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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode penelitian korelasional untuk mengetahui hubungan pengalaman menjadi 

korban cyberbullying  sebagai variabel bebas (X) terhadap kompetensi sosial 

sebagai variabel terikat (Y).  

B. Variabel Penelitian 

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelaskan 

dan membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak 

diperlukan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas (X) : pengalaman menjadi korban cyberbullying 

b. Variabel Terikat (Y) : kompetensi sosial 

C. Definisi Operasional 

a. Kompetensi Sosial 

 Kompetensi sosial adalah kemampuan atau kecakapan remaja untuk 

berhubungan dengan orang lain, situasi-situasi sosial serta mampu 

menerapkannya sesuai dengan tuntutan sosial yang dihadapi. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan aspek-aspek kompetensi sosial yang diukur 

berdasarkan teori Gresham dan Elliot (dalam Smart dan Sanson, 2003) yaitu: 

1. Asertif 

2. Kooperatif 

3. Empati  
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4. Tanggung jawab 

5. Pengendalian diri 

b. Pengalaman Menjadi Korban Cyberbullying 

Pengalaman menjadi korban cyberbullying adalah remaja yang mengalami 

dan menjadi penderita karena dikenai perbuatan penyalahgunaan teknologi 

oleh seseorang atau kelompok yang dilakukan di media sosial elektronik 

dengan sengaja yang bertujuan untuk mempermalukan, menyiksa, mengolok-

olok mengancam dan menyakiti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis-jenis cyberbullying yang diukur berdasarkan teori Williard (2005) yaitu: 

1. Flaming 

2. Harrasment 

3. Denigration 

4. Impersonation 

5. Outing 

6. Trickery 

7. Exclusion 

8. cyberstalking 

D. Populasi dan sampel penelitian 

a. Populasi penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam 
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penelitian ini adalah remaja yang berusia antara 15-18 tahun yang memiliki 

pengalaman  menjadi korban cyberbullying di Kecamatan Tampan Pekanbaru 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mendapatkan data berapa banyak remaja 

yang memiliki pengalaman menjadi korban cyberbullying di Kota Pekanbaru, 

karenanya populasi dari penelitian ini sifatnya tidak terbatas. 

b. Sampel penelitian 

Sampel penelitian menurut Sugiyono (2014) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena tidak diketahuinya 

jumlah populasi secara pasti maka digunakan penentuan ukuran sampel 

berdasarkan Roscoe (dalam Sugiyono, 2013) yang memberikan saran tentang 

ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500, 

b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai 

negeri, swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30, 

c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel 

penelitiannya berjumlah 5 (independen + dependent), maka jumlah 

anggota sampel = 10 x 5 = 50, 
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d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 sampai 20. 

       Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, maka dalam 

penelitian ini menggunakan sampel sebesar 10 X 2 (jumlah variabel) = 20 

responden, namun jumlah ini masih tergolong kurang dalam melakukan sebuah 

penelitian, maka peneliti menggunakan sampel sebanyak 158 responden untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

c. Teknik Sampling Penelitian 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Insidental 

Sampling. Teknik Insidental Sampling adalah penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2014). Dari beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa remaja 

yang mempunyai pengalaman menjadi korban cyberbullying adalah : 

a. Remaja berusia 15-18 tahun 

b. Mengalami satu atau lebih dari jenis cyberbullying yang dikemukakan 

oleh Williard. 

E. Teknik pengambilan data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mengungkap fakta mengenai 

variabel yang diteliti dalam penelitian denganmenggunakan skala psikologi. 

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang relevan, 

akurat dan reliabel. Pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan 
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ialah dengan menggunakan skala psikologi, dalam hal ini skala yang 

digunakan adalah skala kompetensi sosial dan skala cyberbullying. Adapun 

alasan peneliti menggunakan skala psikologi dan karakteristik skala dalam 

penelitian ini (Azwar, 2010) ialah:  

a. Stimulus berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung guna 

mengungkapatribut yang hendak diukur yaitu menggambarkan indikator 

perilaku dariatribut yang bersangkutan. 

b. Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-

indikatorperilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam 

bentuk aitem-aitem,maka skala psikologi selalu berisi banyak aitem. 

c. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai “benar” atau “salah”, semua 

jawaban yang diberikan subjek diterima. 

1. Alat ukur kompetensi sosial 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala model likert 

yang dibuat sendiri. Skala kompetensi sosial ini disusun berdasarkan aspek-

aspek dari Gresham & Elliot (1990, dalam Smart & Sanson, 2003). Skala ini 

terdiri dari aitem pernyataan favorable yaitu aitem yang mendukung ciri 

adanya atribut psikologi yang diukur. Respon jawaban untuk bentuk yang 

favorable mengikuti pola: sangat sesuai diberi skor 4, sesuai diberi skor 3, 

tidak sesuai diberi skor 2, dan sangat tidak sesuai diberi skor 1. Kemudian 

aitem unfavorable yaitu aitem yang tidak mendukung atribut psikologis yang 

diukur. Respon jawaban untuk bentuk unfavorable mengikuti pola: sangat 
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sesuai diberi skor 1, sesuai diberi skor 2, tidak sesuai diberi skor 3, dan sangat 

tidak sesuai diberi skor 4.  

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kompetensi Sosial 

No Aspek 
Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Perilaku asertif 1,2,3,4, 8 5 

2 Kooperatif 5,6,7,9 11 5 

3 Empati 10,12,17,18 22 5 

4 Tanggung jawab 13,14,15,20 19 5 

5 Pengendalian diri 16,21,23,24 25 5 

Total 25 

 

2. Alat ukur cyberbullying 

Alat ukur Cyberbullying yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

model likert yang dibuat sendiri berdasarkan jenis-jenis cyberbullying 

menurut Williard (2005). Skala ini terdiri dari aitem pernyataan favorable 

yaitu aitem yang mendukung ciri adanya atribut psikologi yang diukur. 

Respon jawaban untuk bentuk yang favorable mengikuti pola: sangat sesuai 

diberi skor 4, sesuai diberi skor 3, tidak sesuai diberi skor 2, dan sangat tidak 

sesuai diberi skor 1. Kemudian aitem unfavorable yaitu aitem yang tidak 

mendukung atribut psikologis yang diukur. Respon jawaban untuk bentuk 

unfavorable mengikuti pola: sangat sesuai diberi skor 1, sesuai diberi skor 2, 

tidak sesuai diberi skor 3, dan sangat tidak sesuai diberi skor 4.  
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Tabel 3.2 

Blue Print Skala Cyberbullying 

No Aspek 
Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Flaming 1,2,3 5 4 

2 Harrasment 4,6,9 7 4 

3 Denigration 8,10,11 16 4 

4 Impersonation 12,13,15,29 - 4 

5 Outing 14,23,30 31 4 

6 Trickery 17,18 24,27 4 

7 Exclusion 21,22,28 19 4 

8 Cyberstalking 25,26,32 20 4 

Total 32 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila alat tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan menghasilkan eror pengukuran 

yang kecil, artinya skor setiap subjek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut 

tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya (Azwar, 2009).  

Penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti  adalah validitas isi. 

Validitas isi merupakan validitas dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Untuk menguji 

validitas butir-butir (aitem) instrumen lebih lanjut, maka setelah 

dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diujicobakan, dan dianalisis dengan 

analisis item atau uji daya beda (Sugiyono, 2014). Menurut Azwar (2015), 
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validitas isi yaitu relevansi aitem dengan indikator keperilakuan dan dengan 

tujuan ukur sebenarnya sudah dapat dievaluasi lewat nalar dan akal sehat 

(common sense) yang mampu menilai apakah isi skala memang mendukung 

konstrak teoretik yang diukur. Keputusan akal sehat mengenai keselarasan 

atau relevansi aitem dengan tujuan ukur skala tidak dapat didasarkan hanya 

pada penilaian penulis atau peneliti sendiri, tetapi juga memerlukan 

kesepakatan penilaian dari beberapa penilai yang kompeten (expert 

judgement). Dalam hal ini expert judgement dilakukan oleh pembimbing dan 

narasumber. 

2. Indeks daya beda 

Daya beda aitem adalah sejauhmana aitem mampu membedakan antara 

individu atau kelompok yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang 

diukur. Indeks daya diskriminasi aitem merupakan indikator keselarasan atau 

konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang 

dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2010). Azwar juga 

menyatakan bahwa kriteria pemilihan aitem berdasar korelasi aitem-total, 

biasanya digunakan batasan riX  ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. Aitem yang 

memiliki harga riX atau ri(X-i) kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai 

aitem yang memiliki daya beda rendah. Batasan ini merupakan suatu 

konvensi. Penyusun tes boleh menentukan sendiri batasan minimal daya 

diskriminasi aitemnya dengan mempertimbangkan isi dan tujuan pengukuran 

skala yang sedang disusun. 
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Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan di atas, lebih lanjut Azwar 

(2010) mengatakan apabila aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-

total sama dengan atau lebih besar dari 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem 

yang dispesifikasikan dalam rencana untuk dijadikan skala, maka dapat 

dipilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi tertinggi. 

Sebaliknya, apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi 

jumlah yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit 

batas kriteria misalnya menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan 

dapat tercapai (Azwar, 2012). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

koefisiensi korelasi aitem-total minimal 0,30 sebagai acuan penentu daya 

diskriminasi aitem. Dalam hal ini, pengukuran indeks daya beda dilakukan 

dengan menghitung koefisiensi korelasi skor subjek pada aitem dengan skor 

tes (konsistensi aitem total). 

Berdasarkan hasil analisis pada skala kompetensi sosial diperoleh indeks 

daya beda bergerak dari -0,097 sampai 0,798. Berdasarkan hasil uji indeks 

daya beda diperoleh aitem skala kompetensi sosial yang dinyatakan valid 

sebanyak 16 aitem dan aitem yang dinyatakan gugur berjumlah 9 aitem 

indeks daya beda bergerak dari 0,399 sampai 0,798. Blue print hasil uji daya 

beda diskriminasi aitem skala kompetensi sosial adalah  sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Blue print skala kompetensi sosial (Y) (setelah Try out) 

No Aspek 
Valid Gugur 

N 
F UF F UF 

1 Perilaku asertif 1,2,4, 8 3 - 5 

2 Kooperatif 5,6,7,9 11  - 5 

3 Empati 12 22 
10, 17, 

18 
- 5 

4 Tanggung jawab 20 19 
13, 14, 

15 
- 5 

5 Pengendalian diri 23,24 25 16, 21 - 5 

Jumlah 11 5 9 0 25 

 

Pada skala pengalaman menjadi korban cyberbullying, berdasarkan hasil 

uji daya beda diskriminasi aitem diperoleh perhitungan bergerak dari -0,102 

sampai 0,837. Aitem skala pengalaman menjadi korban cyberbullying yang 

dinyatakan valid berjumlah 24 aitem dengan indeks daya beda bergerak dari 

0,322 sampai 0,837. Blue print hasil uji daya beda diskriminasi aitem skala 

pengalaman menjadi korban cyberbullying adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Blue print skala korban cyberbullying (X) (setelah Try out) 

No Aspek 
Valid Gugur 

N 
F UF F UF 

1 Flaming 1,2 - 3 5 4 

2 Harrasment 4,6,9 - - 7 4 

3 Denigration 8,10,11 16 - - 4 

4 Impersonation 12,13,15,29 - - - 4 

5 Outing 14,23,30 31 - - 4 

6 Trickery 17 24 18 27 4 

7 Exclusion 21 19 22, 28 - 4 

8 Cyberstalking 25,26 20 32 - 4 

Jumlah 19 5 5 3 32 

 

Berdasarkan hasil uji daya beda diperoleh item skala pengalaman 

menjadi korban cyberbullying yang dinyatakan valid berjumlah 24 aitem dan 

aitem yang gugur berjumlah 8.  
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3. Reliabilitas  

Reliabilitas berasal dari kata reliability, pengukuran yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data 

yang reliabel. Ide pokok dalam konsep reliabel adalah sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2010). 

Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang 

angkanya berada pada rentang 0 – 1.00, semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1.00, berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, 

koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0, berarti semakin rendah 

reliabilitasnya (Azwar, 2010).  

Tabel 3.5 

Rekapitulasi hasil uji reabilitas instrumen 

No Skala Koefisien Reliabilitas 

1 Kompetensi sosial 0,924 

2 Korban Cyberbullying 0,942 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa skala kompetensi sosial yang diuji 

cobakan memiliki nilai koefisien reliabilitas 0,924 dan pada skala korban 

cyberbullying memiliki nilai koefisien reliabilitas 0,942. Hal ini menunjukan 

bahwa skala kompetensi sosial dan skala korban cyberbullying memiliki nilai 

koefisien reliabilitas yang tinggi karena mendekati angka 1,00.  

G. Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis korelasi product moment oleh Pearson dengan 

menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

23 for Windows. 


