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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang 

digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang 

dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam, dan kini digunakan secara 

luas dalam penelitian ilmu sosial. Metode-metode kuantitatif didasarkan 

pada informasi numerik atau kuantitas-kuantitas, dan biasanya 

diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik Stoke (2007, h. 11). 

Seirama dengan Stoke, Alsa (2003, h.12-13) menyebutkan bahwa 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang 

dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan 

atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik. Sugiyono (2003, h.19) 

menambahkan bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti 

status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

kelas peristiwa pada waktu tertentu, serta untuk membuktikan penelitian 

yang telah ada. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian dalam penelitian kali ini yaitu: 

1. Variabel tergantung : Kekerasan emosional pada perempuan dalam 

berpacaran 

2. Variabel bebas : Asertivitas 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional diperlukan agar dapat memperjelas definisi 

variabel-variabel yang diteliti. Penyusunan definisi operasional 

berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kekerasan Emosional yang Dialami Perempuan dalam Berpacaran 

Tindakan non fisik mendominasi atau mengendalikan, 

mengontrol, mengintimidasi, menaklukan, merendahkan, 

menghukum atau mengucilkan yang dilakukan pacar kepada 

perempuan pasangannya, yang kemudian dalam persepsi perempuan 

menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara psikologis. 

Data diperoleh melalui skala Kekerasan emosional yang terdiri 

dari bentuk-bentuk kekerasan emosinal, meliputi dominasi, 

mengalami serangan verbal (verbal assault), harapan yang salah 

(abusive expectation), mengalami konflik atau krisis dan mengalami 

hambatan mengaktualisasikan potensi diri. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh berarti semakin positif kekerasan emosional yang didapat, 

dan sebaliknya 

2. Asertivitas 

Asertivitas adalah kemampuan dan keberanian dalam 

mengekspresikan hak, perasaan, pikiran, serta kepercayaannya secara 

langsung, jujur tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak orang 

lain. Oleh sebab itu seseorang dapat menentukan pilihan dan tujuan 

hidupnya.   
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Data diperoleh melalui skala Asertivitas yang terdiri dari 

empat aspek, meliputi aspek kemampuan menolak permintaan orang 

lain, kemampuan meminta pertolongan, kemampuan untuk 

mengekspresikan perasaan-perasaan yang positif maupun negatif 

secara wajar dan kemampuan untuk berkomunikasi. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh berarti semakin asertif seseorang, dan 

sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Pengertian populasi yang dikemukakan Sugiyono (dalam 

Sarwono, 2010, h. 35) yaitu wilayah generalisasi yang terjadi atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu, yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Seiring dengan pengertian di atas, Hadi (2000, h. 

182) menyebutkan populasi merupakan semua individu berdasar 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel untuk dapat 

digeneralisasikan. Sedangkan sampel sendiri adalah sebagian 

individu yang diselidiki. Kriteria populasi yang digunakan dalam 

penelitian kali ini yaitu mahasiswi Unika Soegijapranata Semarang 

yang sedang berpacaran. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode Incidental Sampling dengan menyebarkan skala 

Kekerasan Emosional dan Asertivitas kepada bagian elemen dari 
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populasi. Menurut Sugiyono (2009, h. 300) sampling Purposive 

adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Purposive 

sampling juga bisa berarti sampling yang menentukan target 

kelompok tertentu. Incidental adalah penelitian sekelompok subjek 

yang secara kebetulan ada atau dijumpai, kemudian subjek dapat 

mengisi skala yang disediakan (Hadi, 2007, h. 75). (Prasetyo dan 

Jannah, 2006, h. 135) menambahkan bahwa teknik penarikan sampel 

incidental sampling, didasarkan pada kemudahan. Sehingga dapat 

disimpulkan pengertian dari metode Incidental Sampling adalah 

penelitian sekelompok subjek yang secara kebetulan ada atau 

dijumpai dimana subjek sesuai dengan ciri-ciri populasi yang 

ditentukan.  

Kriteria sampel yang dipakai yaitu mahasiswi dari berbagai 

fakultas di Unika Soegijapranata Semarang yang sedang berpacaran. 

(Kelinger dan Lee 2000) menyarankan jumlah ideal sampel yang 

diperlukan untuk bisa mewakili jumlah populasi adalah 30 orang 

yang representatif terhadap kriteria populasi yang diperlukan. 

Berdasarkan metode sampling yang digunakan, penulis tidak 

memberikan batasan maksimal jumlah responden yang akan diteliti, 

akan tetapi harus lebih dari 30 responden dengan pertimbangan 

apabila terjadi eror dalam pengisian skala, jumlah sampel yang akan 

dihitung masih dapat mewakili populasi.  
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E. Metode Pengumpulan Data  

1. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan skala 

yang disebarkan pada subjek penelitian. Skala yang digunakan 

bersifat langsung dan tertutup. Responden secara langsung akan 

mengisi angket yang berisi pernyataan-pernyataan atau item-item 

beserta pilihan-pilihan jawaban untuk dipilih salah satunya (Hadi, 

2001, h. 159). 

Skala yang digunakan pada penelitian ini berisi daftar item. 

Terdapat dua skala yang akan digunakan yaitu Skala Asertivitas dan 

Skala Kekerasan Emosional pada Perempuan Berpacaran. Skala 

yang disusun terdiri dari dua kelompok item/pernyataan, yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Item favourable adalah item yang 

mempunyai nilai positif atau tinggi, sedangkan item unfavourable 

adalah item yang mempunyai nilai negatif atau rendah. 

2. Blue Print dan Cara Penilaiannya 

a. Skala Kekerasan Emosional yang dialami Perempuan Berpacaran 

Skala Kekerasan Emosional yang dialami Perempuan 

Berpacaran disusun berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan 

emosional yang dialami perempuan berpacaran, yaitu terdiri dari: 

dominasi, mengalami serangan verbal (verbal assault), harapan 

yang salah (abusive expectation), mengalami konflik atau krisis, 

dan mengalami hambatan mengaktualisasikan potensi diri. 

Setiap bentuk kekerasan emosional yang dialami 

perempuan berpacaran terdiri dari 3 item favourable dan 3 item 
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unfavourable. Keseluruhan jumlah item pada skala asertivitas ini 

yaitu 30 item. Rancangan Skala Kekerasan Emosional yang 

dialami Perempuan Berpacaran tersebut dapat dilihat pada tabel 

1, sebagai berikut: 

Tabel 1 
Blue print Skala Kekerasan Emosional  

 

No 
Bentuk Kekerasan 
Emosional pada 

Perempuan Berpacaran 

Jumlah Item Total 
Item Favourable Unfavourable 

1 Dominasi 3 3 6 

2 Mengalami serangan 
verbal 3 3 6 

3 Harapan yang salah 3 3 6 

4 Mengalami konflik/ 
krisis 3 3 6 

5 Mengalami hambatan 
mengaktualisasikan diri 3 3 6 

 Jumlah 15 15 30 
 

Penilaian Skala Kekerasan Emosional yang dialami 

Perempuan Berpacaran berdasarkan empat alternatif pilihan 

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

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan favourable, jika 

menjawab SS memperoleh nilai 4, jika menjawab S nilai 3, jika 

menjawab TS nilai 2, dan jika menjawab STS nilai 1. Sebaliknya 

pada pernyataan unfavourable, jika menjawab STS akan 

diperoleh nilai 4, jika menjawab TS nilai 3, jika menjawab S nilai 

2, dan jika menjawab SS nilai 1. 
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b. Skala Asertivitas 

Skala asertivitas disusun berdasarkan aspek-aspek 

asertivitas yang terdiri dari kemampuan berkata tidak, 

kemampuan meminta pertolongan, kemampuan untuk 

mengekspresikan perasaan-perasaan yang positif maupun negatif 

secara wajar, dan kemampuan untuk berkomunikasi. 

Setiap aspek asertivitas terdiri dari 4 item favourable dan 4 

item unfavourable. Keseluruhan jumlah item pada skala 

asertivitas ini yaitu 32 item. Rancangan Skala Asertivitas tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut: 

Tabel 2 
Blue print Skala Asertivitas 

 

No Aspek Asertivitas 
Jumlah Item Total 

Item Favourable Unfavourable 

1 
Mampu menolak 

permintaan orang lain 
4 4 8 

2 Mampu meminta tolong 4 4 8 

3 
Mampu mengekspresikan 

perasaan secara wajar 
4 4 8 

4 Mampu berkomunikasi 4 4 8 

 Jumlah 16 16 32 
 

Penilaian Skala Asertivitas berdasarkan empat alternatif 

pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan 

favourable, jika menjawab SS memperoleh nilai 4, jika 

menjawab S nilai 3, jika menjawab TS nilai 2, dan jika menjawab 

STS nilai 1. Sebaliknya pada pernyataan unfavourable, jika 
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menjawab STS akan diperoleh nilai 4, jika menjawab TS nilai 3, 

jika menjawab S nilai 2, dan jika menjawab SS nilai 1. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat keabsahan suatu alat ukur. Sebuah alat ukur dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya 

validitas alat ukur menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variable yang dimaksud 

Arikunto dalam (Rangkuti, 2008, h. 77). Sevilla (dikutip Umar, h. 

126) menambahkan bahwa validitas dalam penelitian dijelaskan 

sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau 

arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Tingkat validitas item pada penelitian kali ini akan dilihat 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson dengan 

program SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) seri 13. 

Kemudian untuk menghindari kelebihan bobot akan menggunakan 

teknik korelasi Part Whole dengan SPSS (Statistical Packages for 

Social Sciences) seri 13. 

 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 
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Reliabilitas pada alat ukur dapat memberi pengertian bahwa 

suatu alat ukur dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena alat ukur tersebut sudah baik. Alat ukur 

yang reliabel atau dapat dipercaya akan menghasilkan data yang juga 

dapat dipercaya. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataan, maka berapa kali diambil pun, hasilnya akan tetap sama 

(Arikunto dalam Rangkuti, 2008, h.75-76). Ditambahkan juga oleh 

Sevilla (dikutip Umar, 2005, h. 126) reliabilitas adalah derajat 

ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh 

instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara 

internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir 

yang ada. 

Penghitungan reliabilitas penelitian ini menggunakan program 

SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) seri 13 dengan 

teknik koefisien alpha cronbach. Koefisien alpha cronbach adalah 

suatu model internal konsistensi yang didasarkan pada korelasi inter-

item. (Wismanto, 2006, h. 78) 

 

G.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian menggunakan Koefisien 

korelasi bivariate atau korelasi product moment dari Pearson dengan 

program SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) seri 13 untuk 

mengukur keeratan hubungan antara hasil-hasil pengamatan dari 

populasi yang mempunyai dua varian (bivariate). (Santoso, 2009, h. 

304) menyatakan penghitungan ini mensyaratkan bahwa populasi asal 
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sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Korelasi 

Pearson banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval atau 

rasio dan termasuk analisis korelasi untuk statistik parametrik.  
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