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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Menurut (Azwar, 2016, hal. 1) penelitian adalah kegiatan ilmiah yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian yaitu untuk 

mencari penjelasan maupun jawaban terhadap suatu permasalahan dan memberikan 

jalan keluar atau alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk pemecahan suatu 

permasalahan. 

Berdasarkan dari pendekatan analisisnya, jenis penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah penelitan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menekankan analisisnya menggunakan data – data numerikal 

atau angka yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2016, hal. 5). 

Berdasarkan karakteristik masalah yang ada, jenis penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian 

yang bertujuan untuk melihat dan menyelidiki sejauh mana variabel satu berkaitan 

dengan variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian korelasional 

mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi mengenai hubungan yang terjadi 

pada variabel – variabel yang digunakan (Azwar, 2016, hal. 8). 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah variabel yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

yang terkait dengan fenomena yang ada (Azwar, 201, hal. 33). Variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas : pola asuh otoritarian 

2. Variabel tergantung : perilaku bullying 
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3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1.  Pola Asuh Otoritarian 

Pola asuh otoritarian adalah pola yang menekankan segala peraturan orang tua 

yang harus ditaati oleh anak, tanpa adanya toleransi dan bantahan. 

Pola asuh otoritarian dapat diukur dengan skala pola asuh otoritarian yang 

disusun dengan berdasarkan aspek – aspek pola asuh otoritarian yaitu kontrol yang 

tinggi, tuntutan kedewasaan, komunikasi satu arah dan kasih sayang yang kurang. 

Semakin tinggi skor pada skala pola asuh otoritarian yang diperoleh subjek, maka 

semakin tinggi pula perilaku bullying subjek, demikian pula dengan sebaliknya. 

3.3.2. Perilaku Bullying 

Perilaku bullying adalah perilaku negatif dari seseorang yang dilakukan 

dengan tujuan mengintimidasi dan untuk menyakiti orang lain yang lebih lemah 

dengan cara disengaja dan berulang – ulang. 

Perilaku bullying dapat diukur dengan  skala  perilaku bullying yang disusun 

berdasarkan bentuk – bentuk bullying sebagai berikut : bentuk fisik, bentuk isyarat dan 

bentuk verbal. Semakin tinggi skor pada skala perilaku bullying yang diperoleh subjek, 

maka semakin tinggi pula pola asuh otoritarian pada subjek, demikian pula 

sebaliknya. 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah hal yang sudah digeneralisasikan dari hasil penelitian yang 

didalamnya terdiri dari subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada (Sugiyono, 2007, hal. 61). Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA Kesatrian 2 Semarang. 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 
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Sampel yaitu sebagian karakteristk dan jumlah dari populasi (Sugiyono, 2007, 

hal. 62). Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah teknik pengambilan nonprobability sampling. Teknik 

nonprobability sampling yaitu teknik yang tidak memberi kesempatan yang sama 

kepada subjek untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2007, hal 66). 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik incidental sampling. 

Dalam teknik incidental sampling ini pengambilan data pada subjek dilakukan secara 

kebetulan kepada subjek yang kebetulan ditemui (Sugiyono, 2007, hal. 67). 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

yaitu dengan menggunakan skala. Menurut Azwar (2015, hal. 8), skala berisikan 

tentang pertanyaan yang sesuai dengan aspek – aspek maupun indikator 

keperilakuan yang digunakan untuk mengukur keadaan diri subjek. Berdasarkan dari 

jawaban subjek,  peneliti mengambil kesimpulan mengenai subjek. 

Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert dengan 

menggunakan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai 

(TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Skal ini terdiri dari pernyataan favorable 

dan unfavorable. Pernyataan favorable yaitu pernyataan yang memihak, sedangkan 

pernyataan unfavorable yaitu pernyataan yang tidak memihak (Azwar, 2016, hal. 98). 

Skor yang digunakan untuk pernyataan favorable yaitu : Sangat Sesuai (SS) diberi 

skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2 dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) diberi skor 1. Sedangkan skor untuk pernyataan unfavorable yaitu : 

Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi 

skor 3 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 

3.5.2. Blueprint dan Cara Penilaian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis skala, yaitu : 

1. Skala Perilaku Bullying 
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Skala ini akan mengungkap tingkat perilaku bullying pada siswa yang sesuai 

dengan bentuk – bentuk perilaku bullying sebagai berikut : bentuk fisik, Bentuk 

isyarat dan bentuk verbal. 

Tabel 3.1. Blueprint Skala Perilaku Bullying 

Bentuk Favourable Unfavourable Jumlah 

Fisik 4 4 8 

Isyarat 4 4 8 

Verbal 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala Pola Asuh Otoritarian 

Skala ini akan mengungkap tingkat pola asuh otoritarian orang tua dengan anak 

dengan aspek – aspek sebagai berikut : kontrol yang tinggi tuntutan kedewasaan, 

komunikasi satu arah, dan kasih sayang yang kurang. 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Pola Asuh Otoritarian 

Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Kontrol yang tinggi 4 4 8 

Tuntutan kedewasaan 4 4 8 

Komunikasi satu arah 4 4 8 

Kasih sayang yang 

kurang 

4 4 8 

Jumlah 16 12 32 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Uji validitas 

Validitas adalah ketepatan  alat ukur untuk dapat melakukan fungsi ukurnya 

dalam penilitian (Sugiyono, 2007, hal. 348). Dalam uji validasi dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson dan dikoreksi dengan 

teknik part whole. 
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3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau konsistensi suatu ukuran atau alat ukur 

(Azwar, 2015, hal. 111). Teknik yang akan digunakan untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah teknik Alpha Cronbach. 

3.7.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian Perilaku Bullying pada 

Remaja SMA ditinjau dari Pola Asuh Otoritarian Orang Tua adalah metode uji korelasi 

Product Moment. 
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