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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu 

penelitian yang  menekankan analisisnya pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statiska. Pada dasarnya, 

pendekatan kuantitatif dilakukan  pada  penelitian  inferensial (dalam 

rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya 

pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Metode 

kuantitatif ini akan menghasilkan signifikansi perbedaan kelompok 

atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2010, 

h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel dalam penelitian harus ditentukan 

terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan analisis data, 

serta teknik analisis data yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan variabel-variabel :  

1. Variabel tergantung: kepercayaan diri pada remaja. 

2. Variabel bebas: pengalaman mendapat bullying. 
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C. Definisi Operasional 

Batasan operasional dari variabel-variabel penelitian perlu 

dijelaskan  terlebih dahulu . Untuk menghindari kesalahpahaman 

mengenai data yang akan dikumpulkan serta kesalahan dalam  

menentukan alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 

batasan operasional dari variabel-variabel yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah suatu  sikap yakin yang dimiliki 

seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang yang 

dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diharapkan sehingga orang 

yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam segala tindakannya 

atau merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan 

keinginannya. Kepercayan diri ini diungkap melalui skor yang 

diperoleh melalui Skala Kepercayaan Diri yang ciri-cirinya terdiri 

dari: tingkah laku, emosi, dan spiritual. Semakin tinggi nilai yang 

diperoleh dari skala kepercayaan diri maka semakin tinggi 

kepercayaan dirinya. 

 

2. Pengalaman Mendapat Bullying 

Pengalaman mendapat bullying adalah pengalaman seseorang  

dalam mendapat perlakuan  yang tidak baik,  yang terjadi secara 

berulang-ulang, dapat dilakukan secara fisik maupun verbal sehingga 

melukai atau menyakitinya. Pengalaman mendapat bullying  ini 

ditujukan dalam bentuk-bentuk  yaitu:  fisik,  verbal,  relasional 
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langsung dan tidak langsung. Semakin tinggi skor yang dihasilkan 

dalam  skala ini, maka makin tinggi pula  pengalaman mendapat 

Bullying. 

 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Penentuan subjek dalam suatu penelitian menjadi suatu hal 

yang amat penting karena dengan menentukan subyek seluruh 

kegiatan penelitian dapat terarah. Penentuan subjek juga 

berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan – permasalahan dalam penelitian.  

Populasi adalah sejumlah individu yang mempunyai satu ciri 

atau sifat sama (Hadi, 1986, h.221).  Karakter Subjek Penelitian : 

Pelajar SMP Darul dan berusia 13-15 tahun. 

 

1. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011). Pengambilan sampel 

memerlukan teknik sampling untuk memperkecil kesalahan 

generalisasi dari sampel ke populasi. Teknik sampling adalah 

suatu teknik atau cara dalam pengambilan sampel yang 

representatif dari populasi (Hadi, 1997, h.75).  

Metode yang umum digunakan untuk pengambilan  sampel 

adalah teknik Cluster Sampling (Area Sampling) juga cluster 

random sampling. Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak 
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terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-

kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah 

digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti 

atau sumber data sangat luas. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam metode 

ini adalah metode skala. Metode skala merupakan suatu metode 

penelitian yang menggunakan daftar pernyataan yang berisi aspek-aspek 

yang hendak diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-

orang yang menjadi subyek penelitian. Berdasarkan atas jawaban atau 

isian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek 

penelitian (Suryabrata, 2004, h. 15). 

 Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala pengalaman 

mendapat bullying  dan skala kepercayaan diri. Penyusunan kedua skala 

ini menggunakan empat alternatif jawaban, yang masing-masing 

jawaban memiliki tingkat nilai yang berbeda mengenai kesesuaian 

responden terhadap setiap pernyataan dalam skala. 

Adapun skala yang digunakan adalah: 

1. Skala Pengalaman Mendapat Bullying. 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengalaman 

mendapat bullying, yang tampak dari skor yang diberikan pada 

setiap  jawaban, semakin tinggi skor maka dapat diasumsikan 

semakin tinggi pula pengalaman mendapat bullying. 
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Adapun blue print skala pengalaman mendapat bullying dapat dilihat 

pada tabel 1. 

 

Tabel 2 

Blue Print Skala Pengalaman Mendapat Bullying 

No Bentuk-bentuk Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Fisik  4 4 8 

2 Verbal  4 4 8 

3  Relasional langsung 4 4 8 

4  Relasional tidak 

langsung 

4 4 8 

 Jumlah 16 16 32 

 

Ada empat pilihan jawaban dari setiap pernyataan tersebut yaitu 

“Sangat Sesuai” ( SS ), “Sesuai” ( S ), “Tidak Sesuai” ( TS ), 

“Sangat Tidak Sesuai” (STS). Jawaban tersebut digunakan untuk 

melihat pengalaman mendapat bullying.  Dalam skala pengalaman 

mendapat bullying ini, subyek diminta untuk memilih satu jawaban 

dari empat yang ada yaitu : 

a. “SS”  : Bila jawaban subyek sangat sesuai dengan pernyataan. 

b. “S”    : Bila jawaban subyek sesuai dengan pernyataan. 

c. “TS”  : Bila jawaban subyek tidak sesuai dengan pernyataan. 

d. “STS”: Bila jawaban subyek sangat tidak sesuai dengan 

pernyataan. 
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Cara pemberian nilai pada jawaban subyek yaitu terhadap item 

yang tergolong favorable, jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai empat, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai 

tiga, jawaban Tidak Sesuai (TS) memperoleh nilai dua, dan 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) memperoleh nilai satu. 

Sebaliknya terhadap item yang tergolong unfavorable, jawaban 

Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai empat, jawaban 

Tidak Sesuai ( TS ) memperoleh nilai tiga, jawaban Sesuai ( S ) 

memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai satu. 

 

2. Skala Kepercayaan Diri 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui kepercayaan diri. Skala ini 

terdiri dari ciri-ciri: tingkah laku, emosi, dan spiritual. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

kepercayaan dirinya. 

Tabel 3 

Blue Print Skala Kepercayaan Diri 

Ciri-ciri Favorable Unfavorable Jumlah 

Tingkah laku 4 4 8 

Emosi  4 4 8 

Spiritual  4 4 8 

Jumlah 12 12 24 
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Ada empat pilihan jawaban dari setiap pernyataan tersebut yaitu 

“Sangat Sesuai” ( SS ), “Sesuai” ( S ), “Tidak Sesuai” ( TS ), 

“Sangat Tidak Sesuai” (STS). 

Cara pemberian nilai pada jawaban subyek yaitu terhadap item 

yang tergolong favorable, jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai empat, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai 

tiga, jawaban Tidak S 

esuai (TS) memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS ) memperoleh nilai satu. Sebaliknya terhadap item 

yang tergolong unfavorable, jawaban Sangat Tidak Sesuai ( STS ) 

memperoleh nilai empat, jawaban Tidak Sesuai ( TS ) memperoleh 

nilai tiga, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai dua, dan jawaban 

Sangat Sesuai ( SS ) memperoleh nilai satu. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas  alat ukur  menurut  Azwar (2000, h. 5) mempunyai 

arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi alat ukurnya. Ancok (2005, h. 13) mengatakan 

bahwa validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukuran betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Cara yang paling banyak dipakai untuk mengetahui validitas 

suatu alat pengukur ialah dengan mengkorelasikan antara skor yang 

diperoleh pada masing-masing item dengan skor total. Skor total adalah 
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nilai yang dari hasil penjumlahan semua skor korelasi product moment 

dari Karl Pearson. 

Guna menghindari adanya kelebihan bobot, maka hasil korelasi 

perlu dikoreksi. Kelebihan bobot ini terjadi karena skor item yang 

dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen skor total dan  

hal ini menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar. (Ancok, 2005, 

h. 17) 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2007, h. 15) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu dapat memberikan 

hasil yang konsisten dan dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian 

terhadap item-item yang valid alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik uji reliabilitas 

Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. Teknik ini dapat memberikan 

harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang 

sebenarnya, jadi ada kemungkinan test lebih tinggi. Hasil reliabilitas 

dengan menggunakan teknik ini adalah lebih cermat karena dapat 

mendekati hasil yang sebenarnya. 

Pengujian validitas dan realibilitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program komputer, yaitu program SPSS. 

 

G.  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh, sehingga di dapat suatu kesimpulan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis statistik. Hal ini dilakukan dengan 
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metode mempertimbangkan faktor kesalahan (Hadi, 1994, h. 23). Teknik 

analisis data yang digunakan adalah : Teknik Korelasi Product Moment. 

Teknik Korelasi Product Moment digunakan untuk menganalisa  

hipotesis, yaitu hubungan antara X (pengalaman  mendapat bullying) 

dengan Y (kepercayaan diri). Pengolahan data atau teknik analisis data 

pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu 

program SPSS ( Statistical Package for Social Science ) 


