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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian  

 Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian 

ilmiah. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat menganlisis keterangan tentang apa yang ingin 

diketahui. Penelitian kuantitatif dengan demikian adalah penelitian yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan, tidak perlu mementingkan kedalaman data atau analisis. 

Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data, sehingga data atau populasi 

hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. 

(Sujarweni, 2014, h.39) 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Dalam melakukan sebuah penelitian, hal yang harus dilakukan sebelum 

merancang metode pengumpulan data adalah mengidentifikasikan variabel 

penelitian.  Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi 

tentang hal yang diinginkna, dan kemudian menarik kesimpulan. Dalam 

mengidentifikasi variabel penelitian dapat mempermudah menentukan alat 

pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan. (Sujarweni, 

2014, h.86) 
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Variabel penelitian yang digunakan, sebagai berikut : 

1. Variabel Tergantung   : Kecerdasan Emosional 

2. Variabel Bebas   : Pola Asuh Demokratis 

 

3.03. Definisi Operasional 

   Definisi operasional adalah variabel penelitian yang digunakan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Adapun 

definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

3.03.01.   Kecerdasan Emosional 

  Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengenali 

dan menggunakan perasaan dan emosinya dalam bertindak di kehidupan 

sehari-hari yang meliputi kesadaran diri, mengelola emosi, dan memanfaatkan 

emosi secara produktif, empati, dan membina hubungan. Kecerdasan 

emosional pada dewasa awal diungkap melalui skala yang disusun 

berdasarkan aspek kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, dan mengenali emosi orang lain, 

dan membangun hubungan dengan orang lain. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, dan 

sebaliknya. 

3.03.02  Pola Asuh Demokratis Orangtua 

  Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mengutamakan 

kepentingan anak, memberikan kebebasan pada anak untuk bertindak, tetapi 

tetap dalam batasan yang ditentukan oleh orangtua seperti yang dipersepsi 

oleh anak. Pola asuh demokratis melalui skala yang disusun berdasarkan 

aspek pola asuh demokratis, yaitu musyawarah dalam keluarga. 
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Kebebasan  terkendali, pengarahan orangtua, bimbingan dan perhatian, saling 

menghormati antar anggota keluarga, dan komunikasi dua arah. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka semakin tinggi pola asuh demokratisnya dan 

sebaliknya. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01 Populasi 

 Populasi adalah area generalisasi yang didalamnya terdapat obyek dan 

subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang dibutuhkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah dewasa awal yang berusia 18-40 tahun, belum menikah, dan 

masih tinggal bersama orangtua  di wilayah Kota Semarang. 

3.04.02 Teknik Pengambilan Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.  

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

quota sampling, yaitu teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-

ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2009, h.124). 

Peneliti menetapkan 100 orang responden dalam pengisian skala. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01 Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah metode skala. Metode Skala disusun guna mengungkap sikap pro dan 

kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap objek sosial. 
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 Dua macam skala yang digunakan peneliti yaitu, skala kecerdasan emosional 

dan skala pola asuh demokratis. 

3.05.02 Blue Print dan Cara Penilaiannya 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam skala yaitu skala untuk 

mengukur kecerdasan emosional dan skala untuk mengukur pola asuh 

demokratis. 

1. Skala Kecerdasan Emosional 

  Skala ini disusun berdasarkan beberapa aspek, yaitu mengenali emosi 

diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi diri sendiri, dan 

membangun hubungan dengan orang lain. 

 Skala ini dibedakan untuk item yang bersifat favourable dan unfavourable. 

Dalam setiap empat pernyataan diberikan alternatif jawaban diantaranya, Sangat 

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

untuk setiap jawaban berjenjang nilai satu sampai lima. Pernyataan yang sifatnya 

favourable, subjek akan mendapatkan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS), nilai 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS),  nilai 3 untuk jawaban Sesuai (S) 

dan nilai 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS). Untuk pernyataan yang sifatnya  

unfavourable subjek akan mendapatkan nilai 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

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

Sesuai (S) dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS). 
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Tabel 3.01. Blue Print Skala Kecerdasan Emosional 

 

2. Skala Pola Asuh Demokratis 

  Skala ini disusun berdasarkan beberapa aspek, yaitu musyawarah dalam 

keluarga, kebebasan terkendali, pengarahan orangtua, bimbingan dan perhatian, 

saling menghotmati antar anggota keluarga, dan komunikasi dua arah. 

 Skala ini dibedakan untuk item yang bersifat favourable dan unfavourable. 

Dalam setiap empat pernyataan diberikan alternatif jawaban diantaranya, Sangat 

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

untuk setiap jawaban berjenjang nilai satu sampai lima. Pernyataan yang sifatnya 

favourable, subjek akan mendapatkan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS), nilai 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS),  nilai 3 untuk jawaban Sesuai (S) 

dan nilai 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS). Untuk pernyataan yang sifatnya 

unfavourable subjek akan mendapatkan nilai 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

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

Sesuai (S) dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS).  

 

 

 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Mengenali emosi diri 3 3 6 

2 Mengelola Emosi 3 3 6 

3 Memotivasi diri sendiri 3 3 6 

4 Mengenali emosi orang lain 3 3 6 

5 Membina hubungan dengan 3 3 6 

 
orang lain 

   

 
Jumlah 15 15 30 



28 
 

Tabel 3.02. Blue Print Skala Pola Asuh Demokratis 

 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Musyawarah dalam keluarga 2 2 4 

2 Kebebasan yang terkendali 2 2 4 

3 Pengarahan orangtua 2 2 4 

4 Bimbingan dan perhatian 2 2 4 

5 Saling menghormati antar 2 2 4 

 
anggota keluarga 

   6 Komunikasi dua arah 2 2 4 

 
Jumlah 12 12 24 

 

3.06 Validitas dan Reliabilitas 

3.06.01 Validitas 

  Validitas berasal dari kata validity yang menunjukan seberapa jauh tingkat 

kecepatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya 

(Azwar ,2000, h.5). Disimpulkan bahwa validitas dapat menunjukkan seberapa 

nyata hasil pengujian yang diukur dan tujuannya supaya menghasilan data yang 

relevan. 

  Validitas alat ukur dalam penelitian ini diuji menggunakan korelasi antara 

skor skala yang telah diperoleh pada masing-masing item dengan skor total yaitu 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. Korelasi Product Moment menguji 

korelasi antara nilai item dengan nilai total item. Kelebihan bobot pada koefisien 

korelasi terjadi karena nilai butir item yang dikorelasikan dengan nilai total item ikut 

sebagai nilai total, sehingga menyebabkan nilai koefisien yang besar. Untuk 

korelasi koefisien yang kelebihan bobot, menggunakan teknik korelasi Part Whole. 
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3.06.02 Reliabilitas 

 Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) 

skor yang diperoleh yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat 

yang setara pada kondisi yang berbeda. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis varians Alpha Cronbach (dalam 

Suryabrata, 2000, h.29). 

3.07 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. 

Berdasarkan identifikasi dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah 

teknik korelasi Product Moment. Product Moment digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya hubungan antara 2 buah variabel yaitu kecerdasan emosional dan pola 

asuh demokratis.  


