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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode dalam sebuah penelitian digunakan untuk memperoleh 

pemecahan masalah dari suatu masalah yang sedang diteliti agar mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

 

A. Variabel penelitian 

1. Identifikasi variabel penelitian 

Identifikasi variabel penelitian harus ditentukan terlebih dahulu 

sebelum metode pengumpulan data dan analisis  (Hadi, 1989). 

a. Variabel Bebas  : Pemberian metode bermain peran 

b. Variabel Terikat : Perilaku agresif 

 

2. Definisi operasional variabel penelitian 

a. Perilaku agresif 

Suatu perilaku yang ditujukan untuk melukai orang lain, baik 

secara fisik maupun secara non fisik (relational). Crick, Casas dan 

Mosher (1997) memberi contoh perilaku agresif secara fisik misalnya 

mendorong, memukul, menendang dan mencubit. Kesemuanya itu sudah 

terjadi kontak fisik maupun belum terjadi kontak fisik (belum mengenai), 

dan dilakukan dengan pelan maupun dengan keras. Sedangkan secara 

non fisik (relational), misalnya dengan mengancam untuk tidak mau 

berteman lagi dan menyebarkan gosip (misalnya membujuk teman untuk 

tidak menyukai teman lain yang tidak ia sukai). 

b. Bermain peran 

Suatu kegiatan permainan dalam bentuk perilaku pura-pura, 

dimana anak menganggap dirinya berlaku sebagai orang atau benda lain 
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dan membayangkan atau mengkhayalkan secara hidup seperti pada 

kenyataannya. Permainan peran ini diberikan dengan tema-tema 

mengenai keterampilan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan 

keterampilan sosial pada anak. Karena saat bermain peran anak 

menggunakan fantasi dan simbolik dalam merepresentasikan objek, serta 

belajar memberikan respon positif dan menghindari respon negatif 

(Kaugars dan Russ, 2009).  

 

B. Jenis dan desain penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah quasi experimental research. Dimana meneliti hubungan 

sebab akibat dan bukan hanya meneliti hubungan antar variabel. Hal 

ini berarti penelitian eksperimental kuasi meneliti hubungan kausa 

(sebab akibat) antara variabel bebas dan variabel terikat (Seniati, 

Yulianto dan Setiadi, 2005).  

Dalam teknik ini tidak digunakan randomisasi dalam 

menentukan subjek yang akan digunakan. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah  controlled field laboratory. Dimana subjek yang 

didapat berasal dari lapangan (alami) seperti di dalam kelas. Namun 

ada variabel yang dimanipulasi atau dikontrol, yaitu variabel 

bebasnya (Seniati, Yulianto dan Setiadi, 2005). 

 

2. Desain penelitian eksperimen 

Desain yang digunakan dalam penelitian  ini adalah desain 

baseline jamak antar subjek. Dimana desain ini dilakukan pada tiga 

orang subjek (multiple baseline cross subjects) dengan perilaku 

sasaran (target behavior) yang sama. Tiga subjek yang dipilih 
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haruslah seimbang. Misalnya jenis kelamin dan usia. Pengukuran 

data pada kondisi baseline  dilakukan secara simultan untuk ketiga 

subjek. Setelah data baseline pada subjek pertama stabil, kemudian 

diberi intervensi, sementara untuk kedua subjek yang lain masih 

dilanjutkan pengukuran baseline. Intervensi untuk subjek kedua 

diberikan setelah data baseline menjadi stabil demikian juga untuk 

subjek ketiga (Sunanto, Takeuchi dan Nakada, 2006). Pada Bagan 2 

dibawah ini dapat dilihat desain eksperimen yang akan digunakan. 

Pada saat penelitian berlangsung, setiap subjek dinilai oleh 

tiga orang pembimbing. Yaitu peneliti dan dua orang guru kelas. 

Guru kelas yang membantu penelitian ini dipilih karena sudah 

berpengalaman 22 tahun dalam mendidik anak, dan memiliki gelar 

S.Pd AUD (Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini) sehingga 

berkompeten untuk menjadi pengamat dalam penelitian ini.  

Sedangkan untuk uji coba alat ukur (modul bermain peran 

keterampilan sosial) dilakukan pada tanggal 18 Maret 2014 di Taman 

Kanak-Kanak Kristen (TKK) Tri Tunggal Semarang. Penilai modul 

adalah guru kelas, koordinator akademik dan coordinator non 

akademik dari sekolah ini. Selain dari sarjana psikologi, mereka juga 

berasal dari sarjana PAUD. Sehingga berkompeten untuk melakukan 

penilaian terhadap modul dari penelitian ini.  
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Desain multiple baseline cross subjects 

 

C. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa/siswi TK B di Taman 

Kanak-Kanak Kristen Tri Tunggal yang memiliki perilaku agresif. 

Pengambilan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling (Arikunto 2002). Dimana dilakukan observasi menyeluruh dan 

telah dibagikan skala pengukuran perilaku agresif (Crick, Casas dan 

Mosher, 1997) kepada satu kelas dan dipilih 3 orang subjek penelitian 

yang memiliki skor perilaku agresif tertinggi. Sehingga subjek yang telah 
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terpilih dianggap memenuhi syarat yang telah ditentukan dan bersedia 

untuk terlibat dalam penelitian ini (Suryabrata, 1984).  

 

D. Instrumen penelitian dan prosedur pengumpulan data 

1. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian ini, adalah skala pengukuran psikologi untuk mengukur 

kompetensi anak saat bermain peran (lembar observasi), lembar 

observasi perilaku agresif dan skala pengukuran perilaku agresif anak 

untuk menentukan subjek (Crick, Casas dan Mosher, 1997). 

a. APS-P (Affect in Play Scale-Preschool Version) 

Merupakan skala pengukuran psikologi untuk mengukur 

kompetensi sosial anak. Pada saat bermain, anak menggunakan 

fantasi, membuat kepercayaan dan perilaku simbolik untuk 

merepresentasikan objek. Disini anak mulai memahami dunia nyata 

dan simbolisasi saat bermain (anak mengeksplorasi hal negatif dan 

positif). Dalam pengukuran ini, anak dibiarkan bermain peran dengan 

bebas. Dengan bermain peran ini diharapkan agar anak dapat terlatih 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi, memiliki kompetensi 

sosial yang baik dan resiliansi ego yang baik (Kaugars & Russ, 

2009). Saat anak bermain bebas, peneliti dan dua orang guru pengajar 

mengukur afektif, jenis permainan, dan fantasi anak (Fehr, 2010). 

Untuk lebih jelasnya modul dan lembar pengukuran skala ini dapat 

dilihat pada Lampiran halaman 1. 

b. Lembar observasi perilaku agresif 

Lembar observasi ini yang akan digunakan untuk 

mengukur perilaku agresif anak. Lembar ini merupakan 

modifikasi yang telah dilakukan peneliti sehingga mudah 
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digunakan, diambil dari skala yang digunakan dari Crick, Casas 

dan Mosher (1997). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2 halaman 15. 

c. PSBS-T (Preshool Social Behavior Scale-Teacher From) 

Skala yang digunakan dari Crick, Casas dan Mosher 

(1997) yang telah di modifikasi oleh peneliti sehingga dapat 

mudah digunakan untuk mengukur perilaku agresif anak. Dapat 

dilihat pada Tabel 3, bueprint skala PSBS-T yang terdiri dari 5 

skala aitem yang mengukur mengenai perilaku agresif anak, baik 

perilaku agresif fisik atau overt dan perilaku agresif relational. 

Skoring dalam skala pengukuran ini tidak memiliki syarat tertentu 

(Nangle et al, 2012).  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran halaman 17. 

 

Tabel 3 

Blueprint skala PSBS-T 

Indikator Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah  

Agresi 

Relational 

Social exclusion 1, 2, 4 - 3 

Menyebarkan 

gossip 
3 - 1 

Agresi 

Fisik 

Mendorong 8 - 1 

Memukul 5 - 1 

Menendang 9 - 1 

Mengancam 

secara fisik 
6, 10, 7 - 3 

Jumlah 10 - 10 
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2. Prosedur pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

atau pengamatan langsung (Arikunto, 2002). Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan oleh tiga orang pengamat, yaitu dua 

orang guru kelas dan penulis. 

 

E. Teknik analisis data 

1. Instrumen alat ukur 

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian adalah menentukan 

uji daya diskriminasi aitem dan reliabilitasnya (Azwar, 2004). 

a. Uji daya diskriminasi aitem 

Perhitungan korelasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan SPSS versi 17. Uji daya diskriminasi aitem dalam 

penelitian ini menggunakan standar dari Azwar (2012), yaitu aitem 

dikatakan baik  apabila koefisien korelasi aitem yang berkisar antara 

0,30. 

Telah dilakukan uji coba daya diskriminasi aitem terhadap 30 

orang siswa di TK Kristen Tri Tunggal Semarang, pada tanggal 27 

Maret 2014. Hasilnya tidak ada aitem yang gugur. Karena aitem 

bergerak dari 0, 590 hingga 0,897 seperti yang dapat dilihat pada 

Tabel 4 dibawah ini: 

 

Tabel 4 

Uji daya diskriminasi aitem  skala perilaku agresif 

Aitem Uji daya diskriminasi aitem 

1 .836 

2 .590 

3 .880 

4 .897 
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5 .819 

6 .842 

7 .859 

8 .801 

9 .723 

10 .848 

 

b. Uji Reliabilitas 

Untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan SPSS versi 17. Hasil uji coba penelitian ini 

didapatkan hasil reliabilitas 0,953 sehingga termasuk dalam kategori 

sangat baik. Untuk lebih jelasnya, kategorisasi reliabilitas dan hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 4 halaman 18. 

 

2. Rancangan tahap penelitian 

Rancangan tahap saat bermain peran adalah sebagai berikut (Langley, 2006): 

a. Opening/ Embodiment play 

Dimana terjadi peningkatan kegiatan untuk meningkatkan energi 

anak (melatih sensori motorik anak). Terjadi kegiatan yang melibatkan 

aktifitas fisik dan mental. Kegiatan ini biasanya berlangsung selama 4-15 

menit. Misalnya anak diberikan permainan ringan yang melibatkan fisik 

dan mental yang menyenangkan namun tepat sasaran. 

 Misalnya untuk permainan fisik grandma foot steps, follow the 

leader, musical chairs, passing balls, running and touching objects. 

Sedangkan untuk permainan mental (untuk membangun imajinasi anak), 

anak dapat diberikan permainan what is this. Dan permainan untuk 

membangun emosi anak, misalnya dengan permainan what do you think 

about. 
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Selain itu dalam tahap ini anak diajarkan untuk menyapa teman 

(membangun kehangatan), kemudian anak juga diperkenalkan dengan 

permainan, dan mendiskusikan bersama mengenai peraturan maupun 

tema yang akan digunakan selama bermain (Cattanach, 2003). 

b. Development phase / Projective play / Role play 

Pada saat ini anak dibiarkan untuk bermain peran. Pembimbing 

(baik guru maupun peneliti) tidak diperkenankan untuk mengarahkan 

anak pada saat bermain. Namun saat anak terlihat mengalami kesulitan, 

pembimbing dapat membantunya. Diharapkan anak dapat 

mengeksplorasi tema yang diberikan agar dapat tercapai tujuan yang 

baik. 

Pada saat bermain anak biasanya diberi waktu 60 menit, namun 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada saat penelitian anak akan 

menggunakan permainan bermain peran mikro, dan setiap anak diberi 

waktu 5 menit untuk membangun cerita (Drewes, Bratton dan Schaefer, 

2011). 

c. Closure 

Pada tahap ini, pembimbing diharapkan dapat membimbing anak 

untuk lebih dapat menggali ekspresi saat anak bermain. Tahap ini penting 

karena anak akan belajar untuk memahami dan mengerti tujuan dari 

permainan yang diharapkan, serta dapat meningkatkan kemampuan 

sosio-emosional anak sehingga dapat menurunkan perilaku agresif anak.  

Di sini anak akan diberi kesempatan untuk mengulas dan 

menceritakan apa yang menjadi jalan cerita pada saat anak bermain 

peran. Tahap ini dapat berlangsung selama 5-15 menit. 

Perry dan Landeth (2003) mengatakan bahwa ruangan untuk 

bermain anak pada umumnya berukuran 6x6m  dan kedap suara. 

Ruangan ini ditujukan agar anak dapat berlari dan bermain dengan 
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leluasa. Dimana ruang bermain yang digunakan sebagai ruang terapi 

bermain ini, dapat membuat anak merasa nyaman. 

Cohen (1993) mengungkapkan dengan berkembangnya waktu, 

terapi bermain mulai dikembangkan untuk dapat masuk ke dalam sekolah 

sebagai salah satu pembelajaran bagi anak. Dimana anak dapat bermain 

sosio drama (disebut juga sebagai symbolic play/ sociodramatic 

play/pretend play), karena anak menggunakan kemampuan berimajinasi 

dan memperagakan atau berpura-pura menjadi orang atau benda lain 

(Gomes dan Andrade, 2009) yang dapat membantu perkembangan anak. 

Mainan yang diperlukan dalam bermain peran ini adalah: 

1) Mainan binatang yang lembut (Soft, stuffed animals). 

2) Mainan binatang plastik. 

Mainan binatang yang digunakan disini meliputi binatang 

yang mengekspresikan emosi agresif (misalnya singa, beruang dan 

macan) dan mainan binatang yang mengekspresikan perasaan kasih 

sayang atau netral (misalnya anjing, domba, jerapah, kuda nil, dan 

badak). Dalam pemilihan jenis mainan binatang ini dapat diganti, 

namun tetap ada mainan binatang yang dapat mengekspresikan 

perasaan emosi negatif (agresif) maupun perasaan ekspresi emosi 

positif (kasih sayang atau netral). 

3) Boneka puppet  

Digunakan untuk mengekspresikan perasaan emosi dari anak, 

karena dekat dengan kehidupan sehari-hari ( Irwin, 2007). Dender 

dan Stagnitti (2011) juga mengatakan bahwa anak akan lebih suka 

dan tertarik untuk bermain, jika mainan yang digunakan familiar 

dengan kehidupan sehari-hari. 

4) Mobil-mobilan plastik (digunakan untuk memunculkan kreatifitas 

anak saat bermain). 
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5) “Hairy” rubber ball (bola karet) dapat juga diganti dengan bola 

warna-warni (bola stuffed atau bola lembut lainnya). 

6) Cangkir plastik (digunakan untuk memunculkan kreatifitas anak saat 

bermain). 

7) Meja besar (digunakan untuk tempat anak bermain). 

Semua permainan ini dipilih karena memenuhi karakteristik mainan 

yang baik untuk anak, karakteristik mainan tersebut adalah (Smirnova, 

2011): 

a) Memiliki warna yang cerah sehingga menarik perhatian anak.  

b) Dapat dijadikan objek dengan suara (misalnya suara mobil). 

c) Memiliki bentuk yang kompleks. 

d) Dapat menunjukkan atau menggali ekspresi anak. 

e) Memiliki karakteristik manusia atau binatang. 

f) Merupakan benda yang familiar dalam kehidupan anak 

sehari-hari. 

Sebelum meneliti, guru mengatakan kepada anak bahwa guru tertarik 

untuk mengetahui bagaimana cara anak bermain, dan berkata-kata serta 

berperilaku ketika bermain. Sebagai catatan perilaku anak yang nampak, 

guru dan penulis menggunakan APS-P (Affect in Play Scale-Preschool 

Version) dari Kaugars dan Russ (2009). Kemudian vidio disiapkan untuk 

merekam proses selama anak bermain (Sweeney, 2001). Walaupun orang tua 

diperbolehkan untuk mendampingi anak saat bermain, namun orang tua tidak 

ikut direkam. 

Landreth, Ray dan Bratton (2009) mengatakan bahwa untuk melihat 

perilaku anak diperlukan 2 sesi pertemuan, untuk melihat perubahan perilaku 

diperlukan 4 sesi, sedangkan untuk melihat perubahan signifikan diperlukan 

10 sesi pertemuan. Tiap sesi minimal berlangsung sekitar 30 menit. 

Sedangkan Russ (2004) mengungkap bahwa untuk penelitian ini dilakukan 
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selama 2 minggu, hal ini juga didukung oleh Hartley (1952). Berdasarkan 

beberapa pendapat tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian 

sebanyak 12 sesi dengan tabel pelaksanaan seperti pada Tabel 5 berikut ini, 

dan lebih lengkapnya dapat dilihat di Lampiran 1 halaman 14: 

 

Tabel 5 

Perencanaan bermain peran pada TK B di TKK Tri Tunggal 

Sesi Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

1 Baseline Baseline Baseline 

2 Baseline Baseline Baseline 

3 Intervensi Baseline Baseline 

4 Intervensi Baseline Baseline 

5 Intervensi Baseline Baseline 

6 Intervensi Intervensi Baseline 

7 Intervensi Intervensi Baseline 

8 Intervensi Intervensi Baseline 

9 Intervensi Intervensi Intervensi 

10 Intervensi Intervensi Intervensi 

11 Intervensi Intervensi Intervensi 

12 Intervensi Intervensi Intervensi 

 

Keterangan: 

Baseline : Kondisi ketika pengukuran perilaku sasaran dilakukan pada 

keadaan natural, sebelum dilakukan intervensi apapun. 

Dalam hal ini anak ditempatkan di dalam kelas bersama 

teman-teman lainnya. 

Intervensi : Kondisi ketika suatu intervensi telah diberikan dan perilaku 

sasaran diukur. Disini anak diberi bermain peran (perlakuan), 

secara bergantian di kelas yang berbeda (dipisahkan dengan 

teman sekelasnya). 




