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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparasional, yaitu teknik 

analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya 

perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Teknik analisis komparasional yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dan selanjutnya menarik kesimpulan mengenai 

ada tidaknya perbedaan yang signifikan di antara variabel yang sedang diteliti 

(Sudjono, 2010, h. 275).  

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian  

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini peneliti melakukan penentuan 

variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

  Variabel Tergantung  : Harga Diri 

  Variabel Bebas  : Jenis Kelamin  

 

3.2.2. Definisi Operasional  

3.2.2.1.  Harga Diri 

Harga diri adalah kebutuhan dasar setiap individu terhadap penilaian diri 

yang berasal dari seluruh pikiran, perasaan, kemampuan, dan keyakinan yang 

dimiliki sehingga seseorang merasa mampu, berharga, berarti, dan dibutuhkan 

dalam suatu organisasi masyarakat. Tinggi rendahnya harga diri tersebut diungkap 
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dengan skala harga diri, disusun berdasarkan aspek-aspek rasa dihormati, rasa 

mampu, dan rasa dibutuhkan. Semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin 

tinggi pula harga diri, begitu pula sebaliknya semakin rendah nilai yang diperoleh 

seseorang maka semakin rendah pula harga dirinya.  

 

3.2.2.2. Jenis Kelamin  

 Jenis kelamin adalah status individu yang didapatkan sejak lahir dimana 

status tersebut didasarkan pada keadaan jasmaniah yang dibedakan menjadi dua 

jenis laki-laki dan perempuan yang secara biologis, psikologis, dan sosiologis 

berbeda dan tampak dari peran jenisnya. Data tentang jenis kelamin dapat 

diketahui melalui subyek yang tercantum dalam lembar identitas.  

   

3.3. Populasi dan Sampling 

3.3.1. Populasi  

Populasi merupakan faktor yang penting yang harus ditentukan sebelum 

kegiatan penelitian dilakukan. Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan 

maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, berisi karakteristik tertentu 

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi adalah generalisasi 

yang terdiri dari sekumpulan objek/subyek yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian dengan mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2008).   

Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah pasien dari 

Klinik Akupunturis dan Sin She Tjiong Tje Sin yang beralamat di Jalan Jagalan 

Nomor 43 Semarang dan sebagian yang lain adalah kenalan dari peneliti.  
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3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampling atau teknik pengambilan sampel adalah sejumlah orang yang 

harus diselidiki yang mewakili keseluruhan populasi (Nasution dan Usman, 2007). 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental 

sampling. Dalam teknik sampling ini yang dijadikan anggota sampel adalah apa 

atau siapa saja yang kebetulan/incidental dijumpai peneliti di tempat-tempat 

tertentu yang kebetulan cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2008, h. 85). Pada 

pelaksanaannya, proses pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan cara membagikan skala secara acak pada pasien pasca stroke yang ada 

di kota Semarang.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data adalah skala. Penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu 

skala yang disusun untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negative, 

setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Skala yang akan diberikan 

terdiri dari dua kelompok item pernyataan, yaitu item favourable dan item 

unfavourable. Item favourable merupakan item yang isinya mendukung, memihak 

maupun menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan pada item 

unvafourable merupakan item yang berkebalikan dengan favourable yang berarti 

berisi tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur (Azwar, 

2013).  

Skala yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut : 
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3.4.1. Skala Harga Diri  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala harga diri yang 

peneliti susun berdasarkan aspek-aspek harga diri yang peneliti simpulkan dari 

beberapa tokoh. Aspek-aspek dari Goble (2002) yaitu rasa dihormati, rasa mampu, 

dan rasa dibutuhkan.  

Penyusunan skala harga diri terdiri dari 24 item yang terdiri dari dua 

kelompok pertanyaan yaitu item-item yang mendukung aspek (favourable) dan 

item-item yang tidak mendukung aspek (unfavourable). Terdapat empat alternative 

jawaban untuk setiap item pada setiap kelompok pertanyaan yaitu Sangat Sesuai 

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

Untuk item favourable, nilai 4 diberikan pada jawaban “Sangat Sesuai” 

(SS), nilai 3 pada jawaban “Sesuai” (S), nilai 2 pada jawaban “Tidak Sesuai” (TS), 

dan nilai 1 diberikan pada jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS). Untuk item 

unfavourable, nilai 4 diberikan pada jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS), nilai 3 

pada jawaban “Tidak Sesuai” (TS), nilai 2 pada jawaban “Sesuai’ (S), dan nilai 1 

diberikan pada jawaban “Sangat Sesuai” (SS). Semakin tinggi nilai yang diperoleh 

maka semakin tinggi pula harga diri yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya semakin 

rendah nilai yang diperoleh seseorang maka semakin rendah pula harga diri yang 

dimiliki. Adapaun rancangan skala harga diri dapat dilihat pada table 3.4.1.  
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Tabel 3.4.1.  Blueprint Skala Harga Diri  

No. Aspek 

Item 

Jumlah 

favourable unfavourable 

1. Rasa dihormati 4 4 8 

2. Rasa mampu 4 4 8 

3. Rasa dibutuhkan 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Validitas Alat Ukur  

Suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus 

diukur oleh alat itu (Nasution dan Usman, 2007). Validitas yang digunakan adalah 

validitas konstruk, yaitu jika ada sifat-sifat yang tidak dapat langsung tampak 

perwujudannya dalam kelakuan manusia. Dengan teknik statistik yang disebut 

analisis faktor dapat diselidiki berbagai komponen kepribadian itu, sehingga tes itu 

dapat disusun berdasarkan komponen-komponen tersebut (Nasution dan Usman, 

2007).  

Azwar (1997, h.5) menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity 

yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Cara yang paling banyak digunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur adalah dengan mengkorelasikan skor yang 

diperoleh setiap item dengan skor totalnya. Ancok (dalam Hendrawijaya, 2007) 
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mengatakan bahwa koefisien korelasi antara skor item dengan skor total tersebut 

bias diperoleh dengan menggunakan teknik korelasi product moment.  

Koefisien korelasi yang diperoleh tersebut masih memerlukan korelasi 

untuk menghindari kelebihan bobot atau over estimasi. Kelebihan bobot ini terjadi 

karena skor item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen skor 

total, yang menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar. Korelasi tersebut 

menggunakan teknik Part Whole.  

 

3.5.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) 

skor yang diperoleh oleh para subyek yang diukur dengan alat yang sama, atau 

diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda (Suryabrata, 2000, 

h.29).  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis varians Alpha-Cronbach (Azwar, 1997, h.75).  

 

3.6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan langsung, 

tetapi perlu diolah terlebih dahulu agar data tersebut dapat dipahami jelas dan teliti. 

Metoe analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic 

karena dengan analisis statistik diharapkan mampu membentuk dasar yang 

dipertanggungjawabkan untuk menarik kesimpulan yang benar dan untuk 

mengambil keputusan yang tepat.  
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Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah independent t-

test, yang tujuan pokoknya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

mean pada dua kelompok data yang independen atau tidak terkait (Swan, 2019).  

Dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan harga diri 

pasien pasca stroke laki-laki dan perempuan. Analisis data perhitungan tersebut 

akan diolah dengan menggunakan program Stattistical Package for Social Science 

(SPSS) for Windows Release 21.00.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


