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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian tentang 

data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kemudian 

data yang berupa angka akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. 

Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statik, untuk 

menunjukkan hubungan antara variabel dan ada pula yang bersifat 

mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan 

banyak hal (Sugiyono, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian kausal karena 

bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Religiusitas (X1) dan Konformitas teman Sebaya (X2) sebagai variabel 

independen, kemudian variabel Perilaku Agresif (Y) sebagai variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2012). Adapun variabel-variabel penelitian yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah:  

a. Variabel bebas (X1)  : Religiusitas 

b. Variabel bebas (X2) : Konformitas Teman Sebaya 

c. Variabel terikat (Y) : Perilaku Agresif 

2. Definisi Operasional 

Untuk membatasi ruang lingkup yang hendak diteliti maka peneliti 

memandang perlu membuat definisi operasional sebagai berikut: 

a. Religiusitas 

Religiusitas dalam penelitian ini adalah suatu gambaran keadaan 

dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku (baik tingkah 

laku yang tampak maupun tak tampak), bersikap, dan bertindak sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Menurut Ancok dan Suroso 

(2008) rumusan Glock dan Stark diatas mempunyai kesesuaian dengan 

Islam, sehingga ia membaginya juga dalam lima dimensi yaitu : 

1) Dimensi Keyakinan, berupa keyakinan dan hubungan manusia 

dengan Tuhan, malaikat, kitab suci, nabi, hari akhir serta qadha dan 

qadar. 

2) Dimensi Praktek Agama, berupa pelaksanaan shalat, puasa, zakat 

dan haji. 

3) Dimensi Pengalaman, berupa pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Tuhan dalam kehidupan. 
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4) Dimensi Pengetahuan Agama, berupa pengetahuan seseorang 

tentang ajaran agamanya., baik kebutuhan duniawi maupun ukhrowi. 

5) Dimensi Pengamalan, berupa hubungan manusia dengan 

lingkungannya.  

b. Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas teman sebaya meriuakan persetujuan keinginan untuk 

menjadi sama, sesuai, seragam dengan nilai-nilai kebiasaan, dan 

kegemaran (hobi) agar diterima dalam lingkungan teman sebayanya 

dengan cara mengikuti norma-norma yang diciptakan kelompok tersebut. 

Konformitas diukur dengan skala berdasarkan aspek-aspek konformitas 

menurut Sears (1985) yaitu : 

1) Kekompakan yang dipengaruhi oleh penyesuaian diri dan perhatian 

terhadap kelompok 

2) Kesepakatan yang dipengaruhi oleh kepercayaan, persamaan 

pendapat dan penyimpangan terhadap pendapat kelompok 

3) Ketaatan yang dipengaruhi oleh tekanan karena ganjaran, ancaman 

atau hukuman dan harapan orang lain 

c. Perilaku Agresif 

Perilaku agresif merupakan tanggapan emosi tak terkendali yang 

mengakibatkan timbulnya perilaku yang merusak, menyerang dan 

melukai. Tindakan ini dapat ditujukan pada orang lain, lingkungan 

maupun diri sendiri yang disebabkan oleh frustasi yang mendalam dan 

kekecewaan yang terjadi pada diri individu. Buss dan Perry dalam (Yusri 
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dan Jasmienti, 2017) terdapat empat aspek perilaku agresif yang didasari 

dari tiga dimensi dasar yaitu motorik, afektif, dan kognitif. Perilaku 

agresif akan di ukur berdasarkan empat aspek perilaku agresif yang 

dimaksud yaitu: 

1) Agresi Fisik (Physical aggression) 

Agresi fisik (Physical aggression) yaitu tindakan agresi yang 

bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang 

lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik, seperti memukul, 

menendang, dan lain-lain. Perilaku agresif ini ditandai dengan 

adanya kontak fisik antara agresor dan korbannya.  

2) Agresi Verbal (Verbal aggression) 

Agresi verbal (Verbal aggression) yaitu tindakan agresi yang 

bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang 

lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal 

dalam bentuk verbal.  Agresi verbal dapat berupa umpatan, sindiran, 

fitnah, dan sarkasme.  

3) Kemarahan (Anger) 

Kemarahan (Anger) merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh 

harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat 

menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Beberapa bentuk anger 

adalah perasaan marah, kesal, sebal, dan bagaimana mengontrol hal 

tersebut. Termasuk didalamnya adalah irritability, yaitu mengenai 
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temperamental, kecenderungan untuk cepat marah, dan kesulitan 

mengendalikan amarah. 

4) Permusuhan (Hostility) 

Permusuhan (Hostility) yaitu tindakan yang mengekspresikan 

kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang 

sangat kepada pihak lain. Hostility adalah suatu bentuk agresi yang 

tergolong agresi covert (tidak kelihatan). Hostility mewakili 

komponen kognitif yang terdiri dari kebencian seperti cemburu dan 

iri terhadap orang lain, dan kecurigaan seperti adanya 

ketidakpercayaan, kekhawatiran. 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian (Azwar, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa di MAN 1 Pekanbaru. Untuk mengetahui jumlah seluruh siswa, peneliti 

terlebih dahulu melakukan wawancara kepada karyawan bagian kesiswaan. 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan jumlah keseluruhan yaitu 

berjumlah 968 orang siswa. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Karena ia bagian dari 

populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. 

Apakah suatu sampel merupakan representasi yang baik bagi populasinya 

sangat tergantung pada sejauhmana karakteristik sampel itu sama dengan 
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karakteristik populasinya (Azwar, 2013), yaitu siswa di MAN 1 Pekanbaru. 

Slovin dalam Trianto (2015) memberikan formulasi pengambilan jumlah 

sampel sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Tingkat Kesalahan Pengambilan Sampel (5%) 

Dengan menggunakan rumus Slovin di atas maka peneliti dapat 

menentukan berapa jumlah sampel yang akan diteliti pada penelitian ini. 

Diketahui populasi pada penelitian ini yaitu 968 siswa dan tingkat kesalahan 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu 5%. 

𝑛 =
968

1 + 968 (0,05)2
 

𝑛 =
968

1 + 968 (0,0025)
 

𝑛 =
968

1 + 2,42
 

𝑛 =
968

3,42
= 283,04 = 283 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

Dari perhitungan rumus Slovin di atas didapatkan jumlah sampel 

sebanyak 283 orang siswa. 

3. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive Sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel 
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dari populasi yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria 

sampel pada penelitian ini adalah siswa MAN 1 Pekanbaru yang bersedia atau 

yang sedang tidak melakukan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya 

yang tidak bisa diganggu pada saat penelitian berlangsung.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data 

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode penelitian 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala. Penggunaan 

skala dimaksud untuk dapat memberikan gambaran tentang kepribadian 

subjek karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak langsung 

dan memberikan keleluasan menjawab pada subjek karena di dalam skala 

semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh (Azwar, 2010). 

Skala psikologi adalah stimulus atau aitem berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang tidak langsung mengungkap indikator perilaku atau atribut 

yang bersangkutan. Atribut psikologi diumgkap secara tidak langsung lewat 

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan 

dalam bentuk aitem-aitem (Azwar, 2013). Menurut Ghozali (2013) untuk 

menentukan nilai jawaban setiap pernyataan digunakan skala Likert yaitu 

skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Bobot Penilaian Skala Likert 

Penilaian  
Bobot 

Favourable Unfavourable 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Netral (N) 3 3 

Setuju (S) 4 2 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

 

1. Skala Religiusitas 

Pada penelitian ini peneliti mengungkap variabel Religiusitas 

mengacu pada teori Ancok & Suroso (2008) tentang religiusitas yang terdiri 

dari lima dimensi, yaitu: Keyakinan, Praktek Agama, Pengalaman, 

Pengetahuan Agama dan Pengamalan. Adapun kisi-kisi kuesioner untuk 

variabel religiusitas yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Religiusitas (X1) Sebelum Uji Coba/ Try Out 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Keyakinan a. Meyakini adanya hubungan 

manusia dengan Tuhan 

b. Menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman 

c. Meyakini Qadha dan Qadar 

1, 14, 19 

 

26 

 

2 ,9 

6 

 

30 

 

31 

4 

 

2 

 

3 

2 Praktik 

Agama 

a. Melaksanakan Sholat 

b. Menunaikan Puasa 

c. Membayar Sedekah 

12, 16 

22 

28 

34 

40 

23 

3 

2 

2 

3 Pengalaman a. Merasakan kehadiran Tuhan 

dalam kehidupan 

b. Merasakan ketenangan hidup 

c. Takut melanggar perintah 

Tuhan 

4, 7 

 

17 

20 

36 

 

8 

13, 39 

3 

 

2 

3 

4 Pengetahuan 

Agama 

a. Penetahuan tentang dasar-dasar 

ajaran Islam 

b. Pengetahuan tentang isi Al-

Qur’an yang berkaitan dengan 

Akhlak 

c. Pengetahuan dengan pokok-

pokok yang berkaitan dengan 

pergaulan sesama manusia 

 

21 

 

3, 25 

 

 

18, 32 

33, 38 

 

37, 

 

 

29 

3 

 

3 

 

 

3 
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5 Pengamalan a. Mampu menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan 

b. Mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan 

10, 15 

 

27 

5, 11 

 

24, 35 

4 

 

3 

Jumlah 22 18 40 

  

2. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Pada penelitian ini penulis mengungkap variabel konformitas 

mengacu pada teori Sears (1985) yang terdiri dari tiga aspek yaitu 

kekompakan, kesepakatan dan ketaatan. Adapun kisi-kisi kuesioner untuk 

variabel konformitas teman sebaya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 

3.3 berikut ini : 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya (X2)  

Sebelum Uji Coba/ Try Out 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

  1 Kekompakan a. Perasaan dekat dengan 

anggota kelompok 

b. Perhatian terhadap 

kelompok 

5, 9, 14, 20 

 

3, 8, 10, 12, 18 

2, 17, 27 

 

21, 35 

7 

 

7 

  2 Kesepakatan a. Kepercayaan terhadap 

kelompok 

b. Persamaan pendapat 

1, 16, 34 

 

4, 11, 22 

7, 19, 30, 39 

 

33, 37, 40 

7 

 

6 

  3 Ketaatan a. Kepatuhan untuk 

melakukan tindakan 

b. Kerelaan untuk 

melakukan tindakan 

6, 13, 26 

 

24, 25, 31, 32 

23, 28, 36 

 

15, 29, 38 

6 

 

7 

Jumlah 22 18 40 

 

3. Skala Perilaku Agresif 

Pada penelitian ini penulis mengungkap variabel perilaku agresif yang 

mengacu pada empat aspek yang dikemukakan oleh Buss dan Perry dalam 

(Yusri dan Jasmienti, 2017) yaitu aspek agresi fisik, agresi verbal, kemarahan 

dan permusuhan. Adapun kisi-kisi kuesioner untuk variabel perilaku agresif 

dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 
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Tabel 3.4 

 Blue Print Skala Perilaku Agresif (Y) Sebelum Uji Coba/ Try Out 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Agresi 

Fisik 

a. Menyerang  

b. Memukul 

8 

2, 3, 19 

1, 13, 27 

23 

4 

4 

2 Agresi 

Verbal 

a. Berkata Kasar 

b. Berteriak 

c. Mengancam 

d. Mengejek 

e. Menyebarkan gosip 

14, 33 

22, 36 

26 

12 

21,34 

4 

40 

32 

25 

20 

3 

3 

2 

2 

3 

3 Kemarahan a. Balas dendam 

b. Menentang 

c. Mudah marah 

37 

29 

15, 28, 38 

31 

24 

35 

2 

2 

4 

4 Permusuhan a. Benci 

b. Curiga 

c. Iri hati 

9, 30 

6, 7 

11 

5, 39 

10, 17 

16, 18 

4 

4 

3 

Jumlah 22 18 40 

 

E. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum skala digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya, maka 

skala yang akan digunakan dilakukan uji coba (Try out) terlebih dahulu. Uji coba 

dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas skala yang akan 

digunakan. Alat ukur yang diuji cobakan adalah skala religiusitas, konformitas 

teman sabaya dan perilaku agresif. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan suatu 

alat ukur dalam mngukur suatu data. Suatu pernyataan dikatakan valid jika 

pernyataan pada skala riset mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh skala tersebut. Untuk keakuratan dalam menguji validitas digunakan 

teknik parameter daya beda item. 

Pengujian dilakukan pada variabel penelitian yaitu religiusitas, 

konformitas teman sebaya dan perilaku agresif terhadap 50 siswa kelas tiga 

MAN 1 Pekanbaru (di luar sampel). Pada umumnya satu item dinyatakan 
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valid jika memiliki harga validitas item dapat sebesar 0,3 (>0,3). Meskipun 

demikian, ada juga pakar yang menyatakan bahwa harga validitas item dapat 

sebesar 0,25. Kedua harga ini dapat saja digunakan sebagai patokan untuk 

menyatakan valid atau tidaknya satu item tertentu (Idrus, 2009). Nilai 

validitas item didapatkan dengan melihat nilai Corrected item-Total 

Correlation yang diperoleh dari pengolahan data. Jika nilai Corrected item-

Total Correlation untuk setiap item pernyataan lebih besar batas valid yaitu 

0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, namun jika kurang maka item 

pernyataan yang terdapat pada skala uji coba tersebut dihilangkan dan 

dilakukan pengujian kembali.  

Dari 40 item skala religiusitas terdapat 16 item yang valid. Nilai 

Corrected item-Total Correlation yang didapatkan berkisar antara 0,316 – 

0,512, sedangkan sisanya sebanyak 24 item dinyatakan gugur. Rincian-

rincian item yang sahih dan yang gugur dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah, 

sedangkan blue print item yang digunakan dalam pengambilan data dapat di 

lihat pada tabel 3.6 berikutnya.  

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Religiusitas (X1) Valid dan Gugur 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

   1 Keyakinan a. Meyakini adanya hubungan 

manusia dengan Tuhan 

b. Menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman 

c. Meyakini Qadha dan Qadar 

*1, *14, 19 

 

*26 

 

*2 ,*9 

*6 

 

30 

 

31 

4 

 

2 

 

3 

   2 Praktik 

Agama 

a. Melaksanakan Sholat 

b. Menunaikan Puasa 

c. Membayar Sedekah 

*12, *16 

*22 

*28 

34 

40 

23 

3 

2 

2 

   3 Pengalaman a. Merasakan kehadiran Tuhan 

dalam kehidupan 

b. Merasakan ketenangan hidup 

c. Takut melanggar perintah Tuhan 

*4, *7 

 

*17 

*20 

36 

 

8 

*13, 39 

3 

 

2 

3 
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4 Pengetahuan 

Agama 

a. Penetahuan tentang dasar-dasar 

ajaran Islam 

b. Pengetahuan tentang isi Al-

Qur’an yang berkaitan dengan 

Akhlak 

c. Pengetahuan dengan pokok-

pokok yang berkaitan dengan 

pergaulan sesama manusia 

*21 

 

3, *25 

 

 

18, *32 

33, 38 

 

37, 

 

 

*29 

3 

 

3 

 

 

3 

5 Pengamalan a. Mampu menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan 

b. Mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan 

*10, *15 

 

*27 

*5, 11 

 

*24, 35 

4 

 

3 

Jumlah 22 18 40 

Ket: * Gugur (tidak valid) 

 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Religiusitas (X1) Untuk Penelitian 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Keyakinan a. Meyakini adanya hubungan 

manusia dengan Tuhan 

b. Menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman 

c. Meyakini Qadha dan Qadar 

19 

 

- 

 

- 

- 

 

30 

 

31 

1 

 

1 

 

1 

2 Praktik 

Agama 

a. Melaksanakan Sholat 

b. Menunaikan Puasa 

c. Membayar Sedekah 

- 

- 

- 

34 

40 

23 

1 

1 

1 

3 Pengalaman a. Merasakan kehadiran Tuhan 

dalam kehidupan 

b. Merasakan ketenangan hidup 

c. Takut melanggar perintah Tuhan 

- 

 

- 

- 

36 

 

8 

39 

1 

 

1 

1 

4 Pengetahuan 

Agama 

a. Penetahuan tentang dasar-dasar 

ajaran Islam 

b. Pengetahuan tentang isi Al-

Qur’an yang berkaitan dengan 

Akhlak 

c. Pengetahuan dengan pokok-

pokok yang berkaitan dengan 

pergaulan sesama manusia 

- 

 

3 

 

 

18 

33, 38 

 

37 

 

 

- 

2 

 

2 

 

 

1 

5 Pengamalan a. Mampu menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam kehidupan 

b. Mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan 

- 

 

- 

11 

 

35 

1 

 

1 

Jumlah 3 13 16 

 

Selanjutnya yaitu dari 40 item skala konformitas teman sebaya 

terdapat 21 item yang valid. Nilai Corrected item-Total Correlation yang 
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didapatkan berkisar antara 0,303 – 0,705, sedangkan sisanya sebanyak 19 

item dinyatakan gugur. Rincian-rincian item yang sahih dan yang gugur dapat 

dilihat pada tabel 3.7, sedangkan blue print item yang digunakan dalam 

pengambilan data dapat di lihat pada tabel 3.8 berikutnya. 

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya (X2) Valid dan Gugur 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Kekompakan a. Perasaan dekat 

dengan anggota 

kelompok 

b. Perhatian terhadap 

kelompok 

5, 9, *14, *20 

 

 

3, *8, *10, 12, 18 

*2, 17, *27 

 

 

21, *35 

7 

 

 

7 

2 Kesepakatan a. Kepercayaan terhadap 

kelompok 

b. Persamaan pendapat 

1, 16, 34 

 

4, 11, *22 

7, *19, 30, *39 

 

*33, *37, *40 

7 

 

6 

3 Ketaatan a. Kepatuhan untuk 

melakukan tindakan 

b. Kerelaan untuk 

melakukan tindakan 

6, 13, *26 

 

24, 25, *31, 32 

*23, *28, 36 

 

*15, *29, 38 

6 

 

7 

Jumlah 22 18 40 

Ket: * Gugur (tidak valid) 

 

Tabel 3.8 

Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya (X2) Untuk Penelitian 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Kekompakan a. Perasaan dekat dengan 

anggota kelompok 

b. Perhatian terhadap 

kelompok 

5, 9 

 

3, 12, 18 

17 

 

21 

3 

 

4 

2 Kesepakatan a. Kepercayaan terhadap 

kelompok 

b. Persamaan pendapat 

1, 16, 34 

 

4, 11 

7, 30 

 

- 

5 

 

2 

3 Ketaatan a. Kepatuhan untuk 

melakukan tindakan 

b. Kerelaan untuk 

melakukan tindakan 

6, 13 

 

24, 25, 32 

36 

 

38 

3 

 

4 

Jumlah 15 6 21 

 

Selanjutnya yaitu dari 40 item skala perilaku agresif terdapat 29 item 

yang valid. Nilai Corrected item-Total Correlation yang didapatkan berkisar 

antara 0,315 – 0,707, sedangkan sisanya sebanyak 11 item dinyatakan gugur. 
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Rincian-rincian item yang sahih dan yang gugur dapat dilihat pada tabel 3.9 

di bawah, sedangkan blue print item yang digunakan dalam pengambilan data 

dapat di lihat pada tabel 3.10 berikutnya. 

Tabel 3.9 

Blue Print Skala Perilaku Agresif (Y) Valid dan Gugur 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Agresi 

Fisik 

a. Menyerang  

b. Memukul 

8 

2, *3, 19 

1, 13, 27 

*23 

4 

4 

2 Agresi 

Verbal 

a. Berkata Kasar 

b. Berteriak 

c. Mengancam 

d. Mengejek 

e. Menyebarkan gosip 

14, 33 

22, *36 

*26 

12 

21,34 

4 

40 

*32 

*25 

20 

3 

3 

2 

2 

3 

3 Kemarahan a. Balas dendam 

b. Menentang 

c. Mudah marah 

*37 

*29 

*15, 28, 38 

*31 

24 

35 

2 

2 

4 

4 Permusuhan a. Benci 

b. Curiga 

c. Iri hati 

9, *30 

6, 7 

11 

5, 39 

10, 17 

16, 18 

4 

4 

3 

Jumlah 22 18 40 

Ket: * Gugur (tidak valid) 

Tabel 3.10 

Blue Print Skala Perilaku Agresif (Y) Valid dan Gugur 

No Dimensi Indikator Favo Unfavo Total 

1 Agresi 

Fisik 

a. Menyerang 

b. Memukul 

8 

2, 19 

1, 13, 27 

- 

4 

2 

2 Agresi 

Verbal 

a. Berkata Kasar 

b. Berteriak 

c. Mengancam 

d. Mengejek 

e. Menyebarkan gosip 

14, 33 

22 

- 

12 

21,34 

4 

40 

- 

- 

20 

3 

2 

- 

1 

3 

3 Kemarahan a. Balas dendam 

b. Menentang 

c. Mudah marah 

- 

- 

28, 38 

- 

24 

35 

- 

1 

3 

4 Permusuhan a. Benci 

b. Curiga 

c. Iri hati 

9 

6, 7 

11 

5, 39 

10, 17 

16, 18 

3 

4 

3 

Jumlah 15 14 29 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila 

diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat ukur yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 

(Nunnally dalam Ghozali, 2013). 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap item pernyataan yang telah valid 

dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3.11 berikut ini : 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Nilai 

Batas 
Keterangan 

Religiusitas 0,857 0,70 Reliabel 

Konformitas Teman Sebaya 0,888 0,70 Reliabel 

Perilaku Agresif 0,928 0,70 Reliabel 

       Sumber : Olahan Data Ujicoba 

 

Dari hasil uji reliabilitas di atas diperoleh koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,857 untuk variabel religiusitas, 0,888 untuk variabel konformitas 

teman sebaya dan 0,928 untuk variabel perilaku agresif. Ketiga variabel 

penelitian yang digunakan adalah reliabel karena nilai karena nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,70. Hal tersebut berarti bahwa konstruk pernyataan 

yang diberikan adalah reliabel untuk setiap variabel sehingga setiap item 

pernyataan dalam skala tersebut tersebut dapat digunakan dalam pengukuran. 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen 

(Religiusitas dan Konformitas Teman Sebaya) terhadap variabel terikat (Perilaku 

Agresif) menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda menggunakan 

program SPSS. Langkah-langkah dalam metode analisis yang dilakukan adalah 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sebelum masuk kepengujian hipotesis. 


