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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode 

yang menekankan analisisnya pada data – data  numerical (angka) yang diolah 

dengan metode statistika dan data angka tersebut berasal dari pengukuran yang 

menggunakan skala terhadap variabel – variabel yang ada di dalam penelitian ini 

(Azwar, 2004). 

 

3.2. Identifikasi 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 penelitianini adalah sebagai 

berikut:  

Varibel Tergantung  : Kepercayaan diri wanita obesitas pada usia dewasa awal 

Variabel Bebas  : Harga diri 

3.2.2. Definisi operasional 

3.3.2.1. Kepercayaan diri pada wanita obesitas dewasa awal 

Kepercayaan diri wanita obesitas pada usia awal adalah keyakinan pada 

diri individu dalam usia dewasa awal yang memiliki berat badan dengan IMT > 

25kg/m² tentang kekuatan, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya. 

Tinggi rendahnya kepercayaan diri diukur dengan menggunakan skala 

kepercayaan diri, yang disusun berdasarkan ciri – ciri dari kepercayaan diri, yaitu 

keyakinan akan kemampuan diri, bersikap optimis, bersikap obyektif, 
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bertanggung jawab, serta rasional dan realistis. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh subyek maka semakin tinggi kepercayaan dirinya, begitu pula 

sebaliknya. 

3.3.2.2.Harga diri 

Harga diri adalah penilaian positif maupun negatif seseorang terhadap 

dirinya sendiri. Tinggi rendahnya harga diri diukur dengan menggunakan Skala 

harga diri, yang disusun berdasarkan aspek – aspek dari harga diri, yaitu 

kekuatan, keberartian, kebajikan, dan kemampuan. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh subyek maka semakin tinggi harga dirinya, begitu pula sebaliknya. 

 

3.3. Populasi dan sampling 

3.3.1. Populasi 

Menurut Supangat (2007) populasi adalah sekumpulan objek yang akan 

dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik yang 

sama. Karakteristik subyek dalam penelitian ini adalah wanita berusia 18 – 30 

tahun yang belum bekerja dan belum menikah dengan kondisi fisik obesitas 

(dengan IMT >25 kg/m²). Usia dibatasi dari 18 hingga 30 tahun karena peneliti 

berasumsi bahwa subyek yang berusia lebih dari 30 tahun dengan keadaan 

belum menikah dan belum bekerja cenderung tidak mudah untuk dijumpai. 

Subyek merupakan pelanggan dari toko baju ukuran besar yang bernama 

anopibigsize. 

3.3.2. Sampling 

Sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Incidental Sampling. Peneliti akan menemui subyek yang sesuai dengan batasan 
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– batasan populasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk bisa dijadikan 

sampel penelitian 

 

3.4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah dengan 

skala. Peneliti akan menggunakan Skala Likert yang dikembangkan oleh Rensis 

Likert. 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 unfavourable merupakan item yang berkebalikan 

dengan favourable yang berarti berisi tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur (Azwar, 2004). Skala yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:  

 

3.4.1. Skala Kepercayaan Diri pada wanita obesitas dewasa awal 

Skala yang digunakan untuk mengukur kepercayaan diri pada wanita 

obesitas dewasa awal disusun berdasarkan ciri – ciri kepercayaan diri, yaitu: 

yakin akan kemampuan sendiri, bersikap optimis, bersikap objektif, bertanggung 

jawab, rasional dan realistis.Skala ini terdiri dari pernyataan – pernyataan yang 

bersifat favourable dan unfavourable dan setiap pernyataan disediakan empat 

alternatif jawaban yaitu: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS 

(Sangat Tidak Sesuai). Skor yang digunakan untuk item berjenis favourable 

adalah SS (Sangat Sesuai)=4, S (Sesuai)=3, TS (Tidak Sesuai)=2, dan STS 

(Sangat Tidak Sesuai)=1. Sedangkan skor yang digunakan untuk item jenis 
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unfavourable adalah SS (Sangat Sesuai)=1, S (Sesuai)=2, TS (Tidak Sesuai)=3, 

dan STS (Sangat Tidak Sesuai)=4. 

 Adapun rancangan skala kepercayaan diri pada wanita obesitas dewasa 

awaldapat dilihat pada tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Rancangan Skala Kepercayaan Diri Pada Wanita Obesitas Dewasa Awal 

 

3.4.2. Skala Harga Diri 

Skala yang digunakan untuk mengukur harga diri disusun berdasarkan 

aspek – aspek harga diri, yaitukekuatan, keberartian, kebajikan, dan 

kemampuan. Skala terdiri dari pernyataan – pernyataan yang bersifat favourable 

dan unfavourable dan setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban 

yaitu: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Skor yang digunakan untuk item berjenis favourable adalah SS (Sangat 

Sesuai)=4, S (Sesuai)=3, TS (Tidak Sesuai)=2, dan STS (Sangat Tidak 

Sesuai)=1. Sedangkan skor yang digunakan untuk item jenis favourable adalah 

SS (Sangat Sesuai)=1, S (Sesuai)=2, TS (Tidak Sesuai)=3, dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai)=4. 

 Adapun rancangan skala harga diri dapat dilihat pada tabel 3.2.  

 

 

 

Ciri – ciri 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Keyakinan akan kemampuan diri 3 3 6 

Bersikap Optimis 3 3 6 

Bersikap Obyektif 3 3 6 

Bertanggung Jawab 3 3 6 

Rasional dan Realistis 3 3 6 

Jumlah 15 15 30 
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Tabel 3.2. Rancangan Skala Harga Diri 

 

3.4.3. Validitas alat ukur 

Validitas alat ukur adalah seberapa jauh ketepatan dan kecermatan alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebuah tes dapat dikatakan valid apabila 

alat ukurnya berfungsi sesuai dengan tujuan pengkurannya (Azwar, 2000). 

Dalam penelitian ini validitas dari skala dicari dengan menggunakan korelasi 

Product Moment karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara dua 

variabel.Korelasi hasil penelitian akan dikoreksi lagi dengan menggunakan 

korelasi Part Whole. 

3.4.4. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah konsistensi maupun stabilitas yang ada pada 

prinsipnya dengan  menunjukan sejauh mana pengukuran tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila akan dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama (Azwar, 2000). Uji reliabilitas ini dianalisis 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, peneliti lalu melakukan analisis terhadap data 

tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan tujuan dari riset yang dilakukan 

(Santoso dan Tjipto, 2001). Data tersebut akan diolah sehingga mendapatkan 

Aspek – aspek 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Kekuatan 3 3 6 

Keberartian 3 3 6 

Kebajikan 3 3 6 

Kemampuan 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
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kesimpulan. Setelah mendapatkan kesimpulannya, persoalan yang diajukan 

sebelumnya dapat terjawab. 

Teknik yang sesuai untuk mengolah data kepercayaan diri wanita 

obesitas pada usia dewasa awal ditinjau dari harga diri adalah dengan 

menggunakan teknik analis product moment. Dasar dari penelitian ini adalah 

mencari hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

tergantung. Analisis data dihitung dengan menggunakan program Stastistical 

Packages for Social Sciences (SPSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


