
 

                                                                             
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

              A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung: depresi pada remaja putri keluarga broken home. 

2. Variabel bebas: persepsi terhadap keluarga. 

 

              B. Definisi Operasional 

Berikut ini akan dirumuskan batasan operasional masing-masing 

variabel pada penelitian ini: 

           1.  Depresi Pada Remaja Putri Keluarga Broken Home 

Depresi pada remaja putri adalah kondisi dimana seorang remaja 

putri merasa tertekan atas segala permasalahan yang dihadapinya. 

Depresi pada remaja putri ini diungkap melalui skor yang diperoleh 

melalui skala depresi mereka yang ciri-cirinya terdiri dari : kesedihan, 

kecemasan, pesimis atau putus asa, merasa bersalah, kehilangan 

semangat, kelelahan, sulit berkonsentrasi, insomnia, kehilangan selera 

makan dan atau berat badan, mencoba bunuh diri, gelisah, gejala sakit 

fisik atau gangguan sakit. 

Semakin tinggi nilai yang diperoleh dari skala depresi remaja 

putri maka semakin tinggi depresinya, dan demikian sebaliknya. 

 

 

 



 

                                                                             
 

           2.  Persepsi terhadap Keluarga 

Persepsi terhadap keluarga adalah proses penginderaan  seorang 

remaja putri dalam menghadapi situasi atau kondisi dalam keluarganya. 

Persepsi terhadap keluarga ini ditujukan dalam 3 aspek yaitu : 

kognisi, proses belajar, pemecahan masalah. Semakin tinggi skor yang 

dihasilkan dalam skala ini, maka semakin positif  persepsi terhadap 

keluarga.  

 

C.  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 1.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri 

dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala 

nilai test atau peristiwa-peristiwa. 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah remaja 

putri yang berusia antara 13 hingga 18 tahun, karena usia tersebut 

menurut Hurlock (1993) termasuk dalam usia remaja awal yang rentan 

dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Maka dengan 

demikian ciri populasinya adalah: 

a.    Remaja putri yang berusia 13 hingga 18 tahun. 

b. Keluarganya broken home, yaitu orang tuanya mengalami 

perceraian. 

c.   Berdomosili di Semarang. 

 

 

 



 

                                                                             
 

2. Sampel 

Sampel adalah sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi dan teknik pengambilan sampel adalah cara untuk 

menentukan sampel yang akan dijadikan data. Sebenarnya dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh 

sampel representatif yang benar-benar memiliki populasi. 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik incidental sampling yaitu pemilihan responden yang dilakukan 

secara incidental atau kebetulan dijumpai saja. Pertimbangan 

penggunaan metode sampel ini antara lain karena keterbatasan tenaga 

maupun dana. 

 

              D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam metode 

ini adalah metode skala. Metode skala merupakan suatu metode 

penelitian yang menggunakan daftar pernyataan yang berisi aspek-aspek 

yang hendak diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-

orang yang menjadi subyek penelitian. Berdasarkan atas jawaban atau 

isian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek 

penelitian (Suryabrata, 1993, h. 15). 

 Penelitian tentang depresi pada remaja putrid dengan persepsi 

terhadap keluarga broken home ini menggunakan dua skala, yaitu skala 

depresi pada remaja putri keluarga broken home, dan skala persepsi 

terhadap keluarga. Penyusunan kedua skala ini menggunakan empat 

alternatif jawaban, yang masing-masing jawaban memiliki tingkat nilai 



 

                                                                             
 

yang berbeda mengenai kesesuaian responden terhadap setiap 

pernyataan dalam skala. 

Adapun skala yang digunakan adalah: 

1. Skala depresi pada remaja putri keluarga broken home. 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar depresi pada 

remaja putri. Skala ini terdiri dari 12 gejala-gejala depresi. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat 

depresinya. 

Adapun blue print skala depresi pada remaja putri keluarga broken 

home dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1  
Blue Print Skala Depresi pada Remaja Putri  

Keluarga Broken Home 
No Gejala-gejala Favourable Unfavourable Jumla

h 
1 Kesedihan 2 2 4 
2 Kecemasan 2 2 4 
3 Pesimis atau putus asa 2 2 4 
4 Merasa bersalah 2 2 4 
5 Kehilangan semangat 2 2 4 
6 Kelelahan  2 2 4 
7 Sulit berkonsentrasi 2 2 4 
8 Insomnia  2 2 4 
9 Kehilangan selera 

makan/ berat badan 
2 2 4 

10 Mencoba bunuh diri 2 2 4 
11 Gelisah  2 2 4 
12 Gejala sakit fisik/ 

gangguan sakit 
2 2 4 

 Jumlah 24 24 48 
 

 



 

                                                                             
 

Ada empat pilihan jawaban dari setiap pernyataan tersebut yaitu 

“Sangat Sesuai” ( SS ), “Sesuai” ( S ), “Tidak Sesuai” ( TS ), 

“Sangat Tidak Sesuai” (STS). Jawaban tersebut digunakan untuk 

melihat pendapat responden ke arah negatif atau positif. Dalam skala 

depresi pada remaja putri  ini, subyek diminta untuk memilih satu 

jawaban dari empat yang ada yaitu : 

                 a. “SS”  : Bila jawaban subyek sangat sesuai dengan pernyataan. 

                 b. “S”    : Bila jawaban subyek sesuai dengan pernyataan. 

                 c. “TS”  : Bila jawaban subyek tidak sesuai dengan pernyataan. 

                 d. “STS”: Bila jawaban subyek sangat tidak sesuai dengan   

                                  pernyataan. 

Cara pemberian nilai pada jawaban subyek yaitu terhadap item 

yang tergolong favourable, jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai empat, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai 

tiga, jawaban Tidak Sesuai (TS) memperoleh nilai dua, dan 

jawaban Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai satu. 

Sebaliknya terhadap item yang tergolong unfavourable, jawaban 

Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai empat, jawaban 

Tidak Sesuai ( TS ) memperoleh nilai tiga, jawaban Sesuai ( S ) 

memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai satu. 

2. Skala persepsi terhadap keluarga 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap keluarga. 

Skala ini terdiri dari 3 aspek yaitu : 

      a.  Kognisi  



 

                                                                             
 

                      b.  Proses belajar 

                      c.  Pemecahan masalah 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin positif persepsi 

terhadap keluarga. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Persepsi terhadap Keluarga 

Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
Kognisi 4 4 8 
Proses belajar 4 4 8 
Pemecahan masalah 4 4 8 
Jumlah 12 12 24 

 

Ada empat pilihan jawaban dari setiap pernyataan tersebut yaitu 

“Sangat Sesuai” ( SS ), “Sesuai” ( S ), “Tidak Sesuai” ( TS ), 

“Sangat Tidak Sesuai” (STS). 

Cara pemberian nilai pada jawaban subyek yaitu terhadap item 

yang tergolong favourable, jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai empat, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai 

tiga, jawaban Tidak Sesuai (TS) memperoleh nilai dua, dan 

jawaban Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai satu. 

Sebaliknya terhadap item yang tergolong unfavourable, jawaban 

Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai empat, jawaban 

Tidak Sesuai ( TS ) memperoleh nilai tiga, jawaban Sesuai (S) 

memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Sesuai (SS) 

memperoleh nilai satu. 

               

 

 



 

                                                                             
 

E.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur menurut Azwar (2000, h. 5) mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi alat ukurnya. Sementara itu Ancok (1987, h. 13) 

mengatakan bahwa validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukuran betul-betul mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Adapun cara yang paling banyak dipakai untuk mengetahui 

validitas suatu alat pengukur ialah dengan mengkorelasikan antara skor 

yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total, yaitu untuk 

skala depresi pada remaja putri broken home dan persepsi terhadap 

keluarga. Skor total adalah nilai yang dari hasil penjumlahan semua 

skor korelasi product moment dari Karl Pearson, dengan rumus sebagai 

berikut :  

( ) ( )( )
( ) ( )( )∑ ∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

2222 YYXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 
rxy : koefisien korelasi antara skor item dan skor total item 
∑ X  : jumlah skor item 
∑ Y  : jumlah skor total item 
∑ XY  : jumlah perkalian antara skor item dengan skor total  
∑ 2X  : jumlah skor item kuadrat 
∑ 2Y  : jumlah skor total item kuadrat 
N : jumlah subyek 
 



 

                                                                             
 

Dalam rangka untuk menghindari adanya kelebihan bobot, maka 

hasil korelasi perlu di koreksi. Kelebihan bobot ini terjadi karena skor 

item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen skor 

total dan hal ini menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar 

Ancok (1987, h. 17). Untuk mengkoreksi kelebihan bobot tersebut 

digunakan teknik Part Whole dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 
rpq : koefisien korelasi dan total item sesudah dikoreksi 
rxy : koefisien korelasi item dan total item sebelum koreksi 
SDx : standar deviasi item 
SDy : standar deviasi skor total 

 
 
2.  Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (1992, h. 15) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu dapat memberikan 

hasil yang konsisten dan dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian 

terhadap item-item yang valid alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik uji reliabilitas 

Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. Teknik ini dapat memberikan 

harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang 

sebenarnya, jadi ada kemungkinan test lebih tinggi. Hasil reliabilitas 

dengan menggunakan teknik ini adalah lebih cermat karena dapat 

mendekati hasil yang sebenarnya. 

Adapun rumus koefisien Alpha adalah sebagai berikut : 



 

                                                                             
 

( )rK
rK

11 −+
⋅

=α  

           Keterangan : 
            α : koefisien alpha 

K : jumlah item valid 
r : mean korelasi antar butir 
1 : bilangan konstan 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program komputer, yaitu program SPSS versi 

13.0. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh, sehingga di dapat suatu kesimpulan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis statistik. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah : Teknik Korelasi Product Moment, karena untuk 

menguji hubungan antara dua variabel. 

Teknik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson digunakan 

untuk menganalisa hipotesis, yaitu hubungan antara X (persepsi terhadap 

keluarga) dengan Y (depresi pada remaja putri keluarga broken home). 

     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             
 

Rumus yang digunakan adalah : 

                           N(∑XY)-( ∑X)( ∑Y)         . 
rxy = 
             {N(∑X2) – (∑X)2}{N(∑Y2) – (∑Y)2} 

 
 

Keterangan : 
rxy :  Koefisien antara X (persepsi terhadap keluarga) dengan Y 

(depresi pada remaja putri keluarga broken home) 
∑XY  :     Jumlah perkalian antara X (persepsi terhadap keluarga) 

dengan Y (depresi pada remaja putri keluarga broken 
home) 

∑X  :     Jumlah skor X (persepsi terhadap keluarga) 
∑Y      :    Jumlah skor Y (depresi pada remaja putri keluarga broken 

home) 
N   :     Jumlah subyek 

 

Pengolahan data atau teknik analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versi 13.0. 
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