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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data tersebut 

kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik 

angka-angka tersebut (Martono, 2012). Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasional yang bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel 

berkaitan dengan variable lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2012). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variable dalam penelitian ini melibatkan variable bebas yang disimbolkan 

dengan huruf (X) dan variabel terikat disimbolkan dengan huruf (Y). jadi variabel 

dalam penelitian ini dapat diindentifikasikan sebagai berikut: 

Variable bebas (X) : Penerimaan Diri 

Variable terikat (Y) : Regulasi Emosi 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang 

diterapkan pada variabel yang didefinisikan (Azwar, 2013). Definisi operasional 

variable sangat penting untuk menghindari kesalah pahaman tentang data yang 

akan dikumpulkan. Batasan operasional variabel-variabel penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Regulasi Emosi 

Regulasi emosi dalah kemampuan remaja menentukan emosi apa yang 

dirasakan, kapan emosi tersebut dirasakan dan bagaimana mengekspresikan dan 

mengetahui emosi tersebut. Alat ukur yang digunakan yaitu skala regulasi emosi, 

yang didasarkan pada aspek regulasi emosi yang dikemukakan oleh Gross (2007) 

yang meliputi: Situation selection, Situation modification, Attentional deployment, 

Cognitive change, Response modulation. Skor yang tinggi menunjukan tingkat 

regulasi emosi yang tinggi pada remaja, sedangkan skor yang rendah 

menunjukkan tingkat regulasi emosi yang rendah pada remaja. 

2. Penerimaan Diri 

Penerimaan diri adalah kemampuan remaja menerima dan senang atas 

segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya serta mampu mengelola 

segala kekhususan diri dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kepribadian 

yang baik. Alat ukur yang digunakan yaitu skala penerimaan diri adaptasi dari 

skala penerimaan diri oleh Berger (Denmark, 1973). 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah remaja SMK Kecamatan 

Tualang berjumlah 299. Adapun karakteristik populasi adalah sebagai berikut : 
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a. Terdaftar sebagai siswa SMK Kecamatan Tualang 

b. Pria dan Wanita yang berusia 15-19 tahun 

c. Siswa kelas satu dan dua 

2. Sampel  

 Merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu 

yang akan diteliti (Martono, 2012). Untuk menentukan ukuran sampel dari 

populasi (dalam Prasetyo & Jannah, 2010:137), maka digunakan rumus Slovin 

(1960) sebagai berikut : 

n   

keterangan : 

n =  besaran sampel 

N =  besaran populasi 

 E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran  

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel). 

Dalam pengambilan data sampel ini, maka diperoleh melalui perhitungan 

dengan nilai kritis (batas ketelitian) sebesar 5% adalah sebagai berikut : 

   

 

       =        299 

              1 + 299 (0,05)
2 

 

 

       =        299 

  1 + 0,74 

 

             =     299   

                  1,74 

 

         =  171 
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  Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 171 siswa. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2011:68) purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pengambilan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang 

dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria atau ciri tertentu yang 

ditetapkan peneliti 

Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive, dilihat dari 

karakteristik yaitu : remaja-remaja SMK Kecamatan Tualang dengan usia 15-19 

tahun. Subjek dalam penelitian ini diambil dari kelas satu dan dua. Jumlah subjek 

dalam penelitian ini adalah 299 (dalam penelitian ini jumlah sampel dibulatkan 

menjadi 171) remaja-remaja SMK Kecamatan Tualang. 

Tabel. 3.1 

Jurusan di SMK Kecamatan Tualang 

Jurusan  

jumlah  

Administrasi 

Perkantoran 

Teknik 

Kendaraan 

Ringan 

Teknik 

Sepeda 

Motor 

Teknik 

Instalasi 

Tenaga 

Listrik 

Agribisnis 

Pembibitan 

Kultur Dan 

Jaringan 

Teknik 

Pengelasan 

28 28 28 29 30 28 171 

Sumber : Kepala Tata Usaha SMK Kecamatan Tualang 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Skala Regulasi Emosi 

Untuk mengetahui regulasi emosi pada remaja dalam penelitian ini 

mengacu pada teori Gross dan Thompson. Skala regulasi emosi dalam penelitian 

ini adalah hasil dari modivikasi skala regulasi emosi dari Gross dan Thompson. 

Model skala yang digunakan untuk regulasi emosi mengacu pada model 

skala Likert. Skala ini terdiri dari favourable dan unfavourable yang memiliki 4 

alternatif pilihan jawaban. Pernyataan favourable diberikan skor sebagai berikut: 

Sangat Tidak Sesuai (STS) =1, Tidak Sesuai (TS) =2, Sesuai (S) =3 dan Sangat 

Sesuai (SS) =4. Kemudian pernyataan unfavourable diberikan skor sebagai 

berikut: Sangat Tidak Sesuai (STS) =4, Tidak Sesuai (TS) =3, Sesuai (S) =2, dan 

Sangat Sesuai (SS) =1. 

Jumlah aitem dalam skala regulasi emosi adalah 32 aitem. Berikut Blue 

Print skala regulasi emosi pada table 

Tabel 3.2 
Blue print Regulasi Emosi 

No Aspek F U Jumlah Aitem 

1 Strategies to emotion regulation 

(strategies) 

4,5,19,25 1, 14, 

17,28 

8 

2 Engaging in goal directed 

behaviours (goals) 

10,11, 

22,27 

2,3,6,30 8 

3 Control emotional responses 

(impulse) 

7,8,9,26 12,13, 

18,31 

8 

4 Acceptance of emotional 

responses (acceptance) 

15,16, 

23,29 

20,21, 

24,32 

8 

 Jumlah  16 16 32 

 

2. Skala Penerimaan Diri 

Untuk mengetahui keadaan subjek dalam penerimaan dirinya maka 

dibuatlah alat ukur yaitu berupa skala penerimaan diri. Skala ini disusun 
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berdasarkan aspek-aspek penerimaan diri dari Berger. Model skala yang 

digunakan untuk penerimaan diri mengacu pada model skala Likert. Skala ini 

terdiri dari favourable dan unfavourable yang memiliki 4 alternatif pilihan 

jawaban. Pernyataan favourable diberikan skor sebagai berikut: Sangat Tidak 

Sesuai (STS) =1, Tidak Sesuai (TS) =2, Sesuai (S) =3 dan Sangat Sesuai (SS) =4. 

Kemudian pernyataan unfavourable diberikan skor sebagai berikut: Sangat Tidak 

Sesuai (STS) =4, Tidak Sesuai (TS) =3, Sesuai (S) =2, dan Sangat Sesuai (SS) =1 

Tabel 3.3 
Blue print Skala Penerimaan diri  

No Indikator Nomor Aitem Jumlah  

F UF 

1 Individu bergantung terutama pada faktor internal bukan 

pada faktor eksternal sebagai panduan untuk perilakunya 

Mempunyai keyakinan akan kemampuan dalam 

menghadapi kehidupan 

1 10,12,7,15

,36 

6 

2 Individu mempunyai keyakinan akan kemampuan dalam 

menghadapi kehidupan 

- 2,26, 

3,9,19 

5 

3 Individu mampu memikul tanggung jawab terhadap 

perilakunya 

13 4,20 3 

4 Individu menerima pujian dan kritik secara objektif 5 8,14 3 

5 Individu menerima pujian atau kritik dari orang lain secara 

objektif 

33 6,34,11 4 

6 Individu enganggap dirinya orang yang layak pada bidang 

yang sama dengan orang lain 

18,2

5,35 

- 3 

7 Individu tidak mengharapkan orang lain menolak apakah 

dia memberi mereka  alasan untuk menolaknya atau tidak 

17 24,30 3 

8 Individu tidak ada anggapan aneh atau abnormal terhadap 

diri sendiri dan tidak ada harapan ditolak 

- 16,21,22,2

3,32 

5 

9 Individu tidak malu atau rendah diri. - 27,28,29,3

1 

4 

Jumlah 8 28 36 

Ket :F    = Favorable 

 Uf  = Unfavorable 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur atau sekala yang digunakan 

akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba (try out) dilakukan untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Uji coba dilakukan pada sejumlah subjek 
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yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik penelitian. Uji coba 

dilakukan di SMK YPPI dengan jumlah subjek sebanyak 97 subjek dan penelitian 

dilakukan di SMK Kecamatan Tualang dengan jumlah subjek 171 subjek. 

1. Uji Validitas Butir Aitem 

Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai 

validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut 

(Azwar, 2011). 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan validitas isi yaitu 

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional 

atau lewat professional judgement (Azwar, 2007). Pertanyaan yang dicari 

jawabannya dalam validitas ini adalah sejauhmana aitem-aitem tes mewakili 

komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur 

(aspek representasi) dan sejauhmana aitem-aitem tes mencerminkan ciri perilaku 

yang hendak diukur (aspek relevandi). Validitas isi dilakukan dengan meminta 

pendapat dari professional yaitu dosen pembimbing dan narasumber. 

2. Uji Daya Beda Aitem  

Daya beda aitem dinyatakan secara empiris oleh suatu koefisien, yaitu 

koefisien daya beda aitem (Azwar, 2010). Pengujian tingkat kesahihan alat ukur 

dilakukan dengan uji daya beda aitem, dengan batasan rix  ≥ 0,30. Semua aitem 

yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap 

memuaskan, sebaliknya aitem yang memiliki harga rix ≤ 0,30 dapat 
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diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya beda yang tidak 

memuaskan. 

Apabila aitem yang memiliki daya diskriminasi sama dengan atau lebih 

besar daripada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem yang direncanakan untuk 

dijadikan skala, maka kita dapat memilih aitem-aitem yang memiliki indeks 

daya diskriminasi tertinggi. Sebaliknya, apabila jumlah aitem yang lolos ternyata 

masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat mempertimbangkan 

untuk menurunkan sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2010). 

Hasil perhitungan skala regulasi emosi dari 32 aitem diperoleh 19 aitem 

yang sahih dengan koefisien korelasi daya butir aitem ≥ 0,25 yaitu bergerak dari 

0,251 sampai 0,717, sedangkan 13 aitem lainnya dinyatakan gugur. 

Tabel 3.4 
Blue print Sebaran Aitem Skala Regulasi Emosi Setelah Uji Coba 
No Aspek Valid  Gugur  Jumlah 

Fav  Unf  Fav  Unf  

1 Strategies to emotion regulation 

(strategies) 

19,25 1,14,1

7 

4,5 28 8 

2 Engaging in goal directed behaviours 

(goals) 

- 3,6,30 10,11,22

,27 

2 8 

3 Control emotional responses (impulse) 7,26 13,18,

31 

8,9 12 8 

4 Acceptance of emotional responses 

(acceptance) 

15,16,29 20,24,

32 

23 21 8 

 Jumlah  7 12 9 4 32 

 

Hasil perhitungan data uji coba diolah dengan menggunakan sistem 

SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan pada skala penerimaan diri dari 36 aitem, 

diperoleh 20 aitem yang sahih dengan koefisien korelasi daya butir aitem ≥ 0,25, 

bergerak dari 0,281 sampai 0,694, sedangkan 16 aitem lainnya dinyatakan 

gugur.  
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Tabel 3.5 
Blue print Sebaran Aitem Skala Penerimaan Diri Setelah Uji Coba 

No Indikator Valid  Gugur Jumlah  

F U F  U 

1 Individu bergantung terutama pada faktor 

internal bukan pada faktor eksternal sebagai 

panduan untuk perilakunya Mempunyai 

keyakinan akan kemampuan dalam 

menghadapi kehidupan 

- 7,10,12 1 15,36 6 

2 Individu mempunyai keyakinan akan 

kemampuan dalam menghadapi kehidupan 

- 2,3,9,1

9,26 

-       -      5 

3 Individu mampu memikul tanggung jawab 

terhadap perilakunya 

- 4 13 ,20 3 

4 Individu menerima pujian dan kritik secara 

objektif 

 8 5 14 3 

5 Individu menerima pujian atau kritik dari 

orang lain secara objektif 

27 6 - 34,11 4 

6 Individu enganggap dirinya orang yang 

layak pada bidang yang sama dengan orang 

lain 

25 - 18,35 - 3 

7 Individu tidak mengharapkan orang lain 

menolak apakah dia memberi mereka  alasan 

untuk menolaknya atau tidak 

- 24,30 17 - 3 

8 Individu tidak ada anggapan aneh atau 

abnormal terhadap diri sendiri dan tidak ada 

harapan ditolak 

 23 - 16,21

,22,3

2 

5 

9 Tidak malu atau rendah diri. - 33,28,2

9,31 

- - 4 

Jumlah 2 18 6 10 36 

  

Dibawah ini akan dipaparkan skala penerimaan diri yang akan digunakan 

untuk penelitian dalam tabel 3.6 dan skala regulasi emosi pada tabel 3.7 

Tabel 3.6 

Blue print Skala Regulasi Emosi Untuk Penelitian 
No Aspek F U Jumlah Aitem 

1 Strategies to emotion regulation 

(strategies) 

11,14 1, 6, 9 5 

2 Engaging in goal directed behaviours 

(goals) 

- 2,3,17 3 

3 Control emotional responses (impulse) 4,15 5,10,18 5 

4 Acceptance of emotional responses 

(acceptance) 

7,8,16 12,13,19 6 

 Jumlah  7 12 19 
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Tabel 3.7 

Blue print Skala Penerimaan Diri Untuk Penelitian 
No Indikator Aitem Jumlah  

F U 

1 Individu bergantung terutama pada faktor internal 

bukan pada faktor eksternal sebagai panduan untuk 

perilakunya Mempunyai keyakinan akan kemampuan 

dalam menghadapi kehidupan 

- 5,8,9 3 

2 Individu mempunyai keyakinan akan kemampuan 

dalam menghadapi kehidupan 

-  1,3,7,10,14     5 

3 Individu mampu memikul tanggung jawab terhadap 

perilakunya 

 2 1 

4 Individu menerima pujian dan kritik secara objektif - 6 1 

5 Individu menerima pujian atau kritik dari orang lain 

secara objektif 

15 4 2 

6 Individu enganggap dirinya orang yang layak pada 

bidang yang sama dengan orang lain 

13 - 1 

7 Individu tidak mengharapkan orang lain menolak 

apakah dia memberi mereka  alasan untuk 

menolaknya atau tidak 

- 12,18 2 

8 Individu tidak ada anggapan aneh atau abnormal 

terhadap diri sendiri dan tidak ada harapan ditolak 

- 11 1 

9 Tidak malu atau rendah diri. - 16,17,19,20 4 

Jumlah 2 18 20 

 

3. Reliabilitas  

Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Reliabilitas adalah tingkat 

kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi 

maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. 

Reliabel maksudnya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Reliabilitas suatu alat dapat diketahui jika alat tersebut mampu menunjukkan 

sejauh mana pengukurannya dapat memberikan hasil yang relatif sama bila 

dilakukan pengukuran kembali pada objek yang sama. 

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, 

menggunakan rumus Alpha Cronbach (Azwar, 2010). Dalam perhitungan ini 
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dilakukan dengan bantuan program SPSS 19.0 For Windows. Adapun rumus 

Alpha Cronbach tersebut adalah: 

     

Keterangan : 

α  : Koefisien Reliabilitas Alpha 

S1 : Varians Skor belahan 1 

S2 : Varians skor belahan 2 

SX : Varians skor skala 

Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang 

angkanya berada pada rentang 0-1.00, semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1.00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, koefisien 

yang semakin rendah mendekati angka nol, berarti semakin rendah tingkat 

reliabilitasnya (Azwar,2010). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba, diperoleh 

koefisien reliabilitas (α) dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah aitem Cronbach’s Alpha 

Penerimaan Diri 20 0,887 

Regulasi Emosi 19 0.877 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas (α) 

variabel penerimaan diri dan regulasi emosi tergolong tinggi sehingga alat ukur 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 



34 

 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat 

dibaca dan ditafsirkan. Maka metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis Korelasi Product Moment (Azwar, 2010:100) pada program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) dengan rumus sebagai berikut: 

rxy =  

 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi Product Moment 

x : Skor aitem tiap subjek 

y : Skor toatal aitem tiap subjek 

∑x : Jumlah skor skala X 

∑y : Jumlah skor skala Y 

N : Jumlah subjek 
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H. Lokasi Dan Jadwal Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada remaja di SMK Yamatu Tualang, Kabupaten 

Siak, adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 

Jadwal Peneltian 

No. Kegiatan Masa Pelaksanaan 

1. Persiapan 

a. Pengajuan sinopsis 

 

03 Agustus 2015 

b. Penentuan dosen pembimbing 12 Agustus 2015 

c. Penyusunan proposal penelitian September 2015 

d. ACC proposal 26 Desember 2015 

e. Seminar proposal 03 Februari 2016 

f. Perbaikan proposal 31 Maret - 15 April 2016 

g. Try out alat ukur 10 Mei 2016 

h. Pengolahan data try out 13 Mei – 16 Mei 2016 

2. Pelaksanaan penelitian 12 Juli – 13 Juli 2016 

3.  Pengolahan data penelitian 14 Juli – 16 Juli 2016 

 


