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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitiaan ialah kuantitatif deskriptif

dengan melakukan pengkategorian, analisis frekuensi respon subjek, dan

melakukan tabulasi silang berdasarkan beberapa kategori respon jawaban.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedekatan ibu dan remaja di

Provinsi Riau, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan indigenous

psychology dengan konsep dan metode yang dikembangkan melalui fenomena

psikologis yang berlaku di Provinsi Riau. Kim dan Berry (dalam Park dan Kim,

2006) mendefenisikan:

“Indigenous Psychologyis the scientific study of human behavior or mind that

is native, that is not transported from other regions, and that is designed for

its people”.

Tujuan dari pendekatan indigenous psychology ialah untuk menciptakan

keilmuan yang lebih teliti, sistematis, dan universal yang dapat diverifikasi secara

teoritis dan empiris (Park & Kim, 2006).

B. Identifikasi Vaiabel

Variable dalam penelitiaan ini adalah: Kedekatan Remaja pada ibu

221



2

C. Definisi oprasional

a. Kedekatan Remaja pada ibu

Kedekatan Remaja pada ibu merupakan suatu bentuk hubungan yang

intens baik secara fisik maupun emosi yang saling mengikat erat antara

remaja dengan ibunya.

b. Ikatan emosional

Ikatan emosional mengacu pada konsep hubungan yang erat (keterkaitan)

secara emosional yang terbentuk melalui kebersamaan, afeksi positif,

keterbukaan, dan perasaan dimengerti.

c. Peranan ibu

Peranan ibu merupakan bentuk tindakan yang dilakukan atas dasar,

kewajiban, fitrah hak dan kebebasan melakukannya yang dilakuakan

secara sengaja maupun terjadi secara alamiah yang mengacu pada konsep

pengasuhan meliputi membesarkan, mengurus, merawat, membantu,

mengajari, memberikan pertolongan, memenuhi kebutuhan dan

pengorbanan meliputi melahirkan, mengandung, pengorbanan serta jasa-

jasa ibu.

d. Respek

Respek mengacu pada konsep kebermaknaan, keberhargaan, ibu dalam

penilaian anak tentang segala yang telah ibu lakukan sepanjang rentang

hidup anak dan menimbulkan rasa keberartian (segala-galanyanya) serta

rasa hormat dan penghargaan anak terhadap ibunya.
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e. Dukungan

Bentuk dorongan dan bimbingan yang diberikan yang dimaksudkan untuk

menyemangati (memotivasi) dan menjadi alternatif solusi dalam berbagai

tindakan yang ditujukan untuk membantu ataupun menolong.

f. Pertalian darah

Hubungan yang mengacu pada konsep hubungan keturunan (hereditas)

dalam ikatan kekeluargaan.

g. Figur

Gambaran terhadap seseorang atau sosok yang dikenal serta memliki

kesan dan penilaian tertentu terhadap sosok tersebut yang dijadikan

representasi dan sering identifikasi terhadap diri sendiri maupun orang

lain.

D. Subjek Penelitian

Subjek yang berpartisipasi dalam penelitiaan ini berada pada rentang usia

11-22 tahun yang terdiri atas subjek laki-laki dan subjek perempuan, sehingga

total subjek dalam penelitian ini berjumlah 686 orang. Subjek dalam penelitian ini

berasal dari siswa SMA Ittihad Pekanbaru, SMK Yapim Siak Hulu Kampar, SMK

3 Pekanbaru, SMK 1 Rambah Kabupaten Rohul, SMK 1 Taluk Kuantan, SMA 1

Pekanbaru, MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, SMA 8 Pekanbaru dan

Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. Terdiri dari subjek perempuan

berjumlah 423 dan subjek laki-laki berjumlah sebanyak 263 berikut rincian subjek

berdasarkan jenis kelamin dan demografi.
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E. Metode Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitiaan ini berupa pertanyaan terbuka

yang dikembangkan oleh Center for Indigenous dan Cultural Psychology (CICP)

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan bekerjasama dengan Center for

Indigenous dan Cultural Psychology (CICP) Fakultas Psikologi Universitas

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data secara non random

sampling dengan artian bahwa semua unsur atau elemen populasi mempunyai

kesempatan yang sama untuk dapat menjadi sampel. Jenis sampel ini tidak dipilih

secara acak. Sampel yang terpilih dari populasi dapat disebabkan karena

kebetulan atau karena faktor lain yang telah direncanakan.

Subjek dalam penelitiaan ini diminta untuk menjawab pertanyaan skala

“Seberapa dekat anda dengan ibu Anda?”. Skala ini terdiri dari respon-respon

yang dikode sebagai berikut: 1 = tidak dekat, 2 = kurang dekat, 3 = cukup dekat, 4

= percaya, dan 5 = sangat dekat, serta pertanyaan terbuka “Apa yang membuat

Anda dekat dengan Ibu?”.

F. Validitas

Indigenous psychology berupaya menemukan ke-universal-an psikologi

dalam konteks sosial, budaya dan ekologi melalui landasan utama epistemologis

dan keilmiahan guna penciptaan teori-teori yang taat–asas pada Indigenous

Psychology (Kim, Berry, Yang, Hwang dalam Hwang, 2006).
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Indigenous Psychology mengakui pentingnya examining budaya sebagai

sebuah penyedia content (yaitu makna, nilai-nilai, dan keyakinan) serta context

(yaitu keluarga, sosial, budaya, dan ekologi) yang eksplisit dimasukkan ke dalam

desain penelitian. Sehingga terkadang akan ditemui keunikan dalam wilayah yang

berbeda (seperti perbedaan bahasa pada setiap wilayah) yang dapat menimbulkan

pemahaman dan interpretasi yang ganda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi

hal tersebut perlu diadakan focus group discusion (FGD) dengan partisipan, guna

memperoleh sudut pandang yang sama.

Penelitiaan ini mengelola hasil melalui pengkategorian secara kecil

jawaban dari subjek penelitian, hasil ini divalidasi oleh Tim Center for Indigenous

dan Cultural Psychology (CCIP) Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim

Riau yang terdiri atas dosen-dosen dan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.


