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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang analisisnya ditekankan pada data-data numerical (angka) 

yang kemudian diolah menggunakan metode statistika. Dari hasil yang 

diperoleh merupakan signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2013, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebuah konsep yang menjadi sasaran penyelidikan dan 

mempunyai variasi baik dalam jenis maupun tingkatannya yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu gejala ilmiah (Setyorini & Wibhowo, 2008, 

h.11). 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas 

(independent variabel) dan variabel tergantung (dependent variabel). 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Perilaku bullying 

2. Variabel Bebas  : Pola asuh over protective 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Azwar (2013, h.74) menjelaskan definisi operasional adalah suatu 

definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik variabel yang dapat diamati. Definisi operasional dari 

variabel penelitian ini adalah : 

1. Perilaku Bullying. 

Bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan untuk menyakiti 

secara fisik, verbal, dan psikologis. Perilaku tersebut dilakukan dengan 

sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti orang lain yang lebih 

lemah. Dalam penelitian ini, perilaku bullying akan diukur 

menggunakan skala  perilaku bullying menurut tipe-tipe perilaku 

bullying Sejiwa, yaitu fisik, verbal, dan psikologis. Semakin tinggi skor 

pada skala, maka semakin kuat perilaku bullying, begitu pula 

sebaliknya. 

2. Pola Asuh Over protective. 

Pola asuh over protective adalah cara membimbing dan mendidik 

orangtua terhadap anaknya yang melindungi secara berlebihan dan 

menuntut anak untuk mematuhi aturan-aturannya, sehingga anak tidak 

mendapat kebebasannya dan membuat frustrasi. Peneliti akan mengukur 

skala pola asuh over protective menurut aspek-aspek pola asuh over 

protective Yusuf, yaitu kontak berlebih dengan anak, perawatan atau 

pemberian kepada anak secara terus menerus, mengawasi kegiatan anak 

secara berlebihan, memecahkan masalah anak. Semakin tinggi skor 

pada skala, maka semakin kuat pola asuh over protective, begitu pula 

sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Azwar (2013, h.77) mendefinisikan populasi sebagai kelompok subjek 

yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik yang berada di 

dalam satu wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-

siswi kelas 4-6 Sekolah Dasar Negri 1 Pasuruhan Kidul,  Kudus. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling 

(Setyorini & Wibhowo, 2008, h.21). Pada penelitian ini menggunakan 

teknik Total Sampling. Menurut Periantalo (2016, h.144) Total Sampling 

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil seluruh jumlah 

populasi untuk dijadikan subjek penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

skala. Peneliti menggunakan dua jenis skala. Skala pertama untuk 

mengungkap variabel tergantung, yaitu perilaku bullying dan skala kedua 

digunakan untuk mengungkap variabel bebas, yaitu pola asuh over 

protective. 
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1. Skala Perilaku Bullying 

Peneliti menggunakan alat pengukuran perilaku bullying menurut 

Sejiwa yang diadaptasi dari Astarini (2013, h.20). Skala perilaku bullying 

ini dikembangkan berdasarkan tipe-tipe tindakan bullying, yaitu 

fisik,verbal, dan psikologis. Semakin tinggi skor pada skala, maka semakin 

kuat perilaku bullying, begitu pula sebaliknya. 

Skala bullying berisikan pernyataan yang bersifat favourable. 

Favourable adalah sebuah pernyataan yang mendukung indikator. Ada 

empat pilihan jawaban dari penyusunan pernyataan dalam skala perilaku 

bullying, yaitu selalu (SL), sering (SR), jarang (J), dan tidak pernah (TP). 

 

Tabel 1. Blue print Skala Perilaku Bullying 

 

Tipe-tipe 

Perilaku Bullying 

 

Indikator 

 

Jumlah 

Item 

Fisik  - Menampar  

- Menjegal 

- Meludahi 

- Memalak 

- Melempar barang 

 

10 

Verbal - Memaki 

- Menghina 

- Menjuluki 

- Menuduh 

- Memfitnah 

- Menolak 

 

12 

Psikologis  - Memaki 

- Menghina 

- Menjuluki 

- Menuduh 

- Memfitnah 

- Menolak 

 

12 

Total  34 
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2. Skala Pola Asuh Over Protective 

Skala pola asuh over protective orangtua digunakan untuk 

mengungkap seberapa besar pola asuh over protective orangtua terhadap 

anaknya. Peneliti menggunakan alat pengukuran pola asuh over protective 

menurut Yusuf yang diadaptasi dari Astarini (2013, h.25-26). Skala pola 

asuh over protective ini di kembangkan berdasarkan aspek-aspek, yaitu 

kontak berlebih dengan anak, perawatan atau pemberian kepada anak 

secara terus menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, 

memecahkan masalah anak. Semakin tinggi skor pada skala, maka 

semakin kuat pola asuh over protective, begitu pula sebaliknya. 

Skala pola asuh over protective orangtua berisikan pernyataan yang 

bersifat favourable dan unfavourable. Pernyataan favourable adalah 

pernyataan yang mendukung indikator, sedangkan pernyataan 

unfavourable adalah pernyataan yang tidak medukung indikator. 

Penyusunan pernyataan dalam skala pola asuh over protective orangtua 

terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) 

 

 Tabel 2. Blue print Skala Pola Asuh  Over Protective 

Aspek Pola 

asuh Over 

Protective 

 

Indikator  

Jumlah Item   

Jumlah  favourable unfavorable 

Kontak 

berlebih 

dengan anak 

- Orangtua 

menginginkan 

selalu dekat 

dengan anak 

3 3 6 

Perawatan 

atau 

- Orangtua 

selalu 

3 3 6 
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pemberian 

kepada anak 

secara terus 

menerus 

membantu 

anak 

Mengawasi 

kegiatan 

anak secara 

berlebihan 

- Orangtua 

senantiasa 

mengawasi 

aktiftas-

aktifitas yang 

dilakukan 

anak 

3 3 6 

Memecahkan 

masalah 

anak 

- Orangtua 

tidak 

membiasakan 

anak agar 

belajar 

memecahkan 

masalah 

- Selalu 

membantu 

memecahkan 

masalah-

masalah anak 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

Total  15 15 30 

   

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

a. Uji Validitas 

Menurut Azwar (dalam Matondang, 2009, h.89) validitas berarti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Validitas yang tinggi pada suatu instrumen 

pengukur dapat dikatakan apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur 

secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Teknik yang digunakan adalah 

Corrected Item Total Correlation. 
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Dalam penelitian ini, validitas alat ukur menggunakan validitas 

konstruk. Menurut Matondang (2009, h.90) validitas konstruk mampu 

mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan definisi 

konseptual yang telah ditetapkan. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Matondang (2009, h.93) mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan 

pada suatu hasil pengukuran yang dapat dipercaya apabila pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama dalam beberapa kali 

dan diperoleh pengukuran yang relatif sama. 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. Perhitungan teknik ini dapat memberikan skor yang kecil atau 

sama besar dengan reliabilitas sebenarnya.  

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dilanjutkan 

dengan melakukan uji kuantitatif dengan memakai metode analisis teknik 

korelasi Product Moment. Hadi (2000, h.273) menjelaskan product 

moment adalah teknik untuk mencari hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel bebas dan tergantung. Pada penelitian ini menggunakan Product 

moment untuk mengetahui hubungan antara pola asuh over protective 

dengan perilaku bullying pada siswa sekolah dasar. 

 

 


