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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian korelasi.  Penelitian korelasi digunakan untuk menganalisis 

hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama (Baroroh, 2013, hlm 5).  Hubungan antara satu 

dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi 

dan keberartian (signifikansi) secara statistik. 

 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa di TK Visi Insan 

Cendekia Unyur Serang sebanyak 50 orang tua siswa.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.  Sampel yang di ambil oleh peneliti adalah seluas 

populasi sebanyak 50 orang.  Dalam penelitian ini sampel yang di ambil 

menggunakan teknik purvosive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono. 2013, hlm 124) 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
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responden untuk dijawabnya.  Peneliti melakukan kegiatan 

penyebaranangket kepada orang tua sebanyak 51 orang, yaitu untuk 

mengukur tipe pola asuh orang tua. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.  Dokumen 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk gambar dan 

tulisan dari objek yang akan diteliti. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, adapun instrument 

yang digunakan dalam penelitian adalah instrument yang di adopsi dari 

Rukmanah (2013, hlm 43-47).  Maka dalam proses penelitian ini instrumen 

yang digunakan untuk mengukur variabel tipe pola asuh dan variabel 

kecerdasan emosional adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

 

Tipe 

 

Indikator 

 

 

No 

Butir 

Pola Asuh 

Otoriter 

a. Memberikan perintah dan larangan kepada anak 1 

b. Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan 

anak, maka anak di anggap pembangkang. 

2 

c. Anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan 

tidak boleh membantah. 

5 

d. Cenderung mencari kesalahan-kesalahan anak dan 

kemudian menghukumnya. 

4 

e. Memaksakan disiplin. 3 

f. Cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan 

anak hanya sebagai pelaksana. 

6 

g. Komunikasi yang kurang antara orang tua dan anak. 7 

Pola Asuh a. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang 8 
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Demokratis  

 

perlu dipertahankan dan tidak baik agar ditinggalkan. 

b. Menentukan peraturan dan disiplin dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan 

yang dapat diterima, dipahami dan dimengerti oleh anak. 

15 

 

c. Memberikan bimbingan dan penuh perhatian. 9 

d. Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua 

dan anak serta sesama keluarga lainnya. 

11 

e. Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. 16 

Pola Asuh  

Laissez 

Faire 

a. Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan 

membimbingnya 

10 

b. Mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif dan masa 

bodoh. 

12 

c. Mengutamakan kebutuhan material saja. 13 

d. Membiarkan saja apa yang dilakukan anak (terlalu 

membiarkan kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa 

ada peraturan-peraturan dan norma-norma yang 

digariskan orang tua). 

 

14 

e. Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat 

dalam keluarga. 

17 

 Jumlah butir pertanyaan 

 

17 

 

Adapun kecerdasan emosional diukur melaui beberapa indikator 

sebagaimana dapat diamati pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

Indikator Deskriptor 

 
No 

Butir 

Mengenali emosi 

diri 

1) Mengetahui perasaan marah kepada orang lain 

yang ada pada diri sendiri  
1 

2) Mengetahui perasaan cinta kepada orang lain 2 

3) Mengetahui perasaan benci pada diri sendiri 3 

4) Mengetahui perasaan gembira pada diri sendiri 4 

Mengelola dan 1) Meredakan amarah 5 
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mengekspresikan 

emosi 

2) Mengendalikan perasaan benci  6 

3) Mengontrol perasaan bahagia 7 

4) Mengontrol perasaan cinta 8 

Kemampuan 

memotivasi diri 

sendiri 

1) Berpikir positif 9 

2) Mengambil tindakan yang lebih baik 10 

3) Menghadapi tantangan 12 

4) Usaha dalam menangani sesuatu 11 

Mengenali emosi 

orang lain 

1) Berempati terhadap orang lain 13 

2) Membaca ekspresi wajah orang lain 14 

3) Membaca nada bicara orang lain 15 

4) Mengetahui keadaan hati orang lain 16 

Membina 

hubungan yang 

baik dengan 

orang lain 

1) Beradaptasi dengan orang lain 17 

2) Berkomunikasi dengan orang di sekitar 18 

3) Hidup rukun dengan orang lain 19 

4) Menjalin persahabatan 20 

 Jumlah butir pertanyaan 

 
20 

 

Dari 17 butir pernyataan untuk mengukur pola asuh orang tua dan 20 

butir penyataan untuk mengukur kecerdasan emosional anak, akan diukur 

melalui skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomea 

sosial, kemudian skala diukur dengan ketentuan sebagai berikut: 

SL : Selalu  Skor 5 

S : Sering  Skor 4 

C : Cukup  Skor 3 

J : Jarang  Skor 2 
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TP : Tidak Pernah  Skor 1 

 

E. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

a. Validitas 

Untuk mengukur bagaimana validitas instrument yang digunakan oleh 

peneliti, maka rumus yang digunkana yaitu rumus korelasi produk moment 

dengan angka kasar (Supriadi. 2016, hlm 7) adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦=
n ∑XY −(∑ X)(∑Y)

 𝑛(∑𝑋2)−(∑𝑥)2 𝑛 ∑𝑌2 −(∑𝑌)2
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦= Koefisien Korelasi Pearson 

𝑛=  Jumlah Subjek 

𝑋= Total Skor Variabel Bebas 

𝑌= Total Skor Variabel Terikat 

b. Reabilitas 

Reabilitas instrumen adalah keajegan/ kekonsistenan instrument tersebut 

bila diberikan kepada subyek yang sama meskipun oleh orang yang 

berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan 

memberikan hasil yang sama atau relatif sama (Supriadi. 2016, hlm 10).  

Untuk mengetahui reliabel atau tidak, maka dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha (Supriadi. 2016, hlm 10) yaitu sebagai berikut: 

𝑟11= 
𝑛

𝑛−1
 1 −

∑𝑆1
2

𝑆1
2   

Keterangan : 

𝑟11 = Koefisien reabilitas 

𝑛= Banyaknya butir soal 

∑𝑆1
2
= jumlah varians skor setiap butir soal 

𝑆1
2
= Varians skor total 
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F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui adanya hipotesis hubungan antara pola asuh orang tua 

dengan kecerdasan emosional anak, maka teknik analisis data yang digunakan 

untuk mengolah data yaitu menggunakan statistik non parametrik, yaitu Uji 

Mann Whitney. 

Uji Mann Whitney digunakan apabila data yang digunakan berdistribusi 

tidak normal, maka digunakan uji non-parametrik Mann Whitney (Uji U) 

karena sampel-sampelnya saling bebas. Untuk menghitungnya yaitu 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑈𝑎= 𝑛𝑎.𝑛𝑏 + 
1

2
𝑛𝑎 𝑛𝑎 + 1 ∑𝑃𝑎 

𝑈𝑏= 𝑛𝑎.𝑛𝑏 + 
1

2
𝑛𝑏 𝑛𝑎 + 1 ∑𝑃𝑏 

Keterangan: 

𝑈𝑎 = jumlah banyak kalinya dari unsur-unsur yang pertama mendahului 

unsur-unsur kedua 

𝑈𝑏= jumlah banyak kalinya dari unsur-unsur yang kedua mendahului 

unsur-unsur pertama 

𝑛𝑎 =  unsur-unsur pertama 

𝑛𝑏 =  unsur-unsur kedua 

𝑃𝑎 =  peringkat unsur pertama 

𝑃𝑏 =  peringkat unsur kedua 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kriteria pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan kriteria pengujian dengan taraf 

signifikansi 0,05. 

 


