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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini 

menganalisis data-data yang bersifat angka (numerikal) dan akan diolah dengan 

menggunakan metode statistika. Melalui metode kuantitatif ini, akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti (Azwar, 2014, h. 5). Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, 

peneliti menggunakan alat ukur berupa skala. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.02.01. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah pernyataan eksplisit mengenai apa dan 

bagaimana kegunaan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian (Azwar, 2014, h.33). Variabel kuantitatif merupakan variabel yang 

dinyatakan secara numerik. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Variabel Tergantung  : Disiplin Berlalu Lintas 

2. Variabel Bebas  : Kontrol Diri 

3.02.02. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.02.02.01. Kedisiplinan Berlalu Lintas 

Kedisiplinan berlalu lintas adalah perilaku individu yang sedang 

menggunakan jalan raya dan harus patuh atau menaati pada apa saja peraturan 

yang berlaku.Aspek tersebut;alertness(kewaspadaan), 

awarness(kesadaran),danattitude(sikap). Semakin tinggi skor pada skala 
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kedisiplinan berlalu lintas yang diperoleh subjek, maka semakin tinggi pula 

kedisiplinan subjek, begitu pula sebaliknya. 

3.02.02.02. Kontrol Diri 

Kontrol Diri adalah sebuah kemampuan yang dilakukan individu guna 

mengendalikan dorongan-dorongan yang datang baik dari dalam diri individu 

ataupun yang datang dari luar individu. Adapunaspek kontrol diri tersebut antara 

lain kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, 

kemampuan mengantisipasi sebuah peristiwa/kejadian, kemampuan menilai 

peristiwa/kejadian, dan kemampuan guna mengambil keputusan. Semakin tinggi 

skor pada skala kontrol diri yang diperoleh subjek, maka semakin tinggi pula 

kontrol diri yang dilakukan subjek, begitu pula sebaliknya. 

3.03. Subjek Penelitian 

3.03.1. Populasi 

Menurut Azwar (2014, h. 77) populasi didefinisikan sebagai sebuah 

kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Subjek 

penelitian ditentukan dengan jelas dan spesifik sebelum dimulainya penelitian. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu semua anggota klub sepeda 

motor Honda Tiger Clubdi kota Semarang. 

3.04. Alat Ukur 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode skala sikap Model Likert. Menurut Azwar (2014, h. 97) skala disusun 

untuk mengungkap adanya sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan 

tidak setuju terhadap suatu objek sosial. 
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 Peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang terdiri 

dari dua skala yaitu skala disiplin berlalu lintas dan skala kontrol 

diri. 

1. Skala Disiplin Berlalu Lintas 

Skala disiplin berlalu lintas dibuat berdasarkan tiga aspek, 

yaitu: alertness(kewaspadaan), awarness (kesadaran), dan attitude 

(sikap). 

 Skala ini menggunakan item tipe pilihan dengan bentuk multiple 

choice empat alternatif jawaban, yaitu : SS (Sangat Sesuai), S 

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

berupa pernyataan yang berbentuk favorable dan unfavorable 

(Azwar, 2014, hal. 98). Penilaian yang diberikan untuk pertanyaan 

favorable, yaitu : SS memperoleh skor 4, S memperoleh skor 3, 

TS memperoleh skor 2, dan STS memperoleh skor 1. Untuk 

unfavorable, yaitu SS memperoleh skor 1, S memperoleh skor 2, 

TS memperoleh skor 3, dan STS memperoleh skor 4. 

Adapun rancangan skala disiplin berlalu lintas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.04.01.Blue Print Skala Kedisiplinan Berlalu Lintas 

Aspek 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Alertness 3 3 6 
Awarness 3 3 6 
Attitude 3 3 6 

Total 9 9 18 
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2. Skala Kontrol Diri 

Skala konformitas dibuat berdasarkan lima aspek, yaitu: 

kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, 

kemampuan mengantisipasi sebuah peristiwa/kejadian, kemampuan 

menilai peristiwa/kejadian, dan kemampuan guna mengambil 

keputusan. 

 Skala ini menggunakan item tipe pilihan dengan bentuk multiple 

choice empat alternatif jawaban, yaitu : SS (Sangat Sesuai), S 

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

berupa pernyataan yang berbentuk favorable dan unfavorable 

(Azwar, 2014, hal. 98). Penilaian yang diberikan untuk pertanyaan 

favorable, yaitu : SS memperoleh skor 4, S memperoleh skor 3, 

TS memperoleh skor 2, dan STS memperoleh skor 1. Untuk 

unfavorable, yaitu SS memperoleh skor 1, S memperoleh skor 2, 

TS memperoleh skor 3, dan STS memperoleh skor 4. 

Adapun rancangan skala kontrol diri adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.04.02.Blue Print Skala Kontrol Diri 

Aspek 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Mengontrol perilaku 3 3 6 
Mengontrol kognitif 3 3 6 
Mengontrol keputusan 3 3 6 

Total 9 9 18 
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3.05. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.05.01. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2014, h. 105) mendefinisikan validitas alat ukur sebagai 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu kesimpulan penelitian dapat 

dipercaya akurasi data yang diperoleh. Suatu alat ukur hanya dapat melakukan 

fungsinya dengan cermat bila ada sesuatu yang diukurnya, sehingga untuk 

dikatakan valid maka alat ukur ini harus mengukur sesuatu dan melakukannya 

dengan cermat. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu 

alat ukur adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh masing-

masing item dengan skor total. Skor total adalah nilai yang diperoleh dari 

penjumlahan semua skor item. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Proses kedua adalah dengan 

menghitung korelasi bagian total melalui rumus part-whole correlation. 

3.05.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Matondang (2009, h. 93) mengatakan realibilitas adalah indeks yang 

memperlihatkan sejauh mana suatu alat pengukur data dapat dipercaya 

keasliannya. Hal ini akan membuktikan bila hasil yang diteliti tetap konsisten 

meskipun telah dihitung berkali-kali dengan kondisi yang sama. Teknik yang 

digunakan menggunnakan teknik Cronbach’s Alpha. 

3.06. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian hubungan antara kontrol diri 

dengan kedisiplinan berlalu lintas menggunakan teknik analisis product moment 

karena untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan program perhitungan 

SPSSversi 16.0 


