
28 

 

Aisyah Pramudita, 2019 
HUBUNGAN ANTARA KELEKATAN TERHADAP ORANG TUA DENGAN KONSEP DIRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

dimaksudkan untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan 

antarvariabel, variabel-variabel tersebut diukur menggunakan instrumen penelitian 

sehingga data yang berupa angka-angka dapat dianalisis menggunakan prosedur 

statistik (Creswell, 2016, hlm. 5). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara kelekatan terhadap orang tua dengan konsep diri 

siswa kelas X di SMAN 9 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

Metode penelitian yang digunakan adalah korelasional. Metode korelasional 

adalah metode yang menggunakan uji statistik korelasional untuk 

mendeskripsikan dan mengukur derajat keterkaitan (atau hubungan) antara dua 

variabel atau lebih (Purwanto, 2008, hlm. 178).  Desain penelitian yang digunakan 

adalah desain survey. Desain survey merupakan prosedur dalam penelitian 

kuantitatif yang mengelola sebuah survey atau kuisioner untuk sekelompok kecil 

orang-orang atau disebut sampel untuk mengidentifikasi sikap, pendapat, perilaku 

atau karakteristik dari kelompok yang lebih besar (Creswell, 2012, hlm. 21). 

Partisipan (sampel) diminta untuk mengisi beberapa butir pernyataan dalam 

instrumen penelitian yang datanya diolah dan dianalisis untuk mengetahui pola 

dan kecenderungan hubungan antara kelekatan terhadap orang tua dengan konsep 

diri siswa . 

 

3.2. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

Berikut adalah lokasi, populasi dan sampel penelitian: 

3.2.1. Lokasi 

Penelitian dilakukan di SMAN 9 Bandung pada siswa kelas X Tahun 

Ajaran 2018/2019. 



 

 

3.2.2. Populasi 

Menurut Furqon (2013, hlm. 146) populasi adalah sekumpulan obyek, 

orang, atau keadaan yang memiliki minimal satu karakteristik umum yang 

sama. Populasi dari penelitian adalah persepsi kelekatan orangtua dan konsep 

diri yang dimiliki oleh seluruh siswa kelas X di SMAN 9 Bandung Tahun 

Ajaran 2018/2019 sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 3.1: 

Tabel 3.1 

Anggota Populasi Siswa Kelas X SMAN 9 Bandung 

Tahun Ajaran 2018/2019 

 

 

 

3.2.3. Sampel  

Sampel adalah beberapa satuan analisis yang merupakan bagian dari 

keseluruhan anggota populasi (Furqon, 2013, hlm. 146). Sampel dari 

penelitian ini adalah persepsi tentang kelekatan terhadap orangtua dan aspek 

konsep diri dari siswa dari kelas X di SMAN 9 Bandung Tahun Ajaran 

2018/2019, pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampel jenuh. Menurut Riduwan (2012, hlm. 64) sampling jenuh adalah 

teknik pengambilan sampel ketika semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Sugiyono (2012, hlm. 124-125) mengungkapkan sampling jenuh 

adalah teknik pemilihan sampel dengan semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel, sampel jenuh sering digunakan bila jumlah populasi sedikit 

atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif 

kecil. Alasan penelitian dengan populasi besar menggunakan sampel jenuh 

adalah untuk meminimalisir bias yang terjadi, sebab anggota populasi bersifat 

heterogen sehingga tidak dapat digeneralisasikan menggunakan sampel yang 

sedikit. Semakin heterogen sebuah populasi, ukuran sampel yang diambil 

No. Kelas Anggota Populasi 

1. X IPA 1 33 

2. X IPA 2 33 

3. X IPA 3 34 

4. X IPA 4 34 

5. X IPA 5 33 

6. X IPA 6 36 

7. X IPA 7 36 

8. X IPS 1 36 

9. X IPS 2 34 

10. X IPS 3 36 

Jumlah 346 



 

 

harus semakin besar sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili 

(Prastyo & Jannah, 2005, hlm. 187).  Menurut Morissan (2012, hlm. 109) kita 

bisa meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang 

bersangkutan, proses ini dinamakan sensus. Lalu Narbuko & Achmadi (2009, 

hlm 110) menambahkan memang seyogyanya jumlah sampel itu harus lebih 

banyak daripada sedikit/kurang. 

  

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dari variabel penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

3.3.1. Kelekatan terhadap Orang Tua 

Secara konseptual, Bowlby (dalam Holmes, 1993, hlm. 67) 

mengungkapkan kelekatan (attachment) merupakan rasa ingin untuk merasa 

dekat dengan figur lekat yang dimiliki individu, orang tua individu tersebut 

biasanya adalah ibu atau pengasuh utamanya. Bowlby (dalam Upton, 2012) 

mengungkapkan kelekatan merupakan hubungan afeksi antar manusia, yang 

terbentuk semenjak awal kehidupan anak, yang terjadi antara anak dengan 

orang tua, dan memiliki dampak pada pembentukan hubungan antar keduanya 

yang berlangsung sepanjang hidup. 

Kelekatan merupakan teori yang pertama kali dipopulerkan oleh Bowlby 

yang dikembangkan oleh Ainsworth dkk, instrumen yang digunakan 

dikembangkan berdasarkan tiga aspek kelekatan yang dikemukakan oleh 

Ainsworth dkk (dalam Holmes, 1993, hlm. 105) yaitu kepercayaan, 

komunikasi dan keterasingan. Secara operasional, kelekatan yang dimaksud 

merupakan persepsi siswa Kelas X di SMAN 9 Bandung tentang ikatan afeksi 

yang memiliki makna mendalam dengan orang tua. Kelekatan memiliki tiga 

aspek: 

3.3.1.1. Kepercayaan (Trust) 

Aspek kepercayaan merupakan perasaan aman dan yakin yang 

dirasakan oleh siswa Kelas X SMAN 9 Bandung orang tuanya dapat 

memahami dan menghormati kebutuhan serta keinginannya. Ketika 

siswa membangun kepercayaan pada orang tuanya, maka ia akan merasa 

diterima.  



 

 

3.3.1.2.Komunikasi (Communication) 

Aspek komunikasi merupakan keadaan dimana siswa Kelas X 

SMAN 9 Bandung mengungkapkan perasaan yang dirasakan kepada 

orang tuanya, mengungkapkan masalah yang dihadapi, dan 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi kepada orang tuanya. 

Dengan adanya komunikasi yang baik antara siswa dengan orang tuanya, 

maka akan tercipta suasana aman. 

3.3.1.3.Keterasingan (Alienation) 

Aspek keterasingan merupakan perasaan siswa Kelas X SMAN 9 

Bandung yang terasing merasakan marah dan mengasingkan atau 

menarik diri dari orang tuanya. Aspek ini bersifat negatif, sebab siswa 

merasa orang tuanya tidak mengerti apa yang dirasakan, merasa malu 

untuk menceritakan permasalahannya, dan merasa orang tua tidak suka 

saat bersama dirinya. 

3.3.2. Konsep Diri 

Secara konseptual, konsep diri menurut Brooks (1971, hlm. 64) adalah 

keadaan fisik, sosial dan pandangan psikologis dari diri kita sendiri yang 

berangkat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Goss dan 

O’Hair (1988, hlm. 43) menyatakan konsep diri merupakan cara siswa 

menilai dirinya sendiri, dan seberapa besar siswa berharga bagi orang lain. 

Untuk instrumen menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Fits 

(1971, hlm. 12-21) yang dibuat berdasarkan dua dimensi yang memiliki sub 

dimensi, yaitu dimensi internal (identify self, behavioral self, dan judging 

self), dan dimensi eksternal (physical self, moral-ethical self, personal self, 

family self dan social self). 

Berdasarkan definisi di atas maka secara operasional konsep diri dapat 

diartikan sebagai pandangan dan cara nilai siswa kelas X di SMAN 9 

Bandung terhadap dirinya sendiri. Konsep diri memiliki dua dimensi yang 

memiliki sub dimensi, yaitu dimensi internal (identify self, behavioral self, 

dan judging self), dan dimensi eksternal (physical self, moral-ethical self, 

personal self, family self dan social self) yang dijelaskan: 



 

 

3.3.2.1.Dimensi Internal: pandangan siswa kelas X di SMAN 9 

Bandung mengenai dunia di dalam dirinya, sub dimensinya: 

3.3.2.1.1. Identifikasi Diri (Identify Self), merupakan 

sekelompok label dan simbol yang digunakan siswa kelas X di 

SMAN 9 Bandung untuk menggambarkan dirinya yang 

berdasarkan pertanyaan “Siapakah saya?”; 

3.3.2.1.2. Perilaku Diri (Behavioral Self), merupakan 

pandangan siswa kelas X di SMAN 9 Bandung mengenai 

dirinya yang meliputi pertanyaan tentang “apa yang saya 

lakukan?” dan “bagaimana saya bertingah laku?”; 

3.3.2.1.3. Penilaian Diri (Judging Self), merupakan pandangan 

diri siswa berdasarkan hasil pengamatan dari evaluasi diri, yang 

akan menentukan kepuasan dan penerimaan dirinya; 

3.3.2.2.Dimensi Eksternal: pandangan siswa kelas X di SMAN 9 

Bandung mengenai dirinya dalam berhubungan dengan dunia di 

luar diri siswa, sub dimensinya : 

3.3.2.2.1. Fisik Diri (Physical Self), yaitu pandangan siswa 

yang berkaitan dengan keadaan fisik yang dimiliki, 

kesehatannya dan penampilan dirinya 

3.3.2.2.2. Moral dan Etika Diri (Moral-Ethical Self), yaitu 

pandangan siswa yang berkaitan dengan hubungannya dengan 

Tuhan, kepuasan siswa terhadap kehidupan keagamaan dan nilai 

moral yang dipegangnya; 

3.3.2.2.3. Identitas Diri (Personal Self), yaitu pandangan 

siswa yang berkaitan dengan keadaan pribadinya, yang 

berhubungan dengan sifat atau sikap yang diterapkan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat luar; 

3.3.2.2.4. Kekeluargaan Diri (Family Self), yaitu pandangan 

siswa yang berkaitan dengan interaksinya dengan keluarga dan 

orang terdekat; 



 

 

3.3.2.2.5. Sosialisasi Diri (Social Self), yaitu pandangan siswa 

yang berkaitan dengan interaksinya dengan orang lain di luar 

keluarganya secara umum. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Data yang dibutuhkan adalah persepsi siswa tentang kelekatan terhadap orang 

tua dan konsep dirinya, yang akan dihitung kecenderungan hubungan yang 

tampak dari kelekatan terhadap orang tua dengan konsep dirinya. Untuk 

memperoleh data tersebut, maka diperlukan alat pengumpul data atau instrumen 

penelitian. Penelitian menggunakan instrumen berupa angket atau kuisioner, 

untuk mengukur konsep diri menggunakan instrumen Tennesse self-concept yang 

dikembangkan oleh William H Fitts & W L Warren Tahun 1971 yang sudah 

diadaptasi untuk disesuaikan dengan subyek penelitian, sedangkan untuk 

mengukur kelekatan terhadap orang tua dikembangkan  instrumen dari aspek 

variabel kelekatan.  Menurut Sugiyono (2012, hlm. 199) kuisioner adalah teknik 

dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pernyataan /pertanyaan untuk dijawab. 

3.4.1. Kisi-Kisi Instrumen 

3.4.1.1.Kisi-Kisi Instrumen Kelekatan terhadap Orang Tua 

Instrumen kelekatan dikembangkan berdasarkan dari aspek-aspek 

yang merujuk pada pendapat Ainsworth dkk (Holmes, 1993, hlm. 105), 

yaitu  kepercayaan, komunikasi, dan alienasi. Item-item dalam skala 

kelekatan orangtua  terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable 

yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Tabel 3.2 menunjukkan kisi-kisi instrumen kelekatan terhadap orang tua 

sebelum uji kelayakan dan Tabel 3.3 menunjukkan kisi-kisi instrumen 

kelekatan terhadap orang tua setelah uji kelayakan: 

  



 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Kelekatan terhadap Orang Tua (Sebelum Uji 

Kelayakan) 

No Aspek Indikator 
Nomor Item 

Σ 
Favorable Unfavorable 

1. Kepercayaan 

Merasa dipahami &  

dihormati 

kebutuhannya oleh 

orang tua 

9, 19, 35   3 

Merasa dipahami &  

dihormati 

keinginannya oleh 

orang tua 

10  38 2 

Membangun 

kepercayan pada 

orang tua 

12 32 2 

Merasa diterima 

oleh orang tua 

2, 4, 5 33 4 

Merasa aman 

berada disekitar 

orang tua 

3, 7, 13  3 

2. Komunikasi 

Mampu 

mengungkapkan 

perasaan kepada 

orang tua 

1, 20, 22, 

26, 30 

 5 

Mampu 

mengungkapkan 

masalah dan 

kesulitan yang 

dihadapi kepada 

orang tua 

8, 16, 18  3 

3. Keterasingan 

Terasing dari orang 

tua 

6, 14  2 

Marah pada orang 

tua 

11. 21, 29  3 

Menarik diri dari 

orang tua 

25, 36, 27  3 

Merasa orang tua 

tidak mengerti apa 

yang dirasakan 

24, 31, 34  3 

Merasa malu untuk 

menceritakan 

masalahnya 

15, 23  2 

Merasa orang tua 

tidak suka saat 

bersamanya. 

17, 27, 28  3 

TOTAL 35 3 38 

 



 

 

Tabel 3.3. 

Kisi-Kisi Instrumen Kelekatan terhadap Orang Tua (Setelah Uji Kelayakan) 

No Aspek Indikator 
Nomor Item 

Σ 
Favorable Unfavorable 

1. Kepercayaan 

Merasa dipahami &  

dihormati 

kebutuhannya oleh 

orang tua 

9, 19, 35   3 

Merasa dipahami &  

dihormati 

keinginannya oleh 

orang tua 

10  38 2 

Membangun 

kepercayan pada 

orang tua 

12 32 2 

Merasa diterima 

oleh orang tua 

2, 4, 5 33 4 

Merasa aman 

berada disekitar 

orang tua 

3, 7, 13  3 

2. Komunikasi 

Mampu 

mengungkapkan 

perasaan kepada 

orang tua 

1, 20, 22, 

30 

 4 

Mampu 

mengungkapkan 

masalah dan 

kesulitan yang 

dihadapi kepada 

orang tua 

8, 16, 18  3 

3. Keterasingan 

Terasing dari orang 

tua 

6, 14  2 

Marah pada orang 

tua 

29  1 

Menarik diri dari 

orang tua 

25, 36, 37  3 

Merasa orang tua 

tidak mengerti apa 

yang dirasakan 

24, 31, 34  3 

Merasa malu untuk 

menceritakan 

masalahnya 

23  1 

Merasa orang tua 

tidak suka saat 

bersamanya. 

17, 27, 28  3 

TOTAL 31 3 34 

 



 

 

3.4.1.2.Kisi-kisi Instrumen Konsep Diri 

Instrumen konsep diri diadaptasi dari instrumen Fitts (1971), yang dikembangkan berdasarkan dimensi internal yaitu  

identify self, behavioral self, judging self, dan dimensi eksternal yaitu  physical self, moral - ethical self,  personal self, family self 

dan social self. Item-item dalam skala konsep diri  terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable yang terdiri dari 5 pilihan 

jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).  Tabel 3.4 

menunjukkan kisi-kisi instrumen  konsep diri sebelum uji kelayakan dan Tabel 3.5 menunjukkan kisi-kisi instrumen konsep diri 

setelah uji kelayakan: 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Konsep Diri (Sebelum Uji Kelayakan) 

No Dimensi 
Sub-

Dimensi 
Indikator 

Nomor Item 

Σ Favorable Unfavo

rable 

1. Physical Subscale: 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan keadaan fisik yang 

dimiliki, kesehatannya dan 

penampilan dirinya 

 

a. Identify 

Self 

Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah fisik. 

1, 2, 7, 8 17 5 

b. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?”  pada ranah fisik. 

11, 13,15  18 4 

c. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa  pada ranah fisik. 

3, 9, 12, 14 4, 5, 6, 

10, 16 

9 

2. Moral - ethical Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan hubungannya dengan 

Tuhan, kepuasan siswa terhadap 

a. Identify 

Self 

Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“Siapakah saya?” pada ranah moral dan etika. 

21, 26, 27  3 

b. Behavioral Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 25, 29, 30, 34, 35, 9 



 

 

kehidupan keagamaan dan nilai 

moral yang dipegangnya 

self yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?” pada ranah moral dan etika. 

31, 32, 33 36 

c. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa pada ranah moral dan 

etika. 

19, 20, 28  22, 23, 

24 

6 

3. Personal Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan keadaan pribadinya, yang 

berhubungan dengan sifat atau 

sikap yang diterapkan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat 

luar 

a. Identify 

Self 

Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah sifat dan sikap. 

37, 38, 39, 

49 

40 5 

b. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?” pada ranah sifat dan sikap. 

48, 50, 51 52, 53, 

54 

6 

c. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa pada ranah sifat dan 

sikap. 

43, 44, 45 41, 42, 

46, 47 

7 

4. Family Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan interaksinya dengan 

keluarga dan orang terdekat 

a. Identify 

Self 
Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah keluarga. 

57, 61  2 

b. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?”  pada ranah keluarga. 

55, 56, 62, 

65, 66, 67, 

68, 71  

64, 70, 

72 

11 

c. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa  pada ranah keluarga. 

63, 69 58, 59, 

60 

5 



 

 

 

 

 

5. Social Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan interaksinya dengan orang 

lain di luar keluarganya secara 

umum 

a. Identify 

Self Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah sosial. 

73, 85, 87  77, 78, 

88 

6 

b. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?”  pada ranah sosial. 

80, 81, 82, 

84 

83, 89, 

90 

7 

c. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa  pada ranah sosial. 

74, 75, 79, 

86 

76 5 

TOTAL 55 35 90 



 

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Konsep Diri (Setelah Uji Kelayakan) 

No Dimensi 
Sub-

Dimensi 
Indikator 

Nomor Item 

Σ Favorable Unfavo

rable 

1. Physical Subscale: 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan keadaan fisik yang 

dimiliki, kesehatannya dan 

penampilan dirinya 

 

d. Identify 

Self 

Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah fisik. 

1, 2, 7, 8  4 

e. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?”  pada ranah fisik. 

13,15   2 

f. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa  pada ranah fisik. 

3, 9, 14 4, 5, 6, 

10, 16 

8 

2. Moral - ethical Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan hubungannya dengan 

Tuhan, kepuasan siswa terhadap 

kehidupan keagamaan dan nilai 

moral yang dipegangnya 

d. Identify 

Self 

Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“Siapakah saya?” pada ranah moral dan etika. 

21, 26, 27  3 

e. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?” pada ranah moral dan etika. 

25, 31, 32, 

33 

34, 35, 

36 

7 

f. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa pada ranah moral dan 

etika. 

19, 20  23, 24 4 

3. Personal Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan keadaan pribadinya, yang 

berhubungan dengan sifat atau 

sikap yang diterapkan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat 

d. Identify 

Self 

Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah sifat dan sikap. 

37, 38, 39, 

49 

40 5 

e. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?” pada ranah sifat dan sikap. 

50 53, 54 3 



 

 

 

 

luar f. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa pada ranah sifat dan 

sikap. 

43, 44, 45 41, 46, 

47 

6 

4. Family Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan interaksinya dengan 

keluarga dan orang terdekat 

d. Identify 

Self 
Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah keluarga. 

57, 61  2 

e. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?”  pada ranah keluarga. 

55, 56, 62, 

67, 68, 71  

64, 70, 

72 

9 

f. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa  pada ranah keluarga. 

63, 69 58, 59, 

60 

5 

5. Social Self Subscale : 

Pandangan siswa yang berkaitan 

dengan interaksinya dengan orang 

lain di luar keluarganya secara 

umum 

d. Identify 

Self Penilaian yang digunakan siswa untuk 

menggambarkan dirinya berdasarkan pertanyaan 

“siapakah saya?” pada ranah sosial. 

73, 85, 87  78, 88 5 

e. Behavioral 

self 

Pandangan siswa mengenai diri tentang “apa 

yang saya lakukan?” dan “bagaimana saya 

bertingah laku?”  pada ranah sosial. 

 83, 89, 

90 

3 

f. Judging 

self 

Pandangan siswa berdasarkan hasil pengamatan 

dari evaluasi diri siswa  pada ranah sosial. 

74, 75, 79, 

86 

76 5 

TOTAL 43 28 71 



 

 

3.5.Uji Coba Instrumen 

3.5.1. Uji Kelayakan Pakar 

Uji kelayakan pakar dilakukan melalui uji validitas rasional yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan instrumen berdasarkan 

segi bahasa, konstruk dan konten yang sesuai dengan variabel yang ingin 

diungkap. Apabila terdapat butir pernyataan yang belum sesuai maka butir 

tersebut perlu direvisi atau dibuang. Dikarenakan instrumen yang digunakan 

pada penelitian merupakan instrumen adaptasi dan instrumen pengembangan, 

maka uji kelayakan dilakukan oleh tiga dosen pakar Bimbingan dan 

Konseling yaitu Dr. Ipah Saripah, M.Pd.; Dr. Mubiar Agustin, M.Pd.; dan 

Nadia Aulia Nadhiroh, M.Pd.; satu dosen pakar Bahasa Inggris yaitu Indiana 

Ayu Alwasilah, M.Pd.; serta satu dosen pakar Bahasa Indonesia yaitu Dr. 

Isah Cahyani, M.Pd.; Tabel 3.6 memuat hasil dari uji kelayakan pakar untuk 

instrumen kelekatan terhadap orang tua: 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Kelayakan Pakar 

Instrumen Kelekatan terhadap Orang Tua 

Kesimpulan No Item Total 

Memadai 5,6,12,13,14,16,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,

35,36,38,39 

22 

Revisi 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,17,18,21,25,27,40 16 

Buang 34,37 2 

Jumlah 38 

 

Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh tiga pakar ahli Bimbingan dan 

Konseling, instrumen kelekatan terhadap orang tua yang terdiri dari 40 item 

pernyataan memiliki 22 item pernyataan yang memadai untuk digunakan, 16 

item pernyataan yang perlu direvisi sebelum digunakan dan 2 item pernyataan 

yang tidak memadai untuk digunakan dan direkomendasikan untuk dibuang, 

sehingga keseluruhan item pernyataan instrumen kelekatan terhadap orang 

tua yang akan disebar adalah sebanyak 38 item pernyataan. Tabel 3.7 memuat 

hasil dari uji kelayakan pakar untuk instrumen konsep diri: 

  



 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Kelayakan Pakar 

Tennessee Self Concept 

Kesimpulan No Item Total 

Memadai 1,7,8,9,14,,20,21,22,26,,30,32,35,36,37,39,44,47,51,5

4,55,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,73,75,8

0,81,85,87,9 

41 

Revisi 2,3,4,5,6,10,11,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27,29,

31,33,34,38,40,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,56,64,

70,71,74,76,77,78,79,82,83,84,86,88,90 

49 

Buang - - 

Jumlah 90 

 

Berdasarkan hasil kelayakan oleh satu pakar ahli Bimbingan dan Konseling, 

satu pakar ahli Bahasa Inggris dan satu pakar ahli Bahasa Indonesia, instrumen 

konsep diri (tennessee self concept) yang terdiri dari 90 item pernyataan memiliki 

41 item pernyataan yang memadai untuk digunakan, dan 49 item pernyataan yang 

perlu direvisi sebelum digunakan, sehingga keseluruhan item pernyataan 

instrumen konsep diri (tennessee self concept) akan disebar setelah melalui tahap 

revisi dan perbaikan. 

3.5.2. Uji Validitas Instrumen 

Validitas menurut Sugiyono (2017, hlm. 125) adalah derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 

yang dikumpulkan. Untuk mencari validitas sebuah item, perlu 

dikorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. 

Pengolahan uji validitas butir item menggunakan program SPSS 22.0 

for Windows dan menggunakan rumus Spearman's Rank. Validitas item 

dilakukan dengan Spearman's Rank karena hasil pengukuran instrumen 

menggunakan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju, maka data yang dihasilkan dan akan diuji 

validitasnya berbentuk skala ordinal.  

Widiyanto (2010, hlm. 38) menjelaskan dasar pengambilan 

keputusan validitas instrumen yaitu: 

1. Instrumen dikatakan valid apabila 
r
hitung > 

r
Tabel, dan; 

2. Instrumen dikatakan tidak valid apabila 
r
hitung < 

r
Tabel. 



 

 

3. Validitas instrumen semakin baik apabila hasil uji validitas 

semakin mendekati 1. 

Uji validitas dilakukan pada keseluruhan sampel yang berjumlah 325 

responden, maka 
 r

Tabel untuk jumlah sampel 300 berdasarkan pada 

Tabel nilai r product moment pada taraf signifikan 5% adalah 0,113 

(Sugiyono, 2012, hlm, 455). 

Adapun hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0 

dengan uji korelasi bivariate menggunakan rumus spearman dengan 

one-tailed dengan memasukkan skor perbutir masing-masing siswa dan 

memperoleh hasil: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kelekatan 

Spearman’s 

rho 
No Item 

Correlation 

Coefficient 
Batas Validitas Kesimpulan 

Item 1 0,298 0,113 Valid 

Item 2  0,496 0,113 Valid 

Item 3  0,428 0,113 Valid 

Item 4 0,376 0,113 Valid 

Item 5 0,224 0,113 Valid 

Item 6 0,463 0,113 Valid 

Item 7 0,167 0,113 Valid 

Item 8 0,307 0,113 Valid 

Item 9 0,388 0,113 Valid 

Item 10 0,209 0,113 Valid 

Item 11 -0,002 0,113 Unvalid 

Item 12 0,311 0,113 Valid 

Item 13  0,157 0,113 Valid 

Item 14 0,159 0,113 Valid 

Item 15  -0,134 0,113 Unvalid 

Item 16 0,364 0,113 Valid 

Item 17  0,395 0,113 Valid 

Item 18 0,411 0,113 Valid 

Item 19 0,362 0,113 Valid 

Item 20 0,231 0,113 Valid 

Item 21 -0,056 0,113 Unvalid 

Item 22 0,452 0,113 Valid 

Item 23 0,446 0,113 Valid 

Item 24 0,434 0,113 Valid 

Item 25 0,409 0,113 Valid 

Item 26 -0,116 0,113 Unvalid 

Item 27 0,398 0,113 Valid 

Item 28 0,304 0,113 Valid 



 

 

Item 29 0,332 0,113 Valid 

Item 30 0,378 0,113 Valid 

Item 31 0,576 0,113 Valid 

Item 32 0,371 0,113 Valid 

Item 33 0,408 0,113 Valid 

Item 34 0,401 0,113 Valid 

Item 35 0,297 0,113 Valid 

Item 36 0,440 0,113 Valid 

Item 37 0,194 0,113 Valid 

Item 38 0,315 0,113 Valid 

 

Berdasarkan data Tabel 3.8 dapat dinyatakan 4 item dalam instrumen 

kelekatan terhadap orang tua tidak valid karena hasil uji validitasnya 

berada di bawah 
r
Tabel yaitu 0,113 dan 34 item dinyatakan valid karena 

hasil uji validitasnya berada di atas 0,113 (
r
Tabel).  

Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Konsep Diri 

Spearman’s 

rho 
No Item 

Correlation 

Coefficient 
Batas Validitas Kesimpulan 

Item 1 0,288 0,113 Valid 

Item 2  0,282 0,113 Valid 

Item 3  0,415 0,113 Valid 

Item 4 0,389 0,113 Valid 

Item 5 0,208 0,113 Valid 

Item 6 0,224 0,113 Valid 

Item 7 0,245 0,113 Valid 

Item 8 0,205 0,113 Valid 

Item 9 0,349 0,113 Valid 

Item 10 0,210 0,113 Valid 

Item 11 0,072 0,113 Unvalid 

Item 12 0,068 0,113 Unvalid 

Item 13  0,407 0,113 Valid 

Item 14 0,449 0,113 Valid 

Item 15  0,327 0,113 Valid 

Item 16 0,232 0,113 Valid 

Item 17  0,082 0,113 Unvalid 

Item 18 0,082 0,113 Unvalid 

Item 19 0,345 0,113 Valid 

Item 20 0,477 0,113 Valid 

Item 21 0,365 0,113 Valid 

Item 22 -0,018 0,113 Unvalid 

Item 23 0,173 0,113 Valid 

Item 24 0,309 0,113 Valid 

Item 25 0,396 0,113 Valid 



 

 

Item 26 0,220 0,113 Valid 

Item 27 0,404 0,113 Valid 

Item 28 0,108 0,113 Unvalid 

Item 29 0,111 0,113 Unvalid 

Item 30 0,082 0,113 Unvalid 

Item 31 0,419 0,113 Valid 

Item 32 0,419 0,113 Valid 

Item 33 0,183 0,113 Valid 

Item 34 0,192 0,113 Valid 

Item 35 0,253 0,113 Valid 

Item 36 0,273 0,113 Valid 

Item 37 0,346 0,113 Valid 

Item 38 0,270 0,113 Valid 

Item 39 0,242 0,113 Valid 

Item 40 0,397 0,113 Valid 

Item 41 0,244 0,113 Valid 

Item 42 0,055 0,113 Unvalid 

Item 43 0,353 0,113 Valid 

Item 44 0,308 0,113 Valid 

Item 45 0,401 0,113 Valid 

Item 46 0,361 0,113 Valid 

Item 47 0,332 0,113 Valid 

Item 48 0,050 0,113 Unvalid 

Item 49 0,188 0,113 Valid 

Item 50 0,240 0,113 Valid 

Item 51 0,099 0,113 Unvalid 

Item 52 -0,014 0,113 Unvalid 

Item 53 0,212 0,113 Valid 

Item 54 0,208 0,113 Valid 

Item 55 0,361 0,113 Valid 

Item 56 0,170 0,113 Valid 

Item 57 0,415 0,113 Valid 

Item 58 0,155 0,113 Valid 

Item 59 0,217 0,113 Valid 

Item 60 0,240 0,113 Valid 

Item 61 0,357 0,113 Valid 

Item 62 0,197 0,113 Valid 

Item 63 0,342 0,113 Valid 

Item 64 0,355 0,113 Valid 

Item 65 0,085 0,113 Unvalid 

Item 66 0,102 0,113 Unvalid 

Item 67 0,305 0,113 Valid 

Item 68 0,320 0,113 Valid 

Item 69 0,267 0,113 Valid 

Item 70 0,374 0,113 Valid 

Item 71 0,279 0,113 Valid 



 

 

Item 72 0,286 0,113 Valid 

Item 73 0,358 0,113 Valid 

Item 74 0,268 0,113 Valid 

Item 75 0,127 0,113 Valid 

Item 76 0,433 0,113 Valid 

Item 77 0,099 0,113 Unvalid 

Item 78 0,362 0,113 Valid 

Item 79 0,324 0,113 Valid 

Item 80 0,100 0,113 Unvalid 

Item 81 -0,006 0,113 Unvalid 

Item 82 0,081 0,113 Unvalid 

Item 83 0,320 0,113 Valid 

Item 84 0,011 0,113 Unvalid 

Item 85 0,200 0,113 Valid 

Item 86 0,299 0,113 Valid 

Item 87 0,298 0,113 Valid 

Item 88 0,366 0,113 Valid 

Item 89 0,282 0,113 Valid 

Item 90 0,243 0,113 Valid 

 

Berdasarkan data Tabel 3.9, maka dapat dinyatakan 19 item dalam 

instrumen konsep diri tidak valid karena hasil uji validitasnya berada di 

bawah 
r
Tabel yaitu 0,113 dan 71 item dinyatakan valid karena hasil uji 

validitasnya berada di atas 0,113 (
r
Tabel).  

 

3.5.3. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merujuk kepada sebuah pengertian instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 2009, 

hlm.221). Maka dapat dikatakan reliabilitas mengarah pada tingkat 

keterandalan suatu instrumen untuk digunakan mengukur suatu variabel. 

Perlu dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk 

memastikan instrumen tersebut terpercaya sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur variabel  yang ingin diukur. Instrumen yang reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat digunakan. Tabel 3.10 yang memuat kriteria reliabilitas 

instrumen: 

  



 

 

Tabel 3.10 

Kriteria Reliabilitas (Keterandalan) Instrumen 

Kriteria r Kategori Derajat Keterandalan 

0,90 – 1,00 Sangat tinggi 

0,80 – 0,89 Tinggi  

0,70 – 0,79 Cukup  

0,60 – 0,69 Rendah  

0,00 – 0,59 Sangat rendah 

(Drummond & Jones, 2010, hlm. 94) 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap instrumen kelekatan terhadap orang 

tua dan instrumen konsep diri, Tabel 3.11 dan 3.12 merupakan hasil uji 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan memanfaatkan 

aplikasi SPSS for windows versi 22.0: 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kelekatan terhadap Orang Tua 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,811 34 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen kelekatan terhadap orang tua pada Tabel 

3.11 menunjukkan nilai reliabilitas adalah sebesar 0,811 artinya instrumen 

dinyatakan memiliki tingkat konsistensi atau derajat keterandalan yang tinggi. 

Instrumen mampu menghasilkan skor konsisten pada setiap item serta layak 

digunakan untuk meneliti tingkat kelekatan terhadap orang tua berdasarkan 

persepsi siswa. 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Konsep diri 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,850 71 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen konsep diri pada Tabel 3.12 

menunjukkan nilai reliabilitas adalah sebesar 0,850 artinya instrumen 

dinyatakan memiliki tingkat konsistensi atau derajat keterandalan yang tinggi. 

Instrumen mampu menghasilkan skor konsisten pada setiap item serta layak 

digunakan untuk meneliti konsep diri siswa. 

  



 

 

3.6.Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan ditempuh selama melaksanakan penelitian: 

3.6.1. Tahap persiapan: mencari masalah yang akan diangkat menjadi topik, 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan tempat, menyusun 

proposal, mengembangkan proposal menjadi skripsi, menyusun 

instrumen dan mengurus perizinan; 

3.6.2. Tahap pengumpulan data: penentuan waktu penyebaran angket, dan 

menyebarkan angket kepada responden; 

3.6.3. Tahap pengolahan data: verifikasi data yang diperoleh, penyekoran data 

dan analisis data yang diperoleh; 

3.6.4. Tahap penyelesaian: mendeskripsikan hasil pengolahan data, 

menyelesaikan skripsi, dan mengurus administrasi untuk keperluan 

sidang akhir. 

 

3.7.Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian tennesse self-

concept dan instrumen kelekatan terhadap orang tua oleh siswa yang 

telah ditetapkan sebelumnya; 

3.7.2. Sebelum meminta siswa untuk mengisi tennesse self-concept dan 

instrumen kelekatan terhadap orang tua, disampaikan pada siswa 

maksud dan menyatakan meminta bantuan dan kerjasama dari siswa 

kelas tersebut untuk mau membantu penelitian; 

3.7.3. Mengecek kehadiran siswa dan meminta kesediaan mereka untuk 

terlibat dalam penelitian; 

3.7.4. Membagi lembar tennesse self-concept dan instrumen kelekatan 

terhadap orang tua kepada siswa yang bersangkutan namun siswa 

belum dipersilahkan untuk mulai mengisi; 

3.7.5. Setelah semua siswa memegang lembar tennesse self-concept dan 

instrumen kelekatan terhadap orang tua, siswa dibimbing cara pengisian 

serta memahamkan siswa maksud dari masing-masing butir soal dalam 

tennesse self-concept dan instrumen kelekatan terhadap orang tua. 

 



 

 

3.8.Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan pada data kelekatan terhadap orang tua dan konsep 

diri siswa. Data kelekatan terhadap orang tua dan konsep diri siswa dirumuskan 

kedalam bentuk angka dan grafik menggunakan software Microsoft excel dan 

untuk pengujian statistik digunakan aplikasi SPSS Versi 22.0. Tahap analisis data 

terdiri dari: 

3.8.1. Penyekoran Data 

Setelah butir item instrumen dinyatakan valid dan reliabel maka 

dilakukan penyekoran, item yang diberi skor hanya item yang lulus uji 

validitas dan  reliabilitas sedangkan yang tidak lulus segera dibuang. 

Alternatif pilihan jawaban responden dalam instrumen kelekatan terhadap 

orang tua terbagi ke dalam lima pilihan yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, 

tidak setuju, sangat tidak setuju, Tabel 3.13 memuat skor pernyataan positif 

dan Tabel 3.14 yang memuat skor pernyataan negatif: 

Tabel 3.13 

Skor Pernyataan Positif 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

 

Tabel 3.14 

Skor Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

1 2 3 4 5 

 

Lima pilihan tersebut terdapat pada setiap butir pernyataan, dalam 

instrumen kelekatan terhadap orang tua yang valid dan reliabel terdiri dari 34 

butir pernyataan, maka skor ideal minimal yang mungkin diperoleh 

responden adalah 34, skor ideal maksimal yang mungkin diperoleh responden 

adalah 170 dengan kategori kelekatan aman, kelekatan cemas, kelekatan 

menghindar, dan kelekatan kacau. Dengan skor ideal minimal 34, maka 

penghitungan interval berdasarkan mediannya: 

=  
                                      

  
 

=  
       

 
     



 

 

Untuk interval 68 milik kelekatan tidak aman dibagi menjadi tiga 

untuk dikategorikan sebagai kelekatan cemas, kelekatan menghindar dan 

kelekatan kacau. Setelah dihitung, maka penyekoran kelekatan aman, dan 

kelekatan tidak aman (kelekatan cemas, menghindar dan kacau) adalah: 

Skor 34 - skor 56  : kelekatan kacau 

Skor 57 - skor 79  : kelekatan menghindar 

Skor 80 - skor 101  : kelekatan cemas 

Skor 102 - skor 170 : kelekatan aman 

 

Selanjutnya, alternatif pilihan jawaban responden dalam instrumen 

konsep diri (tennessee self concept) terbagi ke dalam lima pilihan yaitu sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, Tabel 3.15 memuat 

skor pernyataan positif dan Tabel 3.16 yang memuat skor pernyataan negatif: 

Tabel 3.15 

Skor Pernyataan Positif 

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

5 4 3 2 1 

 

Tabel 3.16 

Skor Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

1 2 3 4 5 

 

Lima pilihan tersebut terdapat pada setiap butir pernyataan, dalam 

Tennesse self-concept yang valid dan reliabel terdiri dari 71 butir pernyataan, 

maka skor ideal minimal yang mungkin diperoleh responden adalah 71, skor 

ideal maksimal yang mungkin diperoleh responden adalah 355 dengan 

kategori konsep diri positif dan negatif. Dengan skor ideal minimal 71, maka 

penghitungan interval berdasarkan mediannya: 

=  
                                      

 
 

=  
        

 
      

Setelah dihitung, maka penyekoran kategori konsep diri negatif dan 

positifnya: 

Skor 71 - skor 212 : konsep diri negatif 



 

 

Skor 213 - skor 355 : konsep diri positif 

 

3.8.2. Uji Korelasi data 

Analisis korelasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

hubungan antara variabel x dan y yaitu persepsi kelekatan terhadap orang tua 

dan konsep diri siswa. Pengolahan data menggunakan statistika 

nonparametrik yang mana data yang diolah memiliki skala ordinal sehingga 

uji korelasi menggunakan korelasi Spearman Rho di dalam program SPSS 

22.0 for Windows dengan hipotesis pengambilan keputusan: 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan orangtua 

dengan konsep diri siswa 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan orangtua dengan 

konsep diri siswa 

Dengan ketentuan: 

3.8.2.1.Nilai signifikansi (Sig.)>0,05, maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan orangtua 

dengan konsep diri siswa; 

3.8.2.2.Nilai signifikansi (Sig.)<0,05, maka H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan orangtua 

dengan konsep diri siswa. 

Selanjutnya untuk menafsirkan koefisien korelasi yang dihasilkan, 

maka digunakan pedoman dari Sugiyono (2014, hlm. 257) pada Tabel 3.17, 

yaitu: 

Tabel 3.17 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat  

0,80 - 1,000 Sangat kuat 

 


