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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan merupakan 

empat kata kunci yang perlu diperhatikan. Cara ilmiah artinya bahwa kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri kelimuan yaitu rasional, empiris dan 

sisbutiratis. Rasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-

cara yang bisa diterima akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya 

proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu 

yang bersifat logis  (Sugiyono, 2015, h. 2). Sejalan dengan pendapat Hadi (2015, h. 

11) bahwa dalam penelitian ada langkah-langkah penting yang harus diperhatikan 

yaitu : menetapkan objek atau pokok persoalan, membatasi objek atau pokok 

persoalan, mengumpulkan data atau informasi, mengolah data dan menarik 

kesimpulan, merumuskan dan melaporkan hasilnya serta mengemukakan implikasi-

implikasi penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif karena lingkup penelitiannya luas. Kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data merupakan dua hal utama yang mempengaruhi kualitas 

data hasil penelitian kuantitatif.  Kualitas instrumen
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penelitian yang berhubungan dengan validitas dan reliabilitas instrumen.  Kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Sugiyono, 2015, h. 242). 

 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu :  

3.2.1  Variabel Tergantung :  perilaku agresif pada anak 

3.2.2  Variabel Bebas : 

1. Gaya pengasuhan  permisif  

2. Penggunaan gawai  

 

3.3     Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1  Perilaku Agresif pada Anak  

Perilaku Agresif pada anak adalah perilaku individu baik secara fisik 

maupun lisan yang dilakukan terhadap orang lain dengan maksud untuk 

menyakiti atau merugikan orang lain. Aspek-aspek dari variabel perilaku 

agresif  meliputi : agresif fisik, agresif verbal, marah dan permusuhan. 

Perilaku agresif diukur dengan skala perilaku agresif, disusun 

berdasarkan aspek perilaku agresif. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi perilaku agresif pada anak dan sebaliknya semakin 

rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah perilaku agresif pada 

anak. 
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3.3.2  Gaya Pengasuhan  Permisif  

Gaya pengasuhan permisif adalah suatu bentuk pengasuhan dimana 

orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak, tidak ada kontrol terhadap 

anak dan tidak ada perhatian terhadap anak. Gaya pengasuhan  permisif 

diukur dengan skala yang disusun berdasarkan aspek perilaku permisif  yaitu 

memberikan kebebasan pada anak, orang tua kurang peduli, tidak pernah 

memberi aturan yang jelas dan tidak memberikan pertimbangan atas 

keputusan yang dilakukan oleh anak. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

semakin permisif pengasuhan orang tua kepada anak-anak dan sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin tidak  permisif  

pengasuhan  kepada anak - anak. 

3.3.3  Penggunaan Gawai  

  Gawai digunakan oleh anak-anak untuk beberapa aktivitas, seperti 

bermain game, mendengarkan musik, melihat film, pesan singkat atau yang 

lainnya. Penggunaan gawai pada anak-anak dapat dilihat ketika anak 

memegang gawai, menghidupkan gawai, dan menggunakan aplikasi di 

dalam gawai tersebut. Lamanya penggunaan gawai pada anak-anak 

bermacam-macam, mulai beberapa menit hingga beberapa jam tiap harinya.  

Didalam penelitian ini penggunaan gawai akan diukur melalui 

skala berdasarkan aspek penggunaan gawai, yaitu durasi penggunaan 

gawai dalam satu hari, frekuensi penggunaan gawai, durasi tidak 

menggunakan gawai (kecuali fungsi alarm) di pagi hari sampai 

pertama kali menggunakan gawai di hari tersebut. Semakin tinggi skor 
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yang diperoleh maka semakin tinggi penggunaan gawai pada anak 

dan sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin 

rendah penggunaan gawai pada anak.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan studi populasi dengan karakteristik subjek 

adalah siswa-siswi Kelas VI sekolah dasar. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam bentuk skala. Skala 

merupakan alat pengumpul data yang utama dengan daftar pertanyaan yang 

dijabarkan dari konsep dan tujuan penelitian. Skala ini diberikan kepada responden 

untuk menggali data yang digunakan untuk mendukung analisis hubungan antara 

variable penelitian. Penelitian tentang hubungan antara gaya pengasuhan permisif 

dan penggunaan gawai dengan perilaku agresif pada anak menggunakan tiga skala 

yaitu skala gaya pengasuhan permisif, skala penggunaan gawai, dan skala perilaku 

agresif pada anak. 

3.5.1 Skala Perilaku Agresif pada Anak 

Skala yang digunakan untuk mengetahui perilaku agresif yang 

dilakukan anak-anak Sekolah Dasar. Butir-butir skala berupa pilihan 

majemuk yang setiap butirnya berisi pernyataan dengan empat pilihan 

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

Nilai bergerak dari 4 sampai dengan 1 untuk favorabel dan 1 sampai dengan 
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4 untuk butir yang Unfavorabel. Jumlah butir dalam skala perilaku agresif 

pada anak sebanyak 16 butir. Dibawah ini blue print jumlah butir skala 

perilaku agresif pada anak. 

 

 

Tabel 3.1.Blue Print jumlah butir skala perilaku agresif pada anak 

Aspek Favorabel Unfavorabel Total 

Agresif fisik 2 2 4 
Agresif verbal 2 2 4 
Marah 2 2 4 
Permusuhan 2 2 4 
Jumlah 8 8 16 

 

3.5.2 Skala Gaya Pengasuhan Permisif 

Skala ini digunakan untuk mengetahui gaya pengasuhan permisif  

kepada anak. Butir-butir skala berupa pilihan majemuk yang setiap butirnya 

berisi pernyataan dengan empat pilihan jawaban yaitu : sangat sesuai (SS), 

sesuai (S),  tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Nilai bergerak 

dari 4 sampai dengan 1 untuk favorabel dan 1 sampai dengan 4 untuk butir 

yang Unfavorabel. Jumlah butir dalam gaya pengasuhan permisif sebanyak 

16 butir. Dibawah ini blue print jumlah butir skala gaya pengasuhan  permisif  

Tabel 3.2. Blue Print jumlah butir gaya pengasuhan permisif 

Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah butir                                                    

Memberikan kebebasan pada 
anak 

2 2 4 

Orang tua kurang peduli 2 2 4 
Tidak pernah memberi aturan 
yang jelas 

2 2 4 

Tidak memberikan 
pertimbangan segala 
keputusan yang dilakukan oleh 

2 2 4 
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anak 
Jumlah                           8 8 16 

 

 

3.5.3 Skala Penggunaan Gawai 

Skala penggunaan gawai merupakan skala yang  digunakan untuk 

mengetahui penggunaan gawai pada anak-anak Sekolah Dasar. Skala ini 

diberikan kepada siswa-siswi kelas enam Sekolah Dasar. Skala penggunaan 

gawai menggunakan skala dari penelitian Haug, Castro, Kwon, Filler, 

Kowatsch & Schaub, (2015, h. 4). 

Tabel  3.3. Aspek dan skoring penggunaan gawai 

Aspek Pilihan jawaban Skoring 

Durasi penggunaan gawai dalam satu hari a. < 10 menit  
b. 11-60 menit 
c. 1-2 jam 
d. 3-4 jam 
e. 5-6 jam 
f. 6 jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Frekuensi penggunaan gawai 

 

a. < 5 kali/hari 
b. 6-10 kali/hari 
c. 11-20 kali/hari 
d. 21-50 kali/hari 
e. 50-100 kali/hari 
f. >100 kali/hari 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Durasi tidak menggunakan gawai (kecuali 

fungsi alarm) di pagi hari sampai pertama kali 

menggunakan gawai di hari tersebut 

 

a. 5-10 menit 
b. 11-20 menit 
c. 21-30 menit 
d. 31-40 menit 
e. 41-60 menit 
f. > 60 menit 

                                                                                       

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1 Validitas Alat Ukur  
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Sugiyono (2015, h. 210) mengatakan bahwa ada dua macam validitas 

dalam penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas 

internal adalah penelitian yang secara metodologis dilakukan dengan cara 

yang benar yaitu permasalahan dan potensi, landasan teori, metode 

penelitian dan cara menarik kesimpulan sudah benar. Validitas eksternal 

artinya bahwa hasil peneltian dapat diaplikasikan pada dunia nyata yang 

menyerupai tempat yang diteliti.  Pendapat lain oleh Hadi  (2015, h. 136) 

bahwa ada dua hal tentang validitas yaitu seberapa jauh alat pengukur dapat 

mengungkap dengan jitu gejala atau bagian-bagian gejala yang hendak 

diukur dan seberapa jauh alat pengukur dapat memberikan pembacaan yang 

teliti, dapat menunjukkan dengan sebenarnya status atau keadaan gejala 

atau bagian gejala yang diukur. Upaya untuk memperoleh koefisien korelasi 

antara skor butir dengan skor total pada skala skor butir digunakan teknik 

korelasi product moment Pearson dengan menggunakan program SPSS.  

3.6.2 Reliabilitas Alat Ukur 

Sugiyono (2015, h. 211) berpendapat bahwa ada dua hal tentang 

reliabilitas yaitu reliabilitas internal dan reliabilitas eksternal. Penelitian yang 

memiliki reliabilitas internal apabila orang lain dapat mengulangi cara-cara 

yang dilakukan dengan mudah. Penelitian yang memiliki reliabilitas eksternal 

apabila orang lain mengulangi penelitian dengan cara-cara yang sama, maka 

hasil penelitian akan sama pula.  

Pengujian reliabilitas skala digunakan teknik koefisien Alfa Cornbach.  

Teknik perhitungan reliabilitas koefisien Alfa Cornbach akan memberikan 
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harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya, 

sehingga akan diperoleh hasil yang lebih cermat karena dapat mendeteksi 

hasil yang sebenarnya. Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS.  

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan uji kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis statistik teknik korelasi product moment karena untuk 

mencari hubungan antara gaya pengasuhan permisif dan penggunaan gawai 

dengan perilaku agresif pada anak. Perhitungan uji analisis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS.  

 

 


