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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan alasisis statistik, yang bersifat penjelasan (explanatory research) 

karena penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi, 1995: 5). 

Penelitian ini memiliki tiga variabel, variabel pertama yaitu tayangan komedi 

Pesbukers yang memiliki hubungan kausal dengan variabel ke dua yaitu proses 

perhatian dan mengingat anak. Variabel kedua ini memiliki hubungan kausan 

dengan variabel ketiga yaitu perilaku kekerasan verbal anak. 

 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1995: 3). Selanjutnya untuk mengolah 

data yang terkumpul menggunakan program pengolahan data SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) versi 19. 
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3.3 Variabel Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel penelitian, yaitu: 

 

a. Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel stimulus/prediktor/eksogen/bebas) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2009: 56). Variabel independen 

(Variabel X) dalam penelitian ini adalah tayangan kekerasan di televisi 

(Komedi Pesbukers). 

 

b. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi 

hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini 

merupakan variabel penyela antara variabel independen dengan variabel 

dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi 

berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2009: 56). Maka 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah, perhatian dan 

proses mengingat anak terhadap tayangan yang mengandung kekerasan 

(tayangan komedi Pesbukers) sebagai variablel Z. 

 

c. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel output/kriteria/konsekuen/endogen/terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 
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independen/bebas (Sugiyono, 2009: 56). Dalam penelitian ini, perubahan 

perilaku kekerasan verbal anak merupakan variabel terikat (Variabel Y). 

 

 

 

3.4 Definisi Konseptual 

 

 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman 

dalam penelitian sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Definisi 

konseptual dalam penelitian ini berdasarkan variabel-variabel yang sudah ada, 

yaitu: 

 

1. Tayangan Kekerasan di Televisi 

Tayangan yang termasuk ke dalam tayangan kekerasan adalah tayangan yang 

menggunakan bahasa yang tidak pantas diucapkan dan didengar, tayangan 

yang tidak memperhatikan batasan yang jelas antara yang baik dan buruk dan 

mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

 

2. Anak 

Anak adalah mereka yang belum mengerti dan memiliki apa-apa sebagai bekal 

dirinya untuk menghadapi kehidupan yang lebih luas, anak dengan ciri fisik 

yang berada pada masa sekolah yang merupakan masa paling kritis, khususnya 

usia 8 sampai 10 tahun yang berada dalam masa realisme naif, semua diamati 

dan diterima begitu saja tanpa ada kecaman atau kritikan. Pada tahap ini anak-

anak adalah pribadi yang penuh kreativitas, antusias melakukan sesuatu, aktif 

berekplorasi maka segala hal ingin dipraktekkan. 
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3. Perilaku Kekerasan Verbal 

Perilaku berbahasa kasar yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti 

seseorang. 

 

 

3.5 Definisi Operasional 

 

 

Menurut Singarimbun dan Sofyan Efandi (2000: 23) yang dimaksud dengan 

definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 

Adapun indikator pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu: 

 

1. Tayangan Komedi Pesbukers 

Indikator yang diukur: 

a. Pesan media: 

(1) Pemirsa: segmentasi khalayak program komedi Pesbukers adalah semua 

umur, namun sebagaimana tujuan penelitian, peneliti hanya 

memfokuskan posisi anak-anak sebagai pemirsa yang akan diteliti. 

(2) Waktu: adalah kesesuaian waktu penayangan dengan kebiasaan pemirsa. 

Faktor waktu menjadi bahan pertimbangan agar setiap acara ditayangkan 

secara proporsional dan dapat diterima oleh khalayak yang dituju. 

(3) Durasi: berkaitan dengan waktu, yakni jumlah menit dalam setiap 

penayangan acara. Suatu acara tidak akan mencapai sasaran karena 

durasi terlalu singkat atau terlalu lama. 

(4) Metode Penyajian: yakni metode penyajian yang diterapkan dalam 

program komedi Pesbukers. Dalam hal ini Pesbukers mengusung tema 

Sketsa Komedi, dengan indikasi yang diteliti sebagai berikut: 
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(a) Cerita dalam sketsa komedi: Yang dimaksud cerita dalam penelitian 

ini adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan dalam sketsa 

komedi tayangan Pesbukers. 

(b) Tata panggung: Pemandangan latar belakang tempat memainkan 

lakon, semua benda-benda yang ada dipanggung dan memberi batas 

lingkungan gerak pemain. 

(c) Musik Latar: Musik latar adalah musik yang mengiringi aksi selama 

tayangan berjalan. Musik diperlukan demi menunjang mood 

(suasana kejiwaan), nuansa serta suasana dalam suatu tayangan 

(Pratista 2008: 154). 

(d) Kostum: Kostum adalah pakaian para pemain yang dikenakan pada 

saat memerankan tokoh cerita. Kostum yang dikenakan dapat 

merujuk pada suatu gaya pakaian tertentu untuk menampilkan si 

pengguna sebagai suatu karakter atau tipr karakter lain. 

(e) Pengisi Acara: Pengisi acara dalam program komedi Pesbukers 

merupakan pemain tetap, yaitu Olga Syahputra, Raffi Ahmad, 

Jessica Iskandar, Sapri, Opie Kumis, Julia Perez, Kartika Putri, Tarra 

Budiman, Chand Kelvin, Billy Syahputra, Syahnaz Sadiqah dan Ayu 

ting-ting. 

 

b. Pesan yang disampaikan,  

Dari pesan yang disampaikan dalam tayangan Pesbukers, akan diteliti 

beberapa unsur sebagai berikut: 
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(1) Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di 

pihak komunikan (anak-anak), yakni apakan tayangan Pesbukers 

menarik perhatian atau minat menonton anak. 

(2) Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 

(3) Menciptakan suasana yang menguntungkan, yaitu apakah tayangan 

Pesbukers menghibur pemirsanya atau tidak. 

 

 

2. Anak (Proses perhatian dan mengingat) 

Indikator yang diukur: 

 

a. Perhatian (attention), mengamati peristiwa secara langsung: 

(1) Durasi menonton tayangan, yaitu jumlah waktu menonton satu tayangan 

komedi Pesbukers. 

(2) Frekuensi menonton tayangan, yaitu jumlah episode tayangan komedi 

Pesbukers yang ditonton perminggu. 

 

b. Proses mengingat (retention), menyimpan peristiwa ke dalam memori dalam 

bentuk imajinasi dan lambang secara verbal), yakni berbagai gambaran 

perilaku berbahasa kasar yang ada dalam tayangan komedi Pesbukers. 

(1) Ingatan tentang adegan memberi cap negatif 

(2) Ingatan tentang adegan membanding-bandingkan dengan orang lain 

(3) Ingatan tentang adegan menyebut berdasarkan ciri fisik tertentu 

(4) Ingatan tentang adegan memperolok selera pribadi 

(5) Ingatan tentang adegan merendahkan pendapat dan kemampuan orang 

lain 
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(6) Ingatan tentang adegan berbicara dengan nada suara yang keras atau 

tinggi 

 

 

3. Perilaku Kekerasan Verbal 

Indikator yang diukur: 

 

a. Proses reproduksi motorik (Perubahan perilaku kekerasan verbal), 

pengalaman yang sebelumnya meningkat menjadi bentuk perilaku, yakni 

perilaku berbahasa kasar yang secara sengaja ataupun tidak sengaja 

menyakiti seseorang dengan perilaku sebagai berikut: 

(1) Memberi cap negatif 

(2) Membanding-bandingkan dengan orang lain 

(3) Menyebut berdasarkan ciri fisik tertentu 

(4) Memperolok selera pribadi 

(5) Merendahkan pendapat dan kemampuan orang lain 

(6) Berbicara dengan nada suara yang keras atau tinggi, membentak. 

 

b. Motivasional (Motivasional), peneguhan yang mendorong perilaku ke arah 

pemenuhan tujuan tertentu. Indikator yang diukur yaitu rasa puas diri, 

persepsi mengenai kewajaran perilaku, serta hilangnya rasa takut. 
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Definisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2: Indikator Variabel Penelitian 

No Variabel Dimensi Indikator Skala 

1 Tayangan 

Pesbukers 

(Variabel X) 

Stimulus: 

a. Pesan 

media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pemirsa: Pesbukers merupakan 

tayangan yang menarik perhatian 

anak-anak 

(2) Waktu: Penempatan jam tayang 

tayangan Pesbukers sudah tepat 

(3) Durasi: Lamanya tayangan pesbukers 

sudah memenuhi kepuasan penonton 

(4) Metode penyajian: 

(1) Sketsa komedi: Cerita dalam sketsa 

komedi yang dimainkan dalam 

tayangan pesbukers 

(2) Tata panggung 

(3) Musik latar 

(4) Kostum 

(5) Pengisi acara: Para pemain tetap 

acara Pesbukers 

Ordinal 

b. Isi pesan: 

(1) Pantun 

(2) Guyonan 

 

 

(a) Pesan yang disampaikan dapat 

menarik perhatian atau minat 

menonton anak-anak. 

(b) Menghibur penonton 

(c) Menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti. 

Ordinal 

2 Siswa-siswi 

SD Negeri 1 

Kalibalau 

Kencana 

Bandar 

lampung 

Kelas 3-5 

(Variabel Z) 

Organisme 

a. Proses 

Perhatian 

 

Mengamati peristiwa secara langsung: 

(1) Frekuensi menonton tayangan 

(2) Durasi menonton tayangan 

Ordinal 

b. Proses 

Mengingat 

Ingatan tentang perilaku berbahasa kasar 

yang ditonton dalam tayangan komedi 

pesbukers, yaitu ingatan mengenai 

perilaku sebagai berikut: 

(1) Memberi cap negatif 

(2) Membanding-bandingkan dengan 

orang lain 

(3) Menyebut berdasarkan ciri fisik 

tertentu 

(4) Memperolok selera pribadi 

(5) Merendahkan pendapat dan 

kemampuan orang lain 

(6) Berbicara dengan nada suara yang 

keras atau tinggi 

Ordinal 

�



���

�

3 Perilaku 

kekerasan 

verbal anak 

(Variabel Y) 

Respon: 

a. Proses 

Reproduksi 

Motorik 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan perilaku kekerasan verbal, 

pengalaman yang sebelumnya meningkat 

menjadi bentuk perilaku, yaitu perilaku 

sebagai berikut: 

(1) Memberi cap negatif 

(2) Membanding-bandingkan dengan 

orang lain 

(3) Menyebut berdasarkan ciri fisik 

tertentu 

(4) Memperolok selera pribadi 

(5) Merendahkan pendapat dan 

kemampuan orang lain 

(6) Berbicara dengan nada suara yang 

keras atau tinggi 

Ordinal 

b. Proses 

Motivasi-

onal  

Peneguhan yang mendorong perilaku 

kekerasan verbal, yaitu: 

(1) Rasa puas diri 

(2) Persepsi mengenai kewajaran perilaku 

(3) Hilangnya rasa takut 

Ordinal 

 

 

 

3.6 Populasi 

 

 

Populasi adalah universum, dimana universum tersebut dapat berupa orang, benda 

atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini 

sebagaimana pendapat Sudarwan Darwin (2000: 87) yang menjelaskan bahwa 

populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni populasi target (target 

population) dan populasi survey (survey population). Populasi target adalah 

seluruh “unit” populasi, sedangkan populasi survey adalah sub-unit dari populasi 

target.  

 

Penelitian ini berlokasi di SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung.  

Lokasi penelitian dipilih karena berdasarkan hasil observasi (2014) di SD tersebut 

sering didapati bentuk kekerasan verbal yang dilakukan anak-anak di lingkingan 

sekolah maupun luar sekolah. Berdasarkan definisi di atas, maka populasi target 

penelitian ini adalah siswa-siswi SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung 
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kelas 3 sampai kelas

SD Negeri 1 Kalibalau Kenca

yakni berusia 8 sampai 

 

Berdasarkan pra

Sedangkan sebanyak 183 anak yang menjadi populasi survey,

yang memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Selanjutnya dari populasi 

survey akan diambil perwakilannya untuk diteliti.

 

 

 

3.7 Sampel

 

 

Menurut 

besar sampel dalam penel

dengan presisi sebesar 5% sebagai berikut:

 

Keterangan:

 

n = Besar ukuran sampel

N = Besar ukuran Popolasi

d

 

 

Dibulatkan menjadi 126 (anak)

 

 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut:
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kelas 3 sampai kelas

SD Negeri 1 Kalibalau Kenca

yakni berusia 8 sampai 

 

Berdasarkan pra

Sedangkan sebanyak 183 anak yang menjadi populasi survey,

yang memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Selanjutnya dari populasi 

survey akan diambil perwakilannya untuk diteliti.

 

 

 

Sampel 

 

 

Menurut Darwin 

besar sampel dalam penel

dengan presisi sebesar 5% sebagai berikut:

 

Keterangan:

 

n = Besar ukuran sampel

N = Besar ukuran Popolasi

d
2
 = Presisi (

 

 

 

Dibulatkan menjadi 126 (anak)

 

 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut:

kelas 3 sampai kelas. Sedangkan populasi survey penelitian adalah siswa

SD Negeri 1 Kalibalau Kenca

yakni berusia 8 sampai 10 tahun dan menonton tayangan komedi Pesbukers. 

Berdasarkan pra-survey (2014), total populasi target adalah sebanyak 309 anak. 

Sedangkan sebanyak 183 anak yang menjadi populasi survey,

yang memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Selanjutnya dari populasi 

survey akan diambil perwakilannya untuk diteliti.

Darwin (2000: 89), sampel adalah sub

besar sampel dalam penel

dengan presisi sebesar 5% sebagai berikut:

Keterangan: 

n = Besar ukuran sampel

N = Besar ukuran Popolasi

= Presisi (Sampinng eror

Dibulatkan menjadi 126 (anak)
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dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut:
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10 tahun dan menonton tayangan komedi Pesbukers. 
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besar sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Yamane 

dengan presisi sebesar 5% sebagai berikut:

n = Besar ukuran sampel 

N = Besar ukuran Popolasi 

Sampinng eror) 

Dibulatkan menjadi 126 (anak). 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut:

. Sedangkan populasi survey penelitian adalah siswa

a Bandarlampung kelas 3 
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(2000: 89), sampel adalah sub

itian ini ditentukan menggunakan rumus Yamane 

dengan presisi sebesar 5% sebagai berikut: 

 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut:

. Sedangkan populasi survey penelitian adalah siswa

a Bandarlampung kelas 3 sampai dengan

10 tahun dan menonton tayangan komedi Pesbukers. 

survey (2014), total populasi target adalah sebanyak 309 anak. 

Sedangkan sebanyak 183 anak yang menjadi populasi survey,

yang memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Selanjutnya dari populasi 

survey akan diambil perwakilannya untuk diteliti. 

(2000: 89), sampel adalah sub-unit populasi survey. Adapun 

itian ini ditentukan menggunakan rumus Yamane 

 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut:

. Sedangkan populasi survey penelitian adalah siswa

sampai dengan

10 tahun dan menonton tayangan komedi Pesbukers. 

survey (2014), total populasi target adalah sebanyak 309 anak. 

Sedangkan sebanyak 183 anak yang menjadi populasi survey, yakni anak

yang memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Selanjutnya dari populasi 

unit populasi survey. Adapun 

itian ini ditentukan menggunakan rumus Yamane 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 

dilakukan dengan Rumus Alokasi Proporsional sebagai berikut: 
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. Sedangkan populasi survey penelitian adalah siswa-siswi 

sampai dengan kelas 5 

10 tahun dan menonton tayangan komedi Pesbukers.  

survey (2014), total populasi target adalah sebanyak 309 anak. 

yakni anak-anak 

yang memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Selanjutnya dari populasi 

unit populasi survey. Adapun 

itian ini ditentukan menggunakan rumus Yamane 

Dari jumlah sampel di atas. teknik pengambilan sampel dari setiap kelas 
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Keterangan:

n    = Banyak sampel

NX = Banyak populasi kelas X

N    = Banyak populasi keseluruhan

nx   = Banyak sampel 

(

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

maka penentuan besarnya jumlah sampel dari ti

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut:

Dibulatkan menjadi 52 (anak) untuk kelas 3

Dibulatkan menjadi 54 (anak) untuk kelas 4

 

Dibulatkan menjadi 20 (anak) untuk kelas 5
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Keterangan:

n    = Banyak sampel

NX = Banyak populasi kelas X

N    = Banyak populasi keseluruhan

nx   = Banyak sampel 

(Rahkmad, 1988: 31)

 

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

maka penentuan besarnya jumlah sampel dari ti

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut:

 

Dibulatkan menjadi 52 (anak) untuk kelas 3

 

Dibulatkan menjadi 54 (anak) untuk kelas 4

 

Dibulatkan menjadi 20 (anak) untuk kelas 5

 

 

Keterangan: 

n    = Banyak sampel 

NX = Banyak populasi kelas X

N    = Banyak populasi keseluruhan

nx   = Banyak sampel kelas x (dari kelas tertentu)

Rahkmad, 1988: 31) 

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

maka penentuan besarnya jumlah sampel dari ti

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut:

Dibulatkan menjadi 52 (anak) untuk kelas 3

Dibulatkan menjadi 54 (anak) untuk kelas 4

Dibulatkan menjadi 20 (anak) untuk kelas 5

NX = Banyak populasi kelas X 

N    = Banyak populasi keseluruhan 

kelas x (dari kelas tertentu)

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

maka penentuan besarnya jumlah sampel dari ti

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut:

Dibulatkan menjadi 52 (anak) untuk kelas 3

Dibulatkan menjadi 54 (anak) untuk kelas 4

Dibulatkan menjadi 20 (anak) untuk kelas 5

 

 

kelas x (dari kelas tertentu)

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

maka penentuan besarnya jumlah sampel dari ti

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut:

 

Dibulatkan menjadi 52 (anak) untuk kelas 3 

 

Dibulatkan menjadi 54 (anak) untuk kelas 4 

 

Dibulatkan menjadi 20 (anak) untuk kelas 5 

 

kelas x (dari kelas tertentu) 

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

maka penentuan besarnya jumlah sampel dari tiap kelas (kalas 3, 4 dan 5) di SD 

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut:

Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

ap kelas (kalas 3, 4 dan 5) di SD 

Negeri 1 Kalibalau Kencana Bandarlampung adalah sebagai berikut: 
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Dimana jumlah siswa kelas 3 (tiga) ada 76 anak, kelas 4 (empat) ada 78 anak dan 

kelas 5 (lima) ada 29 anak. Maka berdasarkan rumus alokasi proporsional di atas 

ap kelas (kalas 3, 4 dan 5) di SD 
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Besar jumlah sampel tiap kelas (kelas 3, 4 dan 5) dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3: Jumlah Sampel 

Kelas Jumlah Responden 

Kelas 3 52 

Kelas 4 54 

Kelas 5 20 

Jumlah 126 

 

Terknik pengambilan sampel pada penelitian ini menunggunakan teknik sampling 

random sederhana. Menurut Kriyantono (2006: 153-154), dalam terknik sampling 

random sederhana peneliti menulis atau memberi nomor pada seluruh anggota 

populasi (populasi survey), lalu mengundinya (merandom/mengacak) sampai 

mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan. 

 

 

 

3.8 Jenis Data 

 

 

Jenis data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

 

1. Data primer  

Data primer dalam penelitian ini adalahi data yang diperoleh langsung dari 

sumber utamanya yaitu berupa angket atau kuisionar yang disebar dan diisi 

oleh responden penelitian. 

 

2. Data skunder  

Data skunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam dokumen 

yaitu berupa hasil dari dokumentasi dan berdasarkan literatur-literatur yang 
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berhubungan dengan judul penelitian, Pengaruh Tayangan Komedi Pesbukers 

terhadap Perilaku Kekerasan Verbal Anak. 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

 

1. Editing  

Yaitu kegiatan pemeriksaan kembali data yang didapat atau dikumpulkan dari 

lapangan, apakah ada kekeliruan dalam pengisiannya, tidak lengkap, tidak 

sesuai dan sebagainya. 

 

2. Koding 

Yaitu memberi tanda atau simbol sebagai skor dari data yang sudah diedit 

sehingga dapat dikelompokkan dalam klasifikasi masing-masing variabel yang 

telah ditentukan. 

 

3. Tabulasi 

Yaitu memasukkan data-data yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan 

ke dalam tabel-tabel dengan baik untuk dianalisa, sehingga dapat dibaca dan 

dipahami dengan mudah. 

 

Untuk mengukur variabel penelitian digunakan kuisioner yang diberi nilai 

alternatif jawaban yang dipilih responden. Setiap pertanyaan dalam kuisioner akan 

diberi lima alternatif jawaban yaitu a, b, c, d dan e. Skor jawaban menggunakan 
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jenis data ordinal. Penentuan skor untuk masing-masing alternatif jawaban adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Alternatif jawaban “a” akan diberi skor 5, berkategori sangat tinggi 

2. Alternatif jawaban “b” akan diberi skor 4, berkategori tinggi 

3. Alternatif jawaban “c” akan diberi skor 3, berkategori sedang 

4. Alternatif jawaban “d” akan diberi skor 2, berkategori rendah 

5. Alternatif jawaban “e” akan diberi skor 1, berkategori sangat rendah 

 

Kemudian setelah data ordinal didapat dari masing-masing responden, data akan 

akan dinaikkan menjadi data berskala interval (syarat jenis data yang bisa diolah 

dengan menggunakan SPSS) dengan menggunakan Method Of Successive Interval 

(MSI) pada Microsoft Exel.  

 

 

 

3.10 Teknik Pengolahan Data 

 

 

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat serta dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1. Kuesioner 

Yaitu memberikan daftar pertanyaan atau angket tertulis mengenai pengaruh 

tayangan komedi Pesbukers terhadap perilaku agresif verbal anak yang dijawab 

oleh responden dengan menyertakan alternafif jawaban untuk kemudian 

dikumpulkan, diteliti lebih lanjut dan dinilai.  

 



���

�

2. Observasi 

Yaitu berinteraksi langsung dengan siswa-siswi SD Negeri 1 Kalibalau 

Kencana Bandarlampung sekaligus mengamati secara seksama untuk 

mendapatkan gambaran mengenai proses interaksi yang secara alami terjadi 

antar siswa-siswi tersebut. 

 

3. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang menerapkan teknik penelaahan tehadap berbagai 

literatur seperti informasi dan data-data yang didapat dari dokumentasi 

tayangan komedi Pesbukers. 

 

4. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan membaca buku, literatur pendukung atau karya 

ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

 

  

 

3.11 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.11.1 Uji Validitas 

 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesaihan sesuai instrument (Arikunto, 2006: 169). Uji validitas diperlukan untuk 

mengetahui kehandalan dari suatu alat penguji data secara statistik, dalam hal ini 

pengujian statistik dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang 

akan digunakan dalam pengumpulan data yaitu untuk mengukur tingkat validitas 

kuesioner yang peneliti gunakan dalam memperoleh nilai dari tiap variabel yang 
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dianali

menggunakan rumus Korelasi 

 

 

 

 

Keterangan:

rx

N

X

Y

(Furqon, 19997: 94)

 

Dengan kriteria pengujian, apabila r

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila r

pengukuran kuesioner tersebut tidak valid.

3.11.2

 

 

Menurut 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul 

1999: 88) uji reliabilitas menyangkut tiga aspek, yaitu:

 

1.

2.

�

dianalisis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

menggunakan rumus Korelasi 

 

 

 

 

Keterangan:

rxY = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N = jumlah sampel yang diteliti

X = variabel X

Y = variabel Y

(Furqon, 19997: 94)

 

Dengan kriteria pengujian, apabila r

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila r

pengukuran kuesioner tersebut tidak valid.

 

 

 

3.11.2 Uji Reliabilita

 

 

Menurut Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul 

1999: 88) uji reliabilitas menyangkut tiga aspek, yaitu:

 

1. Kemantapan: Reliabilitas adalah tingkat

mantap apabila diukur berulang

yang sama.

2. Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

ketepatan pertanyaan.

sis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

menggunakan rumus Korelasi 

Keterangan: 

= koefisien korelasi antara variabel X dan Y

= jumlah sampel yang diteliti

= variabel X 

variabel Y  

(Furqon, 19997: 94) 

Dengan kriteria pengujian, apabila r

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila r

pengukuran kuesioner tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas 

Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul 

1999: 88) uji reliabilitas menyangkut tiga aspek, yaitu:

Kemantapan: Reliabilitas adalah tingkat

mantap apabila diukur berulang

yang sama. 

Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

ketepatan pertanyaan.

sis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment, 

= koefisien korelasi antara variabel X dan Y

= jumlah sampel yang diteliti

  

Dengan kriteria pengujian, apabila r

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila r

pengukuran kuesioner tersebut tidak valid.

Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul 

1999: 88) uji reliabilitas menyangkut tiga aspek, yaitu:

Kemantapan: Reliabilitas adalah tingkat

mantap apabila diukur berulang-ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil 

Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

ketepatan pertanyaan. 

sis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

Product Moment, 

= koefisien korelasi antara variabel X dan Y

= jumlah sampel yang diteliti 

Dengan kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila r

pengukuran kuesioner tersebut tidak valid. 

Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul 

1999: 88) uji reliabilitas menyangkut tiga aspek, yaitu:

Kemantapan: Reliabilitas adalah tingkat kemantapan suatu alat ukur, dikatakan 

ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil 

Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

sis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

Product Moment, sebagai berikut:

= koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

tabel dengan taraf signifikansi 0,05 

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila r

Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul 

1999: 88) uji reliabilitas menyangkut tiga aspek, yaitu: 

kemantapan suatu alat ukur, dikatakan 

ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil 

Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

sis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

sebagai berikut: 

 

dengan taraf signifikansi 0,05 

maka pengukuran instrument itu valid. Sebaiknya apabila rhitung < r

Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau pengukur, sedangkan menurut Peter Hogul (dalam Singarimbun, 

kemantapan suatu alat ukur, dikatakan 

ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil 

Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

�	�

sis. Untuk menghitung validitas instrumen penelitian dilakukan dengan 

dengan taraf signifikansi 0,05 

< rtabel maka 

Nazir (1983: 162) reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu 

(dalam Singarimbun, 

kemantapan suatu alat ukur, dikatakan 

ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil 

Ketepatan: Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitikberatkan pada 

�
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3.11.3.

 

 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

berdistribusi normal atau

penalitian ini menggunakan bantuan 

(SPSS) versi 19 dengan menggunakan uji statistik 

�

3. Homogenitas:

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus 

dikarenakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

beberapa nilai. Adapun rumus 

 

 

Keterangan:

� = nilai reliabilitas

k = jumlah item pertanyaan

��1
2
 = nilai varians masing

��1
2
 = nilai varians total

(Arikunto, 1998: 93)

 

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (

dibandingkan dengan r

angka  rtabel

lebih besar dari r

 

 

 

3.11.3. Uji Normalitas

 

 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

berdistribusi normal atau

penalitian ini menggunakan bantuan 

(SPSS) versi 19 dengan menggunakan uji statistik 

Homogenitas: Reliabilitas apabi

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus 

nakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

beberapa nilai. Adapun rumus 

Keterangan: 

= nilai reliabilitas

= jumlah item pertanyaan

= nilai varians masing

= nilai varians total

(Arikunto, 1998: 93) 

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (

dibandingkan dengan r

tabel maka pertanyaan tersebut tidak reliab

lebih besar dari rtabel maka pertanyaan tersebul reliabel.

Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

berdistribusi normal atau

penalitian ini menggunakan bantuan 

(SPSS) versi 19 dengan menggunakan uji statistik 

Reliabilitas apabi

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus 

nakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

beberapa nilai. Adapun rumus Alpha Cronbach 

= nilai reliabilitas 

= jumlah item pertanyaan

= nilai varians masing-masing item

= nilai varians total 

 

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (

dibandingkan dengan rtabel pada tabel nilai r

maka pertanyaan tersebut tidak reliab

maka pertanyaan tersebul reliabel.

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Untuk uji nor

penalitian ini menggunakan bantuan 

(SPSS) versi 19 dengan menggunakan uji statistik 

Reliabilitas apabila pertanyaan

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus 

nakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

Alpha Cronbach 

= jumlah item pertanyaan 

masing item 

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (Cronbach

pada tabel nilai rhitung

maka pertanyaan tersebut tidak reliab

maka pertanyaan tersebul reliabel.

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

diambil dari populasi yang normal. Untuk uji nor

penalitian ini menggunakan bantuan Statistical Product and Service Solutions

(SPSS) versi 19 dengan menggunakan uji statistik 

la pertanyaan-pertanyaan yang merupakan 

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus 

nakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

Alpha Cronbach tersebut adalah sebagai berikut:

 

Cronbach) didapat maka nilai tersebut 

hitung. Jika nilai Alfa lebih kecil dari 

maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Sebaliknya jika nilai

maka pertanyaan tersebul reliabel. 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

diambil dari populasi yang normal. Untuk uji nor

Statistical Product and Service Solutions

(SPSS) versi 19 dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov

pertanyaan yang merupakan 

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus 

nakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

tersebut adalah sebagai berikut:

) didapat maka nilai tersebut 

. Jika nilai Alfa lebih kecil dari 

el. Sebaliknya jika nilai

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

diambil dari populasi yang normal. Untuk uji nor

Statistical Product and Service Solutions

Kolmogorov Smirnov

�
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pertanyaan yang merupakan 

unsur dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Reliabilitas 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Untuk melakukan uji reliabilitas digunakan rumus Alpha, 

nakan untuk mencari instrument yang skornya berupa rentangan antara 

tersebut adalah sebagai berikut: 

) didapat maka nilai tersebut 

. Jika nilai Alfa lebih kecil dari 

el. Sebaliknya jika nilai rhitung 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulakan 

diambil dari populasi yang normal. Untuk uji normalitas, 

Statistical Product and Service Solutions 

Kolmogorov Smirnov. 
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3.12  Teknik Analisis Data 

 

 

Analisi data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik 

statistik sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta jenis data yang 

dianalisis untuk keperluan pengujian hipotesis. Dalam hal ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Menurut David Garson (dalam 

Jonathan, 2007: 1) mendefinisikan analisis jalur sebagai model perluasan regresi 

yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih 

model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. 

 

Sebagaimana model penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan analisis jalur model mediasi, yakni model dimana 

variabel Z memodivikasi pengaruh X terhadap variabel Y (Jonathan, 2007: 6). 

Model ini digambarkan oleh Jonathan sebagai berikut. 

 

 

 

            

 

 

Gambar 1: Model Mediasi (Jonathan, 2007: 6) 

 

 

Dapat dijelaskan, di mana (dalam penelitian ini) tayangan kekerasan (Pesbukers) 

sebagai variabel ‘X’ secara langsung mempengaruhi perhatian dan proses 

mengingat anak (Z) sehingga kemudian berpengaruh pada periku kekerasan anak 

(Y). Sehingga model Path Analysis penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

X 

Z 

Y 
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Gambar 2: Model Path Analysis 

 

Keterangan : 

X : Tayangan komedi Pesbukers di televisi 

Z : Proses perhatian dan mengingat anak 

Y : Perilaku kekerasan verbal 

�� : Variabel residu proses perhatian dan mengingat anak�

�� : Variabel residu perilaku kekerasan verbal 

���� ��Pengaruh tayangan komedi Pesbukers terhadap proses perhatian dan 

mengingat anak 

��� : Pengaruh proses perhatian dan mengingat anak terhadap perilaku  

kekerasan verbal 

���� : Pengaruh tayangan komedi Pesbukers terhadap perilaku kekerasan verbal 

melalui proses perhatian dan mengingat anak 

������: Pengaruh di luar variabel tayangan komedi Pesbukers 

���� :�Pengaruh di luar variabel proses perhatian dan meningat anak�

   

Pada Gambar 2, terdapat dua buah sub-struktur. Pertama sub-struktur yang 

menyatakan hubungan kausal dari X ke Z dan yang kedua sub-struktur yang 

mengisyaratkan hubungan kausal dari Z ke Y. Hubungan kausal pertama 

menyatakan bahwa Z dipengeruhi secara langsung oleh X, tetapi diluar X masih 

banyak penyebab lain yang dalam penelitian yang sedang dilakukan tidak diukur. 

Penyebab-penyebab lain itu dinyatakan oleh �1 (variabel residu).  Begitu juga 

dengan Y, diluar Z masih banyak penyebab lain tetapi tidak diukur dan dinyatakan 

dengan �2.  

X Z Y 
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Persamaan jalur analisis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

	 
 ��� � ���� 

� 
 ���	 � ���� 

 

 

Pada sub-struktur pertama, X merupakan variabel independen, Z sebagai variabel 

dependen dan �1 sebagai variabel residu. Pada sub-struktur kedua, Z merupakan 

independen, Y merupakan dependen dan �2 sebagai residu. Perhitungan Rumus 

Path Analysis dalam penelitian ini menggunakan program Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS) versi 19. 

 


