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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Jenis Penelitian 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menguji suatu teori yang akan diteliti dengan cara meneliti hubungan antar 

variabel yang ada di dalam teori. Variabel tersebut diukur dengan instrument 

penelitian sehingga datanya berupa angka-angka lalu diolah datanya untuk 

mendapatkan hasil dengan metode statistika dan akan memperoleh signifikasi 

hubungan antar variabel dalam penelitian (Noor, 2011). 

Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode 

korelasional. Metode korelasional bertujuan untuk meneliti sejauh mana variasi 

pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain (Rakhmat, 2009). 

Alasan penelitian ini menggunakan metode korelasional karena peneliti ingin 

mengukur hubungan antara variabel komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

dengan variabel depresi pada remaja. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian berguna untuk membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data yang tepat dan teknik analisis data yang 

digunakan. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel tergantung : kecenderungan depresi pada remaja 

2. Variabel bebas        : komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah 

konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi atau 



35 
 

 
 

indikator dari suatu konsep atau variabel (Sekaran dalam Noor, 2011). Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Kecenderungan Depresi pada Remaja 

Kecenderungan depresi pada remaja adalah keadaan atau perasaan 

dimana individu mengalami sedih dan murung yang berlarut-larut, putus asa, 

kesepian dan penurunan aktivitas sehari-hari secara drastis dalam kurun waktu 

sedikitnya dua minggu yang dialami oleh remaja dikarenakan pada masa remaja 

biasanya individu belum matang secara psikologis dan kognitifnya. Gejala-gejala 

depresi meliputi gejala emosional (mood), gejala kognitif, gejala motivasional, 

dan gejala fisik sehingga depresi pada remaja perlu menjadi fokus perhatian oleh 

lingkungan terdekatnya agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari remaja. 

Depresi pada remaja diukur dengan menggunakan alat ukur berupa Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II), semakin tinggi skor BDI-II maka semakin berat 

depresi yang dialami remaja, dan begitu juga sebaliknya. 

2. Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

Komunikasi interpersonal anak dan orangtua adalah proses interaksi 

yang dilakukan oleh anak yang berstatus sebagai remaja dan orangtua sebagai 

pelaku komunikasi didalamnya terjadi umpan balik karena terdapat proses saling 

bertukar informasi yang dilakukan secara tatap muka dapat verbal maupun non-

verbal. Bagi remaja adanya komunikasi interpersonal merupakan suatu alat yang 

tepat yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan dekat 

antara remaja dan orangtua karena di dalamnya terjadi proses bertukar perasaan 

dan bertukar informasi yang dapat memengaruhi sikap, emosi dan perilaku. 

Komunikasi interpersonal anak dan orangtua akan diungkap dengan 

menggunakan skala yang disusun oleh peneliti berdasarkan pada aspek-aspek 
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komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan 

(equality). Semakin tinggi skor skala komunikasi interpersonal menunjukkan 

bahwa semakin efektif komunikasi interpersonal anak dan orangtua, dan begitu 

juga sebaliknya. 

3.04. Populasi dan Sampling 

Populasi dan sampling berguna dalam penelitian untuk menentukan siapa 

target yang akan dijadikan subyek bagi peneliti, maka penelitian dapat lebih jelas 

dan terarah sesuai tujuannya. Populasi dan sampling juga berhubungan dengan 

metode penelitian yang dipakai dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan 

aspek-aspek dan variabel-variabel di dalamnya. 

1. Populasi 

Setiap penelitian membutuhkan adanya sejumlah orang yang akan 

peneliti gunakan sebagai obyek dalam penelitian. Peneliti perlu untuk menyelidiki 

keseluruhan populasi agar menjadi penelitian yang ideal. Populasi adalah 

kumpulan objek penelitian (Rakhmat, 2009). Populasi digunakan untuk 

menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi 

sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 

(Noor, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 17-20 

tahun yang ditemui peneliti di tiap-tiap fakultas yang ada di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, seperti di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK), 

Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD), Fakultas 

Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Komputer (FIkom), dan Fakultas Teknik 

(FT).   
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2. Sampling 

Pengambilan sampel atau sampling adalah proses memilih sejumlah 

elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat peneliti dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi 

(Noor, 2011). Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah insidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil dari 

siapa saja yang kebetulan ada atau yang sedang dijumpai peneliti dan sesuai 

dengan kriteria yang dicari (Nasution, 2014). Peneliti akan mencari subyek yang 

berkriteria yaitu remaja berusia 17-20 tahun dengan berkeliling di area kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dan menghampiri subyek yang 

dijumpai peneliti. Peneliti juga akan memastikan apakah subyek yang dijumpai 

sudah sesuai dengan kriteria (usia 17-20 tahun) atau belum dengan menanyakan 

umur subyek terlebih dahulu. 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik skala. Skala yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi 

informasi yang diberikan oleh subyek atau obyek penelitian dari menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner (Noor, 2011). Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II) untuk mengukur tingkat depresi pada remaja dan 

skala yang dibuat sendiri oleh peneliti untuk mengungkap variabel komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua. 
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1. Skala Depresi pada Remaja 

Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi pada remaja 

dalam penelitian ini adalah skala Beck Depression Inventory-II (BDI-II). Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II) diciptakan oleh Beck, Steer & Brown (1996) 

untuk menggambarkan depresi seseorang (Sorayah, 2015). Alat ukur ini dapat 

digunakan pada individu dengan usia 13 tahun ke atas (Segal et.al. dalam 

Sorayah, 2015). BDI-II terdiri dari 21 item untuk mengukur intensitas depresi 

pada orang yang sehat ataupun sakit secara fisik. Setiap item terdiri dari empat 

pernyataan yang mengindikasikan gejala depresi seperti keputusasaan, 

kegagalan masa lalu, kemurungan, perasaan bersalah, perasaan hukuman, 

kegawatan diri, tidak menyukai diri, pikiran atau keinginan untuk bunuh diri, 

agitasi, kehilangan kesenangan, menangis, kehilangan minat, tidak berharga, 

keraguan, kehilangan energi, cepat marah, kelelahan, kesulitan konsentrasi, 

perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan, dan kehilangan ketertarikan untuk 

melakukan hubungan seks. 

Penskoringan BDI-II menggunakan skala likert dengan skor 0-3 untuk tiap 

pernyataannya. Setiap nomor terdapat pilihan pernyataan yang harus dipilih 

subyek penelitian sesuai keadaan dirinya saat ini, dengan skor 0 untuk pilihan 

jawaban A, skor 1 untuk pilihan jawaban B, skor 2 untuk pilihan jawaban C, dan 

skor 3 untuk pilihan jawaban D. Skor depresi berdasarkan manual BDI-II 

dibedakan menjadi empat kategori, yaitu skor 0-13 yang mengindikasikan 

depresi minimal, skor 14-19 yang mengindikasikan depresi ringan, skor 20-28 

yang mengindikasikan depresi sedang, dan skor 29-63 yang mengindikasikan 

depresi berat (Beck, Steer & Brown dalam Sorayah, 2015). 
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2. Skala Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala 

komunikasi interpersonal untuk mengukur komunikasi interpersonal anak dan 

orangtua yang disusun oleh peneliti dari aspek-aspek komunikasi interpersonal 

menurut Devito (2011) yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan 

(equality). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

sikap yang dimodifikasi oleh peneliti untuk mengukur sikap individu yaitu 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 

sosial (Riduwan, 2015). Skala komunikasi interpersonal dalam penelitian ini 

terdiri dari item favorable dan unfavorable. Setiap pernyataan disediakan empat 

pilihan jawaban, yaitu: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan 

STS (Sangat Tidak Sesuai). Skor yang dipakai untuk item favorable yaitu SS 

(Sangat Sesuai)=4, S (Sesuai)=3, TS (Tidak Sesuai)=2, dan STS (Sangat Tidak 

Sesuai)=1, sedangkan untuk item unfavorable, yaitu: SS (Sangat Sesuai)=1, S 

(Sesuai)=2, TS (Tidak Sesuai)=3, dan STS (Sangat Tidak Sesuai)=4. Skala ini 

terdiri dari 30 item yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

Aspek Komunikasi Interpersonal 
Anak dan Orangtua 

Item 
Total 

Favorable Unfavorable 

Keterbukaan (openness) 3 3 6 
Empati (empathy) 3 3 6 
Sikap mendukung (supportiveness) 3 3 6 
Sikap positif (positiveness) 3 3 6 
Kesetaraan (equality) 3 3 6 

Total 15 15 30 
 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat diuji validitas dan 

reliabilitasnya artinya datanya terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan 
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karena isi dan hasilnya yang objektif. Uji validitas dan reliabilitas alat ukur sangat 

penting bagi suatu penelitian agar mendapat data yang valid dan reliabel.  

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas ialah suatu indeks yang dapat menunjukkan keakuratan suatu 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian artinya benar-benar mengukur apa 

yang hendak diukur dalam penelitian (Nasution, 2014). Alat ukur yang digunakan 

dapat dikatakan valid atau sahih apabila sudah dilakukan pengujian dengan uji 

korelasi antar skor tiap pertanyaan atau pernyataan dengan skor total kuesioner 

dalam alat ukur tersebut.  

Uji validitas untuk mengukur skala komunikasi interpersonal anak dan 

orangtua menggunakan teknik korelasi Product Moment dan apabila terjadi 

kelebihan bobot atau over estimate terhadap validitas item maka akan dilakukan 

pengkoreksian menggunakan teknik Part Whole. Peneliti dibantu program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 20.0 dalam 

pengolahan uji validitas. Uji validitas alat ukur BDI-II yang digunakan peneliti 

untuk mengukur depresi pada remaja telah tersedia dan telah teruji validitasnya 

sehingga peneliti tidak perlu melakukan uji validitas ulang. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Alat 

ukur yang reliabel adalah alat ukur yang hasil pengukurannya konsisten, artinya 

bila digunakan untuk mengukur berulang kali dapat menunjukkan hasil atau 

kondisi yang sama (Noor, 2011). Uji reliabilitas untuk alat ukur skala komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Cronbach Alpha dan menggunakan alat bantu program Statistical Packages for 
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Social Sciences (SPSS) for Windows versi 20.0, dan uji reliabilitas untuk alat 

ukur BDI-II telah tersedia serta telah teruji reliabilitasnya sehingga peneliti tidak 

perlu melakukan uji reliabilitas ulang. 

3.07. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk mengolah data yang di dapat dari skala 

yang telah disebarkan peneliti. Analisis data penelitian yang sudah diperoleh 

dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa 

sehingga dapat dibaca atau readable dan dapat ditafsirkan atau interpretable 

(Azwar, 2011). Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini serta 

terdapat dua variabel yang terdapat dalam penelitian ini, maka untuk mengetahui 

korelasi komunikasi interpersonal anak dan orangtua dengan kecenderungan 

depresi pada remaja dilakukan uji kuantitatif dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson dibantu program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) for Windows versi 20.0. 

  


