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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. 

Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan angket dan data-data 

berupa angka, tabulasi, perhitungan-perhitungan yang menggunakan sejumlah 

metode analisis statistika untuk mendapat hasil akhir (Zaluchu, 2018). Peneliti 

ingin menguji hubungan antara dua variabel yaitu hubungan antara peran ayah 

dengan kontrol diri pada mahasiswa, maka dari itu peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif korelasional.  

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian  

Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, maka diperlukan 

mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Variabel 

yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas 

dan variabel tergantung. Variabel bebas pada penelitian ini  adalah peran ayah 

dan variabel tergantung yang digunakan pada penelitian ini adalah kontrol diri. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Kontrol Diri pada Mahasiswa 

Kontrol diri pada mahasiswa adalah kemampuan yang dimiliki individu berusia 

18-22 tahun yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk bisa 
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mengendalikan tingkah laku, menafsirkan informasi atau peristiwa yang 

berbahaya, dan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sehingga individu 

dapat menghindari hal yang tidak diinginkan, membentuk individu menjadi lebih 

baik secara kebiasaan serta dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan 

tindakan menyimpang. Data kontrol diri pada mahasiswa diperoleh melalui skala 

kontrol diri yang disusun berdasarkan tiga aspek kontrol diri, yaitu kontrol perilaku 

(behavior control), kontrol kognitif (cognitive control), dan kontrol keputusan 

(decisional control). Semakin tinggi skor kontrol diri pada mahasiswa, 

menunjukan bahwa mahasiswa memiliki kontrol diri yang tinggi, demikian 

sebaliknya. 

3.3.2. Peran Ayah 

Peran ayah adalah dimana seorang ayah melakukan peran atau tugasnya 

untuk mendidik, membimbing, melindungi, memberikan kasih sayang kepada 

anak sehingga secara fisik maupun psikologis anak dapat bertumbuh dengan 

baik ke arah positif. Data peran ayah diperoleh melalui skala peran ayah yang 

disusun berdasarkan peranan ayah, yaitu pendukung finansial, jadi teman bagi 

anak, pemberi kasih sayang, pengajar dan teladan bagi anak, mengawasi dan 

mengajarkan kedisiplinan, pelindung, konsultan dan penasehat, dan pendukung 

keberhasilan anak. Semakin tinggi skor peran ayah, menunjukan bahwa peran 

ayah yang dialami mahasiswa tinggi, demikian sebaliknya. 

 

3.4. Populasi dan Teknik Sampling 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 
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yang berada di wilayah generalisasi (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa laki-laki universitas katolik soegijapranata Semarang 

dengan rentang usia 18-22 tahun yang tinggal bersama orangtua dan orangtua 

dalam kondisi utuh atau tidak bercerai. 

3.4.2. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini non-probability sampling dengan 

bentuk pengambilan sampel berupa Incidental Sampling. Teknik Incidental 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan kebetulan, yaitu siapa saja 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti, selama peneliti beranggapan bahwa 

seseorang layak menjadi sumber data maka dapat digunakan sebagai sampel 

(Zaluchu, 2018). 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala kontrol diri dan skala 

peran ayah. Model skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut Sugiyono (2017) skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti. Skala likert yang digunakan 

menjadi dua kelompok item yaitu item positif (favorable) dan item negatif 

(unfavorable). Item favorable merupakan item yang sesuai atau mendukung tema 

penelitian yang diukur, sedangkan item unfavorable merupakan item yang 

bertentangan atau tidak mendukung tema penelitian yang diukur (Azwar, 2017a). 
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3.5.2. Blueprint dan Cara Penilaian 

Skala Kontrol diri mahasiswa memiliki beberapa pernyataan yang terdiri 

dari pernyataan favorable dan unfavorable dengan menggunakan aspek-aspek 

dari kontrol diri. Aspek-aspek kontrol diri mahasiswa yang digunakan peneliti 

adalah kontrol perilaku, kontrol kognitif, kontrol keputusan.  

Tabel 3.1. Blueprint Skala Kontrol Diri  

Aspek-aspek Kontrol Diri 
Item 

Total Item 
Favorable Unfavorable 

Kontrol Perilaku 
Kontrol Kognitif  
Kontrol Keputusan 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

Total 9 9 18 

 

Sistem penilaian skala kontrol diri mahasiswa memiliki skor 1 hingga 4. 

Pada pernyataan favorable jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 1, 

jawaban Tidak Sesuai (TS) dengan skor 2, jawaban Sesuai (S) dengan skor 3, 

jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 4. Kemudian untuk pernyataan 

unfavorable jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 1, jawaban Sesuai (S) 

dengan skor 2, jawaban Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3, jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS) dengan skor 4. 

Skala peran ayah memiliki beberapa pernyataan yang terdiri dari 

pernyataan favorable dan unfavorable yang disusun berdasarkan peranan ayah 

menurut Hart (dalam Yuniardi, 2009) yaitu pendukung finansial, jadi teman bagi 

anak, pemberi kasih sayang, pengajar dan teladan bagi anak, mengawasi dan 

mengajarkan kedisiplinan, pelindung, konsultan dan penasehat, dan pendukung 

keberhasilan anak. 

Tabel 3.2. Blueprint skala Peran Ayah 

Peran ayah 
Item 

Total Item 
Favorable Unfavorable 
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Pendukung finansial 
Jadi teman bagi anak 
Pemberi kasih sayang 
Pengajar dan teladan bagi anak 
Mengawasi dan mengajarkan 
kedisiplinan 
Pelindung 
Konsultan dan Penasehat 
Pendukung keberhasilan anak 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 

Total 16 16 32 

 

Sistem penilaian skala peran ayah memiliki skor dari skor 1 hingga 4. 

Pada pernyataan favorable jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 1, 

jawaban Tidak Sesuai (TS) dengan skor 2, jawaban Sesuai (S) dengan skor 3, 

jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 4. Kemudian untuk pernyataan 

unfavorable jawaban Sangat Sesuai (SS) dengan skor 1, jawaban Sesuai (S) 

dengan skor 2, jawaban Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3, jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS) dengan skor 4. 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Suatu alat ukur dapat digunakan atau tidak, ditentukan oleh tingkat 

validitasnya. Validitas berasal dari kata validity berarti seberapa tepat dan cermat 

suatu alat ukur di dalam melakukan fungsi pengukurannya. Suatu alat ukur 

memiliki validitas tinggi berarti hasil ukur menghasilkan data sesuai dengan 

tujuan pengukuran, sedangkan validitas rendah berarti hasil ukur tidak sesuai 

atau tidak relevan dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2017b). Penelitian ini 

menggunakan korelasi Product Moment dari Karl Pearson untuk menghasilkan 

koefisien korelasi dan menguji ketepatan dari alat ukur yang digunakan. Teknik 

korelasi Product Moment kemudian dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi Part Whole dengan tujuan untuk mendapatkan skor murni validitas item.  
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Reliabilitas merupakan ukuran untuk menunjukan seberapa tinggi suatu 

instrumen dapat dipercaya. Instrumen bisa dinyatakan reliabel jika instrumen 

menjadi alat ukur yang tepat dan konsisten (Zaluchu, 2018). Cara menguji 

reliabilitas alat ukur pada penelitian ini dengan menggunakan teknik koefisien 

Alpha Cronbach.   

 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan antara 

peran ayah dengan kontrol diri pada mahasiswa adalah metode statistika karena 

data yang diperoleh berupa angka. Untuk mengetahui hubungan antara peran 

ayah dengan kontrol diri mahasiswa, peneliti menggunakan teknik analisis 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 


