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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

atau metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) dan diolah 

dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada 

pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode kuantitatif, akan 

diperoleh signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 

2012). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Penerimaan Diri 

2. Variabel Bebas  : Dukungan Sosial 

 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Suatu penelitian sangat penting untuk menghindari perbedaan 

tafsiran dalam pengertian suatu variabel, maka definisi dari variabel-

variabel penelitian sebagai berikut: 
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1. Penerimaan diri pada Odapus 

Penerimaan diri merupakan suatu kemampuan individu dalam 

menyadari, memahami dan menerima apa adanya dalam berbagai 

aspek diri yang terjadi pada dirinya untuk menghadapi kehidupan, 

dengan disertai kemampuan dan keinginan dalam mengembangkan 

diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh tanggung 

jawab, yang dialami oleh penderita salah satu jenis autoimun kronis 

yaitu Lupus. Penerimaan diri pada odapus diukur dengan skala 

penerimaan diri berdasarkan enam aspek penerimaan diri yaitu 

perasaan sederajat, percaya kemampuan diri, bertanggung jawab, 

orientasi keluar diri, berpendirian. Semakin tinggi skor maka 

semakin tinggi pula penerimaan diri dan sebaliknya. 

2. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah cara orang lain (orang tua, pasangan, 

keluarga, teman) menunjukan perhatian, menghormati, menghargai 

atau membantu mengatasi kesulitan yang dirasakan individu tersebut. 

Dukungan sosial diukur dengan skala dukungan sosial berdasarkan 

enam aspek dukungan sosial yaitu aspek kerekatan emosional, aspek 

integrasi sosial, adanya pengakuan, hubungan yang dapat diandalkan, 

bimbingan, kesempatan untuk mengasuh. Semakin tinggi skor, maka 

semakin positif juga dukungan sosial yang dimiliki seseorang 

tersebut dan sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Salah satu langkah yang harus diambil peneliti adalah 

menetukan populasi dari penelitiannya. Populasi adalah kelompok 

subjek yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang 

kemudian hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 

2012). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Odapus yang 

tergabung dalam RELI (Relawan Edukasi Lupus Indonesia) yang 

berdomisili di Jawa Tengah dan DIY.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik pengambilan sampel purposif. Dalam 

teknik pengambilan sampel purposif, peneliti langsung 

mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya sesuai 

dengan karakteristik yang telah ditetapkan (Azwar, 2012). 

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti akan mengumpulkan data 

secara langsung dari anggota Odapus RELI (Relawan Edukasi 

Lupus Indonesia) yang mengikuti seminar Lupus: Kenali dan 

Atasi di Artos Magelang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan metode skala Likert. Skala Likert adalah 

menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum 
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sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai 

dengan sangat positif (Widoyoko, 2009). Skala ini diberi nilai 

setiap aspek terdiri dari pernyataan satu sampai empat. Tiap aspek 

terdiri dari pernyataan yang bersifat mendukung (favorable) dan 

pernyataan yang bersifat tidak mendukung (unfavorable). 

Subjek diminta untuk menanggapi pernyataan dengan 

memilih satu dari pilihan jawaban yang tersedia yaitu: Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Pemberian skor untuk pilihan jawaban pada pernyataan 

bersifat favorable diberi nilai secara bertingkat yaitu untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai empat, jawaban Sesuai (S) 

diberi nilai tiga, jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai dua dan 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai satu dan berlaku 

sebaliknya untuk pernyataan yang tergolong unfavorable 

 

2. Blueprint 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu skala 

penerimaan diri yang mengungkapkan tingkat penerimaan yang 

dialami dan skala dukungan sosial yang mengungkapkan tingkat 

dukungan sosial yang diterima. 

a. Skala Penerimaan diri pada Odapus 

Penerimaan diri di ukur dengan menggunakan skala 

yang disusun oleh peneliti. Skala ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek penerimaan diri yaitu perasaan sederajat, percaya 

kemampuan diri, bertanggung jawab, orientasi keluar diri, 
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berpendirian, menyadari keterbatasan, dan menerima sifat 

kemanusiaan. 

Tabel  1. Blueprint Skala Penerimaan Diri pada Odapus 

Aspek Penerimaan 

Diri 

Favorable Unfavorable Total 

Perasaan Sederajat 2 2 4 

Percaya Kemampuan 

Diri 

2 2 4 

Bertanggung Jawab 2 2 4 

Orientasi Keluar diri 2 2 4 

Berpendirian 2 2 4 

Menyadari 

Keterbatasan 

2 2 4 

Menerima Sifat 

Kemanusiaan 

2 2 4 

Total Pernyataan 14 14 28 

 

 

b. Skala Dukungan sosial 

Dukungan sosial diukur dengan menggunakan skala 

yang disusun oleh peneliti. Skala ini disusun berdasarkan aspek 

dukungan sosial, yaitu kerekatan emosional, integrasi sosial, 

adanya pengakuan, hubungan yang dapat diandalkan, 

bimbingan, dan kesempatan untuk mengasuh. 

 

Tabel 2. Blueprint Skala Dukungan Sosial 

Dimensi Dukungan 

Sosial 

Favorable Unfavorable Total 

Kerekatan Emosional 2 2 4 

Integrasi Sosial 2 2 4 

Adanya pengakuan 2 2 4 

Hubungan yang dapat 

diandalkan 

2 2 4 



38 
 

Bimbingan 2 2 4 

Kesempatan untuk 

mengasuh 

2 2 4 

Jumlah 12 12 24 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini akan diperoleh 

melalui penghitungan menggunakan program komputer. Validitas 

ini akan diukur menggunakan Product Moment dari Pearson. 

Untuk menghindari terjadinya over estimate atau kelebihan bobot 

yang disebabkan pengaruh kontribusi skor masing-masing item 

sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi besar, maka juga 

dilakukan analisis korelasi Part-Whole (Azwar, 2012). 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Pada penelitian ini untuk mengukur reliabilitas akan 

menggunakan pendekatan koefisien Alpha Cronbach yang berada 

dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00 (Azwar, 2012). 

 

G. Metode Analisis Data 

  Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode Pearson Product 

Momentdikarenakan melakukan uji korelasi antara dua variabel yaitu 

dukungan sosial (X) sebagai variabel bebas, dan penerimaan diri pada 

Odapus (Y) sebagai variabel tergantung (Djarwanto & Subagyo, 1998) 


