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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitan 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasional yang menghubungkan antara variabel kematangan emosi (X) dengan 

perilaku kekerasan terhadap anak (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variabel lain, berdasarkan 

koefesien korelasi (Azwar, 2013) 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian yang terdapat pada penelitian ini harus 

ditentukan terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan analisis data. 

Pengidentifikasian variabel penelitian membantu dalam menentukan alat 

pengumpul data dan teknik analisis data yang digunakan. Adapun variabel 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Variabel Terikat (Y) : Perilaku Kekerasan Terhadap Anak 

2. Variabel Bebas (X) : Kematangan Emosi 

 

C. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang diterapkan 

pada variabel yang didefinisikan (Azwar, 2013). Batasan definisi operasional 

variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kekerasan Terhadap Anak  

  Perilaku kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang salah dan 

menyakitkan, menyebabkan cedera dan kerugian  baik secara fisik maupun 

mental anak yang dilakukan oleh ibu dalam mendidik dan merawat anak. 

Kekerasan terhadap anak diukur dengan skala perilaku kekerasan terhadap 

anak berdasarkan teori dari Gelles (1980) yang terdiri dari empat aspek, yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. 

Semakin tinggi skor total yang diperoleh, maka semakin tinggi pula 

kekerasan ibu terhadap anak, begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor 

yang diperoleh maka kekerasan ibu terhadap anak semakin rendah. 

2. Kematangan Emosi  

Kematangan emosi adalah keadaan dimana suatu individu dapat 

menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai 

dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan atau meledak-ledak, serta 

mampu beradaptasi, merasa aman, dan memiliki kepekaan untuk merespon 

terhadap kebutuhan emosi orang lain. Kematangan emosi diukur dengan skala 

kematangan emosi yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

kematangan emosi dari Walgito (2004). Tinggi atau rendahnya kematangan 

emosi ibu ditunjukkan oleh skor pada skala kematangan emosi. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka menunjukkan semakin tinggi kematangan 

emosi pada ibu. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

menunjukkan semakin rendah kematangan emosi pada ibu.  
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian (Azwar, 2010). Menurut Sugiyono (2013) 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 kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah ibu 

yang menikah pada usia muda yakni usia 18-24 tahun (Hurlock, 2004) di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berjumlah 223 subjek. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif, artinya sampel 

haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan karakteristik tertentu 

(Sugiyono, 2013) yakni sebagai berikut: 

a. Ibu yang menikah di usia muda yakni usia 18-24 tahun (Hurlock, 2004) 

b. Merupakan seorang ibu yang memiliki anak usia 2-15 tahun. Berdasarkan 

dari WHO (2002) bahwa kekerasan terhadap anak banyak terjadi pada saat 

anak berusia 15 tahun ke bawah. Jadi peneliti mengambil usia 2-15 tahun 

sebagai kriteria usia anak. 
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c. Memiliki anak minimal 2 orang. Menurut Straus et al., (1980) kekerasan 

dalam keluarga lebih banyak terjadi terutama pada keluarga dengan anak 

banyak. Jadi peneliti menetapkan minimal 2 orang anak atau lebih dalam 

satu keluarga. 

d. Tinggal bersama anak dalam satu rumah. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data-data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala. Metode skala pengukuran kekerasan 

terhadap anak dan skala kematangan emosi merupakan daftar pertanyaan atau 

pernyataan yang diajukan agar dijawab oleh subjek dan interpretasinya terhadap 

pertanyaan atau pernyataan tersebut merupakan proyeksi dari perasaan atau 

kepribadiannya (Azwar, 2013). 

1. Alat Ukur  

a. Skala Kekerasan Terhadap Anak 

Penelitian ini menggunakan skala kekerasan terhadap anak yang 

dimodifikasi dari skripsi Felayati (2017), kemudian disesuaikan dengan 

konteks penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan bentuk-

bentuk kekerasan terhadap anak dengan jumlah 50 aitem. Skala ini disusun 

berdasarkan Skala Likert yang terdiri dari dua kategori item yaitu aitem 

favorable dan unfavorable. Setiap item pada kelompok pernyataan tersebut 

mempunyai lima alternatif pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), 
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Sesuai (S), netral (N), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS).  

Penilaian yang diberikan pada pernyataan tersebut dijelaskan pada tabel 

3.1 : 

Tabel 3.1 

Rentang Skor Aitem Skala Kekerasan Terhadap Anak 

 

Favorabel Unfavorabel 

Pernyataan Nilai Pernyataan Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 

5 Sangat Tidak Sesuai 

(STS) 

1 

Sesuai (S) 4 Tidak Sesuai (TS) 2 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Sesuai (S) 4 

Sangat Tidak Sesuai 

(STS) 

1 
Sangat Sesuai (SS) 

5 

 

Berdasarkan tabel 3.1 pernyataan yang mendukung (favorable) pada 

subjek diberi nilai sebagai berikut: sangat sesuai (SS) diberi nilai 5, sesuai (S) 

diberi nilai 4, netral (N) diberi nilai 3, tidak sesuai (TS) diberi nilai 2, dan sangat 

tidak sesuai (STS) diberi nilai 1, sedangkan pernyataan yang tidak mendukung 

(unfavorable) diberi nilai sebagai berikut: sangat sesuai (SS) diberi nilai 1, sesuai 

(S) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, tidak sesuai (TS) diberi nilai 4, dan 

sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 5. 
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Untuk lebih jelasnya alat ukur ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel blue 

print sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Blue Print Uji Coba Skala Kekerasan Terhadap Anak (Y) 

Aspek Indikator No Aitem Jumlah 

 

 F UF 

 Kekerasan Fisik Memukul 1, 4 7  

Mencubit  2 29  

Menjewer telinga  35, 40 3  

Menampar 44, 34  5, 31  

Menendang  6 25  

Kekerasan Psikis Membentak  28 39, 43   

Mengancam  8, 17 11  
Memanggil  

dengan nama 

julukan 
24 15  

Memanding-

bandingkan anak 
10 33  

Mengutuk dan 

menyumpahi anak 
12, 18 9  

Melabel dengan 

kalimat negatif 
14, 32 42  

Kekerasan 

Seksual 
Membiarkan anak 

menonton film 

porno 
30 16, 38  

Mempermainkan 

alat kelamin anak 
41 13  

Penelantaran Penolakan atau 

penundaan dalam 

mencari perawatan 

kesehatan anak 

20 27  

Mengusir anak dari 

rumah 
22,49 36  

Tidak peduli pada 

pendidikan anak 
26, 50 48  

Tidak memenuhi 

keperluan anak 
46 21  

Jarang berada di 

rumah 
47 19  

Kurang 

komunikasi dengan 

anak 

37, 45 23  

Total 28 22 50 

 



 32 

b. Skala Kematangan Emosi 

Kematangan emosi dinilai menggunakan skala kematangan emosi 

yang disusun sendiri oleh penulis dengan jumlah 35 item. Skala ini disusun 

berdasarkan karakteristik-karakteristik kematangan emosi yang 

dikemukakan oleh Walgito (2004). Adapun karakteristik-karakteristiknya 

adalah penerimaan diri dan orang lain, tidak bersifat impulsif, 

pengendalian diri, mampu berpikir objektif, dan bertanggung jawab. 

Skala ini disusun berdasarkan Skala Likert yang terdiri dari dua 

kategori item yaitu aitem favorable dan unfavorable. Setiap item pada 

kelompok pernyataan tersebut mempunyai lima alternatif pilihan jawaban 

yaitu, sangat sesuai (SS), Sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS) 

dan sangat tidak sesuai (STS).  Penilaian yang diberikan pada pernyataan 

tersebut dijelaskan pada tabel 3.3 : 

Tabel 3.3 

Rentang Skor Aitem Skala Kematangan Emosi 

Favorabel Unfavorabel 

Pernyataan Nilai Pernyataan Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 5 Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 

Sesuai (S) 4 Tidak Sesuai (TS) 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 Kurang Sesuai (KS) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Sesuai (S) 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Sesuai (SS) 5 

 

Berdasarkan tabel 3.1 pernyataan yang mendukung (favorable) 

pada subjek diberi nilai sebagai berikut: sangat sesuai (SS) diberi nilai 5, 

sesuai (S) diberi nilai 4, kurang sesuai (KS) diberi nilai 3, tidak sesuai 

(TS) diberi nilai 2, dan sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1, sedangkan 
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pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable) diberi nilai sebagai 

berikut: sangat sesuai (SS) diberi nilai 1, sesuai (S) diberi nilai 2, kurang 

sesuai (KS) diberi nilai 3, tidak sesuai (TS) diberi nilai 4, dan sangat tidak 

sesuai (STS) diberi nilai 5. 

Tabel 3.4 

Blue Print Uji Coba Skala Kematangan Emosi (X) 

No Aspek No Aitem Jumlah 
F UF 

1 Dapat menerima keadaan 

dirinya 
1,3,17,25,31 6,11,21 8 

2 Tidak impulsif 8,33,22,29 2,13,18 7 

3 Dapat mengontrol emosi  7,16,24 4,26,32,34 7 

4 Dapat berpikir objektif dan 

realistis 
5,10,14,20 28,23,30 7 

5 Bertanggung Jawab 12,19,27 9,15, 35 6 

Total 19 16 35 

 

F.  Uji Coba Alat Ukur  

1. Uji Validitas  

  Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya 

atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya tes tersebut (Azwar, 2007) . 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas tampang 

dan validitas isi. Validitas tampang penting untuk penampilan skala 

psikologi. Dari segi penampilan, skala psikologi harus dikemas dalam bentuk 

yang berwibawa sehingga mampu menimbulkan respek dan apresiasi dari 

responden (Azwar, 2009). Sedangkan validitas isi menunjukkan sejauhmana 
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aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak 

diukur oleh tes. Pengujian validitas isi menggunakan analisis rasional oleh 

para ahli, dalam hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber 

(Sugiyono, 1999).  

2. Indeks Daya Beda 

Menurut Azwar (2009) Pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem 

dengan distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan 

koefisien korelasi aitem-total. Uji daya beda diskriminasi dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Carl Pearson. 

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 

Azwar (2009) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk 

indeks daya diskriminasi minimal adalah 0,30. Dengan demikian aitem yang 

koefisiennya <0,30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang dianggap sahih 

adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥0,30.  

Dalam penelitian ini koefisien yang digunakan sebagai batas valid 

adalah 0,30. Dari 50 aitem skala kekerasan terhadap anak yang telah diuji 

coba terdapat 24 aitem yang gugur dan 26 aitem yang valid (sahih), dengan 

koefisien korelasi total berkisar antara 0.300 sampai 0.622. Berikut ini 

disajikan gambaran umum aitem yang valid (sahih) dan aitem yang gugur 

dapat dilihat pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

Blue print skala Kekerasan Terhadap Anak (Y) Hasil Uji Coba 

Aspek Indikator 

No Aitem 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

 Valid  Gugur  Valid Gugur  
Kekerasan 

Fisik 
Memukul 1 4 7  3 

Mencubit  2   29 2 

Menjewer telinga  35 40  3 3 

Menampar 44 34  5, 31 4 

Menendang  6 
  

25 2 

Kekerasan 

Psikis 
Membentak  28  39, 43  3 

Mengancam  8 17  11 3 

Memanggil  

dengan nama 

julukan 
24 

  
15 2 

Memanding-

bandingkan anak 
10 

 
33  2 

Mengutuk dan 

menyumpahi anak 
12, 18 

 
9  3 

Melabel dengan 

kalimat negatif 
14 

32 
42  3 

Kekerasan 

Seksual 
Membiarkan anak 

menonton film 

porno 
30 

 
16 38 3 

Mempermainkan 

alat kelamin anak 
 41 

 
13 2 

Penelantaran Penolakan atau 

penundaan dalam 

mencari 

perawatan 

kesehatan anak 

20 

  

27 2 

Mengusir anak 

dari rumah 
22,49 

  
36 3 

Tidak peduli pada 

pendidikan anak 
 50 26 

 
48 3 

Tidak memenuhi 

keperluan anak 
46 

  
21 2 

Jarang berada di 

rumah 
 

47  
19 2 

Kurang 

komunikasi 

dengan anak 
45 37 

 
23 3 

Total 19 9 7 15 50 
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 Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur maka 

disusun blue print skala kekerasan terhadap anak yang baru untuk penelitian 

sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.6 

Blue print skala Kekerasan Terhadap Anak (Y) untuk penelitian 

Aspek Indikator No Aitem Jumlah 

 

 F UF 

 Kekerasan Fisik Memukul 1 7 2 

Mencubit  2  1 

Menjewer telinga  8  1 

Menampar 3  1 

Menendang  6  1 

Kekerasan Psikis Membentak  16 4,9 3 

Mengancam  21  1 

Memanggil  dengan 

nama julukan 
5  1 

Memanding-bandingkan 

anak 
10 22 2 

Mengutuk dan 

menyumpahi anak 
12,17 26 3 

Melabel dengan kalimat 

negatif 
18 11 2 

Kekerasan 

Seksual 
Membiarkan anak 

menonton film porno 
23 25 2 

 
Penelantaran Penolakan atau 

penundaan dalam 

mencari perawatan 

kesehatan anak 

13  1 

Mengusir anak dari 

rumah 
15, 20  2 

Tidak peduli pada 

pendidikan anak 
14  1 

Tidak memenuhi 

keperluan anak 
19  1 

Kurang komunikasi 

dengan anak 
24  1 

   
26 

Total 19 7 
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 Koefisien yang digunakan sebagai batas valid pada skala kematangan 

emosi adalah 0,30. Dari 35 aitem skala kematangan emosi terdapat 21 aitem yang 

gugur dan 14 aitem yang valid (sahih) dengan koefisien korelasi total berkisar 

antara 0.303 sampai 0.532. Berikut ini disajikan gambaran umum aitem yang 

valid (sahih) dan aitem yang gugur dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Blue print skala Kematangan Emosi (X) hasil Try Out 

No Aspek 
No Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

  Valid Gugur Valid Gugur  

1 Dapat menerima 

keadaan dirinya 
1,3,25 

17,31 
11 

6,21 
8 

2 Tidak impulsif 22,29 8,33  2,13,18 7 

3 Dapat mengontrol 

emosi  
16,24 

7 
34 

4,26,32 
7 

4 Dapat berpikir 

objektif dan 

realistis 

5,14 10,20  28,23,30 7 

5 Bertanggung Jawab 27 12,19 9, 35 15 6 

Total 10 9 4 12 35 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur maka 

disusun blue print skala kematangan emosi yang baru untuk penelitian 

sebagaimana pada tabel 3.8 berikut ini: 

Tabel 3.8 

Blue print skala Kematangan Emosi (X) untuk penelitian 

No Aspek 
No Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Dapat menerima keadaan 

dirinya 
1,3,6 12 4 

2 Tidak impulsif 2,7  2 

3 Dapat mengontrol emosi  4,11 8 3 

4 Dapat berpikir objektif dan 

realistis 
9,13  2 

5 Bertanggung Jawab 5 10,14 3 

Total 10 4 14 
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3. Uji Reliabilitas 

Sebuah alat ukur yang baik harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. 

Reliabilitas adalah suatu kepercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, 

dan kestabilan. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya (Azwar, 2007). Tinggi 

rendahnya reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya 

berada pada rentang 0,00 sampai 1,00. Koefisien reliabilitas yang mendekati 

angka 1,00 menunujukan realibilitas alat ukur yang semakin tinggi. 

Sebaliknya Koefisien reliabilitas yang mendekati angka 0,00 menunujukan 

reliabilitas alat ukur yang semakin rendah (Azwar, 2013). Reliabilitas alat 

ukur menggunakan teknik Koefisien Alpha Cronbach. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistical Package For 

Social Science (SPSS) 20,0 For Windows. 

Perhitungan reliabilitas menggunakan program komputer Statistical 

Package For Social Science (SPSS) 20,0 For Windows. Hasil uji reliabilitas 

pada penelitian ini sebesar 0,869 (bagus sekali) untuk variabel kekerasan 

terhadap anak dan 0,779 (bagus) untuk variabel kematangan emosi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

  Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik. Analisis data 

penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat dibaca dan ditafsirkan. 

Hubungan kedua variabel akan diperoleh melalui teknik analisa Product Moment 

dari Carl Pearson dengan menggunakan program Statistical Package For Social 

Science (SPSS) 20,0 For Windows. 

 


