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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Menurut Azwar (2012, h. 5) metode penelitian kuantitatif adalah 

metode yang menekankan pada data-data numerikal yang diolah dengan 

metode statistik. Data angka didapatkan dari pengukuran dengan 

menggunakan skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

Menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang didapat dari 

penelitian berupa angka atau berupa bilangan yang dianalisis dengan 

statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesa penelitian. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian dapat digunakan untuk menentukan 

alat pengumpul data serta menguji hipotesis. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : Kemandirian remaja 

2. variabel bebas  : Pola asuh demokratis 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel dikemukakan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman mengenai data yang dikumpulkan dan menghindari 

kesesatan dalam menentukan alat pengumpulan data. Definisi operasional 

dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Kemandirian 

Kemandirian adalah suatu sikap dimana individu dapat 

melakukan sesuatu atas dorongan sendiri untuk melaksanakan 

kewajibannya demi untuk mencapai tujuan hidup serta memiliki 

keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, 

baik itu orang tua atau orang lain.. Tingkat kemandirian dapat diukur 

melalui skala kemandirian yang terdiri dari, kemandirian kebebasan, 

memiliki inisiatif, memiliki rasa percaya diri, memiliki tanggung jawab, 

memiliki kontrol diri, dan memiliki ketegasan diri. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh berarti semakin tinggi pula kemandirian dari remaja, 

sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah 

pula kemandirian remaja. 

 

2. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah. pola atau cara mendidik anak, 

dimana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi tidak lepas dari 

memperhatikan keadaan dengan kemampuan anak dan juga 

memprioritaskan kepentingan anak yang berarti memberikan kebebasan 

pada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan namun tidak 

lepas  dari pengawasan agar bertanggung jawab kepada diri sendiri dan 

memberikan bantuan kepada anak mengenai masalah yang tengah 

dihadapi. Pola asuh demokratis dapat diukur dengan menggunakan 

Skala Pola asuh demokratis yang disusun berdasarkan aspek kebebasan 

yang terkontrol, aturan, individualitas, komunikasi dua arah dan sikap 

hangat. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin baik pola 
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asuh demokratis, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin negatif pula pola asuh demokratis. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek ini harus memiliki cirri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama 

yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Ciri yang dimaksud 

tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan tetapi dapat terdiri dari 

karakteristik-karakteristik individu (Azwar, 2012, h. 77). Setyorini dan 

Wibowo (2008, h,19) mengartikan populasi sebagai sejumlah individu yang 

setidaknya mempunyai satu ciri-ciri atau sifat yang sama.  

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi populasi yaitu dengan 

mengambil seluruh individu dalam populasi yang sesuai dengan ciri-ciri 

peneliti butuhkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa yang tengah menempuh pendidikan pada kelas 7 di SMP N 1 

Ungaran. 

2. Teknik Sampling 

Seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2005, h.79) yang mengartikan 

sampel penelitian atau subyek penelitian adalah bagian dari populasi yang 

memiliki karekteristik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang 

baik adalah sampel yang individu-individu mencerminkan ciri dan sifat 

yang terdapat dalam populasi bahkan diharapkan keadaan sampel 

merupakan miniatur dari populasi (Winarsunu, 2009, h.11). 
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 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik cluster non-random sampling. Pengertiannya adalah pengambilan 

sampel yang diambil secara acak dari beberapa kelompok kelas 

(Suryabrata, 2008, h.32). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode skala. Pengertian dari skala itu sendiri 

yaitu merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Arikunto (2005, 

h.105) yang menyebutkan skala adalah menunjuk pada sebuah instrumen 

pengumpulan data yang bentuknya seperti daftar cocok tapi alternatif yang 

disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini bersifat langsung dan 

tertutup, yaitu daftar pernyataan langsung yang diberikan pada responden. 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua kelompok item, 

yaitu item favourable dan item unfavourable. Item favourable adalah item 

yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut 

yang diukur, sedangkan item unfavourable adalah item yang isinya tidak 

mendukung dan menggambarkan ciri atribut yang diukur.  

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu Skala Kemandirian dan 

Skala Pola Asuh Demokratis. Penjelasan dari kedua skala ini sebagai 

berikut: 
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1. Skala Kemandirian 

Skala Kemandirian terdiri dari 48 item yang mencakup 6 jenis 

aspek, yaitu: kemandirian kebebasan, memiliki inisiatif, memiliki rasa 

percaya diri, memiliki tanggung jawab, memiliki kontrol diri, dan 

memiliki ketegasan. Skala kemandirian terdiri dua jenis pernyataan, 

yaitu pernyataan yang bersifat favourable dan pernyataan yang bersifat 

unfavourable. Skala ini menggunakan empat piliha jawaban, yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 

(STS) yang masing-masing memiliki skor. 

Pada pernyataan favourable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai skor 4, Sesuai (S) mempunyai skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai skor 1. 

Sebaliknya, untuk penyataan unfavourable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai skor 1, Sesuai (S) mempunyai skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai skor 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai skor 4. 

Tabel 1 
Blue Print Skala Kemandirian 

 
Aspek Kemandirian Favourable Unfavourable Jumlah 

Kemandirian kebebasan 
 3 3 6 

Memiliki inisiatif 
 3 3 6 

Memiliki rasa  
percaya diri 
 

3 3 6 

Memiliki tanggung jawab 
 

3 3 6 

Memiliki kontrol diri 
 

3 3 6 

Memiliki ketegasan 3 3 6 
JUMLAH 18 18 36 
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2. Skala Pola Asuh Demokratis 

Skala yang digunakan untuk mengungkap Pola Asuh Demokratis 

orang tua yang disusun berdasarkan aspek-aspek Pola Asuh Demokratis 

orang tua, yaitu : aspek kebebasan yang terkontrol, aspek aturan, aspek 

individualitas, aspek komunikasi dua arah dan sikap hangat, yang terdiri 

dari dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat favourable dan 

pernyataan yang bersifat unfavourable. Skala ini menggunakan empat 

piliha jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS) yang masing-masing memiliki skor. 

Pada pernyataan favourable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai skor 4, Sesuai (S) mempunyai skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai skor 1. 

Sebaliknya, untuk penyataan unfavourable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai skor 1, Sesuai (S) mempunyai skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai skor 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai skor 4. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Pola Asuh Demokratis Orang Tua 

 
Aspek Pola Asuh Demokratis Favourable Unfavourable Jumlah 
Kebebasan yang terkontrol 
 3 3 6 

Aturan 
 3 3 6 

Individualitas 
 3 3 6 

Komunikasi dua arah 
 

3 3 6 

Sikap hangat 3 3 6 
JUMLAH 15 15 30 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Azwar (2004, h. 7) mengatakan validitas adalah ketepatan 

dari kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya 

sejauh mana skala itu mampu mengukur atribut yang ia rancang untuk 

mengukurnya. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejumlah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya (Azwar, 1999, h.5). 

Dalam penelitian ini, agar skala dapat dikatakan valid maka 

skala tersebut akan diuji terlebih dahulu validitasnya dengan 

menggunakan korelasi Product Moment. Adapun hasil perhitungan 

koefisien korelasi antar item dengan skor total akan mengakibatkan over 

estimate terhadap korelasi yang sebenarnya, untuk itu perlu dilakukan 

koreksi dengan menggunakan rumus part whole. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2004, h. 83) pengujian reliabilitas terhadap 

hasil ukur skala psikologi dilakukan bilamana item-item yang terpilih 

lewat prosedur analisis item dikomplikasikan menjadi satu. Reliabilitas 

sebenarnya mengacu pada konsisten atau keterpercayaan hasil ukur, 

yang mengandung makna kecermatan. Adapun metode yang digunakan 

untuk menguji reliabilitas skala kemandirian dan skala pola asuh 

demokratis orang tua digunakan teknik Koefisien Alpha dari Cronbach 

(Azwar, 2004, h. 87). 
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G. Metode Analisis Data 

Untuk mencari hubungan antara kemandirian dengan pola asuh 

demokratis, digunakan perhitungan korelasi Product Moment dari Pearson 

(Azwar, 2000, h. 19). Hal ini dikarenakan pada penelitian ini terdiri dari 

dua variabel yaitu satu variabel bebas dab satu variabel tergantung dan 

bertujuan untuk mencari hubungan antara kedua variabel tersebut, serta data 

yang digunakan berjenis interval. 

 

 

 

 

 


