
 
 

39 
 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitiantentang hubungan antara penerimaan diri dengan 

dukungan sosial pada Odapus ini sebelumnya dimulai dengan salah 

satu tahap awal yaitu menetapkan dahulu tempat penelitian atau 

kancah serta mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan penelitian 

yang akan berjalan tersebut. Subyek dalam melakuan penelitian ini 

adalah anggota RELI.  

RELI (Relawan Edukasi dan Informasi Lupus Indonesia) 

adalah salah satu organisasi nir-laba yang bergerak dalam sosialisasi 

Lupus yang berdiri pada 16 Juli 2016 dengan pengesahan AHU-

0007869.AH.01.07.TAHUN 2017. RELI diawali dari keinginan 

bersama untuk memulai suatu gerakan yang bertujuan untuk 

menggalang partisipasi masyarakat Indonesia secara lebih luas dalam 

memberikan edukasi dan informasi yang sehat tentang bahaya Lupus 

dan pentingnya deteksi dini penyakit autoimun ini. Saat ini kantor 

RELI berada di Campursari B, RT 01/RW02, Gardusari, Bandongan, 

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

RELI memiliki visi dan misi. Visi RELI adalah 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang teredukasi Lupus dan lebih 

ramah kepada Odapus dan masyarakat sehingga secara bersama-sama 

dapat membantu menurunkan angka kematian dan kejadian Lupus di 
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Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut RELI memiliki misi 

yaitu: 

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan 

perilaku masyarakat terhadap Lupus awareness dan 

Odapus. 

2. Mengedukasi dan membina (merubah, mengembangkan, 

dan memelihara) perilaku masyarakat demi kebahagiaan 

stigma yang tidak benar berkaitan dengan Lupus dan 

Odapus, dan tentang anti bullying. 

3. Menumbuhkan daya kritis Odapus dalam menyadari 

potensi-potensi positifnya dan tentang hak dan kewajiban 

Odapus sebagai pasien. 

4. Membangun kemitraan dengan pemerintahan, 

komunitas/lembaga dibawah naungan organisasi/ yayasan/ 

asosiasi Lupus, rumah sakit, asosiasi dokter/ paramedic, 

dan sebagainya di Indonesia dan lembaga-lembaga lain 

yang berkaitan dengan Lupus pada khususnya. 

Adapun pertimbangan peneliti menjadikan RELI sebagai 

subyek penelitian adalah: 

1. Tim RELI merupakan salah satu komunitas Odapus  

2. Belum adanya penelitian yang dilakukan pada RELI yang 

berkaitan dengan Penerimaan diri dan Dukungan Sosial pada 

Odapus. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti memutuskan 

untuk mengadakan penelitian tersebut. Populasi penelitian adalah 
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Odapus yang hadir dalam acara seminar Lupus: Kenali dan Atasi di 

Artos Magelang. 

 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan Penelitian dimulai dengan melakukan persiapan 

penyusunan alat ukur, perizinan penelitian, pengujian validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang masing-masing dibahas sebagai: 

1. Penyusunan Alat ukur 

Penyusunan skala dalam penelitian ini terdapat dua skala 

yaitu skala Penerimaan diri dan Dukungan Sosial. Penyusunan 

skala tersebut berdasarkan aspek-aspek dari setiap variabel yang 

sudah dibahas dalam landasan teori. 

a. Skala Penerimaan Diri 

Penerimaan Diri diukur menggunakan skala Penerimaan 

Diri yang mencakup tujuh aspek yaitu perasaan sederajat, 

percaya kemampuan diri, bertanggung jawab, orientasi 

keluar diri, berpendirian, menyadari keterbatasan, dan 

menerima sifat kemanusiaan. Skala ini terdiri dari 28 item 

(14 item favorable dan 14 item unfavorable). Terdapat 

empat pilihan jawaban dalam skala Penerimaan Diri, yaitu 

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

dan Sangat Sesuai (SS). Sebaran skala item Penerimaan 

Diri dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Sebaran Item Skala Penerimaan Diri 
 

Aspek-aspek 

Penerimaan Diri 

Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Perasaan Sederajat 1,2 3,4 4 

Percaya 

Kemampuan Diri 

5,6, 7,8 4 

Bertanggung Jawab 9,10 11,12 4 

Orientasi Keluar 

Diri 

13,14 15,16 4 

Berpendirian 17, 18 19,20 4 

Menyadari 

Keterbatasan 

21, 22 23,24 4 

Menerima sifat 

Kemanusiaan 

25,26 27,28 4 

Jumlah 14 14 28 

 

 

 

 

b. Skala Dukungan Sosial 

Dukungan Sosial diukur menggunakan skala Dukungan 

Sosial yang mencakup enam aspek, yaitu kerekatan 

emosional, integrasi sosial, adanya pengakuan, hubungan 

yang dapat diandalkan, bimbingan, dan kesempatan untuk 

mengasuh. Skala ini berjumlah 24 item (12 item favourable 

dan 12 item unfavourable). Terdapat empat piliham 

jawaban dalam skala Dukungan Sosial yaitu Sangat Tidak 

Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat 

Sesuai (SS). Sebaran skala item Dukungan Sosial dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Sebaran Item Skala Dukungan Sosial 

 

Aspek-aspek 

Dukungan Sosial 

Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Kerekatan 

Emosional 

1,2 3,4 4 

Integrasi sosial 5,6 7,8 4 

Adanya pengakuan 9,10 11,12 4 

Hubungan yang 

dapat diandalkan 

13,14 15,16 4 

Bimbingan  17,18 19,20 4 

Kesempatan untuk 

mengasuh 

21,22 23,24 4 

Jumlah 12 12 24 

 

2. Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan 

permohonan izin kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian 

ini. Permohonan izin ini melalui tahap setiap subjek mengisisurat 

keterangan bersedia menjadi subyek penelitian (inform consent) 

untuk mengisi skala. 

 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian diaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Artos 

Magelang saat diadakan seminar Lupus: Kenali dan Atasi sekitar pukul 

18.00 – 20.30 WIB. Teknik uji coba yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah try out terpakai, sehingga dalam penelitian ini hanya sekali 

dalam pengambilan data yang digunakan untuk menguji validitas dan 
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reliabilitas. Selanjutnya data-data yang valid digunakan untuk uji 

asumsi serta analisis data. Peneliti memilih menggunakan metode 

tersebut dengan pertimbangan waktu yang lebih efisien, biaya, dan 

tenaga dalam melaksanakan penelitian, serta keadaan yang sesuai 

dengan penelitian ini juga menggunakan metode purposive sampling 

yaitu mendapatkan sampel dari orang-orang yang berada di tempat 

peneliti berada. 

Pelaksanaan peneliti ini dilakukan oleh peneliti sendiri dengan 

cara menghampiri responden secara individual dan menanyakan sesuai 

dengan ciri-ciri karakteristik populasi yang akan diambil dalam 

penelitian, serta bersedia menjadi responden penelitian. 

Skala yang disebar oleh peneliti sejumlah 52 eksemplar. 

Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan skoring pada tiap skala 

kemudian melakukan penghitungan validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu komputer yaitu program Statistical Package 

for Social Science (SPSS) for Windows Release 16.0. 

 

 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur memiliki tujuan untuk menguji apakah 

validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut dalam kancah penelitian 

yang telah dipilih. Penghitungan validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu komputer yaitu program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) for Windows Release 16.0. 

Penghitungan item pada skala Penerimaan Diri dan skala 
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Dukungan Sosial menggunakan teknik korelasi Product 

Momentyang selanjutnya dikoreksi dengan korelasi Part Whole. 

Penghitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

a. Skala Penerimaan Diri 

Berdasarkan uji validitas alat ukur diperoleh hasil 

bahwa skala Penerimaan Diri yang diberikan pada 52 

subyek, yang terdiri dari 28 item. Terdapat 23 item yang 

valid dan 5 item yang gugur. Koefisien validitas bergerak 

antara angka 0.273 sampai dengan 0.637. Koefisien 

reliabilitas alpha skala Penerimaan Diri sebesar 0.868. 

Sebesar item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

5.  

Tabel 5 

Sebaran Item valid dan gugur Skala Penerimaan Diri 
 

Aspek-aspek 

Penerimaan Diri 

Nomor Item Jumlah 

item 

valid 
Favourable Unfavourable 

Perasaan Sederajat 1,2 3,4 4 

Percaya 

Kemampuan Diri 

5,6, 7,8 4 

Bertanggung Jawab 9,10 11,12 4 

Orientasi Keluar 

Diri 

13,14 15,16* 3 

Berpendirian 17, 18 19,20* 3 

Menyadari 

Keterbatasan 

21, 22* 23,24* 2 

Menerima sifat 

Kemanusiaan 

25,26* 27,28 3 

Jumlah item valid 12 11 25 

Keterangan: 

*: item yang gugur 
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b. Skala Dukungan Sosial 

 Berdasarkan uji validitas alat ukur diperoleh 

hasil bahwa skala Dukungan Sosial yang diberikan pada 

52 subyek, yang terdiri dari 24 item, terdapat 17 item 

yang valid dan 7 item yang gugur. Koefisien validitas 

bergerak antara angka 0.271 sampai dengan 

0.646.Koefisien reliabilitas alpha skala Dukungan Sosial 

sebesar 0.850. Sebaran item yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6 

Sebaran Item Skala Dukungan Sosial 

 

Aspek-aspek 

Dukungan Sosial 

Nomor Item Jumlah 

item 

valid 
Favourable Unfavourable 

Kerekatan 

Emosional 

1*,2 3*,4* 1 

Integrasi sosial 5*,6* 7,8 2 

Adanya pengakuan 9*,10 11,12 3 

Hubungan yang 

dapat diandalkan 

13,14 15,16 4 

Bimbingan  17,18* 19,20 3 

Kesempatan untuk 

mengasuh 

21,22 23,24 4 

Jumlah item valid 7 10 17 

Keterangan: 

*: item gugur


