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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan korelasi product moment dari Pearson. Pada dasarnya, pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian 

hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas 

kesalahan penolakan hipotesis nihil. Metode kuantitatif ini akan 

menghasilkan signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan 

antar variabel yang diteliti (Azwar, 2017). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian 

berfungsi untuk menentukan alat pengumpul dan teknik analisis data yang 

digunakan. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel bebas  : Konsep diri 

2. Variabel tergantung  : Penerimaan diri 
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3.03. Definisi Operasional 

3.03.01. Konsep diri 

Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap gambaran, 

pandangan, pikiran, perasaan, mengenai diri sendiri dan pandangan diri di 

mata orang lain yang meliputi keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, 

dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri diukur dengan skala konsep 

diri yang disusun berdasarkan aspek-aspek yaitu aspek fisiologis, aspek 

psikologis, aspek psiko-sosiologis, dan aspek psikoetika dan moral. 

Semakin tinggi nilai yang diperoleh dari skala konsep diri, maka semakin 

tinggi pula konsep diri pada lesbian dan sebaliknya.   

 

3.03.02. Penerimaan diri lesbian 

Penerimaan diri adalah kesadaran individu tentang karakteristik diri dan 

kemampuan individu untuk menerima dirinya serta mengakui keberadaan 

dirinya secara obyektif. Penerimaan diri  diukur dengan skala penerimaan 

diri  yang disusun berdasarkan ciri ciri penerimaan diri yaitu Mengenal 

kekurangan pada dirinya, menerima keadaan dan sifat dirinya, menerima 

kekurangan tanpa penyesalan, menempatkan diri dalam suatu perspektif 

yang realistic, dan tidak konflik dengan dirinya. Semakin tinggi nilai yang 

diperoleh dari skala penerimaan diri, maka semakin tinggi pula penerimaan 

diri  pada lesbian dan sebaliknya.   
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3.04. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.04.1. Populasi 

Penentuan subjek dalam suatu penelitian menjadi suatu hal yang 

amat penting karena dengan menentukan subyek seluruh kegiatan 

penelitian dapat terarah. Penentuan subjek juga berkaitan dengan metode 

penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan - 

permasalahan dalam penelitian. Populasi adalah sejumlah individu yang 

mempunyai satu ciri atau sifat sama (Hadi, 2001). Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah wanita lesbian usia 20 – 30 tahun 

dan tinggal di kota Semarang. 

 

3.04.2. Snowball Sampling 

Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

bantuan key-informan, dan dari key informan yang berjumlah 7 orang inilah 

berkembang menjadi 67 responden. 67 responden ini yang bersedia untuk 

menjadi subyek penelitian dan mengisi kuisioner yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

3.05. 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. Peneliti mengambil kesimpulan mengenai 
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subyek penelitian berdasarkan atas jawaban atau isian tersebut (Hadi, 

2001). 

 
3.05.01. Alternatif Jawaban 

Alternatif jawaban pada skala yang digunakan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. SS: jawaban menyatakan bahwa subyek sangat sesuai dengan 

pernyataan yang tertera. 

b. S: jawaban menyatakan bahwa subyek sesuai dengan pernyataan 

yang tertera. 

c. TS: jawaban menyatakan bahwa subyek tidak sesuai dengan 

pernyataan yang tertera. 

d. STS: jawaban menyatakan bahwa subyek sangat tidak sesuai dengan 

pernyataan yang tertera. 

 

3.05.02. Skala Konsep diri 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri pada lesbian di kota 

Semarang lesbian. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

terdapat dalam konsep diri yaitu: 

1. Aspek fisiologis 

2. Aspek Psikologis 

3. Aspek Psiko-sosiologis 

4. Aspek Psikoetika dan Moral 
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Tabel 3.1 
Blue Print Skala Konsep diri 
Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Aspek fisiologis 3 3 6 
Aspek psikologis 3 3 6 
Aspek psiko-sosiologis 3 3 6 
Aspek psikoetika dan Moral 3 3 6 
Jumlah 12 12 24 

 

3.05.03. Skala penerimaan diri 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan diri pada lesbian. 

Skala ini terdiri dari Ciri-ciri yaitu: 

1. Mengenal kekurangan pada dirinya 

2. Menerima keadaan dan sifat dirinya 

3. Menerima kekurangan tanpa penyesalan 

4. Menempatkan diri dalam suatu perspektif yang realistic 

5. Tidak konflik dengan dirinya 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi juga 

penerimaan diri  pada lesbian dan sebaliknya.  

Tabel 3.2 
Blue Print Skala Penerimaan diri 
Ciri-ciri Favourable Unfavourable Jumlah 

Mengenal kekurangan pada dirinya 3 3 6 
Menerima keadaan dan sifat dirinya 3 3 6 
Menerima kekurangan tanpa 
penyesalan, 

3 3 6 

Menempatkan diri dalam suatu 
perspektif yang realistic 

3 3 6 

Tidak konflik dengan dirinya 3 3 6 
Jumlah 15 15 30 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur menurut Azwar (2017) mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

alat ukurnya. Sementara itu Azwar (2017) juga 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. Skor total adalah 

nilai dari hasil penjumlahan semua skor item. Untuk menghindari adanya 

kelebihan bobot, maka hasil korelasi perlu dikoreksi. 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 (Azwar, 2017). Untuk mengkoreksi kelebihan bobot tersebut 

digunakan teknik Part Whole. 

 

3.06.02. Reliabilitas 

Menurut Azwar (2017) 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 untuk digunakan dalam penelitian ini, dilakukan 

dengan menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha yang dikembangkan oleh 
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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. 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini 

adalah korelasi Product Moment dari Pearson. Teknik korelasi ini digunakan 

untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan konsep diri dengan 

penerimaan diri pada lesbian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


