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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi dimana bertujuan 

untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan 

motivasi remaja dalam melakukan program diet OCD. Variabel-variabel yang 

dilibatkan adalah mengenai motivasi dan dukunga sosial. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitin ini adalah : 

1. Variabel bebas  : Dukungan sosial 

 2. Variabel tergantung  : Motivasi 

1. Definisi Operasional Variabel Motivasi 

Motivasi merupakan suatu bentuk dorongan daya penggerak dalam 

diri individu untuk melakukan suatu kegiatan yang terarah kepada suatu 

tujuan yang dinginkan. Dorongan dalam diri individu akan membuat 

individu tergerak dan menentukan sikapnya dalam mencapai tujuannya 

tersebut. Motivasi diukur berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik individu 

yang termotivasi dalam mengikuti program diet OCD. Karakteristik 

tersebut meliputi : Individu memiliki niat dan minat yang tinggi; tekun; 

tidak mudah putus asa; merasa senang dan enjoy (tidak merasa terpaksa); 

tidak akan merasa mudah bosan, dan dapat mempertahankan keyakinannya 
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dalam mengikuti program diet OCD yang diikutinya dalam jangka 

panjang. Definisi operasional motivasi yang dipakai oleh peneliti dalam 

penelitian ini berpedoman pada teori motivasi  Sadirman (2006). 

2. Definisi Operasional Variabel Dukungan Sosial 

Dukungan sosial didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang 

didapatkan dari interaksi dengan orang lain atau dari lingkungan 

disekitarnya yang dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis 

individu. Dukungan sosial membuat orang menjadi lebih bersemangat dan 

merasa lebih dicintai dan diperhatikan. Dukungan sosial adalah bentuk 

dari kepedulian individu kepada individu yang lainnya. Dukungan sosial 

biasanya didapatkan dari lingkungan disekitar seperti pada keluarga, 

teman, sahabat dan sebagianya. Dukungan dapat berupa nasihat, saran 

dalam bentuk ucapan, tindakan atau materi. Dalam penelitan ini peneliti 

berpacu dengan teori Kahn dan Antonoucci serta Zimet et al (1988) yang 

telah dimodifikasi oleh peneliti. dalam pembuatan blue print yang 

berfokus pada  tiga sumber dukungan sosial yaitu, sumber dukungan sosial 

yang stabil sepanjang waktu perannya seperti keluarga, yang kedua 

dukungan sosial yang sedikit memberikan peran dalam kehidupannya 

seperti dukungan dari teman dekat, sahabat atau rekan kerja dan yang 

ketiga sumber dukungan sosial yang sangat jarang memiliki peran dalam 

kehidupannya, seperti dukungan dari orang lain yang baru diikenal, tenaga 

ahli/professional/ berpengalaman dan lainnya. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

Metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah metode kuesioner atau dengan pembagian angket sebagai 

alat pengumpulan data. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya 

jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga 

disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-petanyaan yang harus dijawab atau 

direspon oleh responden. Pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan 

langsung terarah kepada informasi mengenai data yang hendak diungkap, dan 

data yang diungkap oleh angket berupa data factual atau dianggap fakta dan 

kebenaran yang diketahui oleh subjek (Azwar, 2008). Angket berupa 

pertanyaan atau pernyataan akan dibagikan kepada responden dan responden 

akan menjawabnya. Ada beberpa soal yang harus dijawab semua oleh 

responden secara lengkap, dan tidak ada yang boleh terlewatkan karena akan 

mempengaruhi hasil validitas nantinya.  

3.3.1.1 Skala Dukungan Sosial 

Dalam penelitian ini untuk mengukur skala dukungan sosial peneliti 

menggunakan alat ukur Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) yang disusun oleh Zimet et al. (1988) dan yang telah dimodifikasi 

oleh peneliti. Alat ukur ini menggunakan skala interval, dimana skala tersebut 

menunjukkan tingkatan karakter individu dalam satu variable dan terdapat 
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pilihan jawaban dari sangat setuju sampai tidak setuju. Skala interval dapat 

mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-titik angka tertentu dengan nilai 

interval yang sama untuk setiap angka karena menggunakan unit pengukuran 

yang konsisten. Selain membedakan hasil pengukuran skala interval juga 

menunjukkan tinggi rendah, besar-kecil, dan sejenisnya (Muljono & Djaali, 

2007). 

Jadi dalam angket pengukuran dukungan sosial ini nantinya responden 

akan memberikan jawaban melalui angka yang nantinya akan diberikan pada 

suatu pernyataan di aitem. Skala ini terdiri dari angka 1 hingga 5, jadi 

semakin tinggi angka yang diberikan maka akan semakin tinggi pula 

persetujuan responden terhadap apa yang dirasakannya dalam pernyataan 

dukungan sosial tersebut. 

Hasil penilaian psikometri yang dilakukan oleh penelitian pada alat 

ukur MSPSS menunjukkan adanya tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. 

Penelitian mengenai MSPSS yang digunakan pada 313 mahasiswa Malaysia 

yang menerima social support menunjukkan konsistensi internal sebesar 

0.921; pada keluarga, teman dan significant other masing-masing adalah 0.88, 

0.89, 0.93 (Talwar & Mohd, 2013).  

Alat ukur MSPSS yang disediakan pada penelitian ini  berjumlah 12 

aitem, yang mendasarkan pada 3 sumber dukungan sosial yang berbeda yaitu 

: keluarga, teman dan significant others (Zimet et al, 1988).  
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Tabel 3.1 

Blue Print variable Dukungan Sosial 

 

No    Sumber No Aitem Total 

1. Keluarga 3, 4, 8, 11 4 

2. Teman  6, 7, 9, 12 4 

3. Significat other 1, 2, 5, 10 4 

Total 12 

 

3.3.1.2 Skala Likert Motivasi 

Skala Likert ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala atau fenomen. Ada dua bentuk pertanyaan yang menggunakan skala 

Likert yaitu bentuk pertanyaan atau pernyataan posotif untuk mengukur sikap 

positif, dan bentuk pertanyaan atau pernyataan negatif untuk mengukur sikap 

negatif. Untuk pertanyaan positif diberikan skor  4, 3, 2 dan 1; sedangkan 

pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3 dan 4. Bentuk dalam jawaban skala 

Likert ialah SS (Sangat setuju), S (Setuju), ragu-ragu, TS (Tidak Setuju) dan 

STS (Sangat Tidak Setuju)  (Muljono & Djaali, 2007), namun disini peneliti 

menghilangkan pilihan ragu-ragu. 

Dalam angket motivasi di penelitian ini penggunakan skala Likert 

telah dimodifikasi oleh peneliti, responden akan diminta untuk memilih 

jawaban dari kuisoner dalam bentuk alternatif jawaban S, SS, TS, dan STS, 

dalam aitem tersebut tidak disediakan pilihan jawaban ragu-ragu untuk 

responden karena akan memungkinkan responden untuk lebih banyak 
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memilih bagian aman di pilihan ragu-ragu dan dapat mempengaruhi hasil 

kevaliditasan aitem nantinya (Azwar, 2008).  Jumlah aitem  pada motivasi ini 

terdiri dari 12 aitem F dan 12 aitem UF yang totalnya sebanyak 24 aitem. 

Indikator yang digunakan dalam blue print variabel motivasi ini diambil dari 

karakteristik motivasi yang telah dimodifikasi oleh peneliti. 

Tabel 3.2 

Blue Print variabel Motivasi 

 

No  Indikator            Aitem    Total 

 

 

        F     UF 

1. Tekun dalam program 

yang diikuti (tertib, taat, 

patuh) 

   1,2 13,14      4 

2. Tidak mudah putus asa 

dalam melakukan 

programnya 

   3,4 15,16      4 

3. Menunjukkan adanya 

minat terhadap program 

yang diikutinya 

   5,6 17,18      4 

4. Senang dan enjoy dalam 

menjalani programnya 

   7,8 19,20      4 

5. Tidak mudah bosan 

dalam program yang 

diikuti  

   9,10 21,22      4 

6. Dapat mempertahankan 

program yang diikuti 

serta keyakinananya  

   11,12 23,24      4 

 

TOTAL  

 

                    24 Item 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

1. Validitas 

Validitas memiliki arti umum yaitu, ketepatan dan kecermatan 

skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya sejauh mana skala 

tersebut mampu mengukur atribut yang ia dirancang untuk mengukurnya 
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(Azwar, 2008 h.7). Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang 

dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk 

mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian 

(Sugiyono, 2006) 

Validitas adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap 

skala. Apakah suatu skala berguna atau tidak sangat ditentukan oleh 

tingkat validitasnya. Dalam penelitian ini pengujian tingakat kesahan alat 

ukur dilakukan uji validitas, yang biasanya  digunakan batasan rxx ≥0,30. 

Semua aitem yang mencapai koefesien korelasi minimal 0,30 daya 

pembedanya dan memiliki P-value lebih kecil dari 0.05 dianggap 

memuaskan. Dan sebaliknya aitem yang memiliki harga rix kurang dari 

0,30 dapat diinterprestasikan sebagai aitem yag memiliki daya 

diskriminasi rendah. Apabila aitem yang memiliki indeks daya 

diskriminasi sama dengan atau lebih besar daripada 0,30 jumlahnya 

melebihi jumlah aitem yang direncanakan untuk dijadikan skala, maka kita 

dapat memilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi 

tertinggi. Sebaliknya apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak 

mencukupi jumlah yang diinginkan, kita dapat mempertimbangkan untuk 

menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 misalnya, sehingga 

jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai.   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas isi. Validitas 

isi menunjukkan aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi 

yang hendak di ukur pada sebuah tes serta melihat apakah aitem-aitem 
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dalam penelitian ini sesuai dengan blue printnya yaitu sesuai dengan 

batasan dominan ukur yang telah ditetapkan semula dan memeriksa 

masing-masing aitem sesuai dengan indikator perilaku yang hendak 

diungkap, (Azwar, 2008). 

Adapun beberapa format dan bentuk aitem yang di pilih, terdapat 

beberapa kaidah penting yang setidaknya diikuti dalam proses penulisan 

aitem, diantaranya (Azwar, 2008 h:35-39) : 

1. Menggunakan kata-kata dan kalimat yang sederhana, jelas, dan 

mudah dimengerti oleh responden namun tetap harus mengikuti 

tata tulis dan tata bahasa Indonesia yang baku. 

2. Menulis aitem dengan berhati-hati sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan. 

3. Selalu ingat bahwa penulisan aitem mengacu pada indikator 

perilaku atau pada komponen atribut, karena itu jangan menulis 

aitem yang langsung menanyakan atribut yang hendak diungkap. 

4. Memperhatikan indikator perilaku apa yang akan diungkap 

sehingga stimulus dan pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan 

pengukuran. 

5. Memperhatikan bahwa isi aitem tidak boleh mengandung social 

desirability, yaitu aitem yang isinya sesuai dengan keinginan sosial 

umumnya atau dianggap baik oleh norma sosial. 

6. Sebaiknya menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. 

Apakah ada perbedaan arti atau makna antara dua pilihan yang 
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berbeda sesuai dengan ciri atribut yang sedang diukur, jika tidak 

maka aitem yang bersangkutan tersebut tidak akan memiliki daya 

beda. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas data disebut juga tingkat ketetapan (konsistensi), yaitu 

kemampuan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data secara tetap 

dari setiap instrumen. Reliabilitas dilakukan bilamana aitem-aitem yang 

terpilih lewat prosedur analisis aitem telah dikompilasikan menjadi satu. 

Kumpulan aitem-aitem ini merupakan format pertama skala yang masih 

sangat mungkin mengalami perubahan isi setelah pengujian reliabilitas dan 

validitas yang dilakukan. Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada 

konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna 

kecermatan pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel akan 

menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang 

terjadi diantara individu lebih ditentukan oleh faktor eror (kesalahan) 

daripada faktor perbedaan yang sesungguhnya. Pengukuran yang tidak 

reliable tentu tidak akan konsisten pula dari waktu ke waktu.  

Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefesien 

reliabilitas (rxx’) yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 

dengan 1,00. Semakin tinggi koefesien reliabilitas mendekati angka 1,00 

berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefesien yang semakin 

rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendahnya reliabilitas. Apabila 

memiliki indeks Alpha Reliability di atas 0.70 maka alat ukur tersebut 
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dianggap reliabel. Dalam pengukuran psikologi, koefesien reliabilitas yang 

mencapai angka rxx’ = 1,00 tidak pernah dapat dijumpai (Azwar, 2008). 

Hasil dari uji coba terpakai yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini menghasilkan bahwa validitas semua aitem dinyatakan tidak ada aitem 

yang gugur. Semua aitem dari dua variabel dukungan sosial dan motivasi 

dinyatakan valid. Nilai reliabilitas yang dihasilkan oleh dukungan sosial 

sebesar 0,861 dan untuk motivasi sebesar 0,855.  

3.3.3 Uji Coba Bahasa  

Hasil uji bahasa pada penelitian ini dilakukan kepada 10 subjek 

dengan sampel penelitian para remaja akhir yang memiliki kriteria yang 

telah di tentukan oleh peneliti. Hasil uji bahasa yang telah dilakukan 

dengan menggunakan modifikasi alat ukur dari kedua variabel 

menghasilkan bahwa alat ukur belum cukup baik dalam penggunaan 

bahasa sehingga subjek kurang dapat memahami maksud dari alat ukur 

yang telah diberikan oleh peneliti. Bahasa yang digunakan masih cukup 

baku dan sulit dipahami. Tidak semua subjek dalam uji bahasa ini tidak 

memahami maksud dari alat ukur kuisioner tersebut, hanya sebagian dari 

mereka kurang paham sehingga peneliti telah melakukan beberapa 

perbaikan dalam bahasa alat ukur kedua variabel ini. Peneliti melakukan 

revisi dengan menggunakan kalimat dan kata-kata yang lebih mudah 

dipahami oleh subjek agar lebih mudah dimengerti. 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah daerah generalisasi yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian (Azwar, 2004). Penentuan populasi dalam suatu penelitian 

menjadi hal yang sangat penting karena melalui penentuan populasi, 

seluruh kegiatan penelitian akan relevan dengan tujuan penelitian. Sampel 

merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti (Martono, 2011).  

Populasi dalam penelitian ini akan dilakukan pada orang-orang 

yang mengikuti diet OCD di daerah Surabaya. Adapun karakteristik 

populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Pria dan wanita yang mengikuti program diet OCD 

2. Pria dan wanita pada remaja akhir (usia 17-22) 

3. Calon subjek benar-benar serius dalam mengikuti program diet OCD OCD 

(minimal 2 bulan). 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif ini 

peneliti menggunakan teknik Snowball sampling. Menurut (Subagyo, 

2006) snowball merupakan pengambilan sampel dengan bantuan key-

informan, dan dari ke informan inilah akan berkembang sesuai 

petunjuknya dan sesuai kriteria penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya 

mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. 

Maka bisa jadi peneliti menemukan calon responden yang cocok secara 
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tak terduga dari informasi yang didapat dan calon responden tersebut 

memenuhi kriteria penelitian. 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji korelasi anatara dukungan sosial dan 

motivasi peneliti menggunakan uji statistik korelasi. Untuk melakukan analisis 

data dengan menggukan uji korelasi parametrik ada beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi hingga perlu dilakukannya uji asumsi. Uji asumsi untuk uji korelasi yang 

dilakukan adalah uji normalitas (Nisfiannoor, 2009). Uji normalitas adalah uji 

yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data yang diuji tersebut menyamai 

atau mendekati distribusi normal. Data dikatakan “baik” jika data tersebut 

mempunyai pola seperti distribusi normal (Santoso, 2010). 

Data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi, sehingga analisis data 

dilakukan dengan menggukan uji korelasi parametik, yaitu dengan uji korelasi 

Pearson Product Moment. Lalu pengujian dilakuan dengan bantuan komputerisasi 

yaitu program IBM SPSS statistics 20. 

 

 

 


