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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian 

 Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian  metode kuantitatif  

yang dimana dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan analisis 

data yang bersifat statistik guna menguji hipotesis penelitian untuk meneliti ada 

populasi atau sampel tertentu ( Sugiyono, 2012 ). 

 Metode kuantitatif dalam penelitian ini bersifat komparasi atau perbedaan, 

yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan 

hasil penelitian antara  dua atau lebih kelompok penelitian. Komparasi pada 

dasarnya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan tentang benda, orang ide, kritik terhadap orang, maupun prosedur kerja 

dengan kata lain dapat diartikan untuk membandingkan kesamaan pandangan 

orang, kelompok, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa atau terhadap ide 

( Arikunto, 2006) 

B. Identifikasi variabel  

 Variabel penelitian adalah langkah- langkah penetapan variabel-variabel 

dalam penentuan dan penetuan fungsinya masing-masing ( Azwar, 2013). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Variabel independen atau Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan 

2. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku bullying  

C. Definisi Operasional  

 Menurut Azwar (2015) definisi operasional adalah definisi tentang 

variabel tertentu yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik yang 

akan diamati  Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 1. Tingkat Pendidikan 

     a. Definisi Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai 

dan kemauan yang dikembangkan. Pada penelitian ini jenjang pendidikan 

yang dimaksud peneliti adalah jenjang pendidikan dari mulai SD, SMP 

hingga SMA.  

 2. Bullying 

Bullying adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara 

berulang kali dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik itu secara 

fisik, verbal, isyarat tubuh, maupun berkelompok, biasanya bullying 

dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang lebih kuat kepada orang 

yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang kurang dan lebih lemah. 
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Perilaku bullying terjadi karena ketidakseimbangan seperti ukuran tubuh 

korban dan pelaku maupun kekuasaan. Menurut Rigby (2007) terdapat 

beberapa bentuk bullying yaitu: 

Tabel 1. Indikator Bentuk Bullying  

Bentuk indikator 

fisik  
menendang  

Memukul 

Menganiaya 

Verbal  
menghina  

meggosip  

memberi nama ejekan 

Isyarat tubuh  
mengancam dengan gerakan 

Gertakan 

Berkelompok 
membentuk koalisi 

membujuk untuk mengucilakan 

seseorang 

 

 

D.  Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 1.  Populasi 

 (Azwar, 2015) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas Sekolah Dasar,Sekolah 

Menengah 

Pertama  dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Malang. 

 2.  Sampel 

  Sampel merupakan bagian dari populasi . Sugiyono (2012) mendefinisikan 
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sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri di  

Kabupaten Malang. Berikut jumlah sampel pada masing-masing jenjang 

pendidikan. 

Tabel 2. Jumlah Sampel 

Jenjang Pendidikan Jumlah Sampel 

SD 193 

SMP 207 

SMA 202 

 

3. Teknik Sampling 

  Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel(Sugiyono, 2012). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling. Sugiyono (2012) mendefinisikan probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yaitu dengan 

membagikan angket skala psikologi pada siswa yang menjadi pelaku bullying 

kemudian menjelaskan cara pengisian sesuai dengan instruksi yang juga tertera 

pada setiap lembar skala. Untuk SD peneliti membagikannya pada siswa kelas V 

dan VI, kemudian untuk SMP peneliti membagikannya pada siswa kelas VII dan 

VIII, kemudian untuk SMA pada siswa kelas X dan XI. Teknik probability 

sampling yang digunakan adalah convinience sampling.  
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Teknik convinience  sampling adalah metode pengambilan sampel dimana 

didasarkan pada pertimbangan kemudahan dan ketersediaan subjek. Pada 

penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah siswa siswi di SDN Banjararum, 

SDN 1 Dau, SDN Mangliawan 1, SMPN 1 Dau, SMPN 2 Singosari, SMPN 2 

Pakis, SMAN SMAN 1 Singosari, SMAN 1 Bululawang dan SMAN 1 Tumpang. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

kuisioner yang diberikan kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini terdapat 

satu skala yang digunakan sebagai alat pengumpulan data, yaitu skala perilaku 

bullying. Sedangkan jenis skala yang digunakan dalam penyusunan skala ini 

adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2013). 

 Skala Likert terdiri dari dua kategori item yaitu item yang mendukung 

(favorable) dan item yang tidak mendukung (unfavorable) dan disediakan empat 

alternative respon yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), 

Sangat Tidak Setuju (STS). Alasan peneliti memilih skala Likert dengan 4 respon 

adalah untuk menghilangkan jawaban ragu-ragu karena jawaban tersebut dapat 

memberikan makna yang ganda dan tidak menjelaskan jawaban responden yang 

sebenarnya secara pasti . Dalam skala ini hanya terdapat item-item favorable 

karena peneliti hanya meneliti intensitas terjadinya perilaku bullying tersebut. 
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Dalam skala Likert ini, isi pernyataan menjadi satu kategori dengan pilihan 

jawaban dan skor yaitu: 

 

    Tabel 3. Respon Jawaban  

 
SS (Sangat 

Setuju) 
S ( Setuju ) 

TS (Tidak 

Setuju) 

STS (Sangat 

Tidak Setuju) 

Favorable 
4 3 2 1 

Unfavorable  
1 2 3 4 

 

1. Skala perilaku bullying 

a. Skala bullying dalam penelitian ini penulis menggunakan skala 

Bullying Rigby ( 2002)  yang telah di modifikasi  oleh Faizah, Ulifa 

Rahma dan Yunita selaku Dosen Psiklogi Universitas Brawijaya yang 

kemudian dimodifikasi kembali oleh peneliti selanjutnya yaitu Hidayat 

(2017) dengan hasil reliabilitas skala 0,811. Berikut blueprint skala 

perilaku bullying : 

Tabel 4. blueprint perilaku bullying 

Dimensi Indikator No Pernyataan jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menendang  1 

 

2 

 

 

3 

Tanpa disadari terkadang kaki saya 

menendang teman saya (F)  

Saat menggoda teman yang lemah 

biasanya saya menendang kakinya 

(F)  

Saya tidak tega menendang kaki 

teman saya (UF)  

3 

Memukul  4 

 

Saya secara spontan memukul 

teman yang menganggu (F)  
2 
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Bentuk Fisik 5 Saat teman saya mengganggu saya 

memilih pergi dan tidak 

memukulnya (UF)  

Menganiaya  6 

 

 

7 

Saya senang mengajak teman-

teman lain saat menganiaya teman 

yang lemah dan menjengkelkan (F)  

Saya suka mencubit teman saya 

dalam keadaan apapun (F)  

2 

 

 

 

 

Bentuk 

Verbal 

 

 

 

 

Menghina  8 

 

 

9 

Saya secara langsung akan 

menyinggung perasaan teman 

ketika berbuat salah (F)  

Saya menghindari memaki teman 

(UF)  

2 

Menggosip  10 

 

 

11 

Saya akan membicarakan 

kelemahan teman sebagai bahan 

lelucon (F)  

Saya tidak merasa bersalah ketika 

menyebarkan informasi tentang 

kelemahan teman saya (F)  

2 

Memberi 

nama ejekan  

12 

 

 

13 

 

 

14 

Saya memanggil teman saya 

dengan julukan (gendut, kurus, 

botak, dll) (F)  

Saya secara spontan akan 

memanggilteman bukan dengan 

nama sebenarnya (F)  

Saya lebih baik tidak mennyapa 

teman daripada mengejeknya (UF)  

3 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Isyarat 

Mengancam 

dengan 

gerakan  

15 

 

 

16 

Saya akan memberikan isyarat 

dengan tangan saat teman akan 

mengadu ke guru (F)  

Saya akan mengancam langsung 

teman dengan isyarat tertentu agar 

tidak berani mengganggu lagi (F)  

2 

Gertakan  17 

 

 

18 

 

 

Saya akan menggertak teman yang 

tidak mau bekerjasama dengan saya 

(F)  

Saya akan memukul meja atau 

kursi ketika ada teman yang 

mengganggu (F)  

2 

 

 

Bentuk 

Berkelompok 

Membentuk 

koalisi 

19 

 

20 

 

21 

Saya menertawakan teman yang 

aneh bersama teman sekelas (F)  

Saya membentuk kelompok untuk 

mengejek teman saya (F) 

Saya bersama teman-teman 

mengintimidasi teman yang tidak 

saya sukai (F)  

3 
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Membujuk 

orang untuk 

mengucilkan 

seseorang 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

 

25 

Saya akan merayu teman untuk 

tidak menyukai teman lain yang 

menjengkelkan (F)  

Saya akan merayu teman untuk 

tidak berkelompok dengan teman 

yang aneh (F)  

Ketika ada teman yang mengadu 

pada guru saya membujuk teman 

yang lain agar tidak 

mengucilkannya (UF)  

Saya akan membujuk teman untuk 

tidak menyukai teman yang suka 

mengadu pada guru (F)  

 

4 

Total  Jumlah Keseluruihan 
25 

 

F. Metode analisis item  

1. Validitas 

Validitas adalah sejuh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsinya (Azwar, 2015). Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas isi (content validity). Validitas isi (content 

validity) menunjukkan sejauh mana item-item dalam tes dapat mencakup 

keseluruhan isi yang akan diukur oleh alat tes tersebut. Validitas isi (content 

validity) terbagi atas dua macam yatu validitas muka (face validity) dan 

Validitas logis (logical validity). 

a. Validitas Tampang (face validity)  

 

 Validitas tampang adalah validitas yang paling rendah 

signifikansinya karena hanya didasarkan pada penilaian sepintas 

mengenai isi instrumen. Apabila isi instrumen telah tampak sesuai 
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dengan apa yang akan diukur, maka dapat dikatakan validitas tampang 

telah terpenuhi. Pengukuran validitas tampang pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara menyertakan kolom kritik dan saran pada halaman 

terakhir skala yang digunakan. 

 

b. Validitas logis (logical validity)  

 Validitas logis adalah sejauh mana isi alat ukur dapat 

merepresentasikan dari aspek yang akan hendak diukur. Untuk 

memperoleh validitas logis yang tinggi suatu alat ukur harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga item benar-benar relevan untuk dijadikan alat 

ukur. Dalam penelitian ini validitas logis dilakukan dengan pendapat 

profesional / orang yang berkompeten (expert judgment). Pendapat 

profesional yang dimaksud adalah dosen ahli yaitu dosen pembimbing 

dalam peneltian ini. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah sejauh mana suatu proses pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2015). Suatu item dalam instrumen penelitian dapat 

dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien mendekati 1,00. Semakin tinggi 

koefisien reliabilitas mendekati 1,00 berarti reliabilitasnya semakin tinggi. 

Sebaliknya, apabila koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 0 maka 

reliabilitasnya semakin rendah. Penghitungan reliabilitas menggunakan 

bantuan SPSS 16.0 . Diperoleh reliabilitas skala bullying SD sebesar 0,881, 

reliabilitas SMP sebesar 0,811 dan reliabilitas SMA sebesar 0,853. Suatu item 
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dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Alpha Cronbach α > 0,6. 

Kriteria Indeks engkap diuraikan sebagai berikut ( Arikunto, 2006): 

Tabel 5. Kriteria Reliabilitas Berdasarkan Alpha Cronbach 

No Interval Kriteria 

1 
< 0.20 Sangat Rendah 

2 
0.20 – 0.39 Rendah 

3 
0.40 – 0.59 Sedang 

4 
0.60 – 0.79 Tinggi 

5 
0.80 – 0. 100 Sangat Tinggi 

 

Reliabilitas skala perilaku bullying pada setiap jenjang pendidikan pada 

penelitian ini masing masing memiliki nilai interval lebih dari 0,80. Sehingga, 

skala perilaku bullying  dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang 

sangat tinggi. 

G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif deskriptif karena peneliti ingin mengetahui perbedaan bullying pada 

siswa SD, SMP dan SMA . Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu 

akan melakukan uji asumsi. Uji asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas  

Uji normlitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data 

penelitian masing-masing variabel telah menyebar secara normal 

dan apakah data yang diambil dari sampel telah merepresentasikan 

populasi atau tidak. Pengukuran  normalitas menggunakan one 

sample kolmogorof sirnov dengan taraf signifikan α = 0,05.  

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas diperlukan untuk mengetahui apakah populasi dan 

sampel yang digunakan dalam penelitian adalah homogen (sejenis) 

atau tidak. uji homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis Lavene test melalui program  SPSS 16.0. Jika varian dalam 

penelitian ini sama, makan uji t akan menggunakan nilai pada 

kolom equal variance assumsed. Jika varian dalam penelitian ini 

berbeda, makan uji t akan menggunakan nilai pada kolom equal 

variance not assumed. Hal tersebut dilakukan dengan melihat 

signifikansi yang pada hasil pengujian jika nilai signifikansinya 

lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berasal dari 

populasi yang memiliki varian yang sama, sedangkan jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data berasal dari yang memiliki varian yang berbeda ( Priyanto, 

2012) 
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2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

One Way Anova ( Analisis Varians) . Anilisis varians (analisis ragam) 

adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total menjadi 

komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. 

Dalam analisis ini, kita selalu mengasumsikan bahwa sampel acak 

yang dipilih berasal dari populasi yang normal dengan varians (ragam) 

yang sama, kecuali bila sampel yang dipilih cukup besar, asumsi 

tentang distribusi normal tidak diperlukan lagi, (Wibisono, 

2005:479).Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai 

signifikan lebih dari dua kelompok sampel dalam penelitian yang 

independent ( Purwanto & Sulistyastuti, 2008) , yang dapat dilihat dari 

hasil output SPSS. Hipotesis ini kemudian dikemukakan untuk 

mengetahui perbedaan perilaku bullying pada siswa SD,SMP dan 

SMA di Kabupaten Malang. 

 


