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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

 Penelitian ini memakai metode dengan teknik kuantitatif 

yang menitikberatkan pada angka dan olahan data di mana 

dijalankan penghitungan memakai rumus-rumus tertentu pada 

statistik. Teknik yang dilakukan ini diterapkan guna membuktikan 

hipotesis yang sudah ditetapkan pada awal proses penelitian. 

Teknik kuantitatif dipilih kali ini karena menguatkan peneliti untuk 

bisa meneliti hubungan antara ketiga variabel. Diambilnya data 

dengan menyebar instrument skala penelitian sebagai alat ukurnya. 

Hasil penelitian dapat menggambarkan hubungan antar variabel 

yang hasilnya diharapkan dapat mewakili populasi tersebut (Azwar, 

2015).    

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel selalu memiliki ragam nilai. Jenis kelamin, motivasi, dan 

prestasi merupakan contoh variabel yang melekat pada manusia. 

Melalui hasil penelitian, variabel dipelajari dan disimpulkan. 

Variabel yang digunakan adalah: 

1. Variabel Tergantung : Depresi  

2. Variabel Bebas 1  : Koping religius positif  
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3. Variabel Bebas 2  : Penerimaan diri 

 

C. Definisi Operasional 

Konsep yang sudah dirangkai untuk menerangkan variabel dan 

segala macam cirinya dibuat sedemikian rupa sehingga mampu 

dinilai secara akurat dan mudah dipahami. Pembuatan konsep 

tersebut harus memiliki arti yang tidak banyak penafsiran sehingga 

membentuk sebuah definisi operasional. Definisi operasional yang 

ada di penelitian ini meliputi: 

1. Depresi pada lansia di panti wredha 

Depresi adalah gangguan secara psikologis yang bisa 

mengundang timbulnya perubahan pada suasana perasaan, 

pikiran dan kesehatan fisik sehingga merosotnya fungsi 

tindakan dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam 

kehidupannya. Tingkat depression dinilai dengan BDI (The 

Beck Depression Inventory) yang itemnya dirangkai dari gejala-

gejalanya, dalam bentuk gejala motivasi, emosi, kognisi dan 

fisik vegetatif. Jika jumlah pada skala Beck Depression 

Inventory makin tinggi maka tingkat depresi semakin rendah 

dan sebaliknya. 

2. Koping religius positif 

 Positive religious coping diartikan cara orang memakai 

kepercayaan dari agamanya dalam mengerti makna hidupnya 
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dan mengatur tingkah lakun yang bisa menanggulangi pressure 

dengan membangun close relationship dengan Tuhan, 

memandang kehidupan dan interaksinya dengan lingkungan 

secara positif. 

Tinggi atau rendahnya manusia memakai agamanya untuk 

menyangga bebannya guna menghadapi problem diri dinilai 

dengan skala positif religious coping, di mana aspek-aspeknya 

berupa benevolent religious reappraisal, collaborative religious 

coping, seeking spiritual support, religious purification, spiritual 

connection, seeking support from clergy or members, religious 

helping, religious forgiving. Tingginya skor pada skala ini 

menggambarkan tingginya tingkat koping religius positif yang 

digunakan subjek. 

3. Penerimaan Diri 

Keterangan yang ada membuat penerimaan diri bisa 

disimpulkan menjadi kemampuan yang dimiliki orang untuk 

mengerti semua bagian dalam diri termasuk kekurangan dan 

strengthnya, sehingga mampu mencocokan diri dengan 

keadaan dan bisa berkembang potensinya.  

Skala Penerimaan Diri dipakai dan dirancang dengan aspek-

aspek yaitu merasa sebanding, percaya diri, punya tanggung 

jawab, bisa menoleransi orang lain, teguh pada prinsip, sadar 

dengan kekurangan dan tidak menampik sifat manusiawi. 
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Apabila jumlah nilai yang dihasilkan pada instrumen ini tinggi 

maka maka bertambah tinggi pula penerimaan dirinya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Pada penelitian, populasi merupakan hal yang sangat penting 

karena berhubungan dengan subyek yang akan diambil. 

Sebelum mulai mengumpulkan data informasi, hendaknya 

peneliti bisa memilih komunitas dengan kriteria khusus yang 

sudah berbeda dengan komunitas lain dan mendukung tujuan 

peneliti (Azwar, 2015). Populasi yang ditetapkan dicocokan 

dengan kriteria adalah sebagai berikut: 

1. Berusia minimal 60 tahun 

2. Masih dapat berkomunikasi dengan baik 

3. Tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Kasih Surakarta 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Jumlah populasi yang cocok dengan persyaratan yang 

sudah ditetapkan pada penelitian kali ini hanya berjumlah 40 

orang. Dengan begitu, sedikitnya jumlah populasi menyebabkan 

semua anggota dalam populasi dipakai agar bisa mewakili hasil 

dengan lebih menyeluruh.  Pemakaian semua anggota populasi 

yang dijalankan oleh peneliti sering dipanggil dengan sebutan 

studi populasi.  
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Sugiyono (2016) juga menyatakan bahwa bila populasi di 

bawah 100 orang bisa menggunakan teknik ini.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan collect data dengan pemakaian skala 

sebagai measurement tool. Skala terbentuk dari pernyataan-

pernyataan yang dirancang sedemikiannya agar bisa dijawab 

oleh responden dan memberi deskripsi tentang karakternya di 

mana kesimpulannya mampu dimengerti lewat deskripsi dari 

rumusan angka (Azwar, 2011). 

2. Blue Print dan Cara Penilaiannya 

Tiga jenis skala yang dipakai di penelitian ini berupa skala 

depression (BDI), Skala positive religious coping dan Skala 

Penerimaan Diri:      

a. Skala Beck Depression Inventory  

Pengukuran depresi pada lansia di panti wredha memakai 

skala BDI yang sudah diubah dari penelitian Niosie (2016). 

Sebelumnya, Niosie (2016) meneliti tentang lansia setelah 

mengalami stroke yang menetap di Villa Stroke. Validitas dari 

item penelitian tersebut menampakkan angka antara 0,747 

sampai 0,910 dan 0,982 untuk nilai reliabilitasnya.  
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Instrumen ini sudah dicocokan ke dalam Bahasa Indonesia 

di mana total skala adalah 21, ada empat pernyataan dalam tiap 

nomernya dan responden diminta memilih slaah satu yang 

memperlihatkan gejala depressionnya. Makin normal gangguan 

depresinya nilainya akan makin kecil namun bila tinggi nilainya 

berarti ditemukan banyak gejala depresi. 

Tabel 1. Blueprint Skala BDI 

Simtom Jumlah 

Emosional Keadaan sedih 1 

Menangis  1 

Mudah tersinggung 1 

Perasaan pesimis 1 

Perasaan tidak puas 1 

Perasaan bersalah 1 

Kognitif Gagal 1 

Kebencian terhadap diri 

sendiri 

1 

Menyalahkan diri sendiri 1 

Bimbang 1 

Penyimpangan citra tubuh 1 

Motivasional Keinginan untuk bunuh diri 1 

Menarik diri dari hubungan 
sosial 

1 

Tidak mampu mengambil 
kesimpulan 

1 

Kemunduran dalam pekerjaan 1 

Fisik dan Vegetatif Gangguan tidur 1 

Kelelahan 1 

Kehilangan selera makan 1 
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Penurunan berat badan  1 

Gejala psikosomatis 1 

Kehilangan Libido 1 

Total  21 

 

b. Skala Koping Religius Positif   

Positive Religious Coping pada lansia bisa dinilai melalui 

pemakaian Skala Koping Religius Positif di mana rancangannya 

berasal dari aspek-aspek Pargament  (dalam Kur’ani, 2016). 

Pada favourable statement, nilai paling tinggi berada di 

jawaban Sangat Sesuai dengan skor empat, Sesuai memiliki 

skor tiga, Tidak Sesuai dengan skor dua dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) dengan skor satu. Pada item unfavourable justru 

jawaban Sangat Sesuai mempunyai skor satu di mana menjadi 

skor terendah dan Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 

empat sebagai nilai yang paling tinggi.  

Tabel 2. Blueprint Skala Koping Religius Positif 

Aspek Favourable Unfavourable Total 

Benevolent 
religious 
reappraisal 

2 2 4 

Collaborative 
religious coping 

2 2 4 

Seeking spiritual 
support 

2 2 4 

Religious 
purification 

2 2 4 

Spiritual 
connection 

2 2  4 
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Seeking support 
from clergy or 

members 

2 2  4 

Religious helping, 2 2 4 

Religious 
forgiving. 

2 2 4 

Total 16 16 32 

   

c. Skala Penerimaan Diri  

 Skala penerimaan diri dirancang untuk 

memperlihatkan tingkat penerimaan diri dari lansia, yang 

dirangkai memakai aspek-aspek self acceptance yang 

dijabarkan oleh Sheerer (dalam Dina, 2010). 

 Jawaban yang ditawarkan bisa dipilih dari Sangat 

Sesuai, Sesuai, Tidak sesuai sampai Sangat Tidak Sesuai. 

Pada jenis item favourable, jawaban Sangat Sesuai 

mempunyai skor tertinggi empat, dan nilai terendah pada 

Sangat Tidak Sesuai mempunyai skor satu. Berlawanan 

dengan favourable, unfavourable item menyediakan jawaban 

Sangat Sesuai  memperoleh skor satu dengan yang paling 

rendah, hingga skor Sangat Tidak Sesuai yang mempunyai 

skor empat menjadi nilai tertinggi. 

Tabel 3. Blueprint Skala Penerimaan Diri 

Aspek Favourable Unfavourable Total 

Perasaan 
sederajat 

2 2 4 

Percaya 2 2 4 
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kemampuan diri 

Bertanggung 
jawab 

2 2 4 

Berorientasi 
keluar 

2 2 4 

Berpendirian 2 2 4 

Menyadari 

keterbatasan 

2 2 4 

Menerima sifat 

kemanusiaan 

2 2 4 

Total 14 14 28 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Untuk melihat tajamnya Instrument pengukuran yang bisa 

mendeskripsikan komponen sikap dalam sebuah penelitian 

harus dilaksanakannya pengujian validitas. Mencermati lebih 

jauh bagaimana instrumen ukur bekerja secara teliti untuk 

menilai kasus dalam penelitian. Kriteria internal dengan tipe 

analisis butir dijalankan pada validitas item dengan cara 

memperhitungkan score correlation  per item dengan total score 

pada item (Hadi, 2001). Tiap-tiap pernyataan bisa dihubungkan 

dengan penggunaan skor total item memakai Product Moment 

Correlation dari Pearson. Lalu, diadakan pemeriksaan ulang 

memakai Part Whole Correlation Techniqe untuk menangkal 

kelebihan yang bisa saja terjadi dalam penghitungan (Azwar, 

2015).     
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

 Jika Instrumen pengukuran bisa memberi interpretasi yang 

selalu sama dan bisa diyakini kebenarannya maka disebut 

memenuhi pengujian reliabilitas yang baik (Singarimbun & 

Sofian, 1985). Alpha-Cronbach Coefisien dipakai menjadi 

patokan penilaian dalam reliabel atau tidaknya sebuah alat ukur 

(Azwar, 2015). 

 

G. Metode Analisis Data 

Membuktikan hipotesis mayor yang berbunyi adakah hubungan 

antara koping religius positif dan penerimaan diri dengan depresi 

pada lansia di panti wredha mengacu pada pemakaian teknik olah 

data dengan metode analisis regresi ganda.  

Selain itu, dilakukan juga uji hipotesis minor yang pertama 

apakah ada hubungan antara koping religius positif dengan depresi 

pada lansia di panti wredha dengan pemakaian Product Moment 

Correlation Pearson. Diujikan pula hipotesis minor kedua, adakah 

hubungan antara penerimaan diri dengan depresi pada lansia di 

panti wredha yang memakai teknik yang sama, yaitu Product 

Moment Correlation Pearson.  

 

 


