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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (X)  : Keberfungsian Keluarga 

2. Variabel Tergantung (Y) : Konsep Diri  

 

B. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, definisi oprasional dari variabel yang diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Keberfungsian keluarga 

 Keberfungsian keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa 

bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kecewa dan puas terhadap 

seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)  yang 

meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Kondisi yang aman dan terlindungi 

yang dirasakan oleh anggota keluarga dan memungkinkan adanya suatu 

perkembangan yang wajar bagi anggota keluarga tersebut.  

Indikator keberfungsian keluarga King dan Coble aspek yang terdapat pada 

Family Structure Survey (FSS) oleh Lopez, Campbell dan Watkins (1998):     

a. Keterlibatan orang tua dan anak (parent-child involvement) yang 

diwujudkan dengan adanya hubungan kami dengan ayah dan ibu sangat 

dekat. 

b. Cemas perpisahan (fear separation) yang diwujudkan dengan “kalau 

saya pergi, orang tua selalu menanyakan kemana tujuan kepergian 

saya”. 
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c. Tukar menukar peran (parents-child role reversal) yang diwujudkan 

dengan “pembagian pekerjaan di rumah dibicarakan secara demokratis 

oleh orang tua dan anak-anaknya”. 

d. Konflik rumah tangga (marital conflict) yang diwujudkan dengan “ayah 

dan ibu kurang peduli satu sama lain”. 

 

2. Konsep Diri  

 Konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang 

meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya 

maupun lingkungan terdekatnya.  

Indikator konsep diri adalah Pujijogyanti (dalam Sobur, 2003): 

a. Aspek Kompenen Kognitif  

Kompenen kognitif merupakan pengetahuan individu tetang keadaan dirinya, 

misalnya “saya anak bodoh tau saya anak nakal” jadi aspek kompenen 

kognitif menjelaskan dari “siapa saya” yang akan memberikan gambaran 

tentang diri saya. Gambaran diri (self-picture) tersebut  akan membentuk citra 

diri (self image). 

b. Aspek Kompenen Afektif 

Aspek kompenen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. 

Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri (self-

acceptance), serta penghargaan diri (self-asteem) individu.  Komponen 

kognitif merupakan data yang bersifat subjektif. Dan jika kita membicarakan 

masalah konsep diri, kita tidak akan terlepas dari masalah gamabran diri, citra 

diri, penilaian diri, penerimaan diri, serta penghargaan diri. 
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C. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

Riduwan (2005). Adapun populasi penelitian ini yaitu seluruh wanita yang 

menikah usia muda yang berjumlah 67 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti Riduwan (2005).  Dalam pengambilan sampel 

diambil dengan menggunakan teknik sensus yaitu seluruh populasi dijadikan 

sampel. Jadi total sampel dalam peneltian ini adalah sebanyak 35 orang dengan 

kriteria wanita yang menikah usia muda. Wanita yang menikah umur 15-18 tahun. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) deskriptif kuantitatif adalah data yang 

berbetuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Metode ini dipilih karena 

peneliti bisa menjelaskan secara rinci mengenai hubungan antara keberfungsian 

keluarga dengan konsep diri wanita pada pernikahan usia muda di Desa Buluh 

Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  

2 skala pengukuran, yaitu: 

1. Skala keberfungsian keluarga 

Skala keberfungsian keluarga dalam penelitian ini di susun dalam 

pernyataan yang mendukung atau favorable dan yang tidak mendukung 
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unfavorable dengan 4 alternatif jawaban, alternative ini di berikan untuk 

menghindarkan subjek pada kecendrungan tidak memberikan jawaban. 

Skala keberfungsian keluarga dalam penelitian ini merupakan skala yang 

disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

King dan Coble aspek yang terdapat pada Family Structure Survey (FSS) 

oleh Lopez, Campbell dan Watkins (1998) sebagai berikut : 

a. Keterlibatan orang tua dan anak (parent-child involvement). 

b. Cemas perpisahan (fear separation). 

c. Tukar menukar peran (parents-child role reversal). 

d. Konflik rumah tangga (marital conflict). 

  Skala ini meminta partisipan untuk memilih jawaban yang paling 

sesuai dan tepat pada skala Likert yakni Sangat Setuju (SS) di beri nilai 4, 

Setuju  (S) di beri nilai 3, Tidak Setuju (TS) di beri nilai 2, dan Sangat 

Tidak Setuju (STS) di beri nilai 1,  sedangkan untuk peryataan unfavorable 

dalam alternative jawaban sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) di beri nilai 

1, Setuju  (S) di beri nilai 2, Tidak Setuju (TS) di beri nilai 3, dan Sangat 

Tidak Setuju (STS) di beri nilai 4. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek berarti semakin tinggi 

keberfungsian keluarga, namun sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh subjek maka semakin rendah pula keberfungsian keluarga 

tersebut. 
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Tabel III. 1 

Blue Print Skala Keberfungsian keluarga (Sebelum Try Out)  

 

No Indikator  No. Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Keterlibatan orang tua 

dan anak (parent-child 

involvement) 

1,7,13,19,25,31,37,

43, 

4,10,16,22,28,34,

36 

15 

2 Cemas perpisahan (fear 

separation) 

2,8,14,20,26,32,38, 5,11,17,23,29,35,

41,47, 
15 

3 Tukar menukar peran 

(parents-child role 

reversal) 

3,9,15,21,27,55,59, 

50, 

6,12,18,24,30, 

53,57 
15 

4 Konflik rumah tangga 

(marital conflict) 

33,39,45,51,56, 49, 

44 

42,48,54,58,60, 

40,46,52 

15 

 Total 30 30 60 

 

2. Skala Konsep Diri 

Skala konsep diri dalam penelitian ini merupakan skala yang disusun 

sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sobur 

(2003) dengan aspek-apek konsep diri sebagai berikut: 

a. Aspek Kompenen Kognitif  

Kompenen kognitif merupakan pengetahuan individu tetang keadaan 

dirinya, misalnya “saya anak bodoh tau saya anak nakal” jadi aspek 

kompenen kognitif menjelaskan dari “siapa saya” yang akan 

memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran diri (self-picture) 

tersebut  akan membentuk citra diri (self image). 
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b. Aspek Kompenen Afektif 

Aspek kompenen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. 

Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri (self-

acceptance), serta penghargaan diri (self-asteem) individu.  

Komponen kognitif merupakan data yang bersifat subjektif. Dan jika 

kita membicarakan masalah konsep diri, kita tidak akan terlepas dari 

masalah gamabran diri, citra diri, penilaian diri, penerimaan diri, serta 

penghargaan diri.  

Skala ini diharapkan kepada subjek untuk menilai dangan alternative 

jawaban favourable,  Sangat Setuju (SS) di beri nilai 4, Setuju  (S) di beri 

nilai 3, Tidak Setuju (TS) di beri nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) di 

beri nilai 1,  sedangkan untuk peryataan unfavourable dalam alternative 

jawaban sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) di beri nilai 1, Setuju  (S) di 

beri nilai 2, Tidak Setuju (TS) di beri nilai 3, dan Sangat Tidak Setuju 

(STS) di beri nilai 4. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek berarti semakin tinggi 

konsep diri, namun sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek 

maka semakin rendah pula konsep diri tersebut. 
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Tabel III. 2 

Blue Print Skala Konsep Diri (Sebelum Try Out) 

 

No Indikator No. Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Kognitif  1,8,11,19,32,36 

 

2,5,13,35,41,51 

 

24,30,38,46,54 

 

3,7,14,20,23,53 

4,6,9,28 

 

15,21,31,50 

 

22,25,37,52,42 

 

40,43,47,56 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

2 Afektif 10,27,34,45,49,57 

 

17,33,44,48,55,58,60 

12,16,29,59 

 

18,26,39 

10 

 

10 

Total 37 23 60 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum diberikan kepada subjek penelitian, terlebih dahulu di uji 

cobakan untuk mengetahui validitas dan realibitasnya. Alat ukur dapat dikatakan 

bagus adalah memenuhi validitas dan realibitas, sehingga sebelum digunakan 

dalam penelitian kedua hal tersebut harus di tentukan terlebih dahulu.  

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu instrument yang menunjukkan seberapa 

jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur. Berdasarkan pernyataan 

yang dijawab dan dikumpulkan dari responden, maka peneliti mau 

menguji skor masing-masing item untuk menentukan valid atau tidaknya 

data tersebut dengan menggunakan rumus.  

Uji validitas aitem dengan menggunakan pendekatan konsistensi 

internal  yaitu dengan mengkolerasikan skor butir dengn skor total. Teknik 
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korelasi ini yang digunakan teknik korelasi product moment dari person 

(Azwar, 2010). 

Setelah di lakukan uji validitas skala keberfungsian keluarga terdapat 

21 aitem gugur yang tidak memenuhi koefisien ≥0,25 maka jumlah aitem 

yang digunakan dalam skala penelitian sebanyak 39 aitem. Nilai korelasi 

aitem total untuk keberfungsian keularga berkisar dari 0,351 – 0,843. 

Berikut ini menunjukkan blueprint skala keberfungsian keluarga (X) 

dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (tryout), 

dapat dilihat pada tabel III.3 : 

Tabel III. 3 

Blue Print Skala Keberfungsian Keluarga (Sesudah Try Out) 

No Indikator 
Favorabel Unfavorabel 

Total 
Sahih Gugur Sahih Gugur 

1 Keterlibatan orang tua 

dan anak (parent-child 

involvement) 

1, 7, 31, 
37 

13, 19, 

25,43 

4,10, 16, 

34 

22, 28, 

36 

15 

2 Cemas perpisahan (fear 

separation) 

14, 20,26, 

38 

2,8, 32 5, 11, 17, 

23, 29, 

35, 41, 47 

 15 

3 Tukar menukar peran 

(parents-child role 

reversal) 

3, 9, 15, 

21, 27, 

59, 50 

55 18, 24, 

30, 53 

6, 12, 

57 

15 

4 Konflik rumah tangga 

(marital conflict) 

45, 39, 

44, 56 

33, 49, 

51 

40, 58, 

60, 46 

42, 48, 

52, 54 

15 

Jumlah 19 11 20 10 60 

 

Hasil analisis terhadap 60 aitem Skala konsep diri (Y) terdapat 16 aitem 

gugur yang tidak memenuhi koefisien ≥0,25 maka jumlah aitem yang digunakan 

dalam skala penelitian sebanyak 44 aitem. Nilai korelasi aitem total untuk 

keberfungsian keularga berkisar dari 0,452 – 0,843. Berikut ini menunjukkan 

blueprint skala konsep diri (Y) dengan aitem yang valid dan gugur setelah 

dilakukan uji coba (tryout), dapat dilihat pada tabel III.4 : 
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Tabel III. 4 

Blue Print Skala Konsep Diri (Sesudah Try Out) 

No Indokator 
Favorable Unfavorable 

Total 
Sahih Gugur Sahih Gugur 

1 Kognitif 

 

  

2, 3, 7, 8, 

13, 14, 19, 

20, 23, 24, 

30, 32, 35, 

36, 38, 46, 

53 

1,11, 

5, 4, 54, 51 

4, 6, 9, 15, 

21, 25, 31, 

37, 40, 43, 

47, 50, 52, 

56 

22, 28, 42 40 

2 Afektif 

 

 

17, 33, 45, 

48, 55, 57, 

58, 60 

10, 27, 34, 

49, 44,  

12, 18, 

16, 29, 26 

39, 59 20 

Jumlah 25 11 19 5 60 

 
 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas mempunyai pengertian keterpercayaan, keandalan, 

keajegan, kestabilan, konsistensi. Namun, ide pokok yang terkandung 

dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2009) 

Hasil uji reliabilitas pada skala keberfungsian keluarga (X) dari 39 

aitem yang diterima, dan skala konsep diri (Y) dari 44 aitem yang diterima 

diketahui nilai cronbach’s alpha dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

skala keberfungsian keluarga memiliki reliabilitas sebesar 0,960 dan skala 

konsep diri memiliki reliabilitas sebesar 0,971. 

 

F. Metode Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 

Product Moment Pearson yang digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan 

antara variabel X (Keberfungsian Keluarga) dengan variabel Y (Konsep Diri), 

data kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisa korelasi product 

moment dengan bantuan program SPPS 17 for windows. 


