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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu teknik studi korelasional (correlation study), 

dimana teknik korelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, dan jika terdapat hubungan 

maka seberapa erat dan seberapa berartinya hubungan itu (Arikunto, 1997:51). 

Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari hubungan diantara variabel-

variabel yang diteliti.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMKN 8 Bandung yang terletak di jalan 

Kliningan no 31. SMKN 8 merupakan salah satu SMK yang  memiliki 

kompetensi khusus di bidang otomotif, yang terdiri dari tiga jurusan yakni, teknik 

kendaraan ringan, teknik sepeda motor dan teknik perbaikan body otomotif. 

SMKN 8 Bandung dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan selain dekat 

dengan tempat peneliti, juga memiliki sampel terbanyak diantara sekolah yang 

ada di dekat tempat peneliti. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMKN 8 Bandung yang memiliki 

orang tua tunggal. Menurut data dari pihak sekolah, saat ini SMKN 8 sebanyak 

105 siswa yang diasuh oleh orang tua tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian 

populasi, karena semua subjek akan dipakai sebagai sampel penelitian.  

Adapun karakterisktik yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah 

remaja berumur sekitar 15-18 tahun, merupakan siswa di SMKN 8 Bandung, dan 

diasuh oleh orang tua tunggal (ayah atau ibu).  
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D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari dua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Konsep diri 

Yang dimaksud konsep diri dalam penelitian ini adalah gambaran yang 

dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya.  

Dalam penelitian ini menurut Hurlock (1974: 22), konsep diri dibagi menjadi 

tiga komponen, yaitu : 

a. Perceptual component yaitu penilaian seseorang tentang mengenai 

penampilan fisiknya dan kesan yang ditampilkan pada orang lain, meliputi 

daya tarik (attractiveness), keserasian seksual tubuhnya (sex 

appropriatiness), arti penting bagian tubuh, dan kesan dan penilaian orang 

lain;   

b. Conceptual component yaitu konsepsi seseorang mengenai karakteristik 

khusus yang dimiliki, kemampuan dan ketidakmampuannya, masa kini 

dan masa depannya serta latar belakangnya;  

c. Attitudinal component yaitu perasaan seseorang tentang diri sendiri, sikap 

terhadap statusnya sekarang dan prospeknya di masa depan, meliputi 

perasaan sikap terhadap diri, sikap terhadap masa depan, dan penghargaan 

diri.  

2. Strategi coping   

Yang dimaksud strategi coping dalam penelitian ini adalah suatu perilaku 

individu untuk mengatasi situasi stres atau tuntutan yang membebani secara 

internal maupun eksternal.  

Terdapat dua jenis strategi coping, yaitu Problem focused coping dan emotion 

focused coping sesuai dengan teori strategi coping dari Lazarus & Folkman 

(1984):   

Problem focused coping  dilihat dari planful problem solving dan confrotative 

coping yang digunakan ketika suatu kondisi dinilai dapat dirubah dan diperbaiki 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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a. Planful problem solving  upaya fokus pada masalah untuk menemukan 

cara  mengubah situasi, menggunakan pendekatan analitik untuk 

menyelesaikan masalah. 

b. Confrotative coping menggambarkan upaya untuk tidak lari dari 

masalah dan menghadapainya dengan cara agresif. 

Sedangkan emotion focused coping  dilihat dari distancing, self control, 

seeking social, accepting responsibility, escape avoidance dan positive 

reappraisal, digunakan ketika dinilai tidak ada yang dapat dilakukan untuk 

merubah bahaya, ancaman atau kondisi lingkungan yang menantang.  

a. Distancing merupakan upaya untuk melepaskan diri dari situasi stres 

atau permasalahan dengan menciptakan pandangan yang positif. 

b. Self control merupakan upaya untuk mengatur perasaan dan 

tindakannya terhadap masalah. 

c. Seeking social support merupakan upaya untuk mencari informasi, 

bantuan nyata dan emosional dari orang lain.  

d. Accepting responsibility adalah upaya mengetahui perannya dan 

menempatkan dirinya dengan segala sesuatu dalam sebuah 

permasalahan secara benar. 

e. Escape avoidance menggambarkan keinginan dan upaya perilaku 

untuk melarikan diri atau menghindar dari permasalahannya.  

f. Positive reappraisal  merupakan upaya untuk menciptakan makna 

yang positif dari pengalaman dengan cara memfokuskan diri pada 

perkembangan diri dengan suatu sifat/religius. 

 

E. Pengembangan instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa angket, untuk mengukur konsep diri dan 

strategi coping pada remaja dengan orang tua tunggal. Instrumen yang digunakan 

untuk konsep diri dibuat oleh peneliti berdasarkan teori Hurlock, sedangkan untuk 

strategi coping peneliti menggunakan Ways of Coping yang dikembangkan oleh 

Lazarus dan Folkman (1986). 
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Berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen penelitian konsep diri dan strategi 

coping: 

1. Instrumen Konsep Diri 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala pengukuran 

konsep diri berdasarkan teori Hurlock yang terdiri dari tiga komponen yaitu 

perceptual component, conceptual component dan attitudinal component. 

Instrumen berupa kuisioner terdiri atas 21 item pernyataan yang didapat dari tiga 

dimensi dan sepuluh indikator, dengan reliabilitas instrumen sebesar 0,874.  

Tabel 3.1  Kisi-kisi instrumen Konsep Diri teori Hurlock 

Dimensi Indikator No Item 

Preceptual component Attractiveness  1, 5 

Sex appropriateness 3 

Arti penting bagian-bagian tubuh 2, 8, 7, 6 

Kesan dan penilaian orang lain 

terhadap penampilannya 

4 

Conceptual component Karakteristik yang khas 10,12 

Kemampuan dan ketidakmampuan 9 

Latar belakang 17, 13 

Attitudinal component Sikap terhadap diri sendiri 16, 14 

Sikap terhadap masa kini dan masa 

depan 

15, 20, 21 

Penghargaan diri 11, 19, 18 

 

Skala yang digunakan merupakan skala likert, terdiri dari lima pilihan 

jawaban. Responden diminta memilih salah satu dari lima pilihan jawaban yang 

sesuai dengan keadaan diri responden, dengan memberikan tanda ceklis () pada 

kolom yang sudah disediakan. Adapun pilihan jawaban yang disediakan, yaitu 

Sangat sesuai, Sesuai, Agak sesuai, Tidak sesuai, Sangat tidak sesuai. Pada tabel 

dibawah ini akan dijelaskan skor nilai dari instrumen konsep diri: 
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Tabel 3.2 Skor Konsep Diri 

 

Pilihan Jawaban 

Nilai Pernyataan 

Favorable Unfavorable 

Sangat tidak sesuai 1 5 

Tidak sesuai 2 4 

Agak sesuai 3 3 

Sesuai 4 2 

Sangat sesuai 5 1 

 

2. Instrumen Strategi  coping 

Instrumen yang digunakan diadaptasi dari skala pengukuran Ways of coping  

yang disusun oleh Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., 

& Gruen, R. (1986). Teori strategi coping terdiri dari dua jenis, yaitu problem 

focused coping dan emotion focused coping. Instrumen ini terdiri dari dua dimensi 

dan delapan indikator dan diturunkan menjadi 48 item pernyataan.   

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen Strategi Coping teori Lazarus & Folkman 

Dimensi Sub Dimensi Indikator No. Item 

Problem- 

Focused Coping 

Planful problem 

solving 

Upaya pemecahan masalah dengan 

menggunakan pendekatan analitik untuk 

penyelesaian masalah 

39, 19, 1, 29, 

38,42 

Confrontative 

coping 

Menggambarkan untuk reaksi agresif 

untuk mengubah masalah 

36, 7, 12, 20, 

25, 2 

Emotion-

Focused Coping 

Distancing Upaya untuk melepaskan diri dan fokus 

untuk menciptakan pandangan yang positif 

34, 8, 31, 15,10 

Self control Upaya untuk mengatur perasaan dan 

tindakannya terhadap masalah 

9, 33, 6, 26, 43, 

48 

Seeking social 

support 

Upaya untuk mencari informasi dan 

bantuan dari orang lain 

4, 23,32, 35,13, 

16 

Accepting 

responsibility 

Upaya menempatkan diri dengan benar 

dalam suatu permasalahan 

5, 21, 41, 18 

Escape avoidance Perilaku untuk melarikan diri atau 

menghindar dari permasalahannya 

45, 7, 46, 24, 

30, 40, 37, 11 

Positive 

reappraisal 

Upaya untuk menciptakan makna yang 

positif dari pengalaman dengan cara 

memfokuskan diri pada perkembangan diri 

dengan suatu sifat/religius 

17, 22, 27, 28, 

47, 44, 14 
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Skala yang digunakan dalam instrumen ini adalah skala Likert, terdiri dari 

empat pilihan jawaban. Adapun jawaban pilihan jawaban yang disediakan sebagai 

berikut :  

Tabel 3.4 Skor Strategi Coping 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Tidak Pernah 1 

Jarang 2 

Cukup Sering 3 

Sering 4 

 

3. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

3.1.1 Validitas 

Validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu alat 

ukur atau instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan berkenaan dengan 

ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Pengujian validitas alat ukur dapat menunjukan sejauh 

mana alat ukur penelitian dapat mengukur variabel yang terdapat dalam suatu 

penelitian. Suatu alat ukur atau skala pengukuran dikatakan valid apabila 

pengukuran tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013). 

Secara teknis pengujian validitas isi dibantu dengan menggunakan kisi-kisi 

instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai 

tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah 

dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas 

dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. 

Setelah instrumen konsep diri dan strategi coping selesai disusun, kemudian 

dikonsultasikan dengan para ahli untuk dimintai pendapat mengenai instrumen 

yang telah disusun. Para ahli yang diminta untuk melakukan judgement berjumlah 

dua orang dan merupakan Dosen Psikologi Klinis dan Dosen Psikologi 

Perkembangan. Para ahli memberikan masukan mengenai konteks isi dan tata cara 

penulisan pernyataan pada kuisioner, adapun dilakukannya perbaikan ini dengan 

maksud agar responden memahami makna dari item pernyataan yang ada pada 
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kuisioner. Setelah perbaikan kuesioner selesai, maka selanjutnya dilakukan 

penyebaran pada sampel yang akan diukur. 

3.1.2 Analisis item 

Setelah memperoleh data hasil uji coba, akan didapat butir-butir item yang 

valid dan reliabel untuk digunakan sebagai instrumen pada penelitian. Analisis 

item digunakan pada saat uji coba instrumen telah dilakukan. Untuk menguji 

validitas setiap item, maka skor-skor yang dimaksud dikorelasikan  dengan skor 

total. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap item dapat diketahui item mana 

yang tidak memenuhi syarat, maka peneliti dapat mengganti atau merevisi item 

tersebut (Arikunto, 2013: 219-221).  

Menurut Ihsan (2009: 68-69), item yang dipilih menjadi item final adalah 

item yang memiliki korelasi item total sama dengan atau lebih dari 0,30, namun 

sebagian ahli psikometri mengatakan bahwa korelasi item total 0,20 adalah cukup. 

Untuk itu jika sebuah item tidak mencapai 0,30 namun jika item itu dihapus akan 

ada indikator yang terbuang, maka kriterianya bisa diturunkan menjadi 0,20. 

Pernyataan yang terdiri dari 42 item pada sebelum uji coba, setelah uji coba dan 

dianalisis terdapat 21 item yang layak pakai. Berikut di bawah ini merupakan item 

yang terpakai dan tidak layak pakai: 

Tabel 3.5 Hasil Pengembangan Instrumen Konsep Diri 

Dimensi Indikator No Item Layak No Item tidak 

Layak 

Preceptual 

component 

Attractiveness 2, 9 1, 6 

Sex appropriateness 5 24, 13 

Arti penting bagian-bagian tubuh 3, 12, 11,10 - 

Kesan dan penilaian orang lain 

terhadap penampilannya 

7 4, 8 

Conceptual 

component 

Karakteristik yang khas 15, 19 20, 21, 23 

Kemampuan dan ketidakmampuan 14 17, 22, 18 

Latar belakang 38, 34 25, 27 

Attitudinal 

component 

Sikap terhadap diri sendiri 37, 35 32, 26 

Sikap terhadap masa kini dan masa 

depan 

36, 41, 42 28, 29, 30, 33 

Penghargaan diri 16, 40, 39 31 
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3.2 Uji reabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan secara internal diuji dengan mengalanalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Hasil analisis dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instrumen (Sugiyono, 2013). 

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach yang akan 

dihitung menggunakan bantuan software SPSS 20.0 Menurut Guilford (Sugiyono, 

2011: 172), kriteria koefisien reliabilitas Alpha Cronbach dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

Kriteria Koefisien 

Sangat Reliabel > 0.900 

Reliabel 0.700 – 0.900 

Cukup Reliabel 0.400 – 0.700 

Kurang Reliabel 0.200 – 0.400 

Tidak Reliabel < 0.200 

 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk instrumen konsep diri diperoleh indeks 

reliabilitas sebesar 0,582, indeks tersebut menunjukkan bahwa instrumen berada 

pada kategori cukup reliabel dan dapat digunakan pada penelitian. Setelah 

pengurangan item yang tidak layak sebanyak 21 item, diperoleh indeks reliabilitas 

sebesar 0,874, indeks tersebut menunjukkan bahwa instrumen berada pada 

kategori reliabel dan dapat digunakan pada penelitian. 

Tabel 3.7 Reabilitas Konsep Diri sebelum pengurangan item 

Konsep Diri Cronbach's 

Alpha N of Items 

Sebelum pengurangan item ,582 42 

Setelah pengurangan item ,874 21 

 

Sedangkan hasil perhitungan untuk instrumen strategi coping diperoleh 

indeks reabilitas sebesar 0,882, instrumen tersebut berada dalam kategori reliabel. 

Tabel 3.8  Reabilitas Strategi Coping 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,882 48 
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      Skor pada emotion-focused coping        x 100% 

Skor maksimal pada emotion-focused coping 

 

 

4. Kategorisasi Skala 

Kategori skala atau norma dilakukan untuk mengelompokan sebuah 

kelompok pengambilan tes atau skala dibagi ke dalam beberapa level (Ihsan, 

2009: 76). Kategorisasi yang ada dalam penelitian ini ada dua, yaitu kategorisasi 

skala untuk instrumen konsep diri dan instrumen strategi coping. 

4.1 Kategori Skala Instrumen Konsep Diri 

Kategorisasi skala yang digunakan penelitian ini adalah skala berdasarkan 

skor ideal, yaitu kategorisasi skala berdasarkan skor ideal dari instrumen yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu (Azwar, 1996). Sampel dibagi ke dalam tiga 

kategori, yaitu kategori konsep diri tinggi, konsep diri sedang dan konsep diri 

rendah. Berikut ini merupakan kategorisasi untuk skala konsep diri sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 Kategori skala Konsep Diri 

Skor Kategori 

X > 77 Tinggi 

49 < X < 77 Sedang 

X < 49 Rendah 

 

4.2 Kategorisasi Skala Instrumen Strategi Coping 

Kategorisasi skala strategi coping dalam penelitian ini yaitu 

mengelompokkan jenis strategi yang digunakan oleh responden ke dalam tipe 

problem-focused coping atau emotion-focused coping. Pengelompokan ini didapat 

melalui penghitungan skor relatif (Lazarus &Folkman, 1984). Berikut ini rumusan 

dari skor relatif: 

Untuk dimensi Problem-Focused Coping: 

 

 

 

Untuk dimensi Emotion-Focused Coping: 

 

 

 

      Skor pada problem-focused coping          x 100% 

Skor maksimal pada problem-focused coping 
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Menurut rumusan tersebut, apabila skor relatif yang diperoleh subjek lebih 

tinggi pada problem-focused coping, maka subjek tersebut memakai strategi 

coping yang berfokus pada masalah. Begitu pula sebaliknya apabila skor relatif 

subjek lebih tinggi pada emotion-focused coping, maka subjek tersebut memakai 

strategi coping yang berfokus pada emosi. 

 

F. Analisis Data 

Teknik yang digunakan yaitu metode statistik, karena merupakan metode 

ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan serta menganalisis data 

penelitian yang berwujud angka dan dapat memberikan hasil yang objektif. (Hadi, 

1993).  

Setelah skor diperoleh, kemudian dilakukan pengelompokkan. Pada 

instrumen konsep diri skor dikelompokkan menjadi konsep diri tinggi, sedang, 

dan rendah, sedangkan untuk strategi coping, ditentukan skor tersebut termasuk 

pada problem-focused coping atau emotion focused coping. Selanjutnya, 

dilakukan analisis data untuk memperoleh koefisien korelasi antara konsep diri 

dan strategi coping. 

Teknik korelasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah korelasi Spearman. 

Uji korelasi dilakukan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antar variabel, 

serta seberapa erat atau tidaknya hubungan tersebut (Arikunto, 2006). Syarat 

penggunaan uji korelasi Spearman adaah data yang dihasilkan dari variabel yang 

ada merupakan data ordinal. Setelah mengetahui nilai koefisien korelasi, 

selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat hubungannya. Berikut ini 

merupakan interpretasi besar kecil koefisien korelasi menurut Sugiyono (2011): 

Tabel 3.10 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000-0,199 Sangat rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,000 Sangat Kuat 
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G. Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapat gambaran yang 

berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian peneliti menentukan 

desain penelitian dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti 

menetapkan sampel serta teknik sampling yang akan digunakan. Setelah itu 

peneliti menyusun proposal penelitian, dan mengajukan proposal kepada Dewan 

Pembimbing Skripsi untuk mendapat pengesahan.  Setelah mendapat pengesahan 

peneliti menyusun instrumen, melakukan uji instrumen (judgement oleh ahli), dan 

uji coba instrumen dengan karakteristik sampel yaitu remaja dengan orang tua 

tunggal. Peneliti juga mengajukan surat ijin penelitian,  untuk diberikan kepada 

pihak sekolah. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti mendatangi sekolah untuk meminta pengambilan data, dengan cara 

mengelompokan anak dengan orang tua tunggal ke dalam satu ruangan untuk 

membagikan angket/kuisioner kepada sampel. Setelah itu peneliti memberi 

penjelasan cara pengisian angket kepada sampel. Ketika pengisian 

angket/kuisioner selesai, peneliti mengumpulkan kembali angket yang telah diisi 

oleh sampel sembari memberikan reward berupa pulpen dan permen kepada 

sampel. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Verifikasi data 

Melakukan verifikasi data untuk mengecek kelengkapan angket, beserta 

pengisiannya. Sehingga tidak terdapat kesalahan dan kekurangan data untuk 

dilakukannya proses pengolahan data. 

b. Tabulasi data 

Melakukan tabulasi dengan merekap data yang telah terkumpul, untuk 

dilakukannya perhitungan dengan bantuan software SPSS versi 20. 

c. Penyekoran data 

Melakukan penyekoran data, setiap jenis data dikelompokan ke dalam dua 

kelompok yaitu konsep diri dan strategi coping. 
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4. Tahap Penyelesaian 

Menampilkan hasil analisis penelitian. Kemudian peneliti membahas hasil 

penelitian dengan menjawab hipotesis yang telah diajukan dari teori yang 

digunakan. Setelah itu peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian disertai 

rekomendasi dan saran mengenai penelitian yang dilakukan untuk pihak yang 

terkait. 

 

 

 

 

 

 


