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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah 

metodologi yang menggunakan model- model matematis untuk memperkirakan 

hubungan antara variabel. Metode kuantitatif yang akan digunakan adalah 

korelasional . Korelasional digunakan karena ada 3 variabel dalam penelitian ini 

dan tujuan dari penelitian ini adalah mencari korelasi antara 3 variabel yang sudah 

ditentukan. Korelasi itu adalah antara gaya pengasuhan otoritatif ayah dengan 

Creativity Achievement dan korelasi antara gaya pengasuhan otoritatif ibu dengan 

Creative Achievement siswa SMA. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Definisi operasional Creativity Achievement 

Creativity Achievement adalah pencapaian seseorang di dalam 10 bidang 

kreativitas, yaitu: 

A. Seni Visual (melukis; memahat) -Adalah output kreativitas yang 

berupa karya seni yang dapat diapresiasikan secara visual.  

B. Musik -Berbentuk nada, suara, komposisi, dan irama. 

C. Tarian -Berbentuk performa fisik mengikuti lagu seperti ballet atau 

pengekpresian diri secara fisik tanpa iringan. 
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D. Desain arsitektural -Berbentuk karya dalam bidang desain bangunan 

yang tidak hanya fungsional namun berestetika dan unik 

E. Menulis kreatif -Berbentuk karya tulis non- verbal dengan Panjang 

yang variatif, mulai dengan puisi sampai dengan epic yang bisa beribu- ribu lembar. 

F. Humor -menciptakan guyonan atau sesuatu yang menghibur  

G. Invention (Menciptakan) – Menciptakan suatu barang atau sesuatu 

yang bisa dipatenkan yang memiliki aspek kebaruan dan berbeda. 

H. Sains – menciptakan ilmu pengetahuan yang baru 

I. Film dan Teater – menciptakan film pendek ataupun Panjang, 

menulis naskah, dan hal- hal lain yang berhubungan dengan seni drama  

J. Kuliner – meciptakan resep baru 

Semakin tinggi skor pada variable ini menunjukkan semakin tinggi pula 

pencapaian kreativitasnya. Sebaliknya, semakin rendah skor maka menunjukkan 

pencapaian yang rendah dalam bidang kreatifitas.  

3.2.2Definisi Operasional Gaya pengasuhan otoritatif 

Definisi operasional gaya pengasuhan otoritatif 

Autoritative parenting style adalah persepsi anak mengenai gaya 

pengasuhan otoritatif ayah dan ibunya, yang ditandai dengan kedekatan dengan 

anak yang disertai ekspetasi perilaku yang tinggi kepada anak.  

Gaya pengasuhan otoritatif dinilai berdasarkan 4 aspek yaitu: 

A. Kehangatan dan keterlibatan :Seberapa orangtua tertarik dan mau 

memahami dunia dan lingkungan anak.  
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B. Rasio dan induksi: Seberapa orangtua menggunakan rasio dalam 

mendidik anak tidak sekedar mendasari aksi dari emosi (seperti memukul anak 

hanya semata karena pelampiasan amarah, bukan dengan tujuan spesifik) 

C. Demokratis: Seberapa orangtua menjunjung pendapat individual 

anak dalam pengambilan keputusan 

D. Mudah memaafkan: Seberapa orangtua dapat memperbaiki relasi 

ketika ada keretakan dalam relasi 

Semakin tinggi skor pada variable ini menunjukkan semakin tinggi pula 

gaya pengasuhan otoritatif ayah dan ibu yang dipersepsi oleh siswa. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapatkan menunjukkan gaya pengasuhan yang 

semakin tidak otoritatif.. 

 

3.3 Instrumen penelitian 

3.3.1 Metode dan alat pengumpul data 

Untuk mengukur gaya pengasuhan otoritatif, peneliti menggunakan PSDQ 

kuesioner oleh Robinson et al dalam (Kimble, 2014) yang diadaptasikan itemnya 

dimana kata saya  (I) menjadi orangtua saya untuk mengubahnya menjadi kuesioner 

persepsi parenting style. Untuk DV, peneliti akan mengukur menggunakan 

Creativity Achievement Questionnare yang dibuat oleh Carson, Peterson, dan 

Higgins (2005), sebuah kuesioner yang bersifat self-report. Subjek diberikan daftar 

pernyataan dan subjek diminta untuk memberikan tanda kepada semua pernyataan 

yang sesuai dengan mereka. Setiap pernyataan memiliki bobot penilaian yang 

kemudian dijumlahkan oleh peneliti  
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Tabel 3.1 Blue print DV 

Blue print DV 

No Area kreativitas Poin 

1 Seni Visual (A) A 

2 Musik (B) B 

3 Tarian (C) C 

4 Desain Arsitektur (D) D 

5 Menulis Kreatif (E) E 

6 Humor (F) F 

7 Penemuan (G) G 

8 Sains (H) H 

9 Teater dan Film (I) I 

10 Kuliner (J) J 

 Lainnya (K) K 

 Total  

Tabel 3.2 Blue Print PSDQ item Autoritative 
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Blue Print PSDQ item Authoritative 

NO Dimensi Favourable Unfavourable 
1 Kehangatan dan 

keterlibatan 
1,2,3,5,6,10,13,16,17,18,20 - 

2 Rasio dan 
induksi 

8,12,14,19,23,25,27 - 

3 Demokratis 11,15,21,24,26 - 
4 Mudah 

memaafkan dan 
akrab 

4,7,9,22 - 

 

3.3.2 Validitas dan reliabilitas konstruk Creative Achievement Questionnaire  

Validitas 

Validitas keseluruhan adalah .59 (p < .0001; Spearman’sρ=.57,p) 

berdasarkan penelitian sebelumnya, berdasarkan komparasi dengan skor dari alat 

tes kreativitas yang lain. Peneliti disarankan untuk tidak usah melakukan tes 

validitas lagi terhadap variabel CAQ 

Reliabilitas 

Koeffisien reliabilitas tes retest adalah .81(p<.0001) 

Penelitian sebelumnya digunakan untuk mahasiswa di Amerika, dengan range usia 

yang cukup lebar dimana ada kecenderungan seseorang tidak langsung masuk 

kuliah. 

Partisipan adalah mahasiswa Harvard dengan jumlah yang berbeda- beda 

per tes. 

Alat ukur CAQ tidak dites untuk validitas karena peneliti menggunakan 

validitas konstruk, dimana uji validitas alat ukur dengan alat ukur kreativitas yang 

lain menunjukkan alat ukur valid. Tes normalitas juga tidak dilaksanakan karena 
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data tidak terdistribusi secara normal karena konstruksi alat ukur yang mengukur 

aspek- aspek berbeda dalam kreativitas. 

PSDQ (Parenting Style Dimension Questionaiire) 

Validitas 

No R 
Hitung 

R 
Tabel 

Validitas 

1-
27 

.62- 
1.02 

.30- 
.78 

Valid 

 

(Robinson et. al., 2001) 

PSDQ memiliki relibilitas Alpha = .91  (27 Items),  Sample = 1251 

berdasarkan Robinson et. al (2001). Uji statistika oleh peneliti menemukan bahwa 

reliabilitas keseluruhan dari tes adalah 0.868. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur 

sangat reliabel 

Penelitian digunakan berbentuk self- report yang diisi salah satu orangtua 

tentang diri mereka dan pasangan mereka. Jumlah sampel penelitian sebelumnya 

adalah 1251 (534 ayah dan 717 ibu) yang tinggal di Utah, Amerika. 32 persen 

adalah orangtua sekolah kanak- kanak privat, 68 persen sekolah kanak- kanak 

negeri. Mean usia ayah 37.9 (range 22 sampai 63) dan mean usia ibu 35.6 (20 

sampai 57). Mean Pendidikan ayah 15.3 tahun (8 sampai 23) dan ibu 14.6 tahun (8 

sampai 23). Mayoritas partisipan adalah etnik Kaukasian dengan keluarga 2 

orangtua yang rata- rata penghasilan $300,000.    

Kuesioner ini bersifat self- report akan pencapaian dalam bidang 

kreatifitas. Kuesioner akan diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. 
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Kuesioner bersifat memilih antara beberapa opsi dengan pemberian nilai 

berdasarkan opsi yang dipilih. Nilai akan dijumlahkan untuk mendapatkan data 

spesifik pencapaian di bidang tertentu atau data general untuk pencapaian di semua 

bidang. Kuesioner yang dipilih sendiri memiliki validitas konstruk yang baik 

berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan yaitu Cronbach alpha of 

.91. Penyebaran kuesioner akan dilakukan di beberapa sekolah di bawah institusi 

X. Sekolah yang diambil datanya adalah 3 sekolah yang terletak di pulau Jawa.  

 

3.3.3 Populasi dan Sampel penelitian 

Sampel penelitian akan diambil menggunakan purposive sampling. 

Populasi penelitian ini adalah siswa SMA di bawah institusi X. Kuesioner akan 

dibagikan ke 3 sekolah. Sampel yang diambil dibatasi kepada siswa yang tinggal 

bersama orangtua. Total jumlah siswa SMA di bawah institusi X adalah 320 siswa. 

Dari jumlah tersebut, peneliti telah mengambil sampel sebanyak 236 siswa. 

 

3.4 Teknik pengambilan sampel 

Kedua kuesioner akan diberikan secara bersamaan untuk diisi oleh siswa. 

Metode kuesioner digunakan karena kuesioner mengizinkan pengambilan data 

secara massal dalam jangka waktu yang pendek. Kuesioner juga peneliti anggap 

ideal karena data yang diambil bersifat interval, yang bisa diinterpretasikan. Peneliti 

akan menggunakan tehnik pengambilan sampel kuota dimana jumlah per sekolah 

akan didesain supaya bisa representatif.  
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3.5 Teknik analisa data 

Data akan dianalisa menggunakan uji statistic pearson untuk mencari tahu 

kolerasi antara variabel. Nilai aggregate dari creativity achievement subjek yang 

memiliki orang tua yang berciri- ciri autoritative yang tinggi (sesuai dengan 

persepsi subjek) akan dibandingkan dengan subjek yang ciri- ciri autoritativenya 

rendah. Metode yang digunakan adalah kolerasional. Kolerasional digunakan untuk 

mencari tahu apakah ada hubungan pengaruh gaya pengasuhan otoritatif dengan 

creativity achievement pada siswa SMA.  

 

 


