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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-

eksperimen yaitu metode yang menekankan pada analisis data 

numerik atau angka yang diolah menggunakan metode statistika 

(Azwar,1997). Data angka tersebut berasal dari pengukuran 

menggunakan skala terhadap variable penelitian. 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi 

sasaran penyelidikan dan sesuatu itu menunjukkan variasi, baik 

dalam jenis ataupun tingkatannya (Hadi, 2001). Adapun variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung :  Perilaku bullying pada remaja  

2. Variable Bebas  : 

a. Kepribadian neurotism 

b. Komunikasi Orangtua – Anak  

C. Definisi Operasional  

1. Perilaku bullying Pada Remaja 

Perilaku bullying remaja  ialah  tindakan yang mengarah 

pada keinginan Remaja untuk berperilaku agresif yang 

dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok 
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yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lebih 

lemah  dengan tujuan menyakiti individu lain baik secara verbal, 

fisik, maupun psikologis , dapat bersifat sementara dapat juga 

menetap yang menyebabkan korban merasa takut,terancam 

atau setidak – tidaknya merasa tidak bahagia,  

Data perllaku bullying diperoleh melalui skala perilaku 

bullying yang diungkap berdasarkan bentuk – bentuk perilaku 

bullying , yaitu verbal, fisik, dan psikis. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi frekuensi subjek melakukan 

perilaku bullying, dan sebaliknya.  

2. Kepribadian Neurotism 

Kecenderungan individu untuk menunjukkan pola pemikiran, 

perasaan dan serangkaian tindakan yang konsisten yang 

ditandai dengan ketidak stabilan emosi, ketidakmampuan 

mengontrol dorongan,dan cenderung merasakan emosi negatif.  

Skala kepribadian neurotism disusun berdasarkan faset – 

faset yang ada pada kepribadian neurotism  yang diadaptasi 

dari alat tes NEO PI – R yaitu anxiety (kecemasan), angry 

hostility (rasa permusuhan), depression (depresi), self- 

consciousness ( kesadaran diri), impulsiveness ( sifat impulsif), 

vulnerability ( kerentanan).  Semakin tinggi nilai yang diperoleh  

maka semakin tinggi pula kepribadian neurotism pada 

seseorang begitu sebaliknya.  
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3. Komunikasi Orangtua – Anak  

Komunikasi orangtua - anak  adalah pola hubungan antara 

orangtua dan anak  dalam pengiriman dan penerimaan pesan 

dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami, yang menggambarkan bagaimana cara dan pola 

komunikasi ayah-ibu (orang tua), orang tua dengan anaknya, 

anak dengan anak, dan anggota keluarga lainnya sehingga 

menimbulkan pola komunikasi yang baik atau buruk. 

Komunikasi orangtua – anak diukur dengan skala 

komunikasi orangtua – anak yang disusun berdasarkan aspek 

komunikasi orangtua – anak yaitu keterbukaan (openness), 

empati(emphaty), dukungan ( supportiveness), perasaan positif 

( positiveness). Semakin tinggi  skor yang di peroleh maka 

semakin tinggi tingkat komunikasi orangtua – anak begitu 

sebaliknya.  

D. Subjek penelitian 

1. Populasi  

 Menurut Hadi (2001) populasi merupakan sejumlah penduduk 

atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang 

sama 

Populasi harus memiliki ciri – ciri atau karakteristik – 

karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek lain (Azwar, 1997).  
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Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Remaja duduk  di bangku kelas VIII dan kelas XI  

2. Usia 12 – 15 tahun.  

3. Bersekolah di SMP Murni Surakarta 

4. Tinggal bersama orangtua 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk 

mengambil sebagian dari populasi (sampel atau contoh). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. 

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan 

teknik Accidental Cluster Sampling yaitu dengan menggunakan 

sampel kelas  yang secara kebetulan ditunjuk .(Sopiah, 2010 ) 

E. Metode  Pengumpulan  Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan 

diselidiki. Pada penelitian ini metode yang dipakai adalah metode 

skala. Metode skala adalah suatu metode penelitian dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang berisi aspek-aspek dan 

dimensi yang hendak diukur dan harus dijawab dan dikerjakan atau 

daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subjek. Berdasarkan 

atas jawaban atau isian itu peneliti dapat mengambil kesimpulan 

mengenai subjek yang diteliti (Suryabrata, 2000). 
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Penelitian ini menggunakan  tiga   macam skala yaitu  Skala 

Perilaku Bullying, Skala  Kepribadian Neurotism ,dan skala 

Komunikasi Orangtua - Anak 

1. Skala Perilaku Bullying  

Skala perilaku bullying dibuat dengan menggunakan jenis-

jenis bullying yaitu, verbal, fisik, psikologis, pada skala ini terdapat 

24 item pernyataan yang berhubungan dengan perilaku bullying¸ 

pada skala ini  ada empat pilihan jawaban yaitu SS ( sangat 

sesuai), S ( sesuai) , TS ( tidak sesuai), dan STS ( sangat tidak 

sesuai). Penilaian untuk sub-skala favorable yaitu SS (sangat 

sesuai) diberi skor 4, S (sesuai) diberi skor 3, TS (tidak sesuai) 

diberi skor 2, STS (sangat tidak sesuai) diberi skor 1. Kemudian 

penilaian untuk sub-skala unfavorable yaitu SS (sangat sesuai) 

diberi skor 1, S (sesuai) diberi skor 2, TS (tidak sesuai) diberi skor 

3, STS (sangat tidak sesuai) diberi skor 4.  

Tabel  3. 

Blueprint Skala Perilaku Bullying 
 

Jenis Perilaku 

Bullying 

 

Favorable 

 

Unfavorable Total 

Verbal 4 4 8 

Fisik 4 4 8 

Psikologis 4 4 8 

Total 12 12 24 
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2. Skala Kepribadian Neurotism  

Item pada skala kepribadian neurotism mengukur enam 

faset yang masing-masing terdiri dari delapan pernyataan, 

sehingga skala ini memiliki 48 item. Item dan rancangan blueprint 

jumlah item dari masing-masing faset dalam skala ini diambil  dari 

alat ukur NEO PI-R. dari Costa & McCrae (1995), yang diadaptasi 

oleh Widyorini  (2003) 

Alat ukur NEO PI-R mempunyai koefisien reliabilitas sebesar 

0,74 pada faset N1 ( Anxiety), 0,68 pada faset  N2 ( Angry 

Hostility), 0,74 pada faset N3 ( Depression), 0,64 pada faset N4 ( 

Self-Consciusness), 0,67 pada faset N5 (Impulsiveness), dan 0,76 

pada faset N6( Vulnerabillity) yang telah diuji  oleh peneliti 

sebelumnya menggunakan Alpha Cornbach (Widyorini, 2003). 

Peneliti akan menggunakan item yang terdapat  dalam alat 

NEO PI-R bagian Neurotism dan membuatnya  menjadi skala  

Pada skala ini terdapat lima ( 5) pilihan jawaban Penilaian 

untuk sub-skala favorable yaitu SS (Sangat Sesuai) diberi skor 5, S 

(Sesuai) diberi skor 4, N( Netral) diberi skor 3, TS (Tidak Sesuai) 

diberi skor 2, STS (Sangat Tidak Sesuai) diberi skor 1. Kemudian 

penilaian untuk sub-skala unfavorable yaitu SS (Sangat Sesuai) 

diberi skor 1, S (Sesuai) diberi skor 2, N( Netral) diberi skor 3 TS 

(Tidak Sesuai) diberi skor 4, STS (Sangat Tidak Sesuai) diberi skor 

5. 
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Tabel  4. 
Blueprint Skala Kepribadian Neurotiscm 

 

Faset  
Neurotiscm 

 

Favorable 

 

Unfavorable Total 

Anxiety 4 4 8 

Angry Hostility 4 4 8 

Depression 4 4 8 

Self -
Consciousness 

5 3 
8 

Impulsiveness 4 4 8 

Vulnerability 3 5 8 

Total 24 24 48 

 

3. Skala  Komunikasi Orangtua-Anak  

Skala komunikasi Orangtua – Anak diungkap dengan 

menggunakan aspek-aspek Komunikasi Orangtua – Anak, . Pada 

skala komunikasi Orangtua anak ini terdapat 24 item pernyataan 

pada skala ini  ada empat pilihan jawaban Penilaian untuk sub-

skala favorable y aitu SS (Sangat Sesuai) diberi skor 4, S (Sesuai) 

diberi skor 3, TS (Tidak Sesuai) diberi skor 2, STS (Sangat Tidak 

Sesuai) diberi skor 1. Kemudian penilaian untuk sub-skala 

unfavorable yaitu SS (Sangat Sesuai) diberi skor 1, S (Sesuai) 

diberi skor 2, TS (Tidak Sesuai) diberi skor 3, STS (Sangat Tidak 

Sesuai) diberi skor 4.  
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Tabel  5. 
Blueprint Skala Komunikasi Orangtua – Anak 

 

Aspek 

Komunikasi 

Orangtua-Anak 

 

Favorable 

 

Unfavorable Total 

Keterbukaan 
( openness) 

3 3 
6 

Empati 

(emphaty), 

3 3 
6 

Dukungan 

(Supportiveness) 

3 3 
6 

Perasaan positif 

 ( Positiveness) 

3 3 
6 

Total 12 12 24 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah seberapa tepat suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2013). Lebih lanjut Azwar 

(2013) menjelaskan bahwa valid tidaknya suatu alat ukur 

tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai 

tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Validitas yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi atau 

content validity. Validitas isi adalah bentuk validitas yang mengacu 

pada derajat sejauh mana item dalam skala relevan dan mewakili 

variabel yang akan diukur. Pengukuran validitas isi melihat sejauh 

mana item pengukuran tepat dan berada dalam ranah variabel 

penelitian (Simms & Watson, 2007,).  
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Cara yang digunakan untuk menghitung korelasi antara  skor 

masing – masing item dengan skor total yaitu degan teknik 

korelasi product moment dari  Karl Pearson. Kemudian untuk 

menghindari over estimate (angka korelasi yang kelebihan bobot) 

rumus korelasi tersebut perlu dikoreksi dengan menggunakan 

korelasi Part Whole  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas suatu alat ukur adalah konsisten hasil pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama dalam waktu penyajian 

yang berbeda (Azwar, 1997). Teknik reliabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah koefisien Alpha Cronbach. Jika angka 

rα (koefisien alpha) semakin mendekati angka 1,00 maka skala 

tersebut semakin reliable untuk digunakan sebagai alat ukur 

dalam penelitian, sebaliknya jika koefisien alpha semakin 

mendekati angka 0 maka skala tersebut semakin rendah 

reliabilitasnya (Azwar, 1997). 

3. Metode Analisis  Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah dan 

menganalis data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Untuk 

mengetahui apakah ada  hubungan antara Kepribadian neurotism 

dan Komunikasi Orangtua – anak dengan Perilaku bullying Pada 

remaja maka digunakan teknik Analisis Regesi ganda dua predictor  
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yaitu dengan menganalisis hubungan dua variabel atau lebih , 

dengan membangun persamaan garis lurus.  

Selanjutnya, untuk mengetahui korelasi antara kepribadian 

neurotism dengan perilaku bullying pada remaja dan komunikasi 

orangtua – anak dengan perilaku bullying pada remaja digunakan 

teknik korelasi Pearson product moment. ( Azwar 1997)  


