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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif merupakan 

penelitian yang bekerja dengan menggunakan angka, dan datanya berwujud 

bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu 

variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain (Alsa, 2010). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian, satu variabel tidak hanya berkaitan dengan satu 

variabel yang lain saja. Azwar (2010) mengemukakan bahwa satu variabel dapat 

mempengaruhi banyak variabel lain. Oleh karena itu peneliti harus melakukan 

identifikasi terhadap variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitiannya. 

Identifikasi variabel penelitian digunakan untuk menentukan fungsi variabel-

variabel yang akan digunakan sebelum proses pengumpulan data dan menguji 

hipotesis. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

Variabel Tergantung : Body Dissatisfaction 

Variabel Bebas : Kepribadian Narsisistik 
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3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian, sangatlah penting untuk memberikan pengertian 

pada variabel penelitiannya agar menghindari adanya perbedaan persepsi, maka 

definisi variabel-variabel penelitian sebagai berikut: 

3.03.01. Body Dissatisfaction 

Body dissatisfaction merupakan persepsi negatif seseorang terhadap 

bentuk dan ukuran tubuh yang dirasa tidak sesuai dengan standar ideal, 

sehingga membuat mereka mengalami ketidakpuasaan pada bentuk tubuhnya 

saat ini. Peneliti membuat skala body dissatisfacion dengan menggunakan aspek 

body dissatisfaction menurut Rosen dan Reiter yaitu penilaian negatif terhadap 

bentuk tubuh, perasaan malu terhadap bentuk tubuh ketika berada di lingkungan 

sosial, menghindari aktivitas sosial dan kontak fisik dengan orang lain, body 

checking, serta kamuflase tubuh. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi pula remaja mengalami body dissatisfaction, dan sebaliknya.  

3.03.02. Kepribadian Narsisistik  

Kepribadian narsisistik merupakan gangguan kepribadian yang dialami 

oleh seseorang dikarenakan rasa cinta yang berlebihan terhadap dirinya sendiri 

dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Peneliti membuat skala 

kepribadian narsisistik dengan menggunakan ciri-ciri kepribadian narsisistik 

menurut Sedikides, Gregg, Rudich dan Rusbult yaitu suka meminta pujian dan 

ingin dikagumi oleh orang lain, merasa dirinya unik dan memiliki kemampuan 

yang lebih daripada orang lain, serta meminta perhatian yang lebih dari orang 

lain sebagai bentuk penilaian atas dirinya. Semakin tinggi skor diperoleh maka 
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akan semakin tinggi pula seorang remaja memiliki kepribadian narsisistik, dan 

sebaliknya.  

3.04. Populasi dan Teknik Sampling   

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya 

di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk 

mengumpulkan data, dan subjek penelitian harus berupa orang atau apa saja 

yang menjadi urusan manusia (Arikunto, 2010). 

Populasi merupakan sebuah kelompok subjek yang memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik bersama sehingga dapat membedakannya dari kelompok subjek 

yang lain (Azwar, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah siswi di SMA 

Kesatrian 1 Semarang. Peneliti mengambil subjek remaja di SMA ini karena 

ketersediaan subjek disana. 

Teknik sampling adalah suatu cara dalam pengambilan sampel 

representatif dari populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah incidental sampling, yaitu dengan menggunakan invidu-individu yang 

telah memenuhi kriteria sebagai subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini 

(Azwar, 2010). Cara pemilihan kelas untuk menjadi sampel dengan kebetulan. 

Alasan penggunaan incidental sampling karena aksesibilitas nyaman dan mudah 

untuk dijadikannya sampel penelitian. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Azwar (2010) mengungkapkan bahwa skala adalah suatu 

metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang berisi aspek-aspek yang 

akan diukur, harus dijawab atau dikerjakan oleh subjek. Berdasarkan atas 
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jawaban atau isian itu peneliti mengambil kesimpulan mengenai subjek yang 

diteliti.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang bersifat 

langsung, yaitu yang menjawab atau yang mengisi skala adalah subjek yang 

diteliti. Skala dalam penelitian ini bersifat tertutup, artinya subjek diminta memilih 

salah satu dari beberapa pilihan jawaban yang telah ada. Alternatif pilihan 

jawaban dalam skala yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat 

tidak sesuai (STS). 

Item-item yang yang digunakan dalam skala penelitian ini dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu item favourable dan item unfavourable. Item yang 

mendukung pernyataan atau searah dengan pernyataan (favourable), 

mempunyai sistem penilai jawaban sebagai berikut : sangat sesuai (SS) skor 4; 

sesuai (S) skor 3; tidak sesuai (TS) skor 2 dan sangat tidak sesuai (STS) skor 1. 

Sedangkan untuk item yang tidak mendukung pernyataan atau tidak searah 

dengan pernyataan (unfavourable), sistem penilaian jawaban sebagai berikut : 

sangat sesuai (SS) skor 1; sesuai (S) skor 2; Tidak Sesuai (TS) skor 3 dan 

sangat tidak sesuai (STS) skor 4. 

3.05.01. Body Dissatisfaction 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rosen dan Reiter (dalam Sari, 

2010) untuk mengukur body dissatisfaction, peneliti menggunakan skala dengan 

jumlah 30 item yang mencakup aspek-aspek body dissatisfaction, seperti: 

a. Penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. 

b. Perasaan malu terhadap bentuk tubuh ketika berada di lingkungan sosial.  

c. Menghindari aktivitas sosial dan kontak fisik dengan orang lain.  
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d. Body checking. 

e. Kamuflase tubuh. 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Body Dissatisfaction 

Aspek Body Dissatisfaction Fav Unfav Total 

Penilaian negatif terhadap bentuk tubuh 
 

3 3 6 

Perasaan malu terhadap bentuk tubuh 
ketika berada di lingkungan sosial 
 

3 3 6 

Menghindari aktivitas sosial dan kontak 
fisik dengan orang lain 

3 3 6 

Body checking 
 

3 3 6 

Kamuflase tubuh 3 3 6 

TOTAL 15 15 30 

 

3.05.02. Kepribadian Narsisistik 

Berdasarkan teori menurut Sedikides, Gregg, Rudich & Rusbult (2004) 

untuk mengukur skala kepribadian narsistik, peneliti menggunakan skala dengan 

jumlah 18 item yang mencakup ciri-ciri dari kepribadian narsisistik, seperti: 

a. Suka meminta pujian dan ingin dikagumi oleh orang lain.  

b. Merasa dirinya unik dan memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain.  

c. Serta meminta perhatian yang lebih dari orang lain sebagai bentuk penilaian 

atas dirinya. 

Tabel 3.02. Blueprint Kepribadian Narsisistik  

Ciri Kepribadian Narsisistik Fav Unfav Total 

Suka meminta pujian dan ingin 
dikagumi oleh orang lain 
 

3 3 6 

Merasa dirinya unik dan memiliki 
kemampuan yang lebih daripada orang 
lain 
 

3 3 6 

Meminta perhatian yang lebih dari 
orang lain sebagai bentuk penilaian 
atas dirinya 

3 3 6 

TOTAL 9 9 18 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Penelitian ini melakukan pengukuran yang bertujuan untuk memperoleh 

hasil yang benar-benar menggambarkan permasalahan yang diteliti, oleh sebab 

itu data yang diperoleh dari pengukuran tersebut harus akurat. Untuk 

memperoleh data yang akurat maka dibutuhkan suatu alat ukur yang bersifat 

valid dan reliabilitas yang diperoleh dengan cara melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Alat ukur yang sudah diketahui validitas dan reabilitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Arikunto (2010) mendefinisikan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi 

jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes 

dan kriteria. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas dengan 

menggunakan korelasi product moment dan part whole.  

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara 

konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, 

biasanya koefisien. Pada penelitian ini untuk  mengukur reliabilitas akan 

menggunakan pendekatan koefisien Alpha Cronbach yang berada dalam rentang 

angka dari 0 sampai dengan 1,00 (Azwar, 2010). 

3.07. Metode Analisis Data 

Nazir (2013) menyatakan bahwa data mentah tidak akan bermanfaat jika 

tidak di analisis terlebih dahulu, maka dengan demikian agar data tersebut dapat 



36 
 

 
 

diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah harus 

dianalisis terlebih dahulu agar dapat menjawab masalah yang akan diteliti dan 

bermanfaat untuk menguji hipotesis.  

Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah 

metode statistika. Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis yaitu 

teknik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui korelasi dua variabel yaitu variabel bebas adalah kepribadian 

narsistik dan variabel tergantung adalah body dissatisfaction pada remaja.  

 

  

 

 


