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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif menurut (Azwar, 2014, h. 5) adalah penelitian yang data-datanya 

yang berbentuk angka dan diolah menggunakan statistika. Penelitian 

kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis dan memberikan kesimpulan 

hasilnya pada suatu kemungkinan kesalahan hipotesis. Pada penelitian 

kuantitatif akan diperoleh hasil perbedaan kelompok atau hubungan antara 

variable yang diteliti. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel tergantung dan 

variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang 

mendapatkan efek dari variabel lain dan diukur untuk mengetahui besarnya 

efek atau pengaruhnya, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang 

dapat mempengaruhi variabel yang lain (Azwar, 2014, h. 62). 

1. Variabel Tergantung : Kestabilan Emosi Remaja 

2. Variabel Bebas  : Dukungan Sosial Keluarga 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Kestabilan Emosi Remaja 

Kestabilan emosi remaja adalah keadaan emosi remaja yang 

tidak mudah terganggu dan  berubah ketika mendapatkan rangsangan 

dari luar. Remaja yang memiliki kestabilan emosi dapat merespon 

secara tidak berlebihan atas rangsangan yang diterima khususnya 

dalam menghadapi masalah-masalah. Selain itu remaja akan 

menunjukkan emosinya sesuai usia perkembangan.  

Pengukuran kestabilan emosi diukur dengan menggunakan 

skala kestabilan emosi yang terdiri dari tiga karakteristik kestabilan 

emosi yaitu mampu  mengekspresikan emosi sesuai norma yang 

berlaku, memiliki pemahaman  terhadap respon-respon emosi 

sederhana seperti menangis, tertawa, dan marah sangat penting 

dimiliki agar mampu memberikan reaksi emosi sesuai dengan bentuk 

perasaan yang sedang dirasa, dan mampu menilai situasi yang ada 

dan baru mengekspresikan emosinya setiap ia menghadapi keadaan..  

Semakin tinggi skor karakteristk kestabilan emosi yang dimiliki 

maka semakin tinggi tingkat kestabilan emosi pada individu dan 

sebaliknya jika semakin rendah skor karakteristik kestabilan emosi 

yang dimiliki maka semakin rendah tingkat kestabilan emosi pada 

individu. 

2. Dukungan Sosial Keluarga 

Dukungan sosial keluarga adalah pemberian kesenangan dan 

kenyaman, perhatian, bantuan, pemberian info dan nasihat baik 

verbal atau non verbal kepada individu yang diberikan oleh keluarga.  
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Pengukuran dukungan sosial dilakukan dengan menggunakan 

skala dukungan sosial keluarga yang terdiri dari empat bentuk 

dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Semakin tinggi 

skor dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi dukungan sosial 

kelurga yang diterima dan sebaliknya jika semakin rendah skor 

dukungan sosial keluarga maka semakin rendah dukungan sosial 

keluarga yang diterima. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Azwar (2014, h. 77) populasi adalah sekelompok 

orang atau subyek yang nantinya dikenai generalisasi dari hasil 

penelitian. Karakteristik populasi dalam penelitian ini yaitu remaja 

yang berusia 16 hingga 18 tahun yang pernah mengalami putus 

cinta. Peneliti memilih rentang usia tersebut karena pada tahap 

perkembangannya individu seharusnya telah mencapai transisi 

perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa dan juga 

merupakan puncak perkembangan emosi. Pada penelitian ini subyek 

yang digunakan yaitu siswa-siswi SMK NU Ungaran pada tahun 

ajaran 2017/2018 dengan kriteria yaitu remaja yang pernah 

mengalami putus cinta dan memiliki rentang umur 16-18 tahun.  
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Azwar (2014, h. 79) sampel merupakan bagian dari 

populasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

incidental sampling dengan memilih subyek sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. 

 

E. Metode Pengumpilan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan 

adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

variabel tergantung yaitu kestabilan emosi yang ditinjau dari variable 

bebas yaitu dukungan sosial keluarga. Menurut Azwar (2014, h. 97) 

skala Likert berisi pernyataan setuju atau tidak terhadap pernyataan 

sikap yang dituliskan dalam skala. 

 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Skala Kestabilan Emosi Remaja (variabel tergantung) 

Skala kestabilan emosi dalam penelitian ini terdiri dari empat 

karakteristik yaitu individu dapat  mengekspresikan emosi sesuai 

norma yang berlaku, individu memiliki pemahaman  terhadap 

respon-respon emosi sederhana seperti menangis, tertawa, dan marah 

sangat penting dimiliki agar mampu memberikan reaksi emosi sesuai 

dengan bentuk perasaan yang sedang dirasa, dan individu mampu 

menilai situasi yang ada dan baru mengekspresikan emosinya setiap 

ia menghadapi keadaan. Item dalam skala kestabilan emosi dibagi 

menjadi dua yaitu favorable dan unfavorable. Setiap pernyataan 
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diberikan alternative jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Item favorable, 

skor 4 untuk sangat sesuai (SS), 3 untuk sesuai (S), 2 untuk tidak 

sesuai (TS), dan 1 untuk sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan untuk 

item unfavorable, skor 1 untuk sangat sesuai (SS), 2 untuk sesuai 

(S), 3 untuk tidak sesuai (TS), dan 4 untuk sangat tidak sesuai (STS). 

Subyek diminta untuk memilih satu jawaban dari empat 

kemungkinan jawaban tersebut. Jawaban yang dipilih subyek adalah 

jawaban yang sesuai dengan diri subyek. 

Tabel 1. Rancangan Skala Kestabilan Emosi Remaja 

Karakteristik 

kestabilan emosi 

Jumlah item Jumlah 

item Favorable Unfavorable 

Mampu 

mengekspresikan 

emosi sesuai norma 

yang berlaku. 

4 4 8 

Memiliki pemahaman 

emosi dan mampu 

memberikan respon 

emosi sesuai yang 

dirasa. 

4 4 8 

Mampu menilai situasi 

yang ada dan baru 

memberikan respon 

emosi. 

4 4 8 

Jumlah item 12 12 24 
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b. Skala Dukungan Sosial Keluarga (variabel bebas) 

Skala dukungan sosial keluarga dalam penelitian ini terdiri 

dari empat bentuk yaitu dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informasional. Item dalam skala dukungan sosial keluarga dibagi 

menjadi dua yaitu favorable dan unfavorable. Setiap pernyataan 

diberikan alternative jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Item favorable, 

skor 4 untuk sangat sesuai (SS), 3 untuk sesuai (S), 2 untuk tidak 

sesuai (TS), dan 1 untuk sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan 

untuk item unfavorable, skor 1 untuk sangat sesuai (SS), 2 untuk 

sesuai (S), 3 untuk tidak sesuai (TS), dan 4 untuk sangat tidak 

sesuai (STS). Subyek diminta untuk memilih satu jawaban dari 

empat kemungkinan jawaban tersebut. Jawaban yang dipilih 

subyek adalah jawaban yang sesuai dengan diri subyek. 

 

Tabel 2. Rancangan Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Jenis dukungan sosial 
Jumlah item Jumlah 

item 
Favorable Unfavorable 

Dukungan emosional 3 3 6 

Dukungan penghargaan 3 3 6 

Dukungan instrumental 3 3 6 

Dukungan informasional 3 3 6 

Jumlah item 12 12 24 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas alat ukur yaitu sejauh mana suatu alat ukur mampu 

melakukan fungsi ukurnya dengan tepat dan cermat (Azwar, 2014, h. 5). 

Cara yang digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang 

diperoleh pada masing-masing pernyataan dengan skor total. Teknik 

korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Product 

Moment Pearson dan dikoreksi dengan dengan teknik Partwhole. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan dan konsistensi 

suatu alat ukur. Ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

sendiri adalah sejauh mana hasil pengukuran oleh alat ukur tersebut 

dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang 

sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subyek memang belum berubah (Azwar, 2014, h. 4). Pada 

penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha 

Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik yaitu korelasi product moment. Korelasi product 

moment oleh Pearson dipilih karena dalam penelitian ini bertujuan 

menguji hubungan dua variabel yang memiliki skala interval yaitu 

kestabilan emosi dan dukungan sosial keluarga serta guna mengetahui 
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besarnya sumbangan satu variabel terhadap variabel lain dalam bentuk 

persen.


