasi penampilan, orientasi 

penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi 

gemuk, dan pengategorian ukuran tubuh. Semakin tinggi skor yang 

didapat maka semakin positif citra tubuh yang dimiliki oleh remaja 

putri dan sebaliknya.   
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan semua atau keseluruhan yang ada dalam 

semua bagian atau unit guna menjadi objek dalam sebuah penelitian 

namun memiliki batasan berupa kualitas dan ciri-ciri atau syarat 

kertentu. Menurut Nasution, populasi adalah keseluruhan semua 

unit yang menjadi objek dalam penelitian (Nasution, 2007, h.103). 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswi-siswi 

SMA Kesatrian 1 Semarang, kelas XI.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah suatu bagian yang berasal dari populasi yang 

berguna untuk menjadi objek penelitian (Nasution,2007, h. 103). 

Sampel juga merupakan suatu bagian yang mewakili keseluruhan 

dari populasi dengan dapat mengambil kesimpulan berupa 

generalisasi yang di anggap juga dapat berlaku untuk keseluruhan 

populasi.  

Teknik yang digunakan peneliti untuk penelitian kali ini 

adalah teknik pengambilan data dengan menggunakan cara 

Stratified Cluster Sampling. Stratified Cluster Samplingadalah 

gabungan antara cara pengambilan sampel secara berstrata dengan 

sampel cluster. Strata sampling adalah pengambilan sampel dengan 

membuat strata (subgroup) yang homogen yang selanjutnya setiap 

sampel diambil dari setiap strata, sedangkan cluster sampling 

merupakan pengelompokan terhadap elemen yang heterogen, 

sehingga umumnya pengambilan sampel dilakukan terhadap suatu 
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cluster atau dapat dikatakan semua elemen dapat menjadi sampel, 

walaupun bisa juga hanya sebagian saja elemen yang digunakan 

untuk menjadi sampel (Nasution, 2007, h.106-107). Dapat 

disimpulkan bahwa Stratified Cluster Samplingadalah suatu cara 

pengambilan sampel dengan memperhatikan strata dan cluster pada 

setiap individu yang akan dijadikan sampel.  
 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan 

dalam proses penelitian yang berguna untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode penelitian dengan skala. Skala adalah suatu 

perangkat pernyataan yang disusun untuk mengungkap atribut tertentu 

melalui respon terhadap pertanyaan tertentu (Azwar, 2012). Cara 

menggunakan metode skala yaitu dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan ataupun pernyataan yang ditujukan untuk objek sampling 

menjawab dan interpretasinya terhadap pertanyaan atau pernyataan 

merupakan suatu proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya (Luthfi, 

2015, h. 30).  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert. Prinsip 

pokok skala Likert adalah dengan menentukan lokasi kedudukan 

seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari 

sangat negatif sampai yang sangat positif (Widoyoko, 2014, h. 115). 

Pada skala Likert biasanya digunakan skala dengan lima atau empat 

angka. Skala satu yang berarti sangat negatif hingga skala empat atau 

lima yang berarti sangat positif. Pembuatan skala tersebut terdapat dua 
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jenis penyataan, yaitu pernyataan mendukung atau disebut dengan 

favourable dan pernyataan yang tidak mendukung atau unfavourable. 

Skala Likert disusun berupa suatu pernyataan dan diikuti oleh pilihan 

respon yang menunjukan tingkatan. Pada setiap pernyataan yang dibuat 

memiliki empat alternatif pilihan jawaban yang dapat di pilih oleh 

responden. Empat alternatif jawaban adalah Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan yang terakhir Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skor yang dimiliki untuk jawaban favourable pilihan SS adalah empat, 

S adalah tiga, TS adalah dua, dan STS adalah satu, pemberian skor 

berbeda dengan penyataan unfavourable yang memiliki skor 

kebalikannya, yaitu SS memilki skor satu, S memiliki skor dua, TS 

memiliki skor  tiga, dan yang terakhir STS memiliki skor empat. 

Ada dua skala yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, 

adalah skala harga diri dan skala citra tubuh.  

1. Skala Harga Diri 

Skala harga diri ini disusun dengan berdasarkan 3 aspek, yaitu : 

a. Rasa diterima 

b. Rasa dibutuhkan 

c. Rasa mampu 
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Tabel 1. Blueprint Skala Harga Diri 
 

Aspek-aspek 
Harga Diri 

Item Jumlah 
Item Favourable Unfavourable 

Rasa 
Diterima 

3 3 6 

Rasa 
Dibutuhkan 

3 3 6 

Rasa Mampu 3 3 6 
Jumlah 9 9 18 

 

 

2. Skala Citra Tubuh 

Skala citra tubuh disusun berdasarkan aspek yang 

dikemukakan Multidemensional Body Self Relation 

Questionnaire : Appearance Scaleoleh Cash, yang terdiri dari 

lima aspek, yaitu : 

a. Evaluasi Penampilan (Appearance evaluation) 

b. Orientasi Penampilan (Appearance orientation) 

c. Kepuasan terhadap bagian tubuh (Body area satisfaction) 

d. Kecemasan menjadi gemuk (Overweight preoccupation) 

e. Pengkategorian ukuran tubuh (Self-classified weight) 

Tabel 2. Blueprint Skala Citra Tubuh 

Aspek-aspek Citra 
Tubuh 

Item Jumlah 
Item Favourable Unfavourable 

Evaluasi Penampilan 3 3 6 
Orientasi Penampilan 3 3 6 
Kepuasan Terhadap 

Bagian Tubuh 
3 3 6 

Kecemasan Menjadi 
Gemuk 

3 3 6 

Pengkategorian Ukuran 
Tubuh 

3 3 6 

Jumlah 15 15 30 
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F. Uji Coba Skala Penelitian 

Dalam proses penelitian alat potret dalam penilaian disebut 

dengan instrumen penilaian, instrumen penilaian dapat 

menggunakan tes maupun non-tes, sedangkan hasil dari gambar 

dalam penilaian disebut dengan data penilaian. Pada saat 

melakukan penilaian data yang diperlukan adalah data yang 

sesuai kenyataannya dan bersifat tetap, konsisten dan dapat 

dipercaya. Data yang sesuai dengan kenyataannya disebut dengan 

data yang valid, sedangkan data yang dapat dipercaya disebut 

dengan data yang reliabel (Widoyoko, 2014, h. 127). Sehingga 

dalam melakukan penelitian agar memperoleh data yang valid 

dan reliabel, maka instrumen penilaian yang digunakan untuk 

mengukur objek harus memiliki bukti validitas dan reliabilitas.  
 

1. Validitas Alat Ukur 

suatu instrumen alat ukur dpaat dikatakn valid apabila 

intrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang 

akan diukur. Validitas berkaitan dengan suatu ketepatan 

dengan alat ukur yang digunakan. Penggunaan instrumen 

yang valid atau tepat akan menghasilkan suatu data yang valid 

juga. Dapat juga dikatan bahwa jika data yang dihasilkan dari 

sebuah instrumen valid, maka instrumen itu juga disebut valid 

( Widoyoko, 2014, h. 128). Menurut Nasution (2014, h. 74), 

menyebutkan bahwa suatu alat ukur pengukur dikatakan valid 

jika alat itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat 

itu. 



39 

 

 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan 

melakukan pencatataan hasil dan membuat tabulasi data dari 

hasil penelitian untuk kemudian dilakukan penghitungan data. 

Penghitungan terhadap validitas alat ukur dihitung 

menggunakan teknik korelasi Product Moment yang 

selanjutnya dikorelasi dengan koreksi Part Whole.  
 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Suatu proses penelitian alat ukur yang digunakan juga 

harus terpercaya atau dapat dipercaya atau disebut dengan 

reliabel. Suatu alat ukur yang memiliki hasil pengukuran yang 

bersifat tetap dapat dikatakan alat ukur tersebut mempunyai 

reabilitas yang baik ( Widoyoko, 2014, h. 143). Pada 

umumnya reliabilitas dapat diartikan seperti yang 

diungkapkan oleh Ancok (dalam Luthfi, 2015, h.34) bahwa 

reliabilitas alat ukur adalah indeks yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan.  

Dalam penelitan ini, peneliti akan menggunakan teknik 

Koefisien Alpha-Cronbach untuk menguji reliabilitas pada 

masing-masing skala, yaitu skala harga diri dan skala citra 

tubuh.  

G. Metode Analisis Data 

Tenik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 

dari Pearson dikarenakan dalam pengujian kali ini akan 

melakukan pengujian uji korelasi antara dua variabel yaitu 
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variabel bebas adalah citra tubuh dan variabel tergantung adalah 

harga diri pada remaja putri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




