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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Suryabrata (2011), secara harafiah, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-

situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah 

akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau 

menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau 

mendapatklan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif itu lebih luas dan mencakup segala macam bentuk penelitian 

kecuali penelitian historis dan penelitian eksperimental, dalam arti luas biasanya 

digunakan istilah penelitian survai. 

Azwar (2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif melakukan analisis 

hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. 

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya 

selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan 

didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan 

pengolahan datanya didasarkan pada analisis persentase dan analisis 

kecenderungan (trend). 
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Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan 

akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian 

ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan 

semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, 

menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun memelajari implikasi. Contoh 

penelitian deskriptif yang paling populer adalah penelitian survai (Azwar, 2010). 

Metode deskriptif menurut Nazir (2011) adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Setelah variabel-variabel diidentifikasikan, maka variabel-variabel 

tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Penyusunan definisi 

operasional ini perlu, karena definisi operasional itu akan menunjuk alat 

pengambilan data mana yang cocok untuk digunakan (Suryabrata, 2011). 

Batasan operasional masing-masing variabel akan dikemukakan di bawah ini: 

1. Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial adalah kompetensi individu untuk berinteraksi 

dengan orang lain yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi sosial 

yang positif (seperti menjalin pertemanan, berhubungan dengan aktivitas 

menyenangkan, atau terlibat dalam kelompok tertentu). 
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Keterampilan sosial dalam penelitian ini diukur menggunakan 

skala keterampilan sosial yang terdiri dari aspek yang dikemukakan oleh 

Elksnin dan Elksnin, yaitu aspek perilaku interpersonal, perilaku yang 

berhubungan dengan diri sendiri, perilaku yang berhubungan dengan 

kesuksesan akademis, peer acceptance, dan aspek keterampilan 

komunikasi. Skor tinggi pada salah satu aspek berarti keterampilan sosial 

subjek cenderung pada aspek yang memiliki skor tinggi tersebut. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu individu 

yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2010). 

1. Populasi dan Sampel 

Penelitian dapat mengambil subjek secara sebagian (sampel) atau 

secara keseluruhan (populasi). Hal ini didasarkan pada pendapat Azwar 

(2010) yang mengatakan bahwa apabila subjek penelitiannya terbatas dan 

masih dalam jangkauan sumber daya peneliti, maka dapat dilakukan studi 

populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. Sebaliknya, 

apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada di luar jangkauan 

sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak mudah untuk 

didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. 

Penelitian ilmiah boleh dikatakan hampir selalu hanya dilakukan 

terhadap sebagian saja dari hal-hal yang sebenarnya mau diteliti. Jadi 

penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, tidak terhadap populasi. 
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Kesimpulan-kesimpulan penelitian mengenai sampel itu akan dikenakan 

atau digeneralisasikan terhadap populasi (Suryabrata, 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang terdiagnosis oleh 

psikolog, berjenis kelamin laki-laki, yang mengalami gangguan sikap 

menentang/ ODD (Oppositional Defiant Disorder), berusia kurang dari 16 

tahun. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam peneitian ini 

adalah teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010). Cozby (2009) 

mengatakan bahwa tujuan (purposive) di sini adalah untuk memperoleh 

sampel orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk 

mengetahui (goal of knowing) harus dicapai dengan menggunakan metode 

atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2010). 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode angket identitas dan skala 

keterampilan sosial. 
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1. Angket Identitas 

Angket merupakan bentuk instrumen pengumpulan data yang 

sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat 

penggunaan kuesioner adalah data yang dikategorikan sebagai data 

faktual. Oleh karena itu, reliabilitas hasilnya sangat banyak tergantung 

pada subjek penelitian sebagai responden, sehingga pihak peneliti dapat 

mengupayakan peningkatan reliabilitas itu dengan cara penyajian kalimat-

kalimat yang jelas dan disampaikan dengan strategi yang tepat (Azwar, 

2010). 

Tujuan dari angket adalah untuk mengungkap data faktual atau 

yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek. Data 

mengenai pilihan metode KB, pendidikan terakhir, jumlah anggota 

keluarga, penghasilan rata-rata perbulan, jenis film yang disukai, opini 

atau pendapat mengenai suatu isyu, dan semacamnya merupakan data 

yang dapat diungkap oleh angket (Azwar, 2010). 

Pada penelitian ini angket tersebut untuk mengungkap atau 

mencari data sosial demografis subjek, seperti tingkat kelas dalam 

pendidikannya, usia, jenis kelamin, etnis/ suku, dan agama. 

2. Skala Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial anak ODD dalam penelitian ini diukur 

menggunakan skala keterampilan sosial yang terdiri dari aspek 

keterampilan sosial yang dikemukakan oleh Elksnin dan Elksnin (dalam 

Yanti, 2005). Aspek-aspek tersebut antara lain: 
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a. Perilaku interpersonal 

Aspek ini merupakan perilaku yang menyangkut keterampilan 

yang dipergunakan selama melakukan interaksi sosial. Perilaku ini 

disebut juga sebagai perilaku menjalin persahabatan, misalnya 

memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan memberikan atau 

menerima pujian. 

b. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

Aspek ini merupakan keterampilan perilaku mengatur diri 

dalam situasi sosial. Misalnya keterampilan menghadapi stres, 

memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan dan sejenisnya. 

Adanya kemampuan ini, anak dapat memperkirakan kejadian-kejadian 

yang mungkin akan terjadi dan dampak perilakunya pada situasi sosial 

tertentu. 

c. Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis 

Aspek ini merupakan perilaku atau keterampilan sosial yang 

dapat mendukung prestasi belajar di sekolah. Misalnya mendengarkan 

dengan tenang saat guru menerangkan pelajaran, mengerjakan 

pekerjaan sekolah dengan baik, melakukan apa yang diminta oleh 

guru, dan semua perilaku yang mengikuti aturan kelas. 

d. Peer acceptance 

Aspek ini merupakan perilaku yang berhubungan dengan 

penerimaan sebaya. Misalnya memberi salam, memberi dan meminta 
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informasi, mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas, dan dapat 

menangkap dengan tepat emosi orang lain. 

e. Keterampilan komunikasi 

Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan 

yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. 

Kemampuan anak dalam berkomunikasi dapat dilihat dalam beberapa 

bentuk, antara lain menjadi pendengar yang responsif, 

mempertahankan perhatian dalam pembicaraan dan memberikan 

umpan balik terhadap lawan bicara. 

Pada pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan format 

skala dengan empat katagori respon, di mana subjek diminta untuk 

memilih salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang tersedia, 

meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Skornya adalah nilai 4 untuk Sangat Sesuai (SS), nilai 

3 untuk Sesuai (S), nilai 2 untuk Tidak Sesuai (TS), dan nilai 1 untuk 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Rancangan skala keterampilan sosial anak 

ODD dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Rancangan Skala Keterampilan Sosial Anak ODD 

Aspek-aspek Keterampilan Sosial Total Item 

Perilaku interpersonal 3 

Perilaku yang berhubungan dengan diri 

sendiri 
3 

Perilaku yang berhubungan dengan 

kesuksesan akademis 
3 

Peer acceptance 3 

Keterampilan komunikasi 3 

Total Item 15 
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E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan penelitian ini dilaksanakan. Adapun serangkaian kegiatan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek yang 

telah dikemukakan dalam teori. Di dalam penelitian ini digunakan skala 

keterampilan sosial. Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek 

penelitian diwajibkan memilih satu jawaban dari beberapa alternatif 

pilihan yang disediakan. 

Skala keterampilan sosial terdiri dari aspek perilaku interpersonal, 

perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, perilaku yang 

berhubungan dengan kesuksesan akademis, peer acceptance, dan aspek 

keterampilan komunikasi. Jumlah item secara keseluruhan adalah 15 item 

favourable. Sebaran item skala keterampilan sosial dapat dilihat pada tabel 

2 di bawah ini. 

Tabel 2 

Sebaran Nomor Item Skala Keterampilan Sosial Anak ODD 

Aspek-aspek Keterampilan Sosial 
Sebaran Nomer 

Item 

Total 

Item 

Perilaku interpersonal 1,6,11 3 

Perilaku yang berhubungan dengan diri 

sendiri 
2,7,12 3 

Perilaku yang berhubungan dengan 

kesuksesan akademis 
3,8,13 3 

Peer acceptance 4,9,14 3 

Keterampilan komunikasi 5,10,15 3 

Total Item 15 
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Validitas skala pada penelitian ini dilihat berdasar validitas isi 

dengan professional judgement yang dilakukan oleh dosen pembimbing. 

2. Tahap Perizinan Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti mengajukan 

perizinan untuk penelitian pada pihak-pihak yang terkait secara lisan dan 

tertulis. Adapun perjanjian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat perizinan penelitian di 

tiga sekolah. Surat pengantar tersebut bernomor 

235/A.7.04/MP/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 (untuk SDN 

Bendan Ngisor 01-02), 238/A.7.04/MP/XI/2017 tertanggal 28 

November 2017 (untuk SLB Hj. Soemiyati), dan 

239/A.7.04/MP/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 (untuk SDN 

Pendrikan Lor 03). 

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada orang tua dan kepala 

sekolah. 

c. Orang tua dan kepala sekolah memberikan izin secara lisan. 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan 
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hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut 

(Azwar, 2010). 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan 

(konsistensi) skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat 

yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda 

(Suryabrata, 2005). 

Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Azwar (2010) mengatakan bahwa validitas isi adalah validitas yang diestimasi 

melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau melalui 

professional judgement. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validasi ini 

adalah “sejauhmana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi 

objek yang hendak diukur” atau “sejauhmana isi tes mencerminkan ciri atribut 

yang hendak diukur”. Professional judgement yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah dilakukan oleh dosen pembimbing. 

Pengujian validitas isi sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan 

karena jumlah subjek terlalu sedikit yaitu 5 anak sehingga tidak bisa dilakukan 

uji coba alat ukur. Oleh karena pengujian validitas pada penelitian ini sebatas 

validitas isi, maka tidak dilakukan perhitungan statistik. Demikian pula pada 

pengujian reliabilitasnya juga tidak dilakukan. 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan 

deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang 

diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis. Penyajian hasil analisis deskriptif biasanya berupa 

frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai bentuk grafik dan 

chart pada data yang bersifat kategorikal, serta berupa statistik-statistik 

kelompok (mean dan varians) pada data yang bukan kategorikal (Azwar, 

2010). 
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