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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif 

korelasional. Yusuf (2017) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang memiliki data berupa angka atau dapat diubah 

menjadi angka sehingga dapat diolah dengan teknik statistik. Penelitian 

kuantitatif didukung oleh adanya instrumen yang valid dan reliabel serta teknik 

analisis yang sesuai. Untuk penelitian kuantitatif korelasional sendiri 

digunakan untuk melihat adanya hubungan antara satu atau lebih variabel. 

 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel tergantung dan satu variabel 

bebas. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni 

1. Variabel Tergantung : Citra tubuh 

2. Variabel Bebas : Self compassion 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan penjelasan dari batasan konsep, konstruk 

dan isi yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga lebih spesifik serta 

dapat diukur (Yusuf, 2017). Berikut adalah definisi operasional dari variabel 

yang digunakan dalam penelitian 
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1. Citra Tubuh 

Citra tubuh pada remaja perempuan adalah cara 

mempersepsikan dan mengevaluasi penampilan fisik yang dimilikinya 

disertai dengan adanya perasaan, seperti puas atau tidak puas, 

nyaman atau tidak nyaman terkait penampilannya, yang berfokuskan 

pada ukuran dan berat tubuh remaja perempuan beserta karakteristik 

bagian tubuh lainnya seperti wajah, kulit dan lain sebagainya. 

Pengukuran terhadap citra tubuh dilakukan menggunakan skala yang 

disusun oleh peneliti berdasarkan aspek dari citra tubuh yakni evaluasi 

penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh 

tertentu, kecemasan menjadi gemuk dan klasifikasi ukuran tubuh. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik citra tubuh 

yang dimiliki sedangkan semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin buruk citra tubuh yang dimiliki. 

2. Self compassion 

Self compassion adalah kemampuan seseorang untuk baik 

kepada dirinya sendiri dan menyadari serta menerima segala 

penderitaan, kegagalan dan kelemahan yang ada pada diri sebagai 

bagian dari hidup yang juga dilalui oleh semua orang. Pengukuran 

terhadap self compassion dilakukan menggunakan Skala Welas Diri 

yang telah disusun berdasarkan aspek dari self compassion yakni self 

kindness vs self judgment, common humanity vs isolation dan 

mindfulness vs over identification. Semakin tinggi skor yang diperoleh 



 
 

27 

 

maka semakin tinggi self compassion yang dimiliki sedangkan semakin 

rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah self compassion 

yang dimiliki. 

3.3 Populasi dan Sampling 

Menurut Sugiyono (dalam Hermawan, 2019) populasi adalah subjek 

atau objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah 

ditetapkan untuk dipelajari oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah 

siswi sebuah SMA di Kota Semarang tahun ajaran 2020/2021 yang berjumlah 

158 siswi. 

Menurut Hermawan (2019) teknik sampling adalah teknik yang 

digunakan untuk pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi. Sampel pada penelitian 

ini ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yakni remaja perempuan yang 

sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas dan berusia 16-18 

tahun. Sampel pada penelitian ini adalah siswi kelas XI yang berjumlah 62 

siswi dan XII yang berjumlah 55 siswi. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan salah satu teknik non probability sampling yakni sampling 

insidental. Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel yang 

didasarkan dari siapapun yang dianggap cocok oleh peneliti dapat dijadikan 

sebagai sampel  (Hermawan, 2019). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Alat Ukur Penelitian 
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Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah skala. Terdapat 

dua skala yang digunakan yakni skala self compassion dan skala citra tubuh. 

3.4.2 Blueprint dan Cara Penilaian 

1. Skala Citra Tubuh 

Pengukuran variabel citra tubuh dilakukan menggunakan skala citra 

tubuh yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek citra tubuh yakni 

evaluasi penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian 

tubuh tertentu, kecemasan menjadi gemuk dan klasifikasi ukuran tubuh. 

Skala citra tubuh terdiri dari masing-masing lima item untuk setiap aspek 

citra tubuh sehingga secara keseluruhan terdapat 25 item. Item bersifat 

favorable dan unfavorable. Skala citra tubuh memiliki empat alternatif 

jawaban yakni Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), 

Sangat Sesuai (SS). Untuk item favorable pemilihan STS (Sangat Tidak 

Sesuai) memperoleh skor 1, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor 2, S 

(Sesuai) memperoleh skor 3, SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor 4. 

Untuk item unfavorable pemilihan STS (Sangat Tidak Sesuai) memperoleh 

skor 4, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor 3, S (Sesuai) memperoleh skor 

2, SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor 1. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka akan semakin baik pula citra tubuh yang dimiliki. 

Berikut adalah blueprint dari Skala Citra Tubuh yang dibuat oleh 

peneliti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Blueprint Skala Citra Tubuh 

No. Komponen Nomor Butir Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Evaluasi Penampilan 3 2 5 
2. Orientasi Penampilan 3 2 5 
3. Kepuasan terhadap Bagian 

Tubuh Tertentu 
3 2 5 

4. Kecemasan menjadi 
Gemuk 

3 2 5 

5. Klasifikasi Ukuran Tubuh 3 2 5 

   Total 25 
 

2. Skala Self Compassion 

Pengukuran variabel self compassion dilakukan menggunakan Self 

Compassion Scale milik Neff (2003b) yang telah diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia oleh Sugianto, Suwartono, dan Sutanto (2020) menjadi 

Skala Welas Diri. Skala Welas Diri didasarkan dari aspek yang 

diungkapkan oleh Neff (2003b) yakni self kindness vs self judgment, 

common humanity vs isolation dan mindfulness vs over-identification. 

Skala Welas Diri merupakan skala dengan rentang 1 (Hampir Tidak 

Pernah) sampai 5 (Hampir Selalu) yang terdiri 26 butir pernyataan. Aspek 

negatif pada self compassion, seperti self judgment, isolation dan over-

identification akan diskor terbalik. 

Skala Welas Diri telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh Sugianto 

dkk. (2020). Hasil dari uji validitas menggunakan teknik CFA (Confirmatory 

Factor Analysis) adalah Skala Welas Diri memiliki kesesuaian model yang 

cukup baik (X2/df = 1.324; RMSEA = .43; GFI = .910; TFI = .923; NFI = 

.848; IFI = .936). Untuk hasil uji reliabilitas, Skala Welas Diri memiliki nilai 

reliabilitas sebesar .872. Namun, peneliti akan kembali melakukan uji 
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validitas dan reliabilitas terhadap Skala Welas Diri karena sebelumnya alat 

ukur dibagikan kepada subyek dengan rentang usia 17-28 tahun (M = 

19,37) sedangkan subyek pada penelitian ini memiliki rentang usia 16-18 

tahun. 

Berikut adalah blueprint Skala Self Compassion yang telah diadaptasi 

ke Bahasa Indonesia dan disebut sebagai Skala Welas Diri yang dibuat 

oleh oleh Sugianto dkk. (2020) yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Blueprint Skala Self Compassion 

No. Komponen Nomor Butir Jumlah 
Butir Favorable Unfavorable 

1. Self Kindness 5, 12, 19, 23, 26  5 
2. Self Judgment  1,8,11,16, 21 5 
3. Common Humanity 3,7,10,15  4 
4. Isolation  4,13,18,25 4 
5. Mindfulness 9, 14, 17, 22  4 
6. Over-Identification  2, 6, 20, 24 4 

Total 26 

 

3.4.3 Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan ketepatan alat ukur dalam mengukur hal yang 

ingin diukur (Saifuddin, 2020). Pengukuran validitas skala citra tubuh dan self 

compassion yang digunakan pada penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

3.4.4 Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Saifuddin (2020) mengartikan reliabilitas sebagai daya konsistensi dari 

suatu skala dan semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu alat ukur maka 

semakin baik pula suatu alat ukur. Pengukuran reliabilitas skala citra tubuh 
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dan self compassion yang digunakan pada penelitian ini akan diukur oleh 

peneliti dengan menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara self compassion dengan citra tubuh pada remaja perempuan adalah 

teknik korelasi Product Moment. 

  


