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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting 

dalam suatu penelitian ilmiah dan keberhasilan suatu penelitian 

tergantung pada ketepatan metode yang digunakan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah metode yang menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan model statistic (Azwar, 2013, 

h.5). Data angka tersebut berasal dari pengukuran menggunakan skala 

terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan 

variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya 

masing-masing. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. 

Variabel adalah sesuatu yang secara kuantitatif atau kualitatif bervariasi 

(Azwar, 2013, h. 59). 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel tergantung dan satu variabel 

bebas. Adapun variabel-variabel itu adalah: 

1. Variabel tergantung : Kemandirian Belajar Anak Panti Asuhan 

2. Variabel bebas : Pola Asuh Permisif Pengasuh Panti Asuhan 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian merupakan suatu definisi 

mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik variabel yang dapat diamati. (Azwar, 2013, h.74) 

1. Kemandirian Belajar pada Anak Yatim Piatu 

Kemandirian belajar pada anak panti asuhan adalah  proses dari anak 

yang tinggal di suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, untuk 

dapat belajar mandiri, dan tidak menggantungkan diri pada orang 

lain. Tinggi rendahnya kemandirian belajar anak panti asuhan diukur 

dengan menggunakan skala kemandiran belajar berdasarkan aspek 

kemandirian belajar yang meliputi, kontrol pengelolaan diri dari 

tugas belajar, pemantauan diri melibatkan kognitif dan tanggung 

jawab, serta motivasi dan self-efficacy. Skor yang diperoleh pada 

skala kemandirian belajar anak panti asuhan menunjukkan taraf 

kemandirian belajar pada anak panti asuhan. Semakin tinggi skor 

kemandirian belajar pada anak panti asuhan berarti semakin tinggi 

kemandirian belajar pada anak panti asuhan dan sebaliknya. 

2. Pola Asuh Permisif Pengasuh Panti Asuhan 

Pola asuh permisif pengasuh panti asuhan merupakan suatu pola 

dimana pengasuh pengasuh panti asuhan tidak terlibat dalam 

kehidupan anak-anak di panti asuhan, mengabaikan kebutuhan-

kebutuhan anak, ekspresi yang ditunjukan anak, dan kesulitan-

kesulitan anak tidak mendapat respon dari pengasuh panti asuhan. 
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Pola asuh permisif di panti asuhan akan diungkap dengan 

menggunakan skala pola asuh permisif. Skala pola asuh permisif 

disusun berdasarkan aspek-aspek dari permisivitas yang meliputi 

penerapan disiplin, cara komunikasi, kontrol yang kurang, kurang 

tegas dalam menerapkan peraturan, serta hubungan orangtua dan 

anak kurang hangat. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

pengasuhan di panti asuhan semakin permisif, begitupun sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan studi populasi untuk mendapat 

subjek penelitian. Populasi penelitian merupakan faktor utama yang 

harus ditentukan sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Populasi ialah 

semua nilai baik hasil penghitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Setyorini dan Wibhowo, 

2008, h.18). Menurut Hadi (1982, h. 220) populasi merupakan sejumlah 

individu yang setidaknya mempunyai satu ciri atau sifat sama. Dari 

populasi ini diambil contoh atau sampel yang diharapkan dapat 

mewakili populasi. Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah 

anak Panti Asuhan Seribu Pulau Solo. Setiap anak yang memenuhi 

karakteristik diatas akan digunakan peneliti sebagai subjek dalam 

penelitian ini 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk 

mengetahui (goal of knowing) haruslah dicapai dengan menggunakan 

metode atau cara-cara yang efisien dan akurat. (Azwar, 2013, h.91-92). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala merupakan suatu metode penelitian yang 

menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab dan dikerjakan atau 

daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subjek, dan berdasarkan atas 

jawaban atau isian tersebut peneliti mengambil kesimpulan mengenai 

subjek yang diteliti. (Azwar, 2013, h.25). Skala yang akan disajkikan 

tersebut dibedakan menjadi dua kelompok item (pertanyaan), yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Menurut Azwar (2013, h. 26) item 

favourable adalah item yang isinya mengandung, memihak atau 

menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan unfavourable 

merupakan item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur. 

Adapun skala ini merupakan jenis skala tertutup, karena dalam 

skala ini jawaban sudah dibatasi. Dalam skala ini tiap pernyataan 

diberikan empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Jawaban dari 

pernyataan favourable dan pernyataan unfavourable mempunyai nilai 

yang berbeda. Pada pernyataan fafvourable jawaban Sangat Sesuai (SS) 
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mendapat skor 4, jawaban Sesuai (S) mendapat skor 3, jawaban Tidak 

Sesuai (TS) mendapat skor 2, dan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) 

mendapat skor 1. Sedangkan jawaban untuk jenis pernyataan 

unfavourable mendapat nilai sebaliknya, yaitu Sangat Tidak Sesuai 

(STS) mendapat skor 4, jawaban Tidak Sesuai (TS) mendapat skor 3, 

jawaban Sesuai (S) mendapat skor 2, dan jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mendapat skor 1. 

Dalam penelitian ini dinggunakan dua skala, yaitu kemandirian 

belajar anak panti asuhan dan skala pola asuh permisif. 

 

1. Skala Kemandirian Belajar Anak Panti Asuhan 

Skala kemandirian belajar anak panti asuhan ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek kemandirian belajar pada anak menurut 

Heather, dkk. yang meliputi, aspek kontrol pengelolaan diri dari 

tugas belajar, pemantauan diri melibatkan kognitif dan tanggung 

jawab, serta motivasi dan self-efficacy. 
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Tabel 1 

Rancangan Skala Kemandirian Belajar Anak Panti Asuhan 

 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Kontrol pengelolaan diri 

dari tugas belajar 

4 4 8 

Pemantauan diri 

melibatkan kognitif dan 

tanggung jawab 

4 4 8 

Motivasi dan self-efficacy 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala Pola Asuh Panti Asuhan 

Skala pola asuh permisif ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

dan ciri-ciri dari permisivitas orangtua meliputi : 

1) Aspek penerapan disiplin/ aturan/ kontrol 

2) Aspek cara komunikasi  

3) Orangtua kurang sekali terlibat dalam mengontrol anak  

4) Orangtua kurang tegas dalam menerapkan peraturan 

Dalam penelitian ini, orangtua adalah pengasuh di panti asuhan. 
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Tabel 2 

Rancangan Skala Pola Asuh Permisif Pengasuh Panti Asuhan 

 

Apek- aspek dan Ciri-

ciri 

Jumlah Item 
Jumlah 

favourable Unfavourable 

Aspek penerapan disiplin/ 

aturan/ control 

3 3 6 

Aspek cara komunikasi 3 3 6 

Orangtua kurang sekali 

terlibat dalam mengontrol 

anak 

3 3 6 

Orangtua kurang tegas 

dalam penerapan 

peraturan 

3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

F. Uji Validitas Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur 

dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mampu mencapai tujuan 

pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Untuk mendapatkan 

hasil yang lebih konsisten, digunakan teknik komputasi korelasi 

antara setia item dengan suatu criteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan adalah skor internal, yaitu skor alat ukur yang 

bersangkutan. Prosedur ini disebut konsistensi internal (Azwar, 

2013, h.7). Validitas alat ukur dalam penelitian ini diukur dengan 

teknik korelasi nonparametric test, dan untuk menghindari 

kelebihan bobot karena masuknya skor item ke dalam skor total 
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maka perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi part 

whole. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas sering diartikan sebagai keterpercayaan, 

keterampilan, keterandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis varians Alpha-Cronbach (Azwar, 2013, h. 

78). 

Penggunaan Teknik Alpha-Cronbach digunakan dengan 

beberapa alasan. Alasan pertama adalah Teknik Alpha-Cronbach 

merupakan salah satu teknik uji reliabilitas yang saat ini paling 

terandalkan dan banyak digunakan. Kemudian, perhitungan Teknik 

Alpha-Cronbach didasarkan pada teknik Internal Consistency. 

Perhitungan Teknik Alpha-Cronbach dapat diketahui apakah tiap 

item saling menunjang satu dengan yang lainnya. Dan alasan yang 

terakhir adalah besarnya koefisien Alpha-Cronbach diartikan 

sebagai adanya item yang saling mendukung satu dengan lainnya 

dengan kata lain Alpha-Cronbach secara tidak langsung memberikan 

informasi mengenai daya dukung tiap item terhadap item lainnya 

(Azwar, 2013, h.147-148) 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data adalah cara yang 

digunakan dalam mengelola data yang diperoleh, sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan korelasi Nonparamatric. Alasan yang mendasari adalah 

karena keterbatasan subjek penelitian yang hanya berjumlah 18 orang.


