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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Rancangan Penelitian 

         Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Azwar (2007) metode penelitian tersebut biasanya 

merupakan penelitian yang lebih mengutamakan data-data angka yang diolah 

dengan metode statistika. Subana dan Sudrajat (2005) mengatakan bahwa 

penelitian kuantitatif berfokus pada tujuan, penelitian ini digunakan untuk 

membuktikan hipotesa dan berbagai teori, menampilkan suatu fakta serta sebagai 

media menunjukkan hubungan antar variabel. Selain itu ada juga yang sifatnya 

digunakan untuk memperluas konsep pikir atau mendiskripsikan hal. Hasil dari 

penelitian kuantitatif bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, 

variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dan penyajiannya apa 

adanya. Desain penelitian kuntitatif ini adalah korelasionel dimana studi 

korelasional ini bersifat mencari hubungan antara variabel, yang mana data akan di 

ambil dengan menggunakan metode survey. Korelasi yang ada dapat berbentuk 

sebab dan akibat, namun juga ada yang berbentuk timbal balik antara dua variabel 

(Subana, 2005). 

  

3. 2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang eksistensinya digunakan untuk 

mempengaruhi variabel lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

adalah variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang ingin diketahui, 



sedangkan variabel tergantung adalah variabel penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel lain (Azwar, 2010). Pada penelitian 

ini variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah citra tubuh dan perimaan diri 

adalah variabel tergantung (Y). 

 

3. 2. 1. Citra tubuh 

Definisi operasional variable X atau citra tubuh adalah seberapa baik 

persepsi atau gambaran citra tubuh seseorang terhadap dirinya sendiri. Pada 

penelitian ini, citra tubuh dapat di ukur melalui aspek-aspek berikut yang di 

kemukakan oleh Cash  (dalam Argyrides & Kkeli 2013) yaitu  

a. Evaluasi penampilan : seberapa baik hasil evaluasi penampilan 

dalam konteks ketika individu mengukur penampilan secara 

keseluruhan, apakah penampilan secara keseluruhan. Bagaimana 

individu memandang dirinya setelah melakukan evaluasi 

penampilan tersebut.  

b. Orientasi penampilan : seberapa tinggi effort individu meningkatkan 

penampilannya ke arah yang lebih baik berdasarkan standar individu. 

Skor yang diperoleh nantinya kan menjadi gambaran tingkat citra tubuh 

yang dimiliki oleh remaja akhir di universitas X, semakin tinggi skor yang 

didapatkan menandakan semakin positif citra tubuh individu tersebut. 

 

 

 



3. 2. 2. Penerimaan Diri 

Definisi operasional penerimaan diri dalam penelitian adalah seberapa 

besar keinginan dan seberapa tinggi kemampuan individu untuk menerima 

dirinya dengan kelebihan dan keterbatasan yang individu tersebut miliki. 

Penerimaan diri dapat diukur melalui beberapa aspek berikut yang telah di 

sebutkan oleh Hurlock (2006), yaitu  

a. Sifat percaya diri dan mengharga diri sendiri : seberapa tinggi sifat 

percaya diri dan menghargai dirinya sendiri, 

b. Kesediaan menerima kritikan dari orang lain: Seberapa mampu 

individu bersedia menerima kritik dari orang lain, 

c. Mampu menilai diri dan mengoreksi kelemahan : seberapa mampu 

individu menilai diri dan mengoreksi kelemahannya 

d. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain : seberapa tinggi tingkat 

kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain, 

e. Nyaman dengan dirinya sendiri : bagaimana individu mampu 

menciptakan rasa nyaman dengan dirinya sendiri 

f. Memanfaatkan kemampuan dengan efektif : seberapa mampu 

individu memanfaatkan kemampuan dengan efektif 

g. Mandiri dan berpendirian : seberapa individu dapat mandiri dan 

berpendirian memegang prinsip 

h. Bangga menjadi diri sendiri : seberapa tinggi tingkat bangga 

individu menjadi diri sendiri. 



Skor yang diperoleh nantinya kan menjadi gambaran tingkat penerimaan 

diri yang dimiliki oleh remaja akhir di universitas X, semakin tinggi skor yang 

didapatkan menandakan semakin tinggi penerimaan diri individu tersebut. 

 

3. 3. Instrumen Penelitian 

3. 3. 1. Metode dan Alat Pengumpul Data 

         Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner yaitu skala  citra tubuh yang dikembangkan dari Argyrides & Kkeli 

(2013). yaitu Multidimensional body-self relations questionnaire-appearance 

scales: psychometric properties of the Greek version (MBSRQ-AS) dan skala 

penerimaan diri yang dibuat oleh Noviani, L. P.(2016). Skala pada masing-masing 

variabel yang ada diuji-bahasakan kepada 10 responden terlebih dahulu, hal ini 

dilakukan untuk mencegah adanya ketidakpahaman atau subjek mengisi dengan 

(asal-asalan), sehingga dapat menghasilkan kualitas jawaban yang sebenar-

benarnya.  

 Kuisioner dalam penelitian ini bersifat tertutup karena peneliti sudah 

menyediakan 5 pilihan jawaban dan responden hanya bisa menjawab dengan cara 

memilih satu diantara ke lima pilihan jawaban tersebut. Kedua instrumen 

pengumpul data menggunakan skala Likert, dimana pada kuisioner pengumpul data  

data citra tubuh dan penerimaan diri masing-masing memiliki 5 pilihan jawaban, 

yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Agak Sesuai (AS), Tidak Sesuai (TS), Sangat 

Tidak Sesuai (STS).  

 



3. 3. 1. 1. Citra tubuh  

         Skala Citra tubuh diadaptasi oleh peneliti berdasarkan alat ukut yang 

dikembangkan oleh Argyrides & Kkeli, (2013) yang mana alau ukut ini merupakan 

berisi lebih singkat dari MBSRQ yang dibuat berdasarkan teori Cash (2000) 

 Peneliti memiliki dua alasan menggunakan instrumen penelitian MBSRQ-

AS (Argyrides & Kkeli ,2013) adalah karena MBSRQ-AS Greek Version dikatakan 

bahwa pada penelitian tersebut wanita umumnya melaporkan lebih sedikit kepuasan 

dengan penampilan fisik mereka dan lebih banyak perhatian dengan penampilan 

dan berat badan, sehingga penelitian ini lebih cocok menggunakan skala MBSRQ-

AS Greek Version. Skala MBSRQ-AS Grekk Version ini memiliki karakteristik 

yang lebih mengutamakan penilaian-penilaian mengenai penampilan fisik yang 

terlihat, sehingga hal tersebut sangat cocok dengan apa yang biasanya wanita 

keluhkan terhadap body image mereka. Selain itu alasan kedua adalah dimana skor 

reliabilitas MBSRQ-AS Greek Version ini memiliki skor sebersar 0,75 dimana 

berdasarkan Croncbach Alpha skor reliabilitas diatas 0,70 dapat diterima dan sudah 

dianggap baik (Azwar, 2013).  

Skala likert digunakan sebagai template responden mengisi kuisioner yang 

disediakan. Seperti biasa, skala likert terdiri dari beberapa pilihan jawaban, untuk 

penelitian ini peneliti menyediakan 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Agak Sesuai (AS), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Asumsi yang sederhana pada penilaiannya adalah responden cenderung lebih 

memilih jawaban paling positif untuk aitem favorabel dan sebaliknya. 

 



Tabel 3.1  

Tabel Blueprint Skala Citra tubuh 

 

3. 3. 1. 2. Penerimaan Diri  

         Penelitian ini  menggunakan skala penerimaan diri yang di buat oleh 

Noviani, L. P. (2016) namun telah dimodifikasi dengan teori dari Hurlock (1974) 

pada bagian aspek-aspek penerimaan diri. Skala yang digunakan ini terdiri dari 40 

aitem. 

 Skala likert digunakan sebagai template responden mengisi kuisioner yang 

disediakan. Seperti biasa, skala likert terdiri dari beberapa pilihan jawaban, untuk 

penelitian ini peneliti menyediakan 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Agak Sesuai (AS), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Asumsi yang sederhana pada penilaiannya adalah responden cenderung lebih 

memilih jawaban paling positif untuk aitem favorabel dan sebaliknya. 

 

No. Aspek 
No. Aitem 

Jumlah 
Fav Unfav 

1.  Orientasi Penampilan 1,2,5,6,8,11,15,19 9,12,14,18 12 

2.  Evaluasi Penampilan 3,4,7,10,13 16,17 7 

 Total 19 
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Tabel 3.2 

Tabel Blueprint Penerimaan Diri 

Aspek-aspek 

Penerimaan Diri 
Indikator 

No. Item Jumlah 

Fav Unfav 

1. Sifat percaya diri 

dan menghargai 

diri sendiri 

 

a. Mampu mengerjakan sesuatu hal 

b. Bersedia ambil bagian bila diminta 

untuk melakukan sesuatu 

1, 35   

5 16, 38 29 

  

2. Kesediaan 

menerima kritikan 

dari orang lain 

a. Mampu menerima kritikan dan 

saran dari orang lain 

b. Menyadari bahwa dirinya tidak 

selalu benar 

c. Terbuka dan tidak marah dengan 

kritikan maupun saran dari orang 

lain 

6 

 

11, 30 

 

20 

5 

  

36  

3. Mampu menilai 

diri dan 

mengoreksi 

kelemahan 

a. Dapat menyesuaikan diri dengan 

situasi yang baru 

b. Mampu menempatkan diri dengan 

realitas 

c. Bersifat fleksibel 

4, 28 

 

10 

 

18 

 

 

5 

39 
 

4. Jujur terhadap diri 

sendiri dan orang 

lain 

a. Menyadari kekurangan dalam diri 

b. Menyadari kelebihan dalam diri 

c. Menanggapi kekurangan dalam diri 

dengan rasa humor 

d. Jujur terhadap perasaan diri sendiri 

 

7  5 

14 21 

33  

  

40  

5. Nyaman dengan 

dirinya sendiri 

a. Mudah menyesuaikan diri dengan 

perubahan fisik dan emosi 

b. Mudah bergaul 

c. Dapat mengontrol diri sendiri 

3, 27  

24 

5 

13 

37 

 

6. Memanfaatkan 

kemampuan 

dengan 

efektif 

a. Memiliki motivasi untuk 

berprestasi 

b. Mampu merumuskan tujuan 

c. Memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi 

d. Menyukai tantangan 

9  5 

17 22 

26  

32  

7.   Mandiri dan 

berpendirian 

a. Mampu memutuskan sesuatu bagi 

dirinya sendiri 

b. Mampu menyelesaikan konflik 

dalam diri 

5, 23  

19 

5 

12, 34  

8. Bangga menjadi 

diri sendiri 

a. Memiliki strategi penyesuaian 

terhadap kecemasan, konflik, dan 

frustasi 

b. Bebas dari mekanisme pertahanan 

diri rasionalisasi 

c. Bebas dari mekanisme pertahanan 

diri proyeksi 

d. Bebas dari mekanisme pertahanan 

diri regresi 

2 
15 

5 

8  

25 
 

31 
 

Total 40 

 



3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Pengertian validitas adalah pengukuran terhadap fungsi suatu alat ukur, 

sejauh mana hal alat ukur tersebut tepat dan akurat dalam mengukur variabel yang 

bersangkutan berdasarkan aspek-aspek dari suatu teori atau konstruk paham peneliti 

(Azwar, 1987). Suatu alat ukur dapat dikatakan valid bila mampu menjalankan 

fungsinya sebagai pengukur yang tepat dan mampu memberikan hasil ukur akurat 

berdasarkan teori tertentu. Menurut Sugiyono (2006) salah satu langkah yang harus 

dikakukan untuk menguji tingkat ketepatan dari suatu instrumen atau alat ukur 

dengan tujuan melihat apakah instrumen tersebut adalah alat yang tepat untuk 

sebuah konten tertentu adalah uji validitas. Semakin tepat dan akurat alat ukur 

tersebut maka akan semakin tinggi nilai dari hasil dari uji validitas yang ada, hal 

tersebut mencerminkan kesesuaian antara konstruk paham yang akan diteliti 

terhadap realita (Azwar, 2010)  

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dengan bantuan SPSS, 

validitas didapat melalui mengkorelasikan skor aitem dan skor total skala baik skala 

penerimaan diri dan skala citra tubuh. Sebuah aitem dapat dikatakan valid bila skor 

koefisien korelasinya > 0,3 (Azwar, 2013). Reliabilitas adalah keajegan pengukuran 

(Walizer, 1987). Menurut Brennan (2001) reliabilitas merupakan karakteristik skor. 

Kekonsistenan karakter dapat dilihat berdasarkan skor yang ditunjukkan masing-

masing aitem akan selalu sama meskipun diuji secara berulang-ulang dengan tes 

yang sama (Anastasi & Urbina, 1997). Semakin tinggi hasil skor koefisien 

reliabilitas akan menunjukkan semakin ajeg atau konsistennya alat tes tersebut 

dalam menguji suatu konstruk paham terhadap realita meskipun pada subjek yang 



berbeda-beda. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) digunakan untuk 

melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbath. Suatu 

aitem dikatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach α > 0.70 

(Azwar, 2013). 

  

A. Validitas dan Reliabilitas Skala Penerimaan Diri  

Skala penerimaan diri dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari 

alat ukur yang disusun oleh Noviani, L. P. (2016) berdasarkan Hurlock 

(1974) memiliki skor koefisien reliabilitas sebesar 0,77. Skala penerimaan 

diri yang telah diadaptasi kemudian disebarkan kepada 10 responden 

terlebih dahulu dengan tujuan melakukan uji bahasa. Hasil uji bahasa 

menunjukkan bahwa ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan subjek 

yang peneleti tuju dan telah di perbaiki agar lebih cocok dengan kondisi 

subjek saat ini.  

Skala penerimaan diri yang telah disebarkan pada 142 subjek 

menunjukkan skor Alpha Cronbach sebesar (α=0.936). Hasil dari uji 

reliabilitas pada skala penerimaan diri menghasilkan 12 aitem gugur dan 28 

aitem yang dapat dipertahankan. 

 

 

 

 

 



Tabel 3.3 

Tabel Blueprint Penerimaan Diri Setelah Uji Reliabilitas 

Aspek-aspek 

Penerimaan Diri 
Indikator 

No. Item Jumlah 

Fav Unfav 

1. Sifat percaya diri 

dan menghargai 

diri sendiri 

 

c. Mampu mengerjakan sesuatu hal 

d. Bersedia ambil bagian bila diminta 

untuk melakukan sesuatu 

1, 35   

4 16, 38  

  

2. Kesediaan 

menerima kritikan 

dari orang lain 

d. Mampu menerima kritikan dan 

saran dari orang lain 

e. Menyadari bahwa dirinya tidak 

selalu benar 

f. Terbuka dan tidak marah dengan 

kritikan maupun saran dari orang 

lain 

6 

 

11 

 

 

3 

  

36  

3. Mampu menilai 

diri dan 

mengoreksi 

kelemahan 

d. Dapat menyesuaikan diri dengan 

situasi yang baru 

e. Mampu menempatkan diri dengan 

realitas 

f. Bersifat fleksibel 

4, 28 

 

10 

 

18 

5 

39 
 

4. Jujur terhadap diri 

sendiri dan orang 

lain 

e. Menyadari kekurangan dalam diri 

f. Menyadari kelebihan dalam diri 

g. Menanggapi kekurangan dalam diri 

dengan rasa humor 

h. Jujur terhadap perasaan diri sendiri 

 

7  4 

14  

33  

  

40  

5. Nyaman dengan 

dirinya sendiri 

d. Mudah menyesuaikan diri dengan 

perubahan fisik dan emosi 

e. Mudah bergaul 

f. Dapat mengontrol diri sendiri 

3  

 

3 

13 

37 

 

6. Memanfaatkan 

kemampuan 

dengan 

efektif 

e. Memiliki motivasi untuk 

berprestasi 

f. Mampu merumuskan tujuan 

g. Memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi 

h. Menyukai tantangan 

9  3 

17  

26  

32  

7.   Mandiri dan 

berpendirian 

c. Mampu memutuskan sesuatu bagi 

dirinya sendiri 

d. Mampu menyelesaikan konflik 

dalam diri 

5  

 

2 

12  

8. Bangga menjadi 

diri sendiri 

e. Memiliki strategi penyesuaian 

terhadap kecemasan, konflik, dan 

frustasi 

f. Bebas dari mekanisme pertahanan 

diri rasionalisasi 

g. Bebas dari mekanisme pertahanan 

diri proyeksi 

h. Bebas dari mekanisme pertahanan 

diri regresi 

2 
 

4 

8  

25 
 

31 
 

Total 28 

 



 

B. Validitas dan Reliabilitas Skala Citra tubuh 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya hasil uji reliabilitas skala 

citra tubuh yang dilakukan oleh Argyrides & Kkeli (2013) menunjukkan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,75. Skala yang telah diadaptasi kemudian 

disebarkan kepada 10 responden terlebih dahulu dengan tujuan melakukan 

uji bahasa. Hasil uji bahasa menunjukkan bahwa tidak ada kalimat atau 

aitem yang diubah.  

Skala penerimaan diri yang telah disebarkan pada 142 subjek 

menunjukkan skor Alpha Cronbach sebesar (α=0.901). Hasil dari uji 

reliabilitas pada skala penerimaan diri menghasilkan 4 aitem gugur dan 15 

aitem yang dapat dipertahankan. 

Tabel 3.4 

Tabel Blueprint Skala Citra tubuh Setelah Uji Reliabilitas 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki 

karakteristik tertentu (Djawranto, 1994). Menurut Nisfiannoor (2009) sampel 

adalah sebagian kecil dari populasi yang mencerminkan karakteristik populasi 

1.  Orientasi Penampilan 1,2,5,6,8,11 ,19 18 8 

2.  Evaluasi Penampilan 3,4,7,10,13 16,17 7 

 Total 15 



tersebut. Jumlah sampel paling minimum untuk menjadi syarat sebuah penelitian 

adalah ≥30 subjek (Nisfiannoor, 2009).  

 Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan rumus 

untuk mencari sampel pada jumlah populasi yang sulit dihitung yang cocok 

menurut Hair et al. (1995) . Rumus yang dimaksud adalah jumlah indikator dikali 

5 sampai 10, dikali 5 untuk mendapatkan minimal sampel yang diperlukan dan 

dikali 10 untuk mendapatkan hasil sampel maksimal.  

Berdasarkan rumus dari Hair et al. (1995), dapat ditemukan bahwa sampel 

minimum yag harus didapat adalah sejumlah 125 responden, karena pada skala 

penerimaan diri terdapat 8 dimensi yang mana terdiri dari 25 indikator. 

Karakteristik dari populasi pada penelitian ini adalah individu yang berada 

pada fase remaja akhir dengan rentang usia 18-21 tahun dan sedang menjalani 

aktifitas kuliah di Universitas X.  

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut Notoatmojo (2003) pengertian dari sample adalah sebagian dari 

populasi yang akan diteliti dengan karakteristik tertentu yang sudah ditentukan. 

Singkatnya sampel penelitian adalah wakil populasi dengan kondisi tertentu dan 

akan diteliti (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode accidental sampling. Menurut Sugiyono (2000) 

accidental sampling adalah metode pengambilan sample yang digunakan untuk 

mengambil data kepada orang yang kebetulan ditemui dan dirasa memiliki 

karakteristik subjek yang sesuai dengan penelitian.  



Karakteristik subjek penelitian adalah remaja akhir yang berusia 17-21 

tahun dan sedang menempuh pendidikan di Universitas X.  

3.5 Analisis Data  

3.5.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah ada selisih nilai duga dan 

nilai sebenarnya berdasarkan pengamatan yang dihasilkan dari regresi terdistribusi 

secara normal atau tidak (Priyatno, 2012). Pada penelitian ini uji normalitas 

menggunakan teknik uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Hasil uji 

normalitas berdasarkan SPSS memiliki skor sebesar Sig = 0,040. Bila nilai p > 0,05 

maka dapat dikatakan berdistribusi normal, namun berdasarkan hasil yang didapat, 

dapat dikatakan data tidak terdistribusi secara normal karena nilai skor tidak 

memenuhi standart yang seharusnya.  

 

3.5.2 Uji Linearitas  

 Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antar variabel 

yang diteliti bersifat linier. Sesuai yang dikatakan oleh Ridwan (2011) bahwa uji 

linearitas bertujuan untuk menguji data yang telah didapat melalui masing-masing 

skala, selanjutnya dilihat apakah keterkitannya berbentuk garis linier atau tidak.  

 Uji linear pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Variabel dapat dikatakan memiliki keterkaitan 

berbentuk linear bila hasil uji yang diperoleh menunjukkan hasil Sig <0,05.  

 

 



3.5.3 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan teknik Kendall Tau, teknik ini merupakan 

uji korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel yaitu citra 

tubuh dan penerimaan diri pada remaja di universitas X, serta menguji hipotesis 

penelitian dengan data yang berbentuk ordinal dengan bantuan SPSS (Sugiyono, 

2009). Uji hipotesis dilakukan dengan teknik Kendall Tau karena berdasarkan uji 

normalitas dan uji linearitas menunjukkan hasil bahwa pada penelitian ini tergolong 

pada kategori non parametrik, sehingga uji hipotesis harus dilakukan berdasarkan 

teknik tertentu, yaitu Kendall Tau atau Spearman. Berdasarkan hasil dari SPSS, 

dapat ditemuka besaran skor Sig sebesar 0,000, yang mana hal tersebut 

menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan.
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