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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel 

Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan identifikasi variabel, 

variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2007). Variabel yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dua variabel 

bebas dan satu variabel tergantung.Variabel bebas adalah suatu variabel 

yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel 

tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui 

besarnya efek atau pengaruh variabel lain (Azwar, 2004). Variabel – 

variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas : a. Pola Asuh Permisif 

b. Kecerdasan Emosional 

2. Variabel tergantung :Kenakalan Remaja pada siswa SMK 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Kenakalan Remaja pada siswa SMK 

Kenakalan remaja pada siswa SMK merupakan perilaku yang 

dilakukan oleh siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam benuk 

melanggar norma-norma atau aturan di masyarakat yang memiliki 
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dampak negative bagi yang melakukan ataupun orang lain. 

Dalam penelitian kenakalan remajadiukur menggunakan skala 

kenakalan remaja yang disusun berdasarkan indikator kenakalan 

remaja yang meliputi kenakalan yang bersifat amoral dan asosial 

dankenakalan yang dianggap melanggar undang-undang dan 

digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Adapun bentuk-bentuk 

kenakalan remaja yang ditunjukan pada SMK Al-Hikmah Jepara 

meliputi: membolos, mengkonsumsi alkohol, mengkoleksi video porno, 

alpa, merokok, perilaku mengganggu di kelas, tawuran, pencurian, 

pemalsuan surat-surat penting dan judi. 

Kenakalan remaja dapat dilihat dari skor skala kenakalan 

remaja dimana semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin 

tinggi kenakalan remaja seseorang dan sebaliknya. 

2. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif merupakan cara orang tua mendidik 

anaknya dengan cara memberikan kebebasan kepada anak tanpa 

adanya kontrol dari orang tua. Dalam penelitian ini pola asuh permisif 

diukur menggunakan skala pola asuh permisif yang disusun 

berdasarkan ciri-ciri pola asuh permisif yang meliputi adanya kontrol 

yang kurang dari orang tua, orang tua bersifat longgar atau bebas, 

bimbingan terhadap anak kurang, kurang tegas dalam menerapkan 



45 
 

 

peraturan yang ada, dan anak diberikan kesempatan sebebas-

bebasnya untuk berbuat dan memenuhi keinginannya. 

Pola asuh permisif dapat dilihat dari skor skala pola asuh 

permisif dimana semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin 

tinggi pola asuh permisifnya dan sebaliknya. 

3. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan atau 

ketrampilan yang dimiliki seseorang dalam mengelola emosi secara 

efektif sehingga mampu mengendalikan diri, mampu memahami 

perasaan orang lain dan mampu mengambil keputusan yang terbaik 

bagi dirinya. Dalam penelitian ini kecerdasan emosional diukur 

menggunakan skala kecerdasan emosional yang disusun berdasarkan 

aspek-aspek kecerdasan emosional meliputi kesadaran diri, mengelola 

emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan membina 

hubungan. 

Kecerdasan emosional dapat dilihat dari skor skala kecerdasan 

emosional dimana semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin 

tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang dan sebaliknya. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi menurut Hadi (2000) adalah seluruh subyek 

yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas XI SMK Al-Hikmah Jepara. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Arikunto (2002) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling 

unit, dimana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok (cluster). Tiap 

item (individu) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai 

sampel. Cara ini dipakai bila populasi dapat dibagi dalam kelompok-

kelompok dan setiap karakteristik yang dipelajari ada dalam setiap 

kelompok (Nasution, 2003). 

Langkah-langkah penentuan sampel adalah pada tahap pertama 

diambil tiga kelas sebagai sampel penelitian dan tiga kelas lainnya 

sebagai sampel tryout hal tersebut dilakukan oleh peneliti karena peneliti 

melakukan uji coba skala terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode skala.Skala 

adalah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek, 

atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat (Margono, 2005). Adapun 
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skala yang dibuat penulis dalam penelitian ini adalah skala kenakalan 

remaja, pola asuh permisif dan kecerdasan emosional. 

1. Skala Kenakalan Remaja 

Dasar pembuatan skala sesuai dengan bentuk kenakalan remaja. 

Bentuk kenakalan remaja tersebut meliputi; 1) kenakalan yang bersifat 

amoral dan asosial, 2) kenakalan yang dianggap melanggar undang-

undang dan digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Adapun blue print 

Skala Kenakalan Remaja dapat dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1 
Blue Print Skala Kenakalan Remaja 

No Indikator   Jumlah Item Jumlah 

Bentuk-bentuk Favourable Unfavourable 

1 Kenakalan 
remaja 
yang 
berifat 
amoral 

Membolos 2 2 4 

Mengkonsums
i alkohol 

2 2 4 

Mengkoleksi 
video porno 

2 2 4 

Alpa  2 2 4 

Merokok 2 2 4 

Perilaku 
mengganggu 
di kelas 

2 2 4 

2 Kenakalan 
remaja 
yang 
digolongka
n sebagai 
tindakan 
criminal 

Tawuran 2 2 4 

Pencurian  2 2 4 

Pemalsuan 
surat-surat 
penting 

2 2 4 

Judi 2 2 4 

Total  20 20 40 
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Skala menggunakan model summated rating dari Likert. Subyek 

diminta memilih salah satu alternatif jawaban yang disediakan pada 

setiap pernyataan, yaitu: Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), 

dan Tidak Pernah (TP). 

Pernyataan dalam skala ini disusun dalam dua macam yaitu 

favourable yaitu pernyataan yang mendukung, unfavourable yaitu 

pernyataan yang tidak mendukung. Untuk jawaban terhadap butir 

favourable, skor yang diperoleh subjek adalah: skor 4 jika menjawab 

(SS), skor 3 jika menjawab (S), skor 2 jika menjawab (J), skor 1 jika 

menjawab (TP). Sedangkan untuk nilai jawaban terhadap pernyataan 

butir unfavourable perolehan skor subjek: skor 1 jika menjawab (SS), 

skor 2 jika menjawab (S), skor 3 jika menjawab (J), skor 4 jika 

menjawab (TP). 

2. Skala pola asuh permisif 

Dasar pembuatan skala pola asuh permisif menggunakan ciri-

ciri pola asuh permisif. Ciri-ciri pola asuh permisif tersebut meliputi; 1) 

adanya kontrol yang kurang dari orang tua, 2) orang tua bersifat 

longgar atau bebas, 3) bimbingan terhadap anak kurang, 4) kurang 

tegas dalam menerapkan peraturan yang ada, 5) anak diberikan 

kesempatan sebebas-bebasnya untuk berbuat dan memenuhi 
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keinginannya. Adapun blue print Skala Pola Asuh Permisif dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Pola Asuh Permisif 

No Ciri-ciri Jumlah Item Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1 Adanya kontrol yang 
kurang dari orang tua 

2 2 4 

2 Orang tua bersifat 
longgar atau bebas 

2 2 4 

3 Bimbingan terhadap 
anak kurang 

2 2 4 

4 Kurang tegas dalam 
menerapkan 
peraturan yang ada 

2 2 4 

5 Anak diberikan 
kesempatan sebesar-
besarnya untuk 
berbuat dan 
memenuhi 
keinginannya 

2 2 4 

Total 10 10 20 

 
Skala menggunakan model summated rating dari Likert. Subyek 

diminta memilih salah satu alternatif jawaban yang disediakan pada setiap 

pernyataan, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyataan dalam skala ini disusun dalam dua macam yaitu 

favourable yaitu pernyataan yang mendukung, unfavourable yaitu 

pernyataan yang tidak mendukung. Untuk jawaban terhadap butir 
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favourable, skor yang diperoleh subjek adalah: skor 4 jika menjawab (SS), 

skor 3 jika menjawab (S), skor 2 jika menjawab (TS), skor 1 jika menjawab 

(STS). Sedangkan untuk nilai jawaban terhadap pernyataan butir 

unfavourable perolehan skor subjek: skor 1 jika menjawab (SS), skor 2 

jika menjawab (S), skor 3 jika menjawab (TS), skor 4 jika menjawab 

(STS). 

3. Skala Kecerdasan Emosional 

Dasar pembuatan skala kecerdasan emosional berdasarkan 

aspek-aspek kecerdasan emosional. Aspek-aspek tersebut meliputi; 1) 

kesadaran diri, 2) mengelola emosi, 3) memanfaatkan emosi secara 

produktif, 4) empati, 5) membina hubungan. Adapun blue print Skala 

Kecerdasan Emosional dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3 
Blue Print Skala Kecerdasan Emosional 

No Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Kesadaran diri 3 3 6 

2 Mengelola emosi 3 3 6 

3 Memanfaatkan emosi 
secara produktif 

3 3 6 

4 Empati 3 3 6 

5 Membina hubungan 3 3 6 

Total 15 15 30 
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Skala menggunakan model summated rating dari Likert. Subyek 

diminta memilih salah satu alternatif jawaban yang disediakan pada setiap 

pernyataan, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyataan dalam skala ini disusun dalam dua macam yaitu 

favourable yaitu pernyataan yang mendukung, unfavourable yaitu 

pernyataan yang tidak mendukung. Untuk jawaban terhadap butir 

favourable, skor yang diperoleh subjek adalah: Skor 4 jika menjawab 

(SS), Skor 3 jika menjawab (S), Skor 2 jika menjawab (TS), Skor 1 jika 

menjawab (STS). Sedangkan untuk nilai jawaban terhadap pernyataan 

butir unfavourable perolehan skor subjek: Skor 1 jika menjawab (SS), 

Skor 2 jika menjawab (S), Skor 3 jika menjawab (TS), Skor 4 jika 

menjawab (STS). 

E. Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Item 

Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002). Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya  validitas  instrumen  menunjukkan  

sejauh  mana  data yang terkumpul  tidak  menyimpang  dari  

gambaran  tentang  validitas  yang dimaksud.  Uji validitas 
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menggunakan analisis product moment dan analisis korelasi part 

whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 

2008). Reliabilitas dinyatakan dengan koefisiensi reliabilitas (α) yang 

angkanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1,00. Semakin 

tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi 

reliabilitas. Sebaliknya, koefisien reliabilitas yang semakin rendah 

mendekati 0 berarti semakin rendah reliabilitas. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula Alpha 

Cronbach yaitu dengan membelah item-item sebanyak dua atau tiga 

bagian, sehingga setiap belahan berisi item dengan jumlah yang sama 

banyak.  

F. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

multiple linear regression. Penggunaan analisis multiple linear regression 

dengan pertimbangan penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu pola 

asuh permisif dan kecerdasan emosional serta satu variabel tergantung 
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yaitu kenakalan remaja. Sedangkan untuk analisis hipotesis minor 

digunakan product moment untuk memperoleh hasilnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


