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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Jenis Penelitian yang Digunakan 

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research yang artinya mencari 

kembali atau menyelidiki kembali guna menjawab fenomena yang ada dengan 

menggali, mencari dan mengkategorikan hingga menemukan analisis fakta dan 

data (Ardianto, 2016). Menurut Azwar (2016) penelitian (research) adalah suatu 

rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Hasil penelitian tersebut tidak memiliki maksud untuk memecahkan 

atau memberikan solusi secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, 

karena hasil penelitian hanyalah bagian dari usaha untuk memecahkan masalah 

yang lebih besar. Fungsi dari penelitian sendiri adalah untuk mencari penjelasan 

serta jawaban mengenai suatu permasalahan, kemudian memberikan alternatif 

terhadap berbagai kemungkinan yang ada guna membantu dalam pemecahan 

masalah. 

Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, dimana pengertian dari 

penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan nuansa angka dalam teknik 

pengumpulan datanya (Ardianto, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian 

kuantitatif ini adalah metode korelasional. Menurut Faisal dalam Ardianto (2016) 

penelitian korelasional merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

menguji hubungan antarvariabel yang digunakan dalam hipotesis dan terdapat 

hipotesis yang akan diujikan kebenarannya. Hipotesis tersebut menggambarkan 

bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian, apakah 

variabel tersebut saling berasosiasi atau tidak, atau saling dipengaruhi atau tidak. 
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Penelitian korelasi dirancang guna menentukan bagaimana tingkat 

hubungan antar variabel yang berbeda yang terdapat dalam populasi (Ardianto, 

2016). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu satu variabel tergantung 

(dependent) dan satu variabel bebas (independent). Identifikasi variabel pada 

penelitian ini adalah: 

Variabel Tergantung : Cyberbullying 

Variabel Bebas : Kecerdasan emosi 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Cyberbullying  

Cyberbullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti korban dengan cara 

mengintimidasi, mencemooh, dan menganggu korban yang dilakukan melalui 

internet atau dunia cyber oleh individu. Cyberbullying akan diukur menggunakan 

skala cyberbullying yang disusun berdasarkan aspek-aspek cyberbullying, yaitu 

flaming (terbakar), harassment (gangguan), denigration (pencemaran nama baik), 

impersonation  (peniruan), outing & trickery (tipu daya), exclusion (pengecualian), 

dan cyberstalking. Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh subjek maka semakin 

tinggi cyberbullying, dan begitu pula sebaliknya. 

2. Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mengenali emosi diri sendiri maupun orang lain serta mampu mengendalikan 
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emosinya dan mampu memotivasi dirinya sendiri dengan ciri-ciri memiliki 

kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, mampu bertahan menghadapi 

frustrasi, mampu mengendalikan dorongan hati, tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mampu mengatur suasana hati dan dapat membina hubungan yang 

baik dengan orang lain. Kecerdasan emosional akan diukur dengan menggunakan 

skala kecerdasan emosi yang disusun berdasarkan aspek kecerdasan emosi, 

yaitu mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali 

emosi orang lain, dan membina hubungan dengan individu lain. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh oleh subjek maka semakin tinggi kecerdasan emosi, dan 

begitu pula sebaliknya. 

 

3.04. Populasi dan Sampel 

3.04.01. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang akan diberikan generalisasi dari 

hasil penelitian. Sebagai sebuah populasi, kelompok subjek  harus memiliki 

karakteristik bersama guna membedakan dari kelompok subjek lain (Azwar, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Kota 

Semarang yang aktif menggunakan media sosial minimal sekali dalam sehari. 

Adapun karakteristik populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Remaja SMP Negeri 34 Semarang yang aktif terdaftar sebagai murid di 

SMP Negeri 34 Semarang. 

b. Memiliki akun media sosial minimal 1 akun. 

c. Aktif menggunakan media sosial minimal 1 jam perhari. 
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3.04.02. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan cara 

menggunakan prosedur tertentu dengan harapan dapat mewakili populasinya. 

Sampel yang baik yaitu sampel yang diambil dengan benar, maka akan dapat 

memberikan gambaran yang sebenarnya dari populasinya (Sugiarto, dkk, 2001). 

Sampel yang diambil dari populasi harus menjamin kebenarannya karena 

agar sampel bisa representatif (mewakili), dengan cara menggunakan teknik 

sampling tertentu (Sugiyono, 2015, hal. 149). Peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria 

tertentu yang dipandang mempunyai kaitan dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui  (Sugiyono, 2015). 

 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dan mendukung penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 

skala. Menurut Ardianto (2016) skala adalah ukuran majemuk dimana terdiri dari 

beberapa item yang memiliki struktur yang empiris (logis). 

Skala Likert adalah skala yang dapat menentukan posisi relatif dari subjek 

atau individu yang digunakan oleh peneliti, berkenaan dengan ciri tertentu tanpa 

adanya implikasi terhadap jarak antar tiap-tiap posisinya. Misalkan dalam 

menentukan tingkat kepuasan, digunakan skala likert: sangat puas, puas, tidak 

puas, dan sangat tidak puas (Ardianto, 2016). 

Skala yang digunakan dalam peneltian ini terdiri dari dua jenis skala yaitu 

skala cyberbullying dan skala kecerdasan emosi. Skala cyberbullying hanya terdiri 

dari pernyataan favourable saja. Alternatif jawaban yang digunakan dalam skala 
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cyberbullying ada empat, yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), Tidak Sering (TS), 

dan Sangat Tidak Sering (STS). Pada pernyataan favourable, jawaban Sangat 

Sering (SS) mempunyai nilai 4, Sering (S) mempunyai nilai 3, Tidak Sering (TS) 

mempunyai nilai 2, dan Sangat Tidak Sering (STS) mempunyai nilai 1. Skala 

kecerdasan emosi terdiri dari pernyataan favourable dan unfavourable. Alternatif 

jawaban yang digunakan dalam skala kecerdasan emosi ada empat, yaitu Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Pernyataan favourable, jawaban Sangat Setuju (SS) mempunyai nilai 4, Setuju (S) 

mempunyai nilai 3, Tidak Setuju (TS) mempunyai nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju 

(STS) mempunyai nilai 1. Sebaliknya untuk pernyataan unfavourable jawaban 

Sangat Setuju (SS) mempunyai nilai 1, Setuju (S) mempunyai nilai 2, Tidak Setuju 

(TS) mempunyai nilai 3, dan Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 4. 

Penjelasan dari kedua skala tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Skala Cyberbullying  

Skala cyberbullying digunakan dengan tujuan untuk mengukur intensitas 

perilaku cyberbullying yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang terdapat pada 

cyberbullying, yaitu flaming (terbakar), harassment (gangguan), denigration 

(pencemaran nama baik), impersonation  (peniruan), outing & trickery (tipu daya), 

exclusion (pengecualian), dan cyberstalking. Skala ini rencananya terdiri dari 39 

item dengan rancangannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

Tabel 3.01. Blue Print  Skala Cyberbullying  

Aspek Cyberbullying 
Jumlah Item 

Total Item 
Favourable 

Flaming 5 5 
Harassment 5 5 
Denigration 6 6 
Impersonation 6 6 
Outing and Trickery 6 6 
Exclusion  6 6 
Cyberstalking  5 5 

Total Item 39 39 

 

2. Skala Kecerdasan Emosional 

Skala kecerdasan emosi digunakan dengan tujuan untuk mengukur 

kecerdasan emosi pada subjek yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

terdapat dalam kecerdasan emosi, yaitu mengenali emosi diri sendiri, mengelola 

emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan 

dengan individu lain. Skala ini rencananya  terdiri dari tiga puluh item dengan 

rancangannya sebagai berikut: 

Tabel 3.02. Blue Print Skala Kecerdasan Emosi 

Aspek 
Kecerdasan 
Emosional 

Jumlah Item 
Total Item 

Favourable Unfavourable 

Mengenali emosi 
diri sendiri 

3 3 6 

Mengelola emosi 3 3 6 
Memotivasi diri 3 3 6 
Mengenali emosi 
orang lain 

3 3 6 

Membina 
hubungan dengan 
individu lain 

3 3 6 

Total Item 15 15 30 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas 

Validitas merupakan keabsahan dari suatu alat ukur. Uji validitas sendiri 

memiliki tujuan untuk menunjukkan sejauhmana alat ukur yang digunakan dapat 

mengukur sesuatu (Ardianto, 2016). Suatu alat ukur dikatakan valid jika 
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pernyataan pada alat ukur mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

alat ukur tersebut (Ghozali, 2016). Peneliti menggunakan analisis korelasi Product 

Moment dari Pearson, kemudian hasilnya dikoreksi dengan menggunakan teknik 

part whole untuk menghindari terjadinya over estimate (kelebihan bobot). Uji 

validitas dapat dilakukan dengan mengkorelasikan skor item pernyataan dengan 

total skor konstruk atau variabel. Hasil dari uji validitas ini dapat dilihat dari output 

correlated item-total correlation. Kriteria untuk menetapkan item valid atau gugur 

adalah dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung < 

r tabel maka item tersebut dinyatakan gugur, sebaliknya apabila r hitung > r tabel 

maka item tersebut dinyatakan valid (Gozali, 2016).  

Reliabilitas merupakan indeks yang berguna untuk menunjukkan 

sejauhmana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dan diandalkan (Ardianto, 

2016). Suatu alat ukur dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2016). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Alpha Cronbach. Kriteria 

untuk menetapkan suatu alat ukur reliabel adalah nilai Alpha Cronbach > 0,700 

(Walizer, 1991). 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan cyberbullying adalah dengan menggunakan metode 

analisis korelasi Rank Spearman. Uji korelasi Spearman’rho digunakan untuk 

menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel yang memiliki skala 

pengukuran ordinal, yaitu melihat kekuatan hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen (Ardianto, 2016). 


