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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependent 

dan variabel independent. Adapun variabel-variabel tersebut adalah: 

1. Variabel dependent  : Bullying 

2. Variabel Independent  : Kontrol diri 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Bullying 

 Bullying adalah skor responden pada skala bullying (Shaw, Dooley, Cross, 

Zubrick, & Waters, 2013). Skala ini terdiri dari 18 aitem, meliputi aspek verbal, 

indirect, dan Physical. Bertujuan untuk mengungkap tindakan bullying di 

sekolah. semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat bullying yang 

ditunjukkan, sebaliknya semakin rendah skor maka semakin rendah tingkat 

bullying yang ditunjukkan. 

2. Kontrol Diri 

 Kontrol diri adalah skor responden pada skala kontrol diri wia septia (2014). 

Skala ini terdiri dari 25 aitem, meliputi disiplin diri, berhati-hati, kebiasaan yang 

baik, etika kerja dan konsisten. Bertujuan untuk mengungkap kontrol diri yang 
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dimiliki siswa. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat kontrol diri, 

sebaliknya semakin rendah skor maka semakin rendah tingkat kontrol diri.  

 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang tengah menempuh pendidikan 

menengah atas / kejuruan yang menduduki kelas XI berjenis kelamin laki-laki 

maupun perempuan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pangumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berbentuk skala perilaku bullying dan skala kontrol diri dengan menggunakan 

metode skala likert yang telah di modifikasi untuk mengkur perilaku bullying 

dengan pilihan jawaban berupa Sangat Sering (SS), Sering (S), Kadang-Kadang 

(KD) dan Tidak Pernah (TP). Untuk mengukur kontrol diri pilihan jawaban 

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

Sesuai (STS).  

Adapun skala yang digunakan antara lain : 

1. Skala Perilaku Bullying 

 Skala perilaku bullying yang digunakan mengacu pada aspek-aspek yang 

diungkapkan oleh Solberg & Olweus (2003)  yaitu verbal, indirect dan physical. 

Jumlah dan penempatan aitem yang direncanakan untuk skala perilaku bullying 
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yang hendak diukur beserta penempatannya dalam angket, akan dijelaskan dalam 

blue-print pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Distribusi Aitem Skala Perilaku Bullying Sebelum Uji Coba  

Aspek Butir Favourable Jumlah 

Verbal 1, 2, 3, 4, 16, 17 6 

Indirect 5, 6, 7, 12, 15, 18 6 

Physical 8, 9, 10, 11, 13, 14 6 

Jumlah  18 

  

 Skala perilaku bullying berjumlah 18 aitem favourable. Skala yang digunakan 

sebagai pola dasar dalam pengukuran skala perilaku bullying adalah model skala 

Likert. Pada aitem favourable, skor untuk jawaban Sangat Sering (SS) diberi skor 

4, Sering (S) diberi skor 3, Kadang-Kadang (KD)  diberi skor 2, dan Tidak 

Pernah (TP)  diberi skor 1. 

2. Skala Kontrol diri 

 Skala kontrol diri yang digunakan oleh peneliti mengacu pada aspek-aspek 

yang di ungkapkan oleh Tangney, dkk (Ursia, dkk 2013) yaitu disiplin diri, 

berhati-hati, kebiasaan yang baik, etika kerja, dan konsisten. Jumlah dan 

penempatan aitem yang direncanakan untuk skala kontrol diri yang hendak 

diukur beserta penempatannya dalam angket, akan dijelaskan dalam blue-print 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2 

Distribusi Aitem Skala Kontrol diri Sebelum Uji Coba 

Aspek Butir Favourable Jumlah 

Disiplin diri 1, 2, 3, 4, 5 5 

Berhati-hati 6, 7, 22, 23, 25 5 

Kebiasaan 

yang baik 

8, 9, 10, 11, 24 5 

Etika kerja 12, 13, 14, 15, 16, 5 

Konsisten 17, 18, 19, 20, 21 5 

Jumlah  25 

 

 Skala kontrol diri berjumlah 25 aitem favourable. Skala yang digunakan 

sebagai pola dasar dalam pengukuran skala kontrol diri adalah model skala 

Likert. Pada aitem favourable, skor untuk jawaban 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. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh 

mana skala penelitian akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat 

dipercaya karena teruji konsistensinya. 

1. Validitas 

 Menurut Azwar (2014) validitas atau validasi skala adalah untuk mengetahui 

apakah skala mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan 

ukurnya. 
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2. Reliabilitas 

 Menurut Azwar (2014) reliabilitas yang berasal dari kata reliability 

merupakan suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki 

tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). 

Pengertian reliabilitas mengacu kepada keterpercayaan atau konsistensi hasil 

ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. 

Pengukuran dikatakan tidak cermat bila eror pengukurannya terjadi secara 

random. Antara skor individu yang satu dengan yang lain terjadi eror yang tidak 

konsisten dan bervariasi sehingga perbedaan skor yang diperoleh lebih banyak 

ditentukan oleh eror, bukan oleh perbedaan yang sebenarnya. Implikasinya, 

pengukuran yang tidak cermat berarti juga tidak konsisten dari waktu ke waktu. 

 Sebuah data bisa dikatakan reliabel jika dengan koefisian (𝑟𝑥𝑥1) yang kisaran 

angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1.00. Jika semakin tinggi koefisien 

reliabilitas, maka semakin baik alat ukur tersebut. Sebaliknya jika semakin 

rendah koefisien atau mendekati 0 berarti reliabilitasnya dikatakan rendah, 

namun dalam kenyataanya pengukuran psikologi koefisien sempurna yang 

mencapai angka 𝑟𝑥𝑥1 = 1.00 belum pernah dijumpai (Azwar, 2014) 

3. Indeks Diskriminasi Aitem 

Menurut Azwar (2014) Indeks diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem 

mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang diukur. Misalnya pada suatu sekala yang 
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disusun untuk mengungkap suatu agresivitas, maka aitem yang berdaya beda 

tinggi adalah aitem yang mampu menunjukkan mana individu atau kelompok 

individu yang memiliki agresivitas tinggi dan mana yang tidak. Untuk skala 

sikap, aitem yang berdaya beda tinggi adalah aitem yaang mampu membedakan 

mana subjek yang bersikap positif dan mana yang bersikap negatif. 

 

F. Metode Analisis data 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasional yang menggunakan 

teknik analisis statistic rank dari spearmen, yaitu teknik korelasi atau mencari 

hubungan antara kontrol diri dan perilaku bullying di sekolah. Proses 

penghitungan dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 16.0 for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


