
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penilitan 

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain korelasional. Penelitian kuantitatif yaitu, penelitian berupa 

angka- angka serta menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2012). Sedangkan 

penelitian korelasional adalah penelitian yang mengumpulkan data dalam 

menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel pada penelitian ini 

adalah variabel tergantung yaitu pola asuh orangtua authoritative dan adversity 

quotient. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 

orangtua authoritative dan adversity quotient pada siswa SMP X di Surabaya. 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas : Pola asuh orangtua authoritative  

Variabel bebas adalah variabel yang memberikan dampak pada variabel lain 

(Martono, 2011). Variabel bebas pada penelitian adalah pola asuh orangtua 

authoritative. Menurut Baumrind (dalam Kimble Blakely, 2014) pola asuh orangtua 

authoritative adalah pola asuh yang mendukung dengan mengungkapkan perasaan 

sayang dan peduli terhadap anak-anaknya namun tetap mengontrol perilaku anak-

anaknya.  Pola asuh authoritative terdiri dari tiga aspek yaitu, orangtua memberikan 

kebebasan pada anak untuk berpendapat (communication), orangtua yang 



menunjukkan kasih sayang pada anak (warm), dan orangtua memberikan aturan 

dengan mengontrol anak (control). 

Skor total yang  diperoleh individu pada skala pola asuh orangtua 

authoritative adalah menunjukkan tinggi rendahnya penerapan pola asuh orangtua 

authoritative pada anak. Semakin tinggi skor total pola asuh orangtua authoritative 

maka semakin tinggi pula gaya pola asuh orangtua authoritative pada anak. 

Sebaliknya semakin rendah skor total pola asuh orangtua authoritative maka 

semakin rendah pula gaya pola asuh orangtua authoritative. 

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel tergantung :adversity quotient 

Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah adversity quotient (AQ). Adversity 

quotient (AQ) adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi sulit serta 

mengubah kesulitan tersebut menjadi peluang untuk meraih kesuksesan (Stoltz, 

2000). Menurut Stoltz (2000) AQ dapat diukur dengan empat dimensi yaitu control, 

seberapa mampu seseorang bertahan dari setiap masalah. Semakin tinggi individu 

dapat mengontrol dirinya semakin tinggi pula dia bertahan dalam masalah yang 

dihadapi. Origin dan ownership (O₂), seberapa mampu seseorang melihat sebuah 

masalah dan mengakui kesalahan- kesalahannya. Individu dikatakan memiliki O₂ 

yang tinggi jika dia mampu melihat masalah dan melihat bagian- bagian dari 

kesalahannya. Reach, seberapa mampu individu dapat menjangkau sampai dimana 

masalah mempengaruhi aspek kehidupan yang lain. Semakin tinggi reach pada 



individu maka masalah yang dihadapi tidak mempengaruhi kehidupan pribadi 

laiinya. Endurance,seberapa mampu individu memaknai situasi dalam setiap 

kejadian. Semakin tinggi endurance pada individu, maka dia melihat masalah yang 

dihadapinya dapat dijadikan pelajaran untuk diperbaiki kedepannya. 

Skor total yang diperoleh individu pada skala AQ menunjukkan tinggi 

rendahnya tingkat AQ yang dimiliki individu. Semakin tinggi skor total yang 

diperoleh yang ditunjukkan pada alat ukur ini, maka semakin tinggi pula tingkat 

AQ yang dimiliki individu. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh 

pada alat ukur ini, maka semakin rendah pula tingkat AQ yang dimiliki individu. 

3.3 Insrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan alat pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan skala untuk mengumpulkan data dari 

responden, skala yang digunakan untuk mengukur hubungan pola asuh orangtua 

authoritative dan adversity quotient (AQ). Skala dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert untuk variabel pola asuh orangtua authoritative dan adversity quotient. 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengetahui sikap dan ke 

konsistenan sikap responden terhadap suatu objek sosial (Azwar, 2005). Skala pada 

item ini tersusun dari empat opsi jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Pernyataan yang diberikan pada 

penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu favorable dam unfavorable. Berikut ini 



adalah tabel skor untuk setiap pilihan jawaban pada pernyataan favorable dan 

unfavorable.  

Tabel 3.1 

Skor Skala Likert 

Jawaban Skor Favorable Skor Unfavorable 

Sangat Tidak Setuju 1 1 

Tidak Setuju 2 2 

Setuju 3 3 

Sangat Setuju 4 4 

 

3.3.2 Skala pola asuh orangtua 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert yang tersusun dari 

pernyataan sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S),  sangat setuju 

(SS). Penelitian ini menggunakan skala hasil modifikasi alat ukur Parenting Styles  

& Dimensions Questionnaire (PSDQ) yang dikembangkan oleh Robinson, 

Mandelco, Olsen & Hart, 2001 (dalam Önder dan Gülay, 2009). Skala ini 

merupakan skala yang dirancang untuk orangtua (parenting style), kemudian 

peneliti memodifikasi untuk remaja (adolescene). Skala pola asuh orangtua PSDQ 

yang dipakai dalam penelitian ini terdiri 15 item favorabel pernyataan authoritative 

dari 32 item PSDQ ( authoritative, authoritarian,permissive dan uninvolved). 

 

 

Tabel 3.3.2 



Blue Print Skala Pola Asuh OrangtuaPSDQ. 

 

3.3.3 Skala Adversity Quotient (AQ) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala likert yang tersusun dari 

pernyataan sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S),  sangat setuju 

(SS).Penlitian ini menggunakan skala dari Kusumawati (2017) yang telah 

dimodifikasi oleh peneliti. Item pada skala ini terdiri dari 18 favorable dan 12 

unfavorable. 

Tabel 3.3.3 

Blue Print Skala Adversity quotient (AQ) 

No Aspek Fanvorable Unfanvorable Jumlah item 

1 Control 1, 2, 13, 14, 25, 26 7,8,19,20 10 

2 origin dan 

ownership 

3, 4, 15, 16, 27, 28 9,10,21,22 10 

3 Reach 5, 17, 29 11,23 5 

4 Endurance 6, 18, 30 12,24 5 

 Jumlah item 18 12 30 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

No Aspek Favorable Jumlah Item 

1 Warm 1,7,12,14,27 5 

2 Communication 5,11,25,29,31 5 

3 Control 3,9,18,21,22 5 

Jumlah Item                         15 



Validitas berasal dari kata validity yang artinya, yaitu ukuran pada tes atau 

skala untuk menunjukkan tingkat keakuratan dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Dalam pengukuran ini, akurat berarti ketepatan suatu tes atau 

skala, yang jika tes data yang dihasilkan tidak relevan pada tujuan pengukurannya 

maka diartikan memiliki validitas rendah (Azwar,2013). Uji validitas di lakukan 

dengan cara mengkorelasikan skor item dan skor tetap item dari setiap skala, yaitu 

skala pola asih orangtua authoritative dan skala adversity quotient. Uji validitas 

menggunakan Pearson Product Moment dengan menggunakan bantuan SPSS. 

Suatu item dikatakan valid jika korelasi ≥ 0,3 dan p <0,05 (Azwar,2013) 

Reliabilitas atau reliability adalah suatu alat ukur yang baik apabila dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap subjek yang memperoleh hasil yang relatif sama 

pula (Azwar, 2013). Uji reliabilitas menggunakan metode alpha cronbach dengan 

menggunakan program SPSS. Suatu item dikatakan reliabel jika memenuhi nilai ≥ 

0,7 (Azwar ,2013).  

3.4.1 Skala Pola Asuh Orangtua 

 Önder dan Gülay (2009) menguji validitas dan reliabilitas parenting styles 

& dimensions questionnaire. Uji reliabiltas dimensi authoritative pada skala 

parenting styles & dimensions menghasilkan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha 

sebesar 0.84. Hasil uji validitas menggunakan korelasi antara skor aitem dan skor 

total aitem menunjukkan aitem memiliki koefisien korelasi mulai dari 0.28 sampai 

0.63. 



 Dari hasil yang dilakukan dalam penelitian aitem authoritative, skala 

parenting styles & dimensions dinyatakan valid karena koefisien korelasi antara 

skor aitem dan skor total aitem atau nilai CITC yaitu dengan rentang 0.379 sampai 

0.597. Skala ini dinyatakan valid dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.821 dan 

berdasarkan angka CITC disimpulkan aitem pada skala parenting styles & 

dimensions memiliki butir- butir yang valid karena berada pada  > 0.3. 

3.4.1 Skala Adversity quotient 

 Kusumawati (2017) menguji validitas dan reliabilitas adversity quotient. Uji 

reliabiltas skala adversity quotient menghasilkan koefisien reliabilitas Cronbach 

Alpha sebesar 0.70. Hasil uji validitas menggunakan korelasi antara skor aitem dan 

skor total aitem menunjukkan aitem memiliki koefisien korelasi mulai dari 0.33 

sampai 0.60. 

 Dari hasil yang dilakukan dalam penelitian aitem adversity quotient 

koefisien korelasi antara skor aitem dan skor total aitem atau nilai CITC yaitu 

dengan rentang 0.20 sampai 0.48. Skala ini dinyatakan valid dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.791.  

3.5 Target populasi, sampel dan teknik pengambilan sampling 

3.5.1 Target populasi dan sampel 

Populasi adalah semua subjek yang ada dalam satu wilayah serta sesuai 

dengan standar yang berhubungan pada apa yang akan diteliti peneliti 

(Martono,2011). Sampel adalah bagian dari populasi dengan karakteristik yang 



sama untuk dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu yang mewakili dari 

jumlah populasi (Martono,2011). Populasi dan sampel  pada penelitian ini adalah 

sebanyak 170 orang siswa yang bersekolah di SMP X Surabaya. 

3.5.2 Teknik pengambilan sampling 

Teknik pengambilan sampling adalah teknik yang digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel dan dijadikan sumber saat pengambilan data 

(Margono,2007). Dalam penelitian ini,  peneliti menggunakan total population 

study. Teknik ini adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi 

yang ada (Sugiyono,2012). 

3.6 Analisis data 

Pada penelitian uji normalitas menggunakan kolmogrof-Smirnof, dengan 

bantuan program SPSS yang iika memiliki nilai distribusi normal adalah p>0,05.  

Uji normalitas adalah nilai distribusi normal yang ada dalam setiap variabel dengan 

tujuan melihat data dalam variabel tersebut dapat digunakan pada penelitian 

(Sujarweni,2015). Uji hipotesis menggunakan pearson product moment dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel satu 

dengan variabel laiinya. 

 


