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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan penelitian adalah penelitian 

kuantitatif dengan teknik korelasional. Penelitian kuantitatif 

merupakan data penelitian berwujud bilangan, dianalisis 

menggunakan statistik, menggunakan sampel besar (Alsa, 2014) dan 

digunakan untuk menguji hipotesis nihil (Azwar, 2014). Alasan 

menggunakan teknik korelasional yaitu penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa besar tingkat hubungan dari dua atau lebih 

variabel (Alsa, 2014, Azwar, 2016) 

 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel penelitian adalah langkah penetapan 

variabel utama dalam penelitian berdasarkan fungsinya masing-

masing. Variabel merupakan obyek penelitian yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2013) yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Tergantung : Kontrol Diri  

2. Variabel Bebas : Pengasuhan Ayah 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel yaitu menerjemahkan konsep 

variabel yang berhubungan dengan indikator perilaku yang diukur 
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(Azwar, 2016). Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah 

: 

1. Kontrol Diri Pada Remaja Tengah 

Kontrol diri remaja tengah adalah kemampuan menunda 

impuls untuk mencapai tujuan hidup dengan cara mengatur, mengolah 

dan mengontrol kognisi, afeksi dan konasi yang ditekankan pada 

proses sejak dini hingga sepanjang hidup pada individu rentang usia 

antara 15 sampai 18 tahun.  Kontrol diri diungkap dari Skala Kontrol 

Diri (SKD) yang terdiri dari lima aspek yaitu,kontrol pikiran, kontrol 

emosi, kontrol impuls, pengaturan kinerja dan kebiasaan mengambil 

keputusan. Semakin  tinggi skor SKD, maka semakin tinggi kontrol 

diri remaja tengah. Semakin rendah skor SKD, maka semakin rendah 

kontrol diri remaja tengah. 

2. Pengasuhan Ayah 

Pengasuhan ayah adalah proses interaksi ayah dengan anak 

yang terjadi terus-menerus untuk mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara optimal dari segi fisik, psikis dan sosial 

melalui pembentukan moral dan etika anak, menjadi model peran 

seks, dukungan perkawinan. Variabel pengasuhan ayah diungkap dari 

Skala Pengasuhan Ayah (SPA), yang terdiri dari aspek keterlibatan 

ayah, akses ayah dan tanggungjawab ayah. Semakin tinggi skor SPA, 

maka semakin baik ayah mengasuh. Semakin rendah skor SPA, 

semakin buruk ayah mengasuh.  
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D. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu 

memiliki data berhubungan dengan variabel yang diteliti, dan 

kemudian akan diambil kesimpulan untuk hasil penelitian (Azwar, 

2016). 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subyek yang digeneralisasi 

dalam hasil penelitian terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki 

karakteristik jelas dan tegas dari segi waktu, isi dan cakupan (Azwar, 

2016; Prasetya dan Jannah, 2012; Sugiyana, 2007). Karakteristik 

populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang memiliki usia 15-18 

tahun, tinggal bersama ayah, dan tinggal di Semarang.  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Alasan peneliti menggunakan teknik incidental  klaster 

karena pengambilan sampel dilakukan pada beberapa kelas secara 

kebetulan dapat diteliti. Keuntungan dengan menggunakan cara 

incidental klaster ini, dapat mempersingkat waktu penelitian tanpa 

harus menanti kelas-kelas yang sedang ada acara.  

 

E. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian berguna untuk 

membuktikan fakta dari variabel yang diteliti (Azwar, 2016). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis skala, yaitu SKD dan 

SPA yang diukur dengan skala bertingkat numeris. Skala bertingkat 

merupakan suatu ukuran subyektif yang dibuat berskala untuk mencari 

informasi tentang program maupun orang saat menjalankan tugas dan 
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menunjukan frekuensi munculnya sifat-sifat (Arikunto, 2013). Alasan 

menggunakan skala bertingkat numeris karena sesuai dengan tujuan 

peneliti yaitu mendapatkan informasi jawaban mendalam atas 

gambaran diri subyek berdasarkan frekuensi sikap, pengetahuan, 

kemampuan yang dimunculkan oleh subyek saat menjalani proses 

kegiatan.  

Jawaban dalam skala disesuaikan dengan keadaan subyek 

dan setiap pernyataan memiliki skor serta analisis yang berbeda. 

Subyek diminta mengisi pernyataan dalam tabel dengan memberi 

tanda centang (√) pada salah satu angka dari jawaban yang tersedia 

dan dijabarkan sebagai berikut:4. Sangat sesuai, 3. Sesuai, 2. Tidak 

Sesuai, 1. Sangat Tidak Sesuai.   

1. Blueprint dan Cara Penilaian 

a. Skala Kontrol Diri (SKD) 

SKD penelitian ini memiliki total 30 pernyataan 

berdasarkan aspek dari Tangney, Baumeister & Boone (2004) yaitu 

kontrol kognitif meliputi pertimbangan, kontrol afeksi meliputi 

kontrol pikiran, kontrol emosi, kontrol impuls, pengaturan kinerja 

dan kebiasaan mengambil keputusan 

 

 

 

 

Tabel 1.   

Blueprint SKD 

No Aspek Jumlah Aitem 
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1. kontrol pikiran 6 

2. Kontrol emosi 6 

3. Kontrol impuls 6 

4. Pengaturan kinerja 6 

5. Mengambil keputusan 6 

 Total 30 

 

b. Skala Pengasuhan Ayah (SPA) 

SPA penelitian ini memiliki total 30 pernyataan dan 

berdasarkan aspek dari Lamb (2000) yaitu : keterlibatan ayah, akses 

ayah dan tanggungjawab ayah. 

 

Tabel 2.  

Blueprint SPA 
 

No Aspek Total 

1. Keterlibatan Ayah 10 

2. Akses Ayah 10 

3. Tanggungjawab Ayah 10 

Total 30 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan sesuatu instrumen (Arikunto, 2013). Instrumen yang valid 

apabila mampu mengukur sesuai tujuan dan mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Jenis validitas yang digunakan yaitu 

validias aitem karena menggunakan hasil korelasi antara skor aitem 

dengan skor total dalam skala (Azwar, 2015). Peneliti mengkoreksi 

skor total menggunakan Part Whole untuk menghindari kelebihan 

bobot.  
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Validasi yang memuaskan mencapai koefisien korelasi 0,3-

0,5 artinya jumlahnya melebihi jumlah aitem yang direncanakan dan 

dapat dipilih aitem yang memiliki indeks deskriminasi tertinggi 

(Azwar, 2016). Koefisien korelasi 0,25 dapat digunakan jika jumlah 

aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan. Kofisien 

korelasi dibawah 0,2 menunjukan bahwa item tersebut tidak valid dan 

diganti yang baru (Azwar, 2015). Penelitian ini menggunakan 

koefisien 0,3 karena sudah mencapai koefisien korelasi yang 

memuaskan.  

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang sudah baik dan 

dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang reliabel 

mengandung arti bahwadata yang diambil berulang kali tetap 

konsisten memiliki hasil yang sama (Arikunto, 2013). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach  karena 

prosedurnya lebih praktis, menghitung koefisien dilakukan satu kali 

penyajian skala pada kelompok responden dan menghasilkan 

reliabilitas konsistensi internal (Azwar, 2015). Koefisien reliabilitas 

yang memuaskan dan menghasilkan skor murni mencapai 0,9, 

koefisien 0,8 reliabilitasnya baik, 0,6 reliabilitasnya hanya 

memmenuhi dan tidak nilai murni melainkan akibat dari variaisi eror 

(Azwar, 2015). Peneliti menggunakan skor 0,8 karena sesuai 

kebutuhan peneliti dan menghasilkan skor reliabilitas skala yang baik.  

 

 

G. Teknik Analisis Data 
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Data yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan 

analisis. Pengelolahan data penelitian yang sudah diperoleh 

dimaksudkan sebagai suatu cara menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan (Azwar, 2016). Analisis data 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment Karl Person 

karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengukur korelasi antara 

pengasuhan ayah dengan kontrol diri remaja dan data skala penelitian 

ini adalah data interval.   


