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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan  

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, 

digunakan dalam meneliti sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan 

sampel pada umunya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang 

dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya (Sugiyono 2015). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan 

mengikuti tata tertib sekolah  dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat dua 

variabel penelitian sebagai berikut:  

   1. Variabel Tergantung  : Perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah 

   2. Variabel Bebas : Kontrol diri  

 

 

 



25 
 

 
 

3.03. Definisi Oprasional Variabel Penelitian  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel yaitu dengan memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Nazir, 2013). Definisi oprasional dalam penilitian ini sebagai berikut:  

3.03.01. Perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah  

Perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah adalah suatu bentuk perilaku 

siswa untuk melakukan perintah atau aturan dari sekolah guna menjaga suasana 

belajar mengajar yang aman dan nyaman. 

Perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah diukur dengan skala 

berdasarkan dimensi-dimensi menurut Blass yaitu mempercayai (belief), menerima 

(accept), melakukan (act). Semakin tinggi hasil skor yang diperoleh maka 

menunjukan bahwa subjek penelitian memiliki perilaku kepatuhan mengikuti tata 

tertib sekolah yang semakin tinggi pula, demikian sebaliknya. 

  

3.03.02. Kontrol Diri 

Kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, 

pengendalian tingkah  laku dalam memustuskan tindakan, serta kemampuan untuk 

menahan keinginan yang bertentangan dengan norma sosial yang ada.  

Kontrol diri diukur dengan skala berdasarkan aspek-aspek yaitu kemampuan 

mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi 

suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, 

kemampuan mengambil keputusan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka akan 

semakin tinggi kontrol diri pada siswa begitu juga sebaliknya. 
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3.04. Populasi Penelitian  

3.04.01. Populasi  

  Populasi adalah objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut 

Sugiyono (2015). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah 

pertama Kartika III-1  kelas VIII dengan alasan karena paling banyak terdapat kasus 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. 

 

3.05. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa cara seperti menggunakan instrumen, observasi, ataupun 

dokumentasi. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah  sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015).  

Pada penelitian ini menggunakan dua skala penelitian yaitu skala untuk 

mengungkap perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah dan skala untuk 

mengungkap kontrol diri. 

 

 

3.05.01. Skala perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah 

Skala perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah terdiri dari ciri-ciri 

kepatuhan itu sendiri yaitu meliputi mengikuti tata tertib sekolah, menghormati (guru, 

karyawan dan teman-teman), mengikuti kegiatan yang diwajibkan sekolahmenjaga 

dan memelihara keamanan sekolah, dan melakukan tugas sebagai siswa. Berikut di 
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bawah ini akan disajikan rancangan jumlah item dari skala perilaku kepatuhan 

mengikuti tata tertib sekolah: 

 

Tabel 3.01.Blue print Skala perilaku kepatuhan 
 

NO      Dimensi Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Mempercayai((belief)   3 

 
3     6 

2 Menerima (accept) 
 

  3 3     6 

3 Melakukan (act) 
 

  3 3     6 

  Jumlah        9                 9                           18 

 

Penilaian skala ini dibedakan untuk item yang bersifat favourable dan 

unfavourable. Setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Nilai 

untuk setiap jawaban berjenjang nilai satu sampai dengan empat. Pertanyaan yang 

bersifat favourable, subjek akan mendapat skor 4 untuk jawaban Sangat Sesuai 

(SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan 

skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaliknya untuk pertanyaan yang 

bersifat unfavourable, subjek akan mendapat skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor 2 untuk jawaban Sesuai 

(S), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

 

3.05.02. Skala Kontrol Diri  

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek kontrol diri yaitu kemampuan 

mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi 
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suatu peristiwa atau  kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, 

kemampuan mengambil keputusan. 

Berikut di bawah ini akan disajikan rancangan jumlah item dari skala kontrol diri: 

 

Tabel 3.02.Blue print skala kontrol diri 
 

No Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kemampuan Mengontrol 
Perilaku 

3 3 6 

2 Kemampuan Mengontrol 
Stimulus 

3 3 6 

3 Kemampuan 
Mengantisipasi Suatu 
Peristiwa Atau Kejadian 

3 3 6 

4 Kemampuan Menafsirkan 
Peristiwa Atau Kejadian 

3 3 6 

5 Kemampuan Mengambil 
Keputusan 

3 3 6 

Jumlah         15           15  30 

 
 

Penilaian skala ini dibedakan untuk item yang bersifat favourable dan 

unfavourable. Setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Nilai 

untuk setiap jawaban berjenjang nilai satu sampai dengan empat. Pertanyaan yang 

bersifat favourable, subjek akan mendapat skor 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), 

skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaliknya untuk pertanyaan yang 

bersifat unfavourable, subjek akan mendapat skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor 2 untuk jawaban Sesuai 

(S), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai.  
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3.06. Validasi dan Reliabilitas Alat Ukur  

3.06.01. Validitas Alat Ukur  

  Sugiyono (2015) data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Validitas item dalam penelitian ini diuji menggunakan korelasi antara skala 

yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor Jumlah yaitu menggunakan 

teknik Korelasi Product Moment. Koefisien korelasi yang diperoleh dengan rumus 

angka kasar Product Moment perlu dikoreksi kembali untuk menghindari kelebihan 

bobot atau over estimate dengan menggunakan teknik koreksi Part Whole. 

 

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur  

Sugiyono (2015) reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan. Menurut pandangan positivistic (kuantitatif), suatu data dinyatakan 

reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data 

yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang 

sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak 

berbeda. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach. 
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3.07.  Metode Analisis Data  

Guna melihat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku kepatuhan 

mengikuti tata tertib sekolah, peneliti menggunakan teknik analisa korelasi Product 

Moment dari Pearson. 

 

 


