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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode korelasional, yaitu dengan melihat hubungan antara dua variabel,

yaitu veriabel bebas penerimaan diri (X) dengan veriabel terikat yaitu

kebahagiaan (Y). Tujuan penelitian korelasional menurut Suryabrata (2004)

adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor

berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan

pada koefisien korelasi.

B. Variabel Penelitian

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk

memperjelas dan membatasi masalah serta menghindari data yang tidak

diperlukan sehingga tidak menyebabkannya menjadi bias, yang menjadi

variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas(X) : Penerimaan Diri

b. Variabel Terikat (Y): Kebahagiaan

C. Definisi Operasional
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Adapun  definisi operasioanal pengukuran masing-masing variabel

yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Kebahagiaan

Kebahagiaan merupakan kondisi perasaan ibu yang memiliki anak

berkebutuhan khusus sebagai respon afeksi terhadap berbagai pengalaman

kehidupanya.Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang bahagia

ditandai oleh lebih banyaknya  perasaan positif daripada perasaan negatifnya

yang ditandai dengan tertarik, bergairah, kuat, antusias, bangga, waspada,

terinspirasi, penuh perhatian dan aktif. Sebaliknya, ibu yang memiliki anak

berkebutuhan khusus yang tidak bahagia ditandai dengan lebih banyaknya

perasaan negatif daripada perasaan positifnya seperti tertekan, kecewa,

bersalah, gampang marah, malu, gelisah, gugup dan khawatir. Berikut

indikator kebahagiaan yang dirancang Watson, skala ini merupakan

skalaSAPAN (Skala Afektivitas PositifdanAfektivitas Negatif) yang

mengukur dimensi dominan dari pengalaman emosi Clark dan Tellegen

(Seligman, 2005)dan skala kebahagiaan yang diadopsi dari Diener yaitu

kepuasan hidup (Life Satisfaction).

a. Afek Positif,  merupakan perasaan-perasaan positif dalam diri

individu yaitu: afek tertarik, bergairah, kuat, antusias, bangga,

waspada, terinspirasi, penuh tekad, penuh perhatian dan aktif.

b. Afek Negatif, merupakan perasaan-perasaan negatif dalam diri

individu yaitu: afek tertekan, kecewa, bersalah, takut, memusuhi,

gampang marah, malu, gelisah, gugup dan khawatir.
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c. Kepuasan Hidup, merupakan penilaian individu terhadap kualitas

kehidupannya secara global.

2. Penerimaan Diri

Penerimaan diri adalah kemampuan memiliki pengahargaan yang

tinggi terhadap diri sendiri atau mampu menilai diri dan keadaannya secara

objektif, menerima kelebihan dan kelemahanya disertai keinginan dan

kemampauan untuk selalu mengembangkan diri sehingga dapat menjalani

hidup dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berikut indikator penerimaan

dirimenurut Sheere (dalam Machdan & Hartini, 2012 ) dengan aspek-aspek

sebagai berikut:

a. Individu mempunyai keyakinan akan kemampuan untuk menghadapi

persoalan

b. Individu menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia dan

sederajat dengan orang lain

c. Individu tidak mengaggap dirinya aneh atau abnormal dan tidak ada

harapan ditolak orang lain

d. Individu tidak malu atau hanya memperhatikan dirinya sendiri

e. Individu berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunnya

f. Individu dapat menerima pujian atau celaan secara objektif

g. Individu tidak menyalahkan diri atau keterbatasan yang dimilikinya

ataupun mengingkari kelebihanya.
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D. Populasi dan Sampel Penelitiaan

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atassubyek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya Sugiono (1999).Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua yang memiliki anak

berkebutuhan khusus yang sekolah pada SLB Pelita Hati di Kelurahan

Simpang Baru Panam Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Berdasarkan data

yang diperoleh dari Sekolah Luar Biasa Simpang Baru Panam bahwa jumlah

murid sebanyak 56 orang.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

Gangguan Perkembangan Jumlah Siswa
Tunagrahita Ringan 27
Tunagrahita Berat 19
Tunarungu 6
Autis 4

Total 56 orang

2. Sampel Penelitian

Sampeladalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi Sugiono (1999). Subjek yang dijadikan sampel  pada penelitian

inisama dengan jumlah populasi yaitu orangtua yang memilikianak

berkebutuhan khusus yang sekolah di SLB Pelita Hati Pekanbaru dengan
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jumlah unit samplingnya sebanyak 56 orang, maka dalam penelitian ini

peneliti menggunakan semua populasi sebagai penelitian. Hal ini dilakukan

karena populasi penelitian jumlahnya relatif kecil (Sugiono, 1999).Menurut

Arikunto (2002) apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik diambil

semua.dengan demikian penelitian ini adalah penelitian populasi.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Alat UkurKebahagiaan

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan skala SAPAN (Skala Afektivitas PositifdanAfektivitas Negatif)

yang terdiri dari 20 afek dan skala kebahagiaan yang diadopsi dari Diener

yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction). Skala SAPAN terdiri dari 10 afek

positif dan 10 afek negatif. Skala SAPAN merupakan skala yang

dikembangkan oleh Watson,  Clark dan Tellegen (Seligman, 2005).

Setiap afek positif dan negatif dijawab dengan memilih salah satu

dari lima alternatif jawaban yang menunjukkan intensitas afek yang dirasakan

pada saat sekarang. Pada skala ini terdapat aitem atau afek positif dan afek

negatif pada kebahagiaan hidup mengacu pada skala model likert. Pada skala

SAPAN nilai yang diberikan berkisar dari 1 (satu) sampai 5 (lima), dengan

ketentuan sebagai berikut: Afek positif dan afek negatif, nilai 5 (lima) untuk

jawaban SK (sangat kuat), nilai 4 (empat) untuk jawaban AK (agak kuat),

nilai 3 (tiga) untuk jawaban S (sedang), nilai 2 (dua) untuk jawaban L (lemah)

dan nilai 1 (satu) untuk jawaban SL (sangat lemah). Untuk skala kepuasan
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hidup diadopsi dari Diener nilai yang diberikan berkisar dari 1 (satu) sampai

7 (tujuh), dengan ketentuan sebagai berikut: nilai 7 (tujuh) untuk jawaban SS

(sangat setuju), nilai 6 (enam) untuk jawaban S (setuju), nilai 5 (lima) untuk

jawaban AS (agak setuju), nilai 4 (empat) untuk jawaban N (netral), nilai 3

(tiga) untuk jawaban KS (kurang setuju), nilai 2 (dua) untuk jawaban TS

(tidak setuju) dan nilai 1 (satu) untuk jawaban STS (sangat tidak

setuju).Dengan penyekoringansebagai berikut afek positif + kepuasan hidup –

afek negatif

Tabel 3.2
Blue Print VariabelKebahagiaan Untuk Try Out
No Indikator Aitem
1. Afek Positif 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19
2. Afek Negatif 2,4,6,7,8,11,13,15,18,20
3. Kepuasan Hidup 1,2,3,4,5

Total Aitem 25

2. Alat Ukur Penerimaan Diri

Untuk mengukur variabelpenerimaan diri pada subjek maka

dibuatlah alat ukur yaitu berupa skala penerimaan diri.Aitem-aitem yang

dibuat mengacu pada konsep penerimaan diri berdasarkan teori Shereer

(dalam Machdan & Hartini, 2012). Skala ini disusun berdasarkan modifikasi

model skala likert yang dibuat dalam empat alternatif jawaban.Pada

penelitian inidijawab dengan memilih salah satu dari empatalternatif jawaban.

Pada skala ini pernyataanfavourable nilai diberikan berkisar dari 1(satu)

hingga 4 (empat), dengan urutan sebagai berikut: Nilai 4 (empat) jika

jawaban SS (sangat setuju), nilai 3(tiga) jika jawaban S (setuju), nilai 2 (dua)
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jika jawaban TS(tidak setuju), nilai 1 (satu) jika jawaban STS (sangat tidak

setuju).Untuk peryataanUnfavorabel sebagai berikut : nilai 4(empat) jika

jawaban STS (sangat tidak setuju), nilai 3 (tiga) jika jawaban TS (tidak

setuju), nilai 2 (dua) jika jawaban S (setuju), nilai 1 (satu) jika jawaban SS

(sangat setuju).

Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala penerimaan diri,

berarti semakin tinggi penerimaan diri pada orangtua yang memiliki anak

berkebutuhan khusus. Sebaliknya, semakin rendah skor penerimaan diri,

berarti semakin rendah pula penerimaan diri pada orangtua yang memiliki

anak berkebutuhan khusus.

Tabel 3.3
Blue Print Skala Penerimaan Diri Untuk Try Out

No Ciri-Ciri Sebaran Item Jumlah
F UF

1. Individu mempunyai keyakinan akan
kemampuannya untuk mengahadapi
persolaan

1, 2, 23 19, 25 5

2. Individu menganggap dirinya
berharga sebagai seorang manusia
dan sederajat dengan orang lain

3,14 15, 30,
31

5

3. Individu tidak menganggap dirinya
aneh atau abnormal dan tidak ada
harapan ditolak orang lain

11,18,
32

12, 21 5

4. Individu tidak malu atau hanya
memperhatikan dirinya sendiri

4,5,6 7, 13 5

5. Individu berani memikul tanggung
jawab terhadap perilakunya

8,10,20 9,22 5

6. Individu dapat menerima pujian atau
celaan secara objektif

28,34 17,33,35 5

7 Individu tidak menyalahkan diri atau
keterbatasan yang dimilikinya
ataupun mengingkari kelebihanya

26, 27,
29

16, 24 5

Total  Item                                                19             16 35
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F. Uji Coba Alat Ukur

Suatu skala dapat digunakan apabila dinyatakan valid (sahih) dan

reliabel (andal) menurut ukuran statistik tertentu melalui uji coba (try out)

terlebih dahulu.Ujicoba alat ukur ini dimaksudkan untuk menentuka validitas

dan reliabilitas alat ukur. Dengan kata lain agar butir-butir peryataan dalam

skala tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur.

Alat ukur yang diujicobakan dalam penelitian ini adalah skala

kebahagiaan dan skala penerimaan diri. Alat ukur ini direncanakan akan

diujicobakan kepada 50 orang subjek yang memiliki karakteristik sama

dengan subjek penelitian, yaitu pada orangtua yang memiliki anak

berkebutuhan khusus. Pada alat ukur kebahagiaan akan diujicobakan terdiri

dari 3 indikator dan tersebar dalam 25 aitem. Sedangkan skala penerimaan

diri yang diujicobakan terdiri 7 aspek dan tersebar dalam 35 aitem.Meskipun

skala kebahagiaan hidup sebenarnya telah dilakukan ujicoba oleh Watson,

Clark dan Tellegen (Seligman, 2005) namun karena perbedaan budaya,

peneliti merasa perlu melakukan ujicoba kembali.

G. Validitas, Daya Beda Aitem dan Reliabilitas

1. Validitas

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan  suatu alat ukur dalam

melakaukan fungsi ukurnya.Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan



2

adalah validitas isi(content validity). Sebagaimana namanya, validitas isi

merupakan validitas  yang menunjukkan aitem-aitem dalam tes mencakup

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (Azwar, 2009). Validitas

isi(content validity) merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian

terhadap isi tes dengan analisis rasional penilai propesional(professional

judgment).Profesional judgment disini dilakukan oleh dosen fakultas

psikologi dalam hal ini dilakukan oleh pembimbing skripsi terhadap aitem-

aitem yang terdapat di dalam alat ukur terebut.  Penggunaan validitas isi akan

menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam alat ukur mencakup keseluruhan

kawasan isi yang hendak diukur oleh alat ukur tersebut.

2. Indeks Daya Beda Aitem

Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukan bahwa

fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang meiliki indeks daya beda

yang baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan

perbedaan antar subjek pada aspek yang di ukur dengan skala bersangkutan

(Azwar, 2010). Indeks daya beda aitem merupakan indikator keselarasan atau

konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang

dikenal dengan konsistensi aitem total (Azwar, 2009).

Menurut Azwar (2009), umumnya skala psikologi yang digunakan

untuk menetukan indeks daya diskriminasi di atas 0,30 atau diatas 0,25 sudah

dianggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, apabila

jumlah aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan maka
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peneliti dapat menurunkan batasan kriteria 0,30 menjadi 0,25. Dalam

penelitian ini teknik yang digunakan adalah koefisien korelasi aitem total dari

Pearson dengan rumus sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ )
∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )

Keterangan :

: Koefisien korelasi product moment

: Skor aitem

: Skor skala

: Jumlah subjek

Pada skala kebahagiaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

batasan kriteria 0,30. Skala kebahagiaan terdiri dari 20 afek positif dengan

rincian 10 afek positif dan 10 afek negatif serta 5 aitem yang diambil dari

kepuasan hidup. Setelah diujicobakan, dari 25 aitem yang terdapat pada skala

kebahagiaan ditemukan 5 aitem yang gugur, untuk afek positif aitem yang

gugur no16, afek negatif aitem yang gugur no 7, 8 dan15 pada skala kepuasan

hidup aitem yang gugur no 5.

Hasil ujicoba skala kebahagiaan menunjukan koefisien korelasi

aitem total bergerak dari 0,311- 0,625,dan untuk korelasi aitem total kepuasan

hidup bergerak dari0,445- 0,638. Rincian aitem-aitem yang gugur dapat

dilihat pada tabel beriku:
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Tabel 3.4
Blue Print Skala Kebahagiaan setelah Try Out

No Indikator Aitem Try Out Aitem
Gugur

Aitem Valid

1. Afek Positif 1,3,5,9,10,12,14,1
6,17,19

16 1,3,5,9,10,12,
14,17,19

2. Afek Negatif 2,4,6,7,8,11,13,15
,18,20

7,8,15 2,4,6,11,13,1
8,20

3. Kepuasaan Hidup 1,2,3,4,5 5 1,2,3,4
Total 25 5 20

Tabel 3.5
Blue Print Skala Kebahagiaan Untuk Penelitian
No Indikator Aitem
1. Afek Positif 1,3,5,7,8,10,12,13,15
2. Afek Negatif 2,4,6,9,11,14,16
3. Kepuasan Hidup 1,2,3,4

Total Aitem 20

Seperti  yang terlihat pada tabel 3.5 untuk skala penelitian variabel

kebahgiaan berjumlah 20 aitem. Untuk afek positif sebanyak9 aitem, afek

negatif sebanyak 7 aitem dan untuk kepuasan hidup sebanyak 4 aitem.

Pada skala penerimaan diri dalam penelitian ini menggunakan

batasan kriteria 0,30. Skala penerimaan diri terdiri dari 35 aitem yang

diujicobakan. Setelah diujicobakan, dari 35 aitem tersebut terdapat 7 aitem

yang dinyatakan gugur, yaitu aitem no 9, 14, 15, 16, 20, 25 dan 35. Hasil

ujicoba skala penerimaan diri menunjukan koefisien korelasi aitem total yang

bergerak dari 0,368-0,690. Adapun rincian mengenai jumlah aitem yang valid

dan yang gugur untuk skala penerimaan diri dapat dilihat pada tebel berikut
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Tabel 3.6
Blue Print Skala Penerimaan Diri setelah Try Out

No Ciri-Ciri Aitem
Try Out

Aitem
Gugur

Aitem
Valid

1. Individu mempunyai keyakinan
akan kemampuannya untuk
mengahadapi persolaan

1, 2, 23,
19, 25

25 1,2,23,19

2. Individu menganggap dirinya
berharga sebagai seorang manusia
dan sederajat dengan orang lain

3,14, 15,
30, 31

14,15 3,30,31

3. Individu tidak menganggap dirinya
aneh atau Abnormal dan tidak ada
harapan ditolak orang lain

11,18,
32, 12,

21

11,18,32,
12,21

4. Individu tidak malu atau hanya
memperhatikan dirinya sendiri

4,5, 6, 7,
13

4,5,6,7,1
3

5. Individu berani memikul tanggung
jawab terhadap perilakunya

8,10,20,9
,22

9,20 8,10,22

6. Individu dapat menerima pujian
atau celaan secara objektif

28,34,
17,33,35

35 28,34,17,
33

7. Individu tidak menyalahkan diri
atau keterbatasan yang dimilikinya
ataupun mengingkari kelebihanya

26, 27,
29, 16,

24

16 26,27,29,
24

Total 35 7 28

Tabel 3.7
Blue Print Sakala Penerimaan Diri Untuk Penelitian

No Ciri-Ciri Aitem
1. Individu mempunyai keyakinan akan

kemampuannya untuk mengahadapi persolaan
1,2,15,18

2. Individu menganggap dirinya berharga sebagai
seorang manusia dan sederajat dengan orang lain

3,24,25

3. Individu tidak menganggap dirinya aneh atau
Abnormal dan tidak ada harapan ditolak orang lain

10,14,11,16,
26

4. Individu tidak malu atau hanya memperhatikan
dirinya sendiri

4,5,6,7,12

5. Individu berani memikul tanggung jawab terhadap
perilakunya

8,9,17

6. Individu dapat menerima pujian atau celaan secara
objektif

22, 13,27,28

7 Individu tidak menyalahkan diri atau keterbatasan
yang dimilikinya ataupun mengingkari kelebihanya

19,20,21,23

Total 28
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3. Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan, keandalan,

keajegan, kestabilan yang pada prinsipnya pengukuran yang dapat

menghasilkan  data yang reliabelhasil suatu pengukuran dan sejauh mana

pengukuran itu dapat dipercaya (Azwar, 2009). Reliabilitas mengacu pada

konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan

pengukuran. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien

reliabilitas adalah sebagai berikut:

= 2 1 − +
Keterangan:

: Koefisien reliabilitas .
: Varians skor belahan 1.

: Varians skor belahan 2.∶ Varians skor skala

Untuk menguji reliabilitas aitem soal, peneliti menggunakan teknik

koefisien Alpha Cronbach yang dihitung dengan menggunakan program

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 17.0 for Windows. Dalam

aplikasinya, reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas  yang

angkanya berada dalam rentang 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi
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koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas,

sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0,00 berarti

semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2009). Perhitungan reliabilitas

dihitung dengan menggunakan bantuan komputasi program SPSS 17.0 for

windows.

Dari perhitungan, diketahui reliabilitas kedua variabel.Untuk

variabel penerimaan diri (X), angka reliabilitas mencapai 0,908.Sedangkan

untuk variabel kebahagiaan (Y) yaitu aspek afek positif dan aspek afek

negatif, angka reliabilitas mencapai 0,792 dan untuk aspek kepuasan hidup

angka reliabilitas mencapai 0,665.Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa kedua variabel tersebut cukup reliabel.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan metode statistik karena data

yang diperoleh berupa angka-angka dan metode statistik dapat memberikan

hasil yang obyektif. Selain itu dengan metode statistik dapat ditarik

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena

berdasarkan perhitungan yang teratur, teliti, dan tepat. Teknik yang

digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik korelasi product moment

dari Pearson untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel

tergantung yang dapat dihitung dengan program Statistical Package for

Social Sciences (SPSS) 17.0 for Window. Adapun rumus yang digunakan

untuk menghitung koefisien korelasi product moment adalah sebagai berikut:
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=
.Ʃ (Ʃ )(Ʃ )[( .Ʃ (Ʃ ) ][ .Ʃ (Ʃ ) ]

Keterangan:

= Koefisien Korelasi Product Moment

N          =  Jumlah subjek

X          = Jumlah skor  item

Y          = Jumlah skor total

XY       =  Jumlah perkalian skor aitem

=  Jumlah kuadrat skor item

= Jumlah kuadrat skor total
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