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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Yang Digunakan  

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian diartikan sebgai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan data kegunaan tertentu. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. 

Menurut Sugiyono (2015) Metode kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitaif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

ditetapakan. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah Harga Diri dan Self-Compassion 

Variabel tergatung adalah Forgiveness 

1. Defenisi Operasional Variabel  

a. Forgiveness 

Forgiveness merupakan upaya membuang semua keinginan 

pembalasan dendam dan sakit hati yang bersifat pribadi 

terhadap pihak yang bersalah atau orang yang menyakiti dan 

mempunyai keinginan untuk membina hubungan kembali. 

forgiveness akan diukur dengan menggunkan Aspek dari 
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forgiveness yaitu: Decisional forgiveness & Emotional 

Forgiveness. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin 

tinggi forgiveness yang dimiliki Wanita korban KDRT, 

sebaliknya semakin rendah skor menunjukkan semakin 

rendah forgiveness yang dimiliki wanita korban KDRT.  

b. Harga Diri  

Harga Diri merupakan penilaian seseorang terhadap 

dirinya berdasarkan pencapaian-pencapaian yang dilakukan 

oleh individu setiap hari, sehingga hal tersebut membentuk 

sebuah keyakinan mengenai gambaran diri individu tersebut.  

Harga diri akan diukur dengan menggunakan aspek dari 

harga diri yaitu: power, significance other, virtue, dan 

competence. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin 

tinggi harga diri yang dimiliki wanita korban KDRT, sebaliknya 

semakin rendah skor menunjukkan semakin rendah harga diri 

yang dimiliki wanita korban KDRT.  

c. Self-Compassion 

Self-compassion merupakan cara individu 

memperlakukan orang lain maupun dirinya sendiri dengan 

baik, serta kepedulian terhadap diri sendiri ketika 

menghadapi sebuah penderitaan dan kegagalan, serta 

pemahaman akan ketidaksempurnaan diri sendiri maupun 
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orang lain. Self-compassion akan diukur menggunakan aspek 

dalam self-compassion yaitu: self-kindness (Kebaikan diri), 

common humanity (Kesadaran dari manusia), mindfulness 

(Keadaan individu yang mampu melibatkan kesadaran). 

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi self-

compassion yang dimiliki Wanita korban KDRT, sebaliknya 

semakin rendah skor menunjukkan semakin rendah self-

compassion yang dimiliki wanita korban KDRT.  

C. Subjek Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Berdasarkan penjabaran diatas, 

populasi dalam penelitian ini merupakan: Wanita yang sudah 

Menikah dan masih dalam status pernikahan, berusia 21-35 tahun, 

yang menjadi Korban KDRT.  

2. Pengambilan Sampel 

Sample adalah sebagian dari populasi yang diteliti karena 

dianggap mewakili populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2015), 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan Sampling peneliti 
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menggunakan Non Probability Sampling karena mengingat bahwa 

subjek korban KDRT bukan merupakan subjek yang mudah 

didapatkan. Sehingga peneliti menggunakan snowball sampling 

untuk mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat 

ditemukan oleh peneliti sendiri, selanjutnya peneliti meminta 

individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk 

memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak 

dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala psikologi. Skala psikologi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah skala Forgiveness, skala harga diri 

dan skala self-compassion.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert, yang menyediakan empat alternatif respon, antara lain Sangat 

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

(SS). Skala terdiri dari penyataan favorable dan unfavorable. Skor untuk 

aitem favorable adalah STS=1, TS=2, S=3, SS=4. Skor untuk aitem 

unfavorable adalah STS=4, TS=3, S=2, SS=1. Pembentukan skala 

tersebut menggunakan model skala Likert. Selengkapnya akan 

dijelaskan dalam uraian berikut.  
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1. Skala Forgiveness  

Skala Forgiveness dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh McCullough (2000), aspek 

Forgiveness terdiri dari: motivasi untuk menghindar, motivasi untuk 

balas dendam dan motivasi untuk berbuat baik. Blueprint Skala 

Forgiveness dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Blue Print Skala forgiveness 

Aspek 

Forgiveness 

Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Decission Forgiveness 6 6 12 

Emotional Forgiveness 3 3 6 

Jumlah 9 9 18 

 

2. Skala Harga Diri  

Skala Harga Diri dalam penelitian ini disusun berdasarkan aspek-

aspek yang dikemukakan oleh Coopersmith (dalam Mruk, 2006), 

aspek Harga Diri terdiri dari: power, significance other, virtue dan 

competence. Blueprint Skala Harga Diri dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Blue Print Skala harga diri 

Aspek 

Harga Diri 

Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Power 3 3 6 

Significance 3 3 6 

Virtue 3 3 6 

Competence 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

3. Skala Self-Compassion 

Skala self-compassipn dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Neff (2003), aspek self-

compassion terdiri dari: kindness, Common humanity dan 

Mindfulness. Blueprint Skala Self-Compassion dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Blue Print Skala self-compassion 

 

 

 

 

 

E. Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur  

1. Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 

Aspek 

Self-Compassion 

Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Self-kindess 3 3 6 

Common humanity 3 3 6 

Mindfulness 3 3 6 

Jumlah 9 9 18 
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kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Untuk menguji 

validitas alat ukur, peneliti melakukan uji korelasi antara skor tiap 

item dengan skor total kuisioner, uji validitas dengan mengunakan 

korelasi person product momen. Kemudian hasil korelasi akan 

dikoreksi dengan menggunakan rumus part whole untuk 

mengendari over estimasi.  

2. Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan 

valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

terhadap pertanyaan selalu konsisten. Penelitian ini menggunakan 

analisis pada nilai koefisien Cronbach’s Alpha, dengan 

menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS, 

(Sujarweni & Endrayanto, 2012). 

F. Metode Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  

analisis  regresi. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen 

(Ghozali, 2011). Selain analisis regresi, penelitian ini juga menggunakan 

analisis korelasi product moment untuk mendapatkan informasi 
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mengenai besarnya hubungan antara harga diri dengan forgiveness dan 

self-compassion dengan forgiveness.  


