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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

Identifikasi variabel yang terdapat dalam penelitian 

ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan metode 

pengambilan data dan analisis data. Pengidentifikasian terhadap 

variabel-variabel penelitian akan menentukan alat pengumpulan data 

dan anlisis data yang dipergunakan.  

Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Varibel Tergantung :  Depresi pada Remaja. 

b. Variabel Bebas  :  Pola Asuh Otoriter Orang Tua. 

 

B. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel penelitian ini dimaksudkan 

untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran mengenai data 

yang dikumpulkan serta menghindari kesalahan dalam menentukan 

pengukuran data. 

1. Depresi Pada Remaja 

Depresi pada remaja adalah perasaan atau emosi dengan 

komponen psikologis seperti rasa sedih, susah, merasa tidak berguna, 

gagal, tidak berpengharapan, putus asa, penyesalan atau berbentuk 

penarikan diri, kegelisahan atau agitasi yang dialami oleh mereka 

yang telah mengalami masa transisi, dimana pada masa transisi 
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tersebut terdapat perubahan-perubahan seperti perubahan biologis, 

kognitif dan sosial-emosional.  

Depresi pada remaja diungkap dengan menggunakan skala 

modifikasi dari The Beck Depression Inventory (BDI) yang telah 

diadaptasi dalam bahasa Indonesia (Burns, 1988, h.12). semakin 

tinggi skor skala, maka semakin berat pula depresi yang dialami, dan 

sebaliknya.  

2. Pola Asuh Otoriter Orang Tua 

Pola asuh otoriter orang tua adalah pola asuh yang diterapkan 

orang tua, dimana orang tua membuat batasan dan kendali yang 

tegas terhadap remaja. Orang tua beranggapan bahwa mereka selalu 

benar, tidak mau menerima kritikan dari siapapun. Orang tua 

memberikan peraturan-peraturan yang kaku dan anak diwajibkan 

untuk patuh terhadap peraturan tersebut. Pada pola asuh otoriter ini, 

orang tua jarang bahkan hampir tidak pernah memberikan pujian 

atau hadiah apabila anak telah melakukan apa yang diperintahkan 

mereka.  

Pola asuh orang tua yang otoriter akan diungkap dengan 

menggunakan skala yang disusun oleh peneliti berdasarkan pada 

komponen-komponen pola asuh otoriter, yaitu : pendidikan bersifat 

kaku, hukuman dan pujian, kontrol terhadap anak kaku, kurangnya 

saling pengertian dan kurangnya kesempatan anak mengeluarkan 

pendapat. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala pola asuh 

otoriter, berarti semakin tinggi pula pola asuh otoriter yang 

diterapkan, dan sebaliknya.  
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C. Subyek Penelitian  

1. Populasi 

Hadi (2001, h.70) mengatakan bahwa populasi adalah 

sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang 

sama. Sedangkan menurut Wasito, dkk (1995, h.49) populasi 

merupakan keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau 

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik 

tertentu dalam penelitian.  

Di dalam penelitian ini, populasi penelitian memiliki ciri-ciri 

sebagi berikut : 

a. Siswa-siswi kelas XI SMU Don Bosco Semarang. 

b. Masih mempunyai orang tua lengkap. 

c. Tinggal serumah dengan orang tua.  

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki (Wasito, dkk, 1995, h. 54). Metode 

pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang 

merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data 

sesungguhnya, dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran 

populasi agar dapat diperoleh sampel yang representatif atau 

benar-benar mewakili populasi (Nawawi, 1994, h.152). Metode 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Cluster insidental 

Sampling.  
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D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode Skala. Istilah skala lebih banyak dipakai 

untuk menamakan alat ukur afektif (Azwar, 1999, h.3).  

Karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi yaitu 

stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap 

indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Dalam hal ini, 

meskipun subyek yang diukur memahami pertanyaan atau 

pernyataannya, namun tidak mengetahui arah jawaban yang 

dikehendaki oleh pertanyaan yang diajukan sehingga jawaban yang 

diberikan akan tergantung pada interpretasi subyek terhadap 

pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif (Azwar, 

1999, h.4). 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa skala yang dibuat sendiri oleh peneliti untuk mengungkap 

variabel pola asuh orang tua yang otoriter dan variabel depresi 

remaja. 

1. Skala Depresi Pada Remaja 

Skala depresi ini dibuat untuk mengukur taraf depresi pada 

remaja. Skala yang digunakan adalah skala modifikasi dari The 

Beck Depression Inventory (BDI) yang diciptakan oleh Beck 

pada tahun 1978 (Burns, 1998, h.12). Modifikasi dari skala ini 

terletak pada :  

a. Instruksinya. Pada skala BDI asli subyek diperbolehkan 
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memilih lebih dari satu pernyataan, tetapi pada skala 

modifikasi dari BDI ini subyek hanya diperkenankan memilih 

satu pernyataan karena untuk menghindari keragu-raguan, 

yaitu apakah subyek benar-benar mengungkapkan keadaan 

subyek yang sebenarnya.  

b. Perubahan Kalimat. Kalimat-kalimat dalam pernyataan setiap 

item disesuaikan dengan tingkatan usia remaja yang menjadi 

subyek dalam penelitian ini. Perubahan yang terdapat dalam 

skala BDI ini dimaksudkan agar sesuai dengan maksud 

penelietian ini.  

c. Pada skala BDI yang asli, yang diberi skor adalah skor 

pernyataan yang tertinggi yang dipilih oleh subyek. Hal ini 

menimbulkan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan 

apakah skor yang diperoleh subyek benar-benar 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pada skala 

modifikasi ketiga nilai tidak dicantumkan pada lembar skala 

karena untuk menghindari agar subyek tidak cenderung 

memilih pernyataan dengan nilai yang rendah.  

Skala BDI ini terdiri dari 21 item yang menggambarkan 

21 kategori sikap dan manifestasi gejala depresi yang terdiri dari 

empat pernyataan dengan tingkat skor antara 0-3. pernyataan 

tersebut menggambarkan tingkat intensis gejala sebagai berikut :  

a. 0 berarti tidak ada gejala depresi.  

b. 1 berarti ada gejala depresi ringan.  

c. 2 berarti ada gjala depresi sedang.  
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d. 3 berarti ada gejala depresi berat. 

Tabel 1. Rancangan Skala Depresi Pada Remaja 

Manifestasi  Gejala  Jumlah  
Emosi  • Keadaan sedih. 

• Menangis. 
• Mudah tersinggung. 
• Perasaan Pesimis. 
• Perasaan tidak puas. 
• Perasaan bersalah. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kognitif  • Perasaan dihukum. 
• Gagal. 
• Kebencian terhadap diri 

sendiri. 
• Menyalahkan diri sendiri. 
• Penyimpangan citra 

tubuh. 

1 
1 
1 
 
1 
1 

Motivasional  • Keinginan untuk bunuh 
diri. 

• Menarik diri dari 
hubungan sosial. 

• Tidak mampu mengambil 
kesimpulan. 

• Kemunduran dalam 
pekerjaan. 

1 
1 
 
1 
 
1 

Vegetatif dan 
Fisik  

• Gangguan tidur. 
• Kelelahan. 
• Kehilangan selera makan. 
• Penurunan berat badan. 
• Gejala-gejala 

psikosomatis. 
• Kehilangan libido. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Total  21 
 

2. Skala Pola Asuh Otoriter Orang Tua 

Skala pola asuh otoriter orang tua mempunyai tujuan untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat pola asuh otoriter yang 

diterapkan oleh orang tua. Skala ini disusun berdasarkan 
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komponen-komponen pola asuh otoriter orang tua, yaitu :  

a. Pendidikan bersifat kaku. 

b. Hukuman dan  Pujian. 

c. Kontrol terhadap anak kaku. 

d. Kurangnya saling pengertian. 

e. Kurangnya kesempatan anak mengeluarkan pendapat. 

Skala pola asuh otoriter orang tua ini dibuat dengan empat 

kategori pilihan jawaban, yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan 

dalam skala disusun dalam dua macam, yaitu pernyataan 

favorable dan unfavorable. Untuk jawaban terhadap butir yang 

tergolong favorable, subyek memperoleh skor 4 jika menjawab 

sangat sesuai, skor 3 untuk pilihan sesuai, skor 2 untuk pilihan 

tidak sesuai, dan skor 1 untuk pilihan sangat tidak sesuai. 

Sebaliknya jawaban terhadap butir yang unfavorable, subyek 

memperoleh skor 1 jika menjawab pilhan sangat sesuai, skor 2 

untuk pilihan sesuai, skor 3 untuk pilihan tidak sesuai, dan skor 4 

untuk pilihan sangat tidak sesuai.  
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Tabel 2. Rancangan Item Skala Pola Asuh Otoriter Orang Tua 

Jumlah Item Komponen-
komponen Favorable Unfavorabl

e 

Jumlah  
Item 

Pendidikan bersifat 
kaku 4 4 8 

Hukuman dan  
Pujian 4 4 8 

Kontrol terhadap 
anak kaku 4 4 8 

Kurangnya saling 
pengertian 4 4 8 

Kurangnya 
kesempatan anak 
mengeluarkan 
pendapat 

4 4 8 

Jumlah  20 20 40 

 

 

E. Uji Coba Alat Ukur  

1. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2000, h.95) validitas alat ukur adalah seberapa jauh 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu alat tes dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi bila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukur sesuai 

dengan tujuan pengukuran.  

Adapun cara yang paling banyak dipergunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur menurut Ancok (1987, h.13) 

adalah dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh setiap item 

dengan skor totalnya. Kriteria validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas konstrak (construct validity) yang 
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menunjukkan sejauhmana skor-skor hasil pengukuran dengan 

instrumen yang dipersoalkan itu merefleksikan konstruksi teoritis 

yang mendasari penyusunan alat ukur tersebut (Suryabrata, 2002, 

h.29). 

Koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya 

haruslah signifikan, dan untuk memperoleh koefisien antara skor 

item dengan skor totalnya, maka digunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson (Guilford, 1973, h.241). 

Adapun rumus Product Moment adalah sebagai berikut :  

 
( ) ( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ... YYNXXN

YXXYN
rxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=  

 
Keterangan :  

xyr  : Koefisien Korelasi Antara Skor Item dengan Skor 
Total. 

XΣ  : Jumlah Skor Item. 
YΣ  : Jumlah Skor Total. 
XYΣ  : Jumlah Hasil Kali Skor Item dengan Skor Total. 

N : Jumlah Subyek. 
 

Untuk mengurangi kelebihan bobot atau over estimate 

terhadap validitas item maka perlu dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi Part Whole. Kelebihan bobot 

atau over estimate bisa terjadi karena pada saat menghitung 

korelasi suatu item dengan skor total, item yang dihitung 

tersebut juga masuk ke dalam skor total. Rumus korelasi Part 

Whole adalah sebagai berikut : 
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( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( )( )yxxyxy

xyxy
pq

SDSDrSDSD

SDSDr
r

222 −+

−
=  

 
Keterangan :  

xyr   : Koefisien Korelasi Sebelum Dikoreksi. 

ySD  : Standar Deviasi Skor Total. 

xSD  : Standar Deviasi Skor Item. 

pqr   : Koefisien Korelasi Setelah Dikoreksi. 
 
 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Ancok 1987, reliabilitas suatu alat ukur adalah 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan serta dapat 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik Uji Reliabilitas Alpha 

Cronbach. Menurut Azwar (2000, h. 28) teknik ini dapat 

memberikan harga lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas 

yang tinggi. Hasil reliabilitas dengan menggunakan teknik ini 

lebih cermat, karena dapat mendekati hasil yang sebenarnya. 

Adapun formula Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :  

 











 Σ

−








−
=

2

2

1
1

x

j

s

s

k
kα  

Keterangan :  
α  : Kofisien Reliabilitas Alpha. 
k   : Banyaknya Belahan Tes. 

2j
s  : Varians Belahan. 

2x
s  : Varians Skor Tes. 
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F. Metode Analisis Data 

Setelah data-data dikumpulkan, maka perlu dilakukan 

analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan data dari 

penyebaran skala yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil dari 

analisis data nantinya dapat dipakai untuk mengetahui apakah 

hipotesis diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini data yang 

diproleh dianalisis dengan menggunakan teknik statistik yaitu 

dengan menggunakan korelasi Product Moment dengan rumus : 

( ) ( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ... YYNXXN

YXXYN
rxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=  

 
Keterangan :  

xyr  :  Koefisien korelasi antara pola asuh otoriter orang  
tua dengan depresi pada remaja. 

XΣ  :  Jumlah Skor pola asuh otoriter orang tua. 
YΣ  :  Jumlah Skor depresi pada remaja. 
XYΣ  :  Jumlah perkalian antara skor pola asuh otoriter   

orang tua dengan depresi pada remaja. 
N :  Jumlah Subyek. 
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