
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

 Menurut Sudjarwo dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian 

Sosial, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan 

apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, bertujuan 

mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, 

factual, dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu, 

atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.
27

 

 Bentuk deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengumpulkan sejumlah data secara kuantitatif. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan Hubungan pola asuh orang tua dengan Kemampuan Interaksi 

Sosisal Remaja di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru. 

 Pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang memungkinkan di lakukannya 

pencatatan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka sehingga memudahkan 

dalam proses analisis dan penafsiran dengan menggunakan perhitungan statistik. 

  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah di RW 06 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru. Alasan peneliti memilih RW 06 sebagai lokasi penelitian karena di 

RW 06 tersebut terdapat lebih banyak anak remaja dibandingkan RW lainnya 

dan di RW tersebut anak remaja nya kurang aktif dalam interaksi sosial di 

masyarakat.  
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2.  Waktu Penelitian       

Penelitian ini dilakukan selama 9 (Sembilan) bulan, yaitu terhitung 

dari bulan Februari hingga akhir bulan November 2018. 

Tabel III.1 

Rincian dan Waktu Penelitian 

N
No 

 

Kegiatan 

Bulan Penelitian 

F

Feb 

m

Mar 

A

Apr 

M

Mei 

J

Jun 

J

Jul 
Ags 

S

Sep 

o

Okt 

n

Nov 

d

Des 

1

1 

Pembuatan 

Proposal 
Penelitian 

           

2
2 

Perbaikan 
Proposal 

           

3
3 

Seminar 
Proposal 

           

4
4 

Penyusunan 
Instrument 

           

5

5 

Pengumpulan 

Data 

           

6
6 

Pengolahan 
Data 

           

7

7 

Pembuatan 

Laporan 

           

8
8 

Persentase 
Hasil/Sidang 

           

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi          

Menurut Moh Pabandu Tika,dalam bukunya Metodologi Penelitian 

Bisnis, Populasi adalah Wilayah Generalisasi yang terdiri atas objek dan 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun 

jumlah populasi di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru RW 6 adalah 45 orang remaja yang berumur antara 15-18 tahun 

yang termasuk kedalam kategori remaja pertengahan. Alasan peneliti 

mengambil populasi remaja antara umur 15-18 tahun karena remaja pada 

umur tersebut sudah mulai aktif berinteraksi sosial dimasyarakat dan mulai 

mandiri untuk menjalani aktivitas tanpa bergantung pada orang tua. 
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2. Sampel 

Menurut Moh Pabandu Tika, Sampel adalah bagian suatu objek yang 

mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik suatu populasi.
28

 Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang 

ingin diteliti.
29

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi.
30

 Sebagai populasinya didalam penelitian ini adalah remaja 

yang berumur antara 15-18 tahun yang termasuk kedalam kategori remaja 

pertengahan yang berada di RW 6 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan 

Payung Sekaki Pekanbaru  yang berjumlah 45 remaja. Adapun dalam 

penelitian ini pengambilan samplenya menggunakan teknik total sampling. 

Total sampling adalah teknik pengambilan sample dimana jumlah sample 

sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena menurut 

Sugiyono jumlah populasi yang kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan 

sample penelitian semuanya.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data       

Selanjutnya data dan informasi pada penelitian tersebut, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket yaitu berisikan atas beberapa item pertanyaan yang diberikan 

kepada para responden untuk di isi sesuai dengan apa yang di alami dan 

dirasakan . Dimana penulis menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada 

seluruh respoden (remaja) yang menjadi sample dalam penelitian ini. 

Untuk menentukan nilai jawaban setiap pertanyaan digunakan skala 

Likert atau skala penentuan dengan 5 (lima) pilihan jawaban.
31

      

 Sangat Setuju  Nilai 5 

 Setuju   Nilai 4  

 Ragu-ragu   Nilai 3 

                                                             
28

 Ibid, hlm 33 
29

 Bambang, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm 199 
30

 Akdon, dan Riduwan. 2006. Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk 

Administrasi dan Manajemen. Bandung: Dewa Ruci, hlm. 65 
31

  Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, hlm 44 



 

 
37 

 Tidak Setuju   Nilai 2 

 Sangat tidak Setuju  Nilai 1 

2. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan 

sebagainya.
32

 Dalam penelitian ini teknik Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data remaja yang terdapat di RW 6 Kelurahan Labuh Baru 

Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, 

karena melalui analisis maka akan diberikan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik analisis data kuantitatif, yaitu penulis menguraikan data yang diperoleh 

dengan menyusunnya kedalam bentuk tabel, kemudian menganalisis dan 

meninterpretasikan data-data tersebut. 

1. Uji Validitas 

 Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian 

hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. 

Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. 

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas: jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi 

dengan signifikan 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid) dan jika r hitung ≤ r tabel (uji 2 

sisi dengan signifikan 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).    
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2. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Instrument 

dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, 

sehingga instrument tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja 

dengn baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas instrument 

dalam penelitian ini dengan bantuan program SPSS 23.0 for windows.   

 

3. Uji Normalitas  

 Uji Normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data emperik yang 

didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik tertentu. Uji 

normalitas menggunakan teknik analisis Colmagorav-Smirnov Test dengan 

program SPSS 23.0 pada probabilitas α = 0,05. Berikut hipotesis yang diajukan 

untuk uji normalitas: 

 Ho : Data berdistribusi normal  

 Ha: Data tidak berdistribusi normal 

 Dasar pengambilan keputusan: 

a) Jika skor Asymp. Sig > α = 0.05 maka Ho diterima, artinya data 

berdistribusi normal.   

b) Jika skor Asymp. Sig < α = 0.05 maka Ha diterima, artinya data tidak 

berdistribusi normal.  

 Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat korelasi, 

maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik korelasi produk 

moment, yaitu untuk mengetahui Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan 

Kemampuan Interaksi Sosial Remaja di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan 

Payung Sekaki Pekanbaru. 

Sedangkan untuk mengukur seberapa besar tingkat persentase rasio 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemampuan interaksi sosial remaja 

maka dapat digunakan analisis korelasi yang dinyatakan dengan koefisien dengan 
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nilai korelasi (r). Melihat pengaruh antara variabel X dan Y peneliti menggunakan 

rumus korelasi product moment. Metode analisis korelasi product moment 

berguna untuk mengukur kuat lemahnya tingkat hubungan antara variaabel X dan 

variabel Y.    

Dengan rumus sebagai berikut: 

  

 Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi product moment 

n = Jumlah individu dalam sampel  

Σх = Jumlah skor X 

Σy = jumlah skor Y 

Σxy = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

Adapun interprestasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi adalah: 

Tabel III.2 

Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

Interval Nilai r* Interprestasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sngat Kuat 

   

Dengan nilai r yang diperoleh, maka dapat dilihat secara langsung melalui 

tabel korelasi untuk menguji apakah nilai r yang diperoleh berarti atau tidak. 

Pedoman diatas mencantumkan batas-batas r yang signifikan tertentu, dalam hal 

ini signifikan 5%. Bila nilai r tersebut signifikan, artinya hipotesa alternative, (Ha) 

dapat diterima. 

 

  

 

 


