
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dimana tata cara yang di gunakan 

yaitu pengambilan keputusan, intrepretasi data, dan kesimpulan 

berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil analisi statistik. 

Alat yang di gunakan dalam penelitian adalah Kuesioner sehingga 

didapatkan data yang sifatnya rasio, interval, ordinal atau nominal 

(Margaret, 2012). 

  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel-variabel yang akan dipakai dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Komunikasi Interpersonal Remaja 

2. Variabel bebas : Pola Asuh Otoriter Orangtua 

 

C. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional penelitian adalah batasan atau 

spesifikasinya dari variabel-variabel penelitian yang secara konkrit 

berhubungan dengan realitas yang akan diukur dan merupakan 

manifestasi dari hal-hal yang akan diamati dalam penelitian. Definisi 

operasional dari variabel-variabel penelitian digunakan untuk 

menghindari kesalah pahaman mengenai data yang akan 
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dikumpulkan dan untuk menghindari kesesatan dalam menentukan 

alat pengumpulan data. (Diponegoro, 2013) 

Batasan Operasional dari variabel-variabel yang akan di 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Komunikasi Interpersonal Remaja 

 Komunikasi interpersonal remaja adalah interaksi dua arah 

atau tatap muka untuk memberikan umpan balik segera dengan 

penyampaian verbal maupun non verbal yang melibatkan perasaan 

antara dua individu yang berbeda dengan membawa pendapat, 

pandangan dan kebiasaan sehari-hari dengan orang lain. 

 

Komunikasi Interpersonal diukur dengan menggunakan 

skala komunikasi interpersonal. Aspek-aspek yang digunakan 

dalam skala adalah saling percaya, sikap sportif, dan adanya sikap 

saling terbuka. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi komunikasi interpersonalnya dan sebaliknya. 

 

2. Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Pola asuh otoriter orang tua adalah cara perlakuan orangtua 

beserta aturannya yang ketat, diberikan untuk anak yang 

membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti 

perintah orangtua. Selain itu orangtua juga membuat batasan dan 

kendali yang tegas terhadap remaja dan hanya melakukan sedikit 

komunikasi verbal. 



 

 

 

 

Pola asuh otoriter orang tua diukur menggunakan skala pola 

asuh otoriter yang diisi oleh anaknya. Aspek-aspek yang 

digunakan dalam skala adalah aspek membatasi, aspek 

menghukum, aspek menuntut anak mengikuti perintah orang tua, 

aspek menuntut anak  menghormati orang tua, aspek tidak 

memberi peluang untuk berbicara. Semakin  tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin positif pola asuh orang tua otoriter dan 

sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Arikunto (2002, h. 108) mengartikan populasi sebagai 

keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Hadi (1984, 

h. 72) populasi merupakan sejumlah individu yang akan 

menjadi sasaran generalisasi dalam sample penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 di SMP Maria Goretti 

dan tinggal bersama orang tua. 

2. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang di gunakan merupakan bagian dari populasi 

(Azwar, 2000, h.77). Hadi (1984, h. 75) juga berpendapat 

bahwa sampel merupakan sejumlah individu yang jumlahnya 

kurang dari populasi dan yang akan di selidiki. Penelitian ini 

menggunakan metode sampling daerah/kelas (Cluster 

Sampling) karena peneliti menggunakan tingkat kelas terstentu 

sebagai subjek penelitian yang dibatasi oleh umur. 



 

 

 

 

E. Metode pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

peneliti menggunakan metode skala. Adapun skala yang digunakan 

adalah skala komunikasi interpersonal remaja dan skala pola asuh 

otoriter. Skala yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penilitian ini, sebagai berikut: 

1. Skala Komunikasi Interpersonal Remaja 

Skala yang digunakan untuk mengukur komunikasi 

interpersonal pada remaja. Skala tersebut disusun oleh peneliti 

berdasarkan aspek-aspek menurut Rakhmat (2007, h. 129-138) 

yaitu saling percaya, sikap sportif, dan adanya sikap saling 

terbuka. 

 Skala komunikasi interpersonal pada remaja menggunakan 

dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang sifatnya Favorable 

dan unfavorable, disamping itu menggunakan empat pilihan 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan yang 

Favorable jawaban Sangat Sesuai (SS) mempunyai nilai 4, 

Sesuai (S) mempunyai nilai 3, Tidak Sesuai (TS) mempunyai 

nilai 2, dan Sangat Tidak Sesui (STS) mempunyai nilai 1. 

Sebaliknya untuk pernyataan yang unfavorable jawaban Sangat 

Sesuai (SS) mempunyai nilai 1, Sesuai (S) mempunyai nilai 2, 

Tidak Sesuai (TS) mempunyai nilai 3, dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS) mempunyai nilai 4. Skala komunikasi interpersonal pada 



 

 

 

 

remaja di rencanakan oleh peneliti terdiri dari 30 item. 

Rancangan skala komunikasi interpersonal sebagai berikut:  

Tabel 1. Blueprint 

Rancangan Skala Komunikasi Interpersonal Remaja 

No Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1 Saling percaya 5 5 10 

2 Sikap sportif 5 5 10 

3 Sikap saling 

terbuka 

5 5 10 

Jumlah Item 15 15 30 

 

 

2. Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Pada skala ini digunakan  skala menurut Santrock (2007, h. 

257) pola asuh otoriter disusun oleh peneliti berdasarkan 

aspek membatasi dan menghukum, menuntut anak untuk 

mengikuti perintah-perintah orang tua dan menuntu anak 

untuk menghormati pekerjaan dan usaha orang tua, dan tidak 

memberi peluang kepada anak untuk berbicara. 

Skala persepsi pola asuh otoriter menggunakan dua jenis 

pernyataan, yaitu pernyataan yang sifatnya favorable dan 

unfavorable, disamping itu menggunakan empat pilihan 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai 

(KS), dan Tidak Sesuai (TS). Pada pernyataan favorable, 

jawaban Sangat Sesuai (SS) mempunyai nilai 4, Sesuai (S)  

mempunyai nilai 3, Kurang Sesuai (KS) mempunyai nilai 2, 

dan Tidak Sesuai (TS) mempunyai nilai 1. Sebaliknya untuk 



 

 

 

 

pernyataan unfavorable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai nilai 1, Sesuai (S)  mempunyai nilai 2, Kurang 

Sesuai (KS) mempunyai nilai 3, dan Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai nilai 4. Skala persepsi pola asuh orang tua otoriter 

direncanakan oleh peneliti terdiri dari 40 item. Rancangan 

Pola Asuh Orang Otoriter sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Blue print 

Rancangan skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Aspek 

 Pola Asuh Otoriter 

Jumlah Item 

Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Aspek Membatasi 4 4 8 

2. Aspek Menghukum 4 4 8 

3. Aspek Menuntut Anak 

Mengikuti Perintah 

Orangtua 

4 4 8 

4. Aspek Menuntut Anak 

Menghormati Orang tua 

4 4 8 

5. Aspek Tidak Memberi 

Peluang Berbicara 

4 4 8 

Jumlah Item 20 20 40 

 

F. Uji Coba Skala 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2000,h.5), validitas berasal dari kata Validity 

yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam 



 

 

 

 

penelitian ini pengukuran validitasnya menggunakan pendekatan 

konsistensi internal (internal Consistency) yaitu mengkorelasikan 

skor item dengan skor total item skala. Perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson (Azwar, 2000, h19). 

Komputasi koefisien korelasi antara item dengan skor total 

akan mengakibatkan over estimate terhadap korelasi yang 

sebenarnya, sehingga perlu dilakukan korelasi menggunakan 

rumus Part Whole (Azwar, 2000, h.116) 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2000,h.4 dan 75) mendefinisikan reliabilitas sebagai 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik perhitungan reliabilitas 

koefisien Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisi Data 

Analisis data adalah cara yang di tempuh untuk mengurangi 

data menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga mudah di 

baca dan dipresentasikan. Data yang terkumpul perlu diolah untuk 

memperoleh hasil yang menyakinkan.Pada penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan adalah Korelasi Product Momen 

Pearson untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan 

tergantung (Azwar. 2000. h. 82)  



 

 

 

 

Data yang di peroleh kemudian di skor dan ditabulasi di 

Komputer dengan menggunakan Microsoft Excell 2007. Selanjutnya, 

dianalisis yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, dan uji Korelasi   

Pearson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


