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BAB III   

METODE PENELITIAN 

A. Identitas Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel tergantung, sebagai berikut : 

 Variabel tergantung  : Penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan 

 Variabel bebas : Dukungan sosial 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan 

Penerimaan diri adalah menerima seluruh keadaan yang 

terjadi baik kelebihan dan kekurangan ke arah yang positif pada 

remaja yang berusia 12 tahun hingga 21 tahun setelah 

melahirkan. Dalam penelitian ini penerimaan diri diukur dengan 

menggunakan skala penerimaan diri yang disusun berdasarkan 

pada aspek-aspek penerimaan diri yang terdiri dari kerelaan 

untuk membuka diri, kesehatan psikologis, memandang dirinya 

disenangi, dan penerimaan terhadap orang lain. Makin tinggi skor 

yang diperoleh maka makin tinggi penerimaan diri ibu remaja 

yang melahirkan, begitu sebaliknya. 
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2. Dukungan sosial 

Dukungan sosial adalah suatu rasa aman, nyaman, diakui, 

dicintai, dan dihormati pada setiap seseorang yang diterima dari 

seseorang atau kelompok lain. Dalam penelitian ini, dukungan 

sosial diukur menggunakan skala dukungan sosial yang disusun 

berdasarkan bentuk-bentuk dukungan sosial menurut Weiss yaitu 

instrumental support yang terdiri dari  reassurance of worth, 

attachment, social integration, opportunity to provide 

nurturance. Makin tinggi skor pada skala maka makin tinggi 

dukungan sosial, begitu sebaliknya. 

C. Subjek penelitian  

1. Populasi  

Menurut Martono (dalam Amirullah, 2015) populasi 

adalah keseluruhan objek dan subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu terkait masalah 

penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah para ibu remaja yang melahirkan di RW I desa 

Panggang Pungkuran dengan kriteria subjek yaitu remaja 

berusia 16-22 tahun, sudah melahirkan, memiliki bayi yang 

berusia 1 bulan hingga 12 bulan, dan sudah menikah maupun 
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belum menikah dengan total keseluruhan subjek sejumlah 10 

orang. 

2. Sampling  

Menurut Malhotra (dalam Amirullah, 2015) sampling adalah 

suatu sub kelompok dalam populasi yang dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian, peneliti akan 

menggunakan teknik insidential sampling. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Skala pada penelitian ini disusun secara tertutup, artinya 

subjek memiliki pilihan jawaban yang disediakan yaitu sangat 

sesuai, sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Skala ini menguji 

2 bentuk item menjadi favourable dan unfavourable. Penilaian untuk 

item-item favourable dan unfavourable adalah sangat sesuai = 4, 

sesuai = 3, tidak sesuai = 2, sangat tidak sesuai = 1 selebihnya item 

unfavourable memiliki penilaian adalah sangat sesuai = 1, sesuai = 2, 

tidak sesuai = 3, sangat tidak sesuai = 4. 

1. Skala penerimaan diri 

Skala penerimaan diri dilakukan dengan mengambil aspek-

aspek Supraktiknya yaitu Kerelaan untuk membuka diri, kesehatan 
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psikologis, memandang dirinya disenangi, penerimaan terhadap 

orang lain, dan berpikir positif.  

 

Tabel 1 

Blueprint skala penerimaan diri 

 

Aspek Jumlah Item Total 

Fav. Unfav.  

Kerelaan 

untuk 

membuka 

diri 

7 7 14 

Memandang 

dirinya 

disenangi 

8 3 11 

Kesehatan 

psikologis 

4 3 7 

Penerimaan 

terhadap 

orang lain 

5 3 8 

Jumlah 24 16 40 

 

2. Skala dukungan sosial 

Skala dukungan sosial dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil bentuk-bentuk dukungan sosial menurut Weiss yaitu 

instrumental support terdiri dari reassurance of worth (penghargaan 
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dan kemampuan); attachment (kelekatan); social integration 

(integrasi sosial); opportunity to provide (kemampuan membantu). 

Tabel 2 

Blueprint skala dukungan sosial 

 

Aspek Indikator Jumlah Item Total 

Fav. Unfav. 

Reassurance 

of worth 

Persetujuan atas ide & 

pendapat  

2 2 4 

Attachment Kedekatan emosional & 

rasa aman terhadap 

orang lain 

2 2 4 

Social 

integration 

Memiliki kesempatan 

dalam minat & 

kesenangan dalam 

berinteraksi sosial  

2 2 4 

Opportunity 

to provide 

Pemenuhan dalam 

kebutuhan sehari-hari 

2 2 4 

 Jumlah  8 8 16 

 

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah metode skala 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disediakan, 

subjek tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan 

keadaan dirinya, hal ini dimaksudkan agar jawaban tidak melebar.  
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E. Uji Alat Ukur 

1. Validitas  

Menurut Azwar (dalam Widodo, 2016) validitas adalah skor 

tampak atau skor yang diperoleh mendekati skor murni. Skor 

tampak tidak sama persis dengan skor murni kecuali alat ukur 

tersebut memiliki validitas yang benar-benar sempurna. Menurut 

Azwar juga mengatakan validitas berasal dari kata validity 

artinya ketetapan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurannya. Alat tes dan instrumen pengukuran memiliki 

validitas tinggi jika alat tes sesuai dengan alat ukur, tes yang 

menghasilkan data yang tidak relevan adalah tes yang 

validitasnya rendah. 

Pengertian validitas menurut Walizer (dalam Widodo, 2016) 

yaitu tingkat kesesuaian data antara batasan operasional dengan 

batasan konseptual. Secara umum validitas tes terdiri dari 3 

bagian yaitu validitas isi (content validity), validitas konstruk 

(construct validity) dan validitas kriteria (criterion-related 

validity) Singh, Throndike (dalam Widodo, 2016 ). Teknik yang 

digunakan dalam peneilitian ini adalah teknik product moment 

dikondisikan dengan part-whole. 
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2. Reliabilitas  

Segi bahasa reliabilitas berasal dari kata reliability yang 

memiliki asal kata rely dan ability. Bila digabungkan, kedua kata 

tersebut akan mengerucut kepada pemahaman tentang 

kemampuan alat ukur untuk dapat dipercayai dan menjadikan 

sandaran pengambil keputusan. Metode konsistensi internal 

dilakukan dengan cara memberikan satu bentuk tes yang hanya 

diberikan sekali kepada kelompok subjek dengan tujuan untuk 

menghindari kelemahan pada dua metode terdahulu. Untuk 

estimasi reliabilitas, dapat dilihat melalui konsistensi antar item 

bagian tes yang sudah terbagi sebelumnya menggunakan teknik 

komputerisasi tertentu. 

Dalam penelitian diharapkan peneliti benar-benar meneliti 

secara objektif artinya hasil sebenarnya dari hasil variabel yang 

diteliti agar diperoleh hasil dan alat ukur yang valid dan reliabel 

sehingga alat ukur untuk validitas dan reliabilitas bisa 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan Alpha Cronbach. 
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F. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik non 

parametrik yaitu secara umum data yang dianalisis dengan metode 

data non parametrik berupa data kategorik (data ordinal) data yang 

tidak menyebar normal dan tidak kontinu misalnya data hasil 

pengamatan. Metode analisa non parametrik yang digunkan adalah 

analisis rho dari Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


