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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Jenis Penelitian 

          Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Azwar (2016), penelitian yang dilakukan 

dengan pendekatan kuantitatif menekankan proses analisisnya pada data-data 

angka yang diolah secara statistika dan akan memperoleh signifikansi hubungan 

antarvariabel yang diteliti ataupun signifikansi perbedaan kelompok  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

        Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1. Variabel tergantung : Sikap Asertif pada remaja yang mengalami 

kekerasan dalam pacaran 

2. Variabel bebas : Harga diri  

3.3.     Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Sikap Asertif pada remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran 

   Sikap asertif pada remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran 

adalah kemampuan sikap untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, 

dirasakan dan dipikirkan secara jujur kepada orang lain namun dengan tetap 

menjaga serta menghargai hak dan perasaan pihak lain sewaktu mengalami 

tindakan kekerasan baik fisik, seksual, emosional maupun psikologis yang 

dilakukan salah satu pihak di dalam hubungan pacaran. Data dari variabel ini 

dapat diperoleh dari skala yang diungkap berdasarkan aspek-aspek sikap asertif 

yaitu penolakan (compliance), lama bicara (duration of reply), intonasi bicara 
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(loudness), kemampuan mengubah perilaku orang lain (request for new 

behavior), emosi (affect), jeda waktu untuk merespon (latency of response) dan 

perilaku non verbal (non verbal behavior). Semakin tinggi skor skala yang 

diperoleh, maka semakin tinggi pula sikap asertif individu.  

         3.3.2.  Harga diri  

    Harga diri adalah penilaian pada diri sendiri yang dapat berupa penolakan 

ataupun penerimaan terhadap diri sendiri serta menunjukkan bahwa dirinya 

berarti atau berharga berdasarkan nilai dirinya.Variabel harga diri ini diukur 

dengan menggunakan Skala Harga Diri yang diungkap berdasarkan aspek-

aspek harga diri yaitu keberartian (Significance), kemampuan (competence), 

kekuatan (power), dan kebajikan (virtue). Semakin tinggi skor skala menunjukkan 

semakin tinggi harga diri individu.  
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3.4.   Subjek Penelitian 

        3.4.1. Populasi 

    Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-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, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah remaja akhir yang 

mengalami kekerasan dalam pacaran di Semarang. Karakteristik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pernah/sedang mengalami kekerasan 

dalam pacaran dan termasuk remaja akhir yang berusia 19-23 tahun. 

        3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel  

       Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Teknik samping yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019).  

3.5.  Metode pengumpulan data  

         Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode skala. Sugiyono 

(2019) mengatakan skala pengukuran adalah suatu kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan pendek panjangnya interval yang 

ada di dalam alat ukur, sehingga akan menghasilkan data kuantitatif jika alat ukur 

tersebut digunakan dalam pengukuran. Skala banyak digunakan untuk mengukur 

aspek-aspek kepribadian atau aspek kejiwaan yang lain. Skala pada penelitian 

ini akan dibuat dalam dua arah item, yaitu item favourable dan unfavorable. 
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Dalam penelitian ini skala akan dibagikan dengan menggunakan format google 

form. 

3.5.1.  Skala sikap asertif pada remaja yang mengalami kekerasan dalam 

pacaran 

       Skala Sikap Asertif disusun bertujuan untuk mengungkap seberapa tinggi 

perilaku asertif pada remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Skala 

Sikap Asertif disusun berdasarkan aspek-aspek, yaitu penolakan (compliance), 

lama bicara (duration of reply), intonasi bicara (loudness), kemampuan 

mengubah perilaku orang lain (request for new behavior), emosi (affect), jeda 

waktu untuk merespon (latency of response) dan perilaku non verbal (non verbal 

behavior). 

        Penyusunan skala Sikap Asertif terdiri dari 28 item, yang terdiri dari 14 

item pernyataan favourable dan 14 item pernyataan unfavourable. Setiap item 

dalam skala tersebut disediakan empat alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai  (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Sistem 

penilaian skala penelitian ini bergerak dari satu sampai empat. Item yang 

termasuk favourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab sangat 

sesuai (SS), skor 3 jika menjawab sesuai (S), skor 2 jika menjawab tidak sesuai 

(TS), dan skor 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang 

termasuk unfavourable juga disediakan empat alternatif jawaban yaitu, sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Tetapi 

berbeda dengan pernyataan favorable, pada pernyataan unfavorable subjek 

akan memperoleh skor 4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS), skor 3 jika 

menjawab tidak sesuai (TS), skor 2 jika menjawab sesuai (S), dan skor 1 jika 

menjawab sangat sesuai (SS). Skala Sikap Asertif dapat dilihat pada tabel 3.01. 



30 
 

 
 

Tabel 3.01. Blueprint skala Sikap Asertif 

Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Penolakan 2 2 4 
Lama bicara 2 2 4 

Intonasi bicara 2 2 4 
Kemampuan 

mengubah perilaku 
orang lain 

2 2 4 

Emosi 2 2 4 
Jeda waktu untuk 

merespon 
2 2 4 

Perilaku non verbal 2 2 4 

Jumlah 14 14 28 

 

3.5.2. Skala Harga diri  

            Skala ini disusun bertujuan untuk mengungkap harga diri dalam remaja 

yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Skala Harga Diri disusun 

berdasarkan aspek-aspek, yaitu keberartian (Significance), kemampuan 

(competence), kekuatan (power), dan kebajikan (virtue). 

   Penyusunan skala Harga Diri terdiri dari 24 item, yang terdiri dari 12 item 

pernyataan favourable dan 12 item pernyataan unfavorable. Setiap item dalam 

skala tersebut disediakan empat alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Sistem penilaian 

skala penelitian ini bergerak dari satu sampai empat. Item yang termasuk 

favourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab sangat sesuai (SS), 

skor 3 jika menjawab sesuai (S), skor 2 jika menjawab tidak sesuai (TS), dan 

skor 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang termasuk 

unfavourable juga disediakan empat alternatif jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Tetapi berbeda 

dengan pernyataan favourable, pada pernyataan unfavourable subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS), skor 3 jika 
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menjawab tidak sesuai (TS), skor 2 jika menjawab sesuai (S), dan skor 1 jika 

menjawab sangat sesuai (SS). Skala Harga Diri dapat dilihat pada tabel 3.02. 

Tabel 3.02 Blueprint Skala Harga Diri 

Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Keberartian 3 3 6 
Kemampuan 3 3 6 

Kekuatan 3 3 6 
Kebajikan 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur  

3.6.1.Uji Validasi Alat ukur  

          Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan valid apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukuranya yang sesuai dengan maksud dari pengukuran 

tersebut (Azwar, 2015). Menurut Suryabrata (2016), validitas soal (item validity) 

adalah derajat kesesuaian antara sesuatu soal dengan perangkat soal-soal lain. 

Ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor pada soal itu dengan skor pada 

perangkat soal (item-total correlation). Perhitungan korelasi antara skor masing-

masing item dengan skor total (item-total correlation) dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson. Seperti yang 

dikatakan Azwar (2015), bahwa bagi skala-skala yang setiap itemnya diberi skor 

pada level interval dapat digunakan formula koefisien korelasi product-moment 

Pearson. Hasil penghitungan korelasi product-moment dari Person tersebut di 

atas masih menghasilkan angka kelebihan bobot sehingga perlu dikoreksi 

dengan menggunakan teknik korelasi part whole (corrected item-total 

correlation). 
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3.6.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur  

          Reliabilitas menunjukkan hasil pengukuran sesuatu yang dapat dipercaya 

jika diperoleh hasil yang sama dalam beberapa kali pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama (Azwar, 2015). Uji reliabilitas Skala Harga Diri 

dengan Skala Sikap Asertif menggunakan teknik koefisien Alpha dan Cronbach .  

3.7. Metode Analisis Data  

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik 

Korelasi Product Moment yang digunakan untuk mengetahui hubungan harga diri 

dengan sikap asertif pada remaja yang mengalami kekerasan dalam pacaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


