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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai 

gangguan dismorfik tubuh ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2013, hal. 23). 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah konsep yang memiliki nilai. Variabel dalam penelitian 

ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel 

tergantung adalah variabel yang tergantung atas variabel lain atau bisa disebut 

dengan konsekuensi. Berdasarkan penjelasan diatas maka variabel inti dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a) Variabel Bebas  :  Perfeksionisme 

b) Variabel Tergantung : Gangguan Dismorfik Tubuh pada Remaja 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu pengertian yang diberikan pada suatu 

variabel guna mengukur variabel tersebut (Nazir, 2009, hal. 123-126). Definisi 

operasional dari kedua variabel tersebut adalah: 
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1. Gangguan Dismorfik Tubuh pada Remaja 

Gangguan dismorfik tubuh pada remaja adalah suatu gangguan 

dimana individu berusia 12 hingga 20 tahun merasa atau berpikiran bahwa 

satu atau beberapa bagian tubuhnya terlihat cacat atau jelek dimata orang 

lain dan muncul perilaku berulang seperti bercermin, berdandan atau 

merapikan penampilan, mencabuti kulit, membandingkan diri dengan orang 

lain sehingga hal ini menyebabkan distres atau penurunan fungsi sosial. 

Pengukuran BDD menggunakan skala gangguan dismorfik tubuh 

yang tersusun berdasarkan empat kriteria diagnostik gangguan dismorfik 

tubuh pada DSM V, yaitu pikiran bahwa tubuh memiliki kecacatan, 

perilaku berulang, mengalami gangguan pada beberapa bidang kehidupan, 

dan keasyikan penampilan tidak dikarenakan pikiran pada berat badan atau 

lemak tubuh seperti pada gangguan makan. Skala BDD memiliki 24 item 

dengan skor maksimal 96. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin 

parah gangguan yang dialami oleh subjek, dan sebaliknya. 

2. Perfeksionisme 

Perfeksionisme adalah kepribadian dimana individu selalu berusaha 

untuk melakukan segala hal dengan sempurna. Sempurna yang dimaksud 

tidak hanya standar yang tinggi, namun benar-benar sempurna di segala hal 

yang dilakukan. 

Pengukuran perfeksionisme dalam penelitian ini menggunakan 

terjemahan skala M-CUPS (Measure of Constructs Underlying 

Perfectionism) yang terdiri dari 61 item yang disusun dari sembilan dimensi 

perfeksionime, yaitu standar yang tinggi, urutan, pemeriksaan dan hal detil, 

perfeksionisme terhadap orang lain, kepuasan, ketidakpuasan, reaksi 

terhadap kesalahan, penerimaan tekanan dari orang lain, dan pemikiran 

hitam putih. Skala M-CUPS berupa skala Likert yang terdiri dari lima poin. 
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Skor alat ukur tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi skor yang 

didapat, maka semakin tinggi taraf perfeksionisme individu tersebut, dan 

sebaliknya. 

D. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013, hal. 62). Populasi pada penelitian ini adalah individu remaja berusia 

18 hingga 20 tahun karena onset munculnya gangguan dismorfik tubuh 

menurut grafik pada penelitian Phillips (2009, hal.116) terjadi pada masa 

perkembangan remaja, baik remaja putri maupun putra, dimana terjadi 

perubahan fisik yang cukup signifikan. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan incidental sampling. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner menurut Creswell adalah teknik pengumpulan data dimana 

responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah lengkap 

terisi, responden mengembalikan kepada peneliti. Menurut Larry 

Cristensen, kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data, dimana 

responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. 

Kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh data terkait dengan 

perasaan, pemikiran, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan 

perilaku dari responden (Sugiyono, 2013, hal. 71). 
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2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Skala Perfeksionisme 

Guna mengukur perfeksionisme, peneliti menggunakan terjemahan 

M-CUPS yang dikembangkan oleh Stairs, dkk, (2012). M-CUPS 

memiliki 61 item yang disusun untuk mengukur perfeksionisme 

menggunakan sembilan dimensi, yaitu standar yang tinggi, urutan, 

pemeriksaan dan hal detil, perfeksionisme terhadap orang lain, kepuasan, 

ketidakpuasan, reaksi terhadap kesalahan, penerimaan tekanan dari 

orang lain, dan pemikiran hitam putih. Penilaian terdiri dari 4 poin skala 

Likert (1 = sangat tidak sesuai, 2 = tidak sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat 

sesuai).  

Tabel 1. Blueprint Measure of Constructs Underlying 

Perfectionism Scales (M-CUPS) (2012) dan persebaran nomor item 

Dimensi Nomor Item Total 

Standar yang Tinggi 1, 12, 27, 34, 40, 44 6 

Urutan 
2, 7, 13, 21, 28, 35, 41, 

45, 52 

9 

Pemeriksaan dan Hal Detil 8, 14, 36, 46, 53 5 

Perfeksionisme terhadap Orang 

Lain 
3, 15, 22, 29, 37, 47 

6 

Kepuasan 
4, 9, 16, 23, 30, 42, 48, 

54, 58 

9 

Ketidakpuasan 
5, 10, 17, 24, 38, 49, 55, 

56, 61 

9 

Reaksi terhadap Kesalahan 18, 31, 43, 50, 51, 57, 60 7 

Penerimaan Tekanan dari Orang 

Lain 
6, 11, 19, 25, 32, 59 

6 

Pemikiran Hitam Putih 20, 26, 33, 39 4 

Total 61 61 
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b. Skala Gangguan Dismorfik Tubuh 

Skala gangguan dismorfik tubuh terdiri dari empat kriteria 

diagnostik sesuai DSM V. Penilaian terdiri dari 4 poin skala Likert (1 = 

sangat tidak sesuai, 2 = tidak sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai). 

Tabel 2. Blueprint Skala Gangguan Dismorfik Tubuh dan 

persebaran nomor item 

Kriteria Diagnostik Nomor Item Total 

Preokupasi pada kecacatan 1, 5, 9, 13, 17, 21 6 

Perilaku berulang 2, 6, 10, 14, 18, 22 6 

Gangguan pada kehidupan 3, 7, 11, 15, 19, 23 6 

Preokupasi penampilan 4, 8, 12, 16, 20, 24 6 

Total 24 24 

 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas mengacu pada kebenaran suatu alat ukur apakah akurat 

mengungkap hal yang hendak diungkap (Periantalo, 2015, hal. 17). 

Validitas merupakan syarat utama dari alat ukur yang baik. Validitas 

diartikan sejauh mana alat ukur mampu mengungkap aspek yang hendak 

diungkap.  

Teknik uji yang digunakan oleh peneliti adalah teknik korelasi melalui 

koefisien korelasi product moment. Analisis dilakukan dengan cara 

mengkorelasi jumlah skor faktor dengan skor total, jika koefisien korelasi 

tersebut positif dan rhit > rtab maka item tersebut valid (Sugiyono, 2016, 

hal.126). 

Kemudian untuk menghindari terjadinya kelebihan bobot saat 

menghitung korelasi item dengan skor total, maka dilakukan koreksi 

dengan teknik korelasi part-whole. 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau alat pengukur. Suatu alat ukur mempunyai reliabilitas tinggi 

atau dipercaya, jika alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat 

diramalkan (Nazir, 2009, hal. 133-134). Reliabilitas dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan Cronbach’s alpha (α). 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

perfeksionisme dengan gangguan dismorfik tubuh adalah dengan uji korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson (Nazir, 2009, hal. 451). 


