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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif 

dengan teknik korelasional. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan 

data berupa bilangan, dianalisis menggunakan statistik, menggunakan sampel 

besar, dan digunakan untuk menguji hipotesis nihil (Alsa, 2003). Peneliti 

menggunakan teknik korelasional dengan alasan tujuan penelitian yang mengukur 

seberapa besar tingkat hubungan dari dua atau lebih variabel (Alsa, 2003). 

3.02. Identifikasi Variabel 

Menurut Arikunto (2013), identifikasi variabel adalah penetepan variabel 

dalam penelitian yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Variabel 

merupakan obyek dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Variabel Tergantung : Bullying  

2. Variabel Bebas : Iklim Sekolah 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2016), definisi operasional variabel penelitian adalah 

menerjemahkan variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal ini berfungsi untuk 

menghindari salah mengenai data yang akan dikumpulkan dan dijadikan sebuah 

batasan. Penelitian ini menggunakan batasan seperti berikut: 
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3.03.01.  Bullying 

Bullying merupakan salah satu bentuk tindakan agresif dari pelaku untuk 

melukai korban yang memiliki ciri khusus dimana tindakan tersebut dilakukan 

secara berulang-ulang terjadi karena terdapat ketidakseimbangan kekuatan. 

Tindak agresif yang dilakukan pelaku pada korban yaitu tindak agresif secara fisik, 

verbal dan sosial. Mengukur tinggi rendahnya bullying pada peneltian ini 

menggunakan skala Adolescent Peer Relations Instrument yang terdiri dari aspek 

fisik, verbal dan sosial. Ketiga aspek akan diukur dari seberapa sering terjadinya 

pada kehidupan sehari-hari individu. Semakin tinggi hasil skor skala bullying  maka 

semakin tinggi pula indikasi subjek menjadi pelaku bullying. 

3.03.02.  Iklim Sekolah 

Iklim sekolah adalah perasaan warga sekolah mengenai lingkungan belajar 

mengajar yang terbentuk melalui interaksi antar warga sekolah, situasi fisik dan 

atmosfir psikologi yang memberikan petunjuk mengenai kualitas dan karakteristik 

kehidupan di sekolah. Iklim sekolah memiliki empat dimensi, yaitu keamanan, 

belajar dan mengajar, hubungan serta lingkungan. Keempat dimensi ini digunakan 

dalam pengukuran iklim sekolah. Semakin tinggi skor pada skala iklim sekolah 

maka semakin positif iklim sekolah yang dirasakan santri. 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01.  Populasi 

Azwar (2016) mendefinisikan populasi sebagai kelompok subjek yang 

digeneralisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek harus 

memiliki karakteristik bersama yang membedekannya dari kelompok subjek yang 

lain. Populasi pada penelitian ini adalah 300 santri pondok pesantren madrasah 

tsanawiyah KH Murodi Demak. 
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3.04.02. Teknik pengambilan sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel harus memiliki 

karakteristik yang dimiliki oleh populasinya (Azwar,2016). 

Metode pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

accidental sampling yang termasuk dalam nonprobability sampling. Nonprobability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang sama 

pada tiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Accidental sampling 

merupakan penentuan sampel yang terjadi secara insidental sesuai dengan 

kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2015). 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01.  Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakkan dalam penelitian ini adalah 

metode skala. Azwar (2016) menyatakan bahwa metode skala berisi daftar 

pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada subjek untuk dijawab. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua skala. Skala yang digunakan 

adalah skala iklim sekolah yang diciptakan oleh peneliti berdasarkan empat 

dimensi iklim sekolah menurut Cohen tahun 2006. Pengukuran bullying peneliti 

menggunakan Adolescent Peer Relations Instrument yang dikembangkan oleh 

Roberto Parada pada tahun 2003. 

Adolescent Peer Relations Instrument diadaptasi dari bahasa inggris 

menjadi bahasa Indonesia. Perubahan bahasa ini menyesuaikan dengan subjek 

yang berada di Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. 
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3.05.02.  Blueprint dan cara penilaian 

1. Adolescent Peer Relations Instrument  

Skala ini terdiri dua bagian. Bagian pertama pada skala ini merujuk pada 

peran pelaku bullying. Bagian kedua merujuk pada korban bullying. Masing masing 

bagian pada skala ini terdiri dari 18 item dengan alternatif jawaban berupa 

frekuensi seberapa sering perilaku itu terjadi pada subjek. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan skala bagian pertama, yaitu untuk melihat apakah santri 

melakukan bullying atau tidak. 

Terdapat tiga aspek yang digunakan pada skala ini yaitu bullying verbal, 

bullying sosial dan bullying fisik. Pada bagian pertama terdapat enam item pada 

masing-masing aspek yang diukur. Begitu pula pada bagian kedua skala yang 

terdapat enam item pada tiap aspek (Division of Violence Prevention, 2011). 

Skoring skala ini dengan menjumlahkan hasil masing-masing bagian. Jika 

masing-masing bagian tidak berjumlah lebih dari 18 maka indikasi terjadinya 

bullying pada kehidupan subjek tidak ada. Begitu pula sebaliknya jumlah skor lebih 

dari 18 maka terdapat indikasi bullying pada subjek (Hamburger, Basile, & Vivolo, 

2011). 

Tabel 3.01. Blueprint Adolescent Peer Relations Instrument  

No Aspek 
 

No item Total 

1 Bullying Verbal 
 

1, 3, 5, 7, 10, 14 6 

2 Bullying Sosial 
 

4, 8, 11, 13, 17,18 6 

3 Bullying Fisik 
 

2, 6, 9, 12, 15, 16 6 

 Total 
 

 18 
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2. Skala Iklim Sekolah 

Skala iklim sekolah disusun berdasarkan empat dimensi yang ada dalam 

iklim sekolah menurut Cohen (2006). Empat dimensi iklim sekolah yaitu dimensi 

keamanan, belajar mengajar, hubungan, lingkungan dan struktur. 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Iklim Sekolah 

No Dimensi Favorable Unfavorable Total 

1 Keamanan 1, 9, 17, 25 2, 10, 18, 26 8 
2 Kegiatan Belajar Mengajar 7, 15, 23, 31 8, 16, 24, 32  8 
3 Hubungan 3, 11, 19, 27 4, 12, 20, 29 8 
4 Lingkungan Struktur 5, 13, 21, 28 6, 14, 22, 30 8 

Total   32 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01.  Validitas alat ukur 

Azwar (2001) menyatakan bahwa validitas merupakan kecermatan dalam 

pengukuran. Instrumen dapat dikatakan valid apabila mengukur sesuai tujuan alat 

ukur tersebut dan mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat. Validasi 

yang memuaskan mencapai koefisien korelasi 0,3-0,5 artinya jumlahnya melebihi 

jumlah item yang direncanakan dan dapat dipilih item yang memiliki indeks 

deskriminasi tertinggi. 

Peneliti melakukan validasi dengan validitas item dengan cara 

membandingkan skor item dengan skor total dalam skala untuk mendapatkan 

koefesien korelasi. Perhitungan skor korelasi item menggunakan rumus Product 

Moment dengan korelasi Part Whole (Azwar,2001). 

3.06.02.  Reliabilitas alat ukur 

Reliabilitas merupakan konsistensi, kestabilan, sejauhmana alat ukur 

tersebut dapat dipercaya. Untuk mengukur reliabilitas alat ukur, peneliti 
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menggunakan rumus Alpha Cronbach. Alat ukur dapat dikatakan reliabel jika 

koefisien reliabilitas menghasilkan skor murni mencapai 0,9, untuk koefisien 0,8 

berarti reliabilitasnya baik, sedangkan koefisien 0,6 berarti reliabilitasnya hanya 

memmenuhi dan tidak nilai murni melainkan akibat dari variaisi eror (Azwar,2001). 

Perhitungan skor reliabilitas menggunakan Karl Pearson. 

3.07. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data dari data 

yang diperoleh. Azwar (2016) menyatakan bahwa pengolahan data bertujuan agar 

dapat dibaca dan ditafsirkan.Data akan memberi keterangan yang dapat dipahami, 

dan tepat apabila diolah dengan metode statistik. 

Langkah pertama peneliti akan melakukan uji asumsi pada data yang telah 

diterima untuk menentukan perhitungan statistik apa yang digunakan, statstik 

parametrik atau nonparametrik. Untuk melihat korelasi antara iklim sekolah di 

pondok pesantren dengan bullying pada santri, peneliti menggunakan teknik 

analisis Product Moment dari Karl Pearson jika hasil uji asumsi diterima.  

 

 

 

 

 

 

  


