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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan menggunakan metode statistika. Pada dasarnya, metode 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (pengujian hipotesis) 

dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas 

kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan 

antar variabel yang diteliti (Azwar, 2013). 

  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian perlu dilakukan sebelum 

pengumpulan data. Dengan melakukan identifikasi variabel penelitian 

maka akan dapat ditentukan alat pengumpulan data yang sesuai dengan 

hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu: 

1. Variabel Tergantung : Asertivitas  

2. Variabel Bebas  : Pola Asuh Demokratis 

3. Variabel kontrol  : Jenis Kelamin 

 

C. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu 

variabel diukur. Definisi variabel-variabel penelitian ini perlu 

dirumuskan untuk memperjelas arti dari variabel yang digunakan dalam 



27 

 
 

suatu penelitian serta untuk menghindari kesesatan dalam menemukan 

alat pengumpulan data. Oleh karena itu, perlu dikemukakan batasan 

atau definisi operasional dari tiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Asertivitas  

Asertivitas adalah perilaku individu yang mampu bertindak 

sesuai dengan keinginannya, mengambil keputusannya sendiri, 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang didasari dengan sikap 

terbuka dan jujur tanpa perasaan cemas atau melukai hak orang lain. 

Tinggi rendah asertivitas akan diukur menggunakan Skala 

Asertivitas yang dibuat berdasarkan aspek Asertivitas meliputi: 

aspek mempromosikan kesetaraan, bertindak menurut kepentingan 

sendiri, membela diri sendiri, ekspresif, menerapkan hak pribadi 

tanpa melukai hak orang lain. Semakin tinggi skor asertivitas maka 

berarti semakin tinggi asertivitas remaja. Sebaliknya, semakin 

rendah skor asertivitas maka berarti semakin rendah asertivitas 

remaja . 

 

2. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh yang menghargai kebebasan anak dalam bertindak 

atau berpendapat namun tetap dalam kendali orangtua yang disertai 

dengan kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga. 
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Tinggi rendahnya pola asuh demokratis dapat diukur dengan 

menggunakan skala pola asuh demokratis. Skala pola asuh 

demokratis disusun berdasarkan ciri-ciri: memperhatikan dan 

menghargai kebebasan anak, adanya komunikasi dua arah antara 

orangtua dan anak, adanya peraturan dan hukuman yang wajar, 

memberikan penghargaan terhadap anak, orangtua memberikan 

sikap hangat kepada anak. Semakin tinggi skor pola asuh demokratis 

yang akan diperoleh maka berarti semakin tinggi tingkat pola asuh 

demokratis orangtua subyek. Sebaliknya, semakin rendah skor pola 

asuh demokratis yang diperoleh maka berarti semakin rendah pola 

asuh demokratis orangtua subjek. 

3. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan perbedaan secara biologis antara laki-

laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat diubah. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Salah satu langkah langkah awal yang perlu diambil dalam 

melakukan penelitian adalah dengan menentukan populasi 

penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Sebagai populasi, 

kelompok subyek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang 

membedakan dari kelompok lain. Populasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah siswa laki-laki usia 16-18 tahun SMA Kristen 

Terang Bangsa Semarang. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Setelah menentukan populasi, pengambilan sampel dilakukan 

untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil tentunya 

memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasinya sehingga 

kesimpulan atas apa yang sudah dipelajari dari sampel akan dapat 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini 

pengambilan sampel akan dilakukan dengan cara pengambilan 

sampel convenience sampling, yaitu teknik pengambilan subjek yang 

didasari pada ketersediaan subjek dan kemudahan mendapatkannya 

(sampel terpilih karena ada pada tempat dan waktu yang tepat).  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. 

Skala memiliki tujuan untuk dapat mengungkap identitas subyek 

penelitian maupun untuk mengukur variabel yang hendak diteliti. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung 

dan tertutup yaitu skala yang langsung diberikan kepada subyek dan 

kemudian subyek penelitian diharuskan untuk memilih jawaban-

jawaban yang telah disediakan dalam skala sehingga subyek tidak 

dapat memberikan jawaban seluas-luasnya.  
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Dalam penelitian ini menggunakan dua buah skala yaitu skala 

asertivitas dan skala pola asuh demokratis. 

2. Blueprint 

Skala untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai   

berikut : 

a. Skala Asertivitas  

Skala asertivitas disusun berdasarkan aspek-aspek 

asertivitas, yaitu aspek mempromosikan kesetaraan, bertindak 

menurut kepentingan sendiri, membela diri sendiri, ekspresif, 

menerapkan hak pribadi tanpa melukai hak orang lain . 

Skala asertivitas pada remaja terdiri dari dua jenis item 

yang mendukung pernyataan (favorable) dan item yang tidak 

mendukung pernyataan (unfavorable). Pilihan jawaban dalam 

setiap item terdiri dari empat macam yaitu Sangat Sesuai (SS), 

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

Untuk item yang mendukung pernyataan (favorable), subyek 

akan memperoleh nilai 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), nilai 

3 untuk jawaban Sesuai (S), nilai 2 untuk jawaban Tidak Sesuai 

(TS), dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sedangkan untuk item yang tidak mendukung pernyataan 

(unfavorable), subyek akan memperoleh nilai 4 untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 untuk jawaban Tidak Sesuai 

(TS), nilai 2 untuk jawaban Sesuai (S), dan nilai 1 untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS). 
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Tabel 1 

Blueprint Skala Asertivitas 

 

Aspek 

Asertivitas 

Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Mempromosikan kesetaraan 3 3 6 

Bertindak menurut 

kepentingan sendiri 

3 3 6 

Membela diri sendiri 3 3 6 

Ekspresif 3 3 6 

Menerapkan hak pribadi 

tanpa melukai hak orang lain 

3 3 6 

Jumlah 15 15 30 
 

b. Skala Pola Asuh Demokratis 

Skala pola asuh demokratis disusun berdasarkan ciri-ciri 

pola asuh demokratis, yaitu memperhatikan dan menghargai 

kebebasan anak, adanya komunikasi dua arah antara orangtua dan 

anak, adanya peraturan dan hukuman yang wajar, memberikan 

penghargaan terhadap anak, orangtua memberikan sikap hangat 

kepada anak. Skala pola asuh demokratis ini dari dua jenis item 

yang mendukung pernyataan (favorable) dan item yang tidak 

mendukung pernyataan (unfavorable). Pilihan jawaban dalam 

setiap item terdiri dari empat macam yaitu Sangat Sesuai (SS), 

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

Untuk item yang mendukung pernyataan (favorable), subyek akan 

memperoleh nilai 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), nilai 3 

untuk jawaban Sesuai (S), nilai 2 untuk jawaban Tidak Sesuai 

(TS), dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sedangkan untuk item yang tidak mendukung pernyataan 
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(unfavorable), subyek akan memperoleh nilai 4 untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 untuk jawaban Tidak Sesuai 

(TS), nilai 2 untuk jawaban Sesuai (S), dan nilai 1 untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS). 

 

Tabel 2 

Blueprint Skala Pola Asuh Demokratis 

 

Ciri 

Pola Asuh Demokratis 

Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Memperhatikan dan 

menghargai kebebasan anak 

3 3 6 

Adanya komunikasi dua 

arah antara orangtua dan 

anak 

3 3 6 

Adanya peraturan dan 

hukuman yang wajar 

3 3 6 

Memberikan penghargaan 

terhadap anak 

3 3 6 

Orangtua memberikan sikap 

hangat kepada anak 

3 3 6 

Jumlah 15 15 30 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan aspek kecermatan pengukuran, suatu alat 

ukur akan dikatakan valid apabila tidak sekedar mengungkapkan 

data dengan tepat tetapi juga harus memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data tersebut. Valid atau tidaknya suatu alat ukur 

tergantung dari mampu atau tidaknya alat ukur tersebut mencapai 

tujuan pengukuran yang telah dikehendaki (Azwar, 2000)  
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Validitas alat ukur pada penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

 

2. Uji Reliabititas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan hasil dari suatu pengukuran yang dapat 

dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa 

kali proses pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama pula, selama aspek yang 

diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Azwar, 2000).  

Reliabilitas alat ukur pada penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan Alpha Cronbach.   

 

G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson untuk mengetahui hubungan antara 

asertivitas remaja dengan pola asuh demokratis orangtua.
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