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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain

penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan korelasional. Sugiyono

(2015) metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam suatu

kegiatan penelitian dinamakan metode penelitian kombinasi. Sugiyono (2015)

metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif

untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga

diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.

Penelitian korelasional bertujuan menyelidiki sejauh mana kaitan variasi

pada variabel lain berdasarkan koefisien korelasi (Azwar 2013). Penelitian ini

termasuk penelitian kombinasi dengan pendekatan korelasional yang

menghubungkan Religiusitas (X) dengan Penerimaan Diri (Y).

B. Identifikasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X) : Religiusitas

b. Variabel terikat (Y) : Penerimaan Diri
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C. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini defenisi operasional yang diteliti adalah sebagai

berikut:

1. Penerimaan Diri

Penerimaan diri adalah sikap individu yang menunjukkan kesesuaian dengan

aspek penerimaan diri yaitu pembukaan diri, kesehatan psikologis, dan

penerimaan terhadap orang lain.

2. Religiusitas

Religiusitas adalah respon dan perilaku seseorang dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Sesuai dengan dimensi

religiusitas yaitu keyakinan atau akidah islam, peribadatan (praktek agama)

atau syariah, dan pengamalan atau akhlak.

D. Populasi dan Subjek Penelitian

Darmadi (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti guna dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya untuk dijadikan

sebagai sumber data dalam suatu penelitian. Populasi penelitian ini adalah para

lanjut usia laki-laki dan perempuan yang berada di Panti Jompo Pekanbaru yaitu

Tresna Werdha Khusnul Khotimah di Jl. Kaharudin Nasution, berusia >60 tahun.

Hurlock (dalam Jahja, 2011) Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai

akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan

psikologis yang semakin menurun. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti
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dilapangan total lansia di Panti Werdha yaitu sebanyak 75 orang. Dengan jumlah

laki-laki sebanyak 43 orang dan Perempuan sebanyak 32 orang.

Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sulistyastuti & Purwanto

(2007) Populasi adalah semua individu/unit-unit yang menjadi target penelitian.

Penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi sering disebut sebagai sensus

(cencus). Maka peneliti mempersiapkan alat ukur sebanyak 75 eksemplar. Ketika

peneliti turun kelapangan dengan membacakan alat ukur dan mengobservasi serta

pertanyaan didapatkan 31 orang lansia. Maka data dari 31 orang lansia inilah yang

dijadikan sebagai data penelitian. Dengan pertimbangan peneliti dan ahli sebagai

berikut:

a) Dikarenakan Panti Jompo di Pekanbaru terdapat satu instansi, yaitu

Tresna Werdha Khusnul Khotimah, b) kondisi kesehatan lansia yang meski

diperhatikan, c) beberapa wisma yang ditempati oleh lansia yang telah mengalami

penurunan kesehatan baik fisiologis maupun biologis, dan d) catatan riwayat

penyakit yang ditunjukkan oleh petugas sekaligus pendukung peneliti untuk

mempertimbangkan kondisi subjek penelitian.

Demikianlah beberapa pertimbangan peneliti terkait subjek penelitian.

Dikarenakan beberapa hal diatas maka penelitian ini merupakan penelitian dengan

try out terpakai. Dengan arti hasil try out dari alat ukur yang telah disebarkan

juga dipakai sebagai data penelitian dalam pengolahan data untuk penelitian.
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E. Prosedur Penelitian

Prosedur pada penelitian ini yaitu dengan melakukan tahap persiapan dan

tahap pelaksanaan.

a. Tahap Persiapan

Merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu

mempersiapakan alat  ukur penelitian. Dimana tujuannya yaitu untuk

mendapatkan data ketika pelaksanaan penelitian.

b. Pelaksanaan Penelitian

Merupakan tahap dimana memastikan para subjek penelitian dan

mengkomfirmasikan kesepakatan mengenai waktu penelitan dengan

pihak Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Alat Ukur

Alar ukur yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala dan observasi,

pertanyaan. Dimana skala merupakan alat ukur untuk variabel penerimaan diri

dan observasi dan pertanyaan untuk variabel religiusitas. Pembuatan skala

penerimaan diri dan observasi pertanyaan didasarkan pada defenisi operasional

dan penjelasannya.

a. Alar Ukur Skala Penerimaan Diri

Alat ukur yang digunakan untuk penerimaan diri yaitu skala. Skala

penerimaan diri menggunakan empat alternatif pilihan jawaban kesesuaian. Yaitu

Sangat Sesuai (SS),Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Untuk penilaian terhadap pernyataan dalam skala yang mengandung
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kecenderungan favorable yaitu pernyataan yang mendukung pada subjek, diberi

nilai sebagai berikut: SS (Sangat Sesuai): 4, S (Sesuai): 3, TS (Tidak Sesuai): 2,

STS (Sangat Tidak Sesuai): 1. Sedangkan untuk pernyataan unfavorable yaitu

pernyataan yang tidak mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: SS

(Sangat Sesuai): 1, S (Sesuai): 2, TS (Tidak Sesuai): 3, STS (Sangat Tidak

Sesuai): 4.

b. Alat Ukur Observasi dan Pertanyaan Religiusitas

Alat ukur variabel religiusitas menggunakan observasi untuk perilaku dan

berbentuk pertanyaan pada beberapa indikator alat ukur religiusitas. Widyastuti

& Amperawan (2014) istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti

“melihat” dan “memperhatikan”. Berdasarkan pengertian ini maka tersirat bahwa

kegiatan observasi adalah suatu kegiatan melihat atau memperhatikan sesuatu

dengan mempergunakan alat indera mata atau penglihatan sebagai alat utama

dalam prosesnya.

Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi terstruktur.

Sugiyono (2013) observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang

secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

Pedoman penyusunan observasi ini berdasarkan defenisi operasional.

Tujuan diadakannya observasi sebagai bentuk mempermudah penelitian terhadap

subjek penelitian yaitu lanjut usia. Sesuai dengan alasan mengapa observasi

dipilih sebagai alat pengumpul data yang dituliskan Widyastuti & Amperawan

(2014) yaitu (a) metode observasi saling melengkapi dengan metode
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pengumpulan data lainnya, (b) metode observasi sebagai alat untuk mendapatkan

informasi, dan (c) metode observasi tidak mengancam jika digunakan.

Adapun penilaian untuk alat ukur observasi yaitu ada atau tidaknya

perilaku dari subjek penelitian. Untuk perilaku yang sesuai (favorable) serta

jawaban yang diberikan untuk pertanyaan sesuai maka nilainya 2 (dua), 1 (satu)

untuk tidak ada dan jawaban atas pertanyaan tidak sesuai (unfavorable). Adapun

penilaian untuk jawaban yang bervariasi atas setiap pertanyaan yaitu dengan

mengelompokkan setiap jawaban subjek penelitian setiap nomor. Kemudian untuk

skor atas setiap jawaban yang Sangat Religius maka nilainya 3 (tiga), Religius 2

(dua), Kurang Religius 1 (satu).

2. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum penelitian ini dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan perlu

dilakukan uji coba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan

reliabilitas, guna mendapatkan aitem-aitem yang layak sebagai alat ukur. Pada

penelitian ini menggunakan try out terpakai, yaitu data hasil uji coba tersebut

digunakan sebagai data penelitian. Dikarenakan keterbatasan subjek penelitian

yang sesuai dengan kriteria.

a. Uji Validitas

Menurut Azwar (2015) validitas berasal dati kata validity yang

mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrument

pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya,
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atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud

digunakannya tes tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan content validity (validitas isi) yaitu

Validitas Muka (face validity) dan Validitas Logik. Azwar (2013) mengatakan

validitas muka adalah tipe validitas yang dilakukan penelitian terhadap format

penampilan. Apabila penampilan tes telah meyakinkan dan memberikan kesan

mampu mengungkap atribut yang hendak diukur maka dapat dikatakan bahwa

validitas muka telah terpenuhi. Sedangkan validitas logik menunjukkan

sejauhmana isi tes merupakan wakil dari ciri-ciri atribut yang hendak diukur

sebagaimana telah ditetapkan dalam domain (kawasan) ukurnya. Oleh karena itu

Azwar (2015) mengatakan bahwa pengujian validitas isi tidak melalui analisis

statistika.

Uji validitas pada alat ukur penelitian ini peneliti membuat alat ukur

dengan mengacak nomor aitem pada setiap alat ukur. Kemudian disusun sesuai

dengan tujuan dibuatnya alat ukur sehingga didalamnya terdapat nama/ inisial

subjek penelitian, usia, jenis kelamin. Aitem-aitem masing-masing alat ukur yang

kemudian ditunjukkan kepada dosen pembimbing dan narasumber seminar

proposal. Setelah mendapatkan persetujuan atas bentuk alat ukur yang akan

digunakan, barulah penelitian dapat dilaksanakan untuk turun ke lokasi penelitian.

b. Daya Beda

Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara

individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang

diukur. Pengujuan daya beda aitem dengan cara menghitung koefisien korelasi
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antara distributor skor aitem dengan distributor skor aitem itu sendiri. Aitem yang

memiliki koefisien korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0,30 maka aitem

memiliki daya beda yang tinggi. 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 (Azwar, 2012).

Peneliti melakukan try out terpakai kepada 31 orang lansia di Panti Jompo

Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. Uji hasil try out terpakai dilakukan

dengan bantuan program Statistical Product and Service Solusion (SPSS) 20.0

For Windows. Untuk daya beda aitem pada penelitian ini menggunakan batas

kriteria yaitu 0,30. Rincian masing-masing blue print penerimaan diri dan

religiusitas berikut ini:

Tabel 3.1
Blue Print Penerimaan Diri (setelah try out terpakai)
No Aspek Indikator Nomor Aitem Jumlah

Favorable Unfavorable
1 Pembukaan

diri
a. Membiarkan orang

lain mengetahui
tentang dirinya.

2 4 2

2 Kesehatan
psikologis

a. Merasa dirinya
disenangi.

1 5 2

b. Merasa dirinya
memiliki
kemampuan.

7 8 2

c. Yakin menjadi
orang yang
berguna.

12* 10 2

d. Yakin diterima
orang lain.

11* 3 2

3 Penerimaan
terhadap
orang lain

a. Peka terhadap
kebutuhan orang
lain.

9 - 1

b. Menerima peran
orang lain

- 6 1

Jumlah 6 6 12
Ket : * Aitem Gugur
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Pada tabel 3.1 blue print penerimaan diri (setelah try out terpakai) alat

ukur skala penerimaan diri yang diuji yaitu sebanyak 12 aitem. Didapatkan 10

aitem yang valid koefisien total berkisar antara 0,317-0,544. Sedangkan yang

selebihnya yaitu 2 (dua) aitem dinyatakan gugur.

Tabel 3.2
Blue Print Penerimaan Diri (try out terpakai)
No Aspek Indikator Nomor Aitem Jumlah

Favorable Unfavorable
1 Pembukaan

diri
b. Membiarkan orang

lain mengetahui
tentang dirinya.

2 4 2

2 Kesehatan
psikologis

e. Merasa dirinya
disenangi.

1 5 2

f. Merasa dirinya
memiliki
kemampuan.

7 8 2

g. Yakin menjadi
orang yang
berguna.

- 10 1

h. Yakin diterima
orang lain.

- 3 1

3 Penerimaan
terhadap
orang lain

c. Peka terhadap
kebutuhan orang
lain.

9 - 1

d. Menerima peran
orang lain

- 6 1

Jumlah 4 6 10

Pada tabel 3.2 blue print penerimana diri (try out terpakai) aitem yang

gugur dan nilainya dihapus dari alat ukur try out terpakai maka didapatkan 10

aitem yang valid dengan koefisien berkisar antara 0,346-0,595. Berdasarkan hasil

uji validitas tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada aitem yang gugur. Dengan

demikian data dari aitem tersebut yang akan diolah menjadi data untuk penelitian.
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Tabel 3.3
Blue Print Panduan Observasi dan Pertanyaan Religiusitas
No Dimensi Sub Dimensi
1 Keyakinan atau Akidah Islam Bentuk keyakinan Muslim terhadap

kebenaran ajaran agamanya.

2 Peribadatan (praktek agama) Tingkat kepatuhan muslim
mengerjakan kegiatan-kegiatan
ritual sebagaimana dianjurkan
agamanya.

3 Pengamalan atau akhlak Perilaku yang dimotivasi oleh
ajaran agamanya.

Pada tabel 3.3 blue print panduan observasi dan pertanyaan religiusitas.

Rincian dari dimensi dan sub dimensi religiusitas yang akan menjadi panduan

observasi dan pertanyaan religiusitas. Rincian aitem skala observasi dan

pertanyaan religiusitas setelah try out terpakai dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Blue Print observasi dan pertanyaan Religiusitas (setelah try out terpakai)

No Dimensi
Observasi &
pertanyaan

Nomor Aitem
Jumlah

Favorable Unfavorable
1 Keyakinan

atau akidah
islam

Pertanyaan terkait
keyakinan terhadap
ajaran agama

1*,2,
3*,4*,5*,

6*

- 6

2 Peribadatan
(praktek
agama)

Observasi perilaku
mengerjakan kegiatan
ritual keagamaan

7,8,9,10,
11

- 5

3 Pengamalan
atau akhlak

a. Observasi terkait
perilaku yang
diajarkan agama

12,13*,14,
15*,16,17,

18,19

- 8

b. Pertanyaan terkait
motivasi perilaku
yang diajarkan agama

20*,21*,
22*, 23*,
24*,25*

- 6

Jumlah 25 - 25
Ket : *Aitem Gugur



40

Pada tabel 3.4 blue print observasi dan pertanyaan religiusitas (setelah try

out terpakai). Jumlah aitem pada observasi ini yaitu 13 aitem, sedangkan untuk

pertanyaan 12 buah jadi totalnya 25 aitem. Berdasarkan uji validitas aitem yang

valid dengan koefisien korelasi berkisar antara 0,315-0,757. Sedangkan

selebihnya yaitu 13 (tiga belas) aitem dinyatakan gugur.

Tabel 3.5
Blue Print Observasi dan pertanyaan Religiusitas (try out terpakai)

No Dimensi
Observasi &
pertanyaan

Nomor Aitem
Jumlah

Favorable Unfavorable
1 Keyakinan

atau akidah
islam

Pertanyaan terkait
keyakinan terhadap
ajaran agama

2 - 1

2 Peribadatan
(praktek
agama)

Observasi perilaku
mengerjakan kegiatan
ritual keagamaan

7,8,9,10,
11

- 5

3 Pengamalan
atau akhlak

a. Observasi terkait
perilaku yang
diajarkan agama

12,14,16,
17, 18,19

- 6

b. Pertanyaan terkait
motivasi perilaku
yang diajarkan agama

- - 0

Jumlah 12 - 12

Pada tabel 3.5 blue print observasi dan pertanyaan religiusitas (try out

terpakai). Setelah aitem yang gugur dan nilainya dihapus dari alat ukur try out

terpakai maka didapatkan 12 aitem yang valid dengan koefisien berkisar antara

0,404-0,872. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada aitem

yang gugur. Dengan demikian data tersebut yang akan diolah menjadi data untuk

penelitian.
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c. Uji Reliabilitas

Menurut Azwar (2015) pengertian reliabilitas lebih mengacu kepada

keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang mengandung makna seberapa

tinggi kecermatan pengukuran. Dimana salah satu ciri instrument ukur yang

berkualitas baik adalah reliabel (reliable), yaitu mampu menghasilkan skor yang

cermat dengan eror pengukuran kecil.

Dalam aplikasinya reliabilitas dinyatakan oleh koefisien yang angkanya

berada dalam rentang dari 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas

mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefisien

yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti rendah reliabilitasnya (Azwar,

2008). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, adapun rumus yang

digunankan:

a= 2 [1-S12+ S22]
Sx2

Keterangan:

a : Koefisien Realibilitas

S1
2 : Varian skor skala

S1
2S2

2 : Varian skor belahan 1 dan 2

Pada penelitian ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 20.0 For Windows.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada aitem skala

penerimaan diri diperoleh koefisien realiabilitas sebesar 0,801. Sementara pada

aitem observasi religiusitas diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,891.
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan metode statistik. Metode

statistik merupakan suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun,

menyajikan dan menganalisis angka-angka, menarik kesimpulan dengan teliti dan

mengambil keputusan yang logik (Hadi, 1994). Analisis data penelitian ini akan

menggunakan sistem komputerisasi melalui program SPSS 20.0 for windows.

Hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan menggunakan teknik korelasi

nonparametrik dari Spearman dan Uji Chi-Square dalam program SPSS 20.0 for

windows.


