
 

27 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian 

Mengacu tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif korelasional yaitu penelitian, yang digunakan untuk mencari hubungan 

antara variabel tergantung dengan variabel bebas, dimana data yang didapat 

berupa bilangan, seperti; nilai, skor, frekuensi maupun peringkat (Creswell dalam 

Alsa, 2004). 

3.02. Identifikasi Variabel penelitian   

1. Variabel Tergantung  : Stres pada Remaja 

2. Variabel Bebas 1 (X1)  : Pola Asuh Orangtua  

3. Variabel Bebas 2 (X2)  : Penerimaan Teman Sebaya 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan suatu definisi tentang variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik – karakteristik variabel yang dapat diamati 

(Azwar, 2015). Definisi operasional variabel penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut : 

3.03.01. Stres pada Remaja  

Stres pada remaja adalah kondisi atau keadaan kurang enak karena 

tekanan saat mengalami tuntutan atau harapan yang menantang, yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan sebagai akibat dari interaksi timbal – balik 

antara rangsangan lingkungan dan respon individu yang dialami oleh seseorang 

yang sedang dalam masa transisi menuju kematangan, yang berusia 12 hingga 
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21 tahun. Aspek stres pada remaja diungkapkan dengan Skala Stres Remaja 

yang terdiri dari gejala – gejala stres pada remaja yaitu gejala fisik, gejala 

emosional, gejala intelektual dan gejala interpersonal. Tingkat stres pada remaja 

semakin tinggi bila skor yang diperoleh juga semakin tinggi. 

3.03.02. Pola Asuh Orangtua  

Pola asuh orangtua adalah sikap orang tua dalam berhubungan dengan 

anak–anaknya seperti dalam gaya pendidikan, metode disiplin, termasuk 

memberikan hadiah maupun hukuman dan cara orang tua memberikan perhatian 

atau tanggung jawab terhadap keinginan anak yang relatif konsisten dari waktu - 

kewaktu dalam kehidupan sehari–hari. Variabel ini akan diukur dengan Skala 

Pola Asuh yang terdiri dari aspek–aspek pola asuh orangtua yakni kehangatan, 

kontrol, komunikasi, kewibawaan, keteladanan. Semakin tinggi skor yang 

didapat, maka semakin baik pula pengasuhan orangtua. 

3.03.03. Penerimaan Teman Sebaya 

Penerimaan teman sebaya ialah proses mengenal, memahami, memberi 

persetujuan maupun memberi perhatian yang positif kepada orang lain atas 

proses, perbuatan dan situasi tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang 

memiliki tingkat kematangan maupun usia yang kurang lebih sama. Penerimaan 

teman sebaya akan diukur menggunakan skala penerimaan teman sebaya yang 

terdiri dari aspek kasih sayang, perhatian, kepercayaan, kesediaan membantu, 

bantuan, penghormatan, penghargaan dan persahabatan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dari skala ini maka semakin baik penerimaan dari teman 

sebayanya. 
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3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi  

Populasi atau karakteristik pada penelitian ini adalah siswa – siswi SMP 

Pangudi Luhur Ambarawa, yang berusia 12 – 15 tahun. 

3.04.02. Tehnik Pengambilan Sampel 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik Purposive Insidental Sampling. Purposive adalah salah satu tehnik 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini ciri khusus yang ditetapkan ialah subjek yang berusia 12-15 tahun 

karena usia tersebut adalah usia remaja awal. Insidental ialah sumber data 

maupun objek yang diteliti ditentukan dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tersebut ialah pemilihan subjek yang dilakukan oleh guru 

Bimbingan Konseling (Sugiyono, 2015). 

 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data 

dengan skala, yakni dengan menyebar seperangkat pernyataan dalam sebuah 

formulir dengan pilihan kategori yang sesuai dengan kepercayaan atau opini 

subjek penelitan. 

Setiap aspek dalam skala stres pada remaja, skala pola asuh orangtua, 

dan skala penerimaan teman sebaya terdiri dari dua jenis pernyataan yakni 

pernyataan yang mendukung konsep variabel (favourable) dan peryataan yang 

tidak mendukung konsep (unfavourable). Skala yang digunakan adalah skala 
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Likert dengan 4 alternatif pilihan jawaban : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

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

Pemberian skor pada item favourable adalah 1 untuk jawaban STS, 2 

untuk jawaban TS, 3 untuk jawaban S, dan 4 untuk jawaban SS. Untuk 

pemberian skor pada item unfavourable adalah 1 untuk jawaban SS, 2 untuk 

jawaban S, 3 untuk jawaban TS, dan 4 untuk jawaban STS. 

3.05.02. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Blue Print Skala Stres Pada Remaja 

Pengukuran variabel stres pada remaja diukur dengan skala stres remaja. 

Skala ini bertujuan untuk mengukur tinggi rendahnya stres pada remaja. 

Rancangan penelitian Skala Stres Remaja dapat dilihat pada Tabel 3.01. 

Tabel 3.01. Blue Print Skala Stres Remaja 

Gejala                   favourable  unfavourable  Total 

Gejala fisik   4   4     8 
Gejala emosional  4   4     8 
Gejala intelektual  4   4     8 
Gejala interpersonal   4   4     8 

Total               16   16     32 

b. Blue Print Skala Pola Asuh Orangtua 

Pengukuran variabel pola asuh orangtua diukur menggunakan Skala Pola Asuh. 

Skala ini digunakan untuk mengatur tinggi rendahnya pola asuh yang diberikan 

orangtua kepada anaknya. Rancangan penelitian skala pola asuh dapat dilihat 

pada Tabel 3.02. 

Tabel 3.02. Blue Print Skala Pola Asuh 

Aspek   Favourable  Unfavourable  Total 

Kehangatan  3   3   6 
Kontrol   3   3   6 
Komunikasi  3   3   6 
Kewibawaan  3   3   6 
Keteladanan  3   3   6 

Total    15   15   30 
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c. Blue Print Skala Penerimaan Teman Sebaya 

Pengukuran variabel penerimaan teman sebaya diukur menggunakan 

Skala Penerimaan Teman Sebaya. Skala ini digunakan untuk mengukur 

penerimaan teman sebaya yang dirasakan oleh subjek. Adapun rancangan 

penelitian skala penerimaan teman sebaya dapat dilihat pada Tabel 3.03. 

Tabel 3.03. Blue Print Penerimaan Teman Sebaya 

Aspek                    favourable     Unfavourable    Total 

Kasih sayang dan perhatian            3       3      6 
Kesediaan dan bantuan       3       3      6 
Penghormatan dan penghargaan      3       3      6 
Kepercayaan               3       3      6 
Persahabatan               3       3      6 

Total           15      15       30 

 

3.06. Pengujian Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur 

Pada penelitian ini uji validitas menggunakan validitas item dengan 

melakukan korelasi skor item dengan skor total menggunakan rumus korelasi 

product Moment. Validitas yang memuaskan dan mencapai koefisien korelasi 0,3 

– 0,5 mampu dikatakan jumlahnya melebihi jumlah item yang sudah 

direncanakan dan dapat dipilih item yang memiliki indeks deskriminasi tertinggi 

(Azwar, 2015). Koefisien korelasi pada 0,25 tetap dapat digunakan bila jumlah 

item yang lolos mencukupi jumlah yang diinginkan. Koefisien korelasi yang 

berada dibawah 0,25 menunjukan bahwa item yang digunakan tidak valid dan 

harus diganti yang baru (Azwar, 2015). Pada penelitian ini koefisien korelasi yang 

digunakan adalah 0,25 karena sudah mencapai korelasi koefisien yang 

memuaskan. 
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3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel bila hasil dari pengukurannya 

dapat dipercaya dan apabila pengukurannya dilakukan beberapa kali pada 

subjek yang sama hasilnya akan relative sama, selama aspek yang diukur pada 

subjek tersebut tidak berubah (Azwar, 2016, h.15). pengukuran dapat dikatakan 

memiliki reliabilitas tinggi adalah suatu pengukuran yang mampu memberikan 

hasil ukur yang terpercaya atau reliabel. Koefisien reliabilitas berada pada 

rentang angka 0 sampai 1,00. Koefisien reliabilitas yang memuaskan dan 

menghasilkan skor murni mencapai 0,9; koefisien reliabilitas yang baik 0,8; 

reliabilitas yang hanya memenuhi dan tidak nilai murni melainkan akibat dari 

variasi error 0,6 (Azwar, 2015). Dalam penelitian ini  alat ukur untuk skala pada 

penelitian ini akan diuji dengan menggunakan skor 0,8 karena menghasilkan skor 

reabilitas skala yang baik dan sesuai kebutuhan peneliti. Alpha Cronbach.dalam 

penelitian ini berguna untuk mendeteksi indicator yang tidak konsisten. 

3.06.03. Tehnik Analisis Data  

Analisis data dilakukan setelah data dari subjek atau responden maupun 

sumber lain terkumpul (Azwar, 2016) dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah tehnik korelasi Analisa Regresi 2 prediktor untuk melihat 

adanya hubungan antara pola asuh orangtua dan penerimaan teman sebaya 

dengan stres pada remaja. 

  


