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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang 

datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi), yang 

dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu 

variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain (Alsa,2007). Peneltian 

kuantitatif ini menggunakan pendekatan korelasional yaitu untuk mengetahui  ada 

atau tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel emotional focused coping 

(X) dengan perilaku agresif (Y) pada remaja di Pekanbaru. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti terdiri atas satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat, yaitu : 

Variabel bebas(X) : Emotional Focused Coping 

Variabel terikat (Y) : Perilaku Agresif 

 

C. Definisi Operasional 

1. Perilaku Agresif 

Perilaku agresif merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja 

yang bertujuan untuk melukai, mencelakai dan menyakiti orang lain baik 

secara fisik maupun verbal, untuk menciptakan permusuhan pada orang lain. 
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Perilaku agresif diukur dengan menggunakan skala dari Buss dan Perry yang 

telah dimodifikasi oleh peneliti. 

2. Emotional Focused Coping 

Emotional focused coping, yaitu usaha mengatasi stres dengan cara 

mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak 

yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang dianggap penuh 

tekanan. Emotional focused coping diukur dengan menggunakan skala dari 

ways of coping yang telah dimodifikasi oleh peneliti. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu 

(Sugiyono, 2013). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek 

penelitian.Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel yang berfungsi menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya (Arikunto, 2010). Menurut Idrus (2009) penentuan subjek 

penelitian dapat dilakukan dengan cara populasi dan sampel. Cara populasi 
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dilakukan apabila pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan 

populasi merangkap sebagai sampel penelitian. 

Sampel yang ditentukan sebagi subjek penelitian adalah semua siswa 

Pondok Pesantren Umar Bin Khattab kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua 

belas). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian populasi, 

dengan kata lain penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan membagikan skala penelitian yang terdiri dari dua skala yaitu skala 

emotional focused coping dan skala perilaku agresif. 

1. Alat Ukur Emotional Focused Coping 

Skala Emotional focused coping ini akan diukur dengan kuisioner 

emotional focused coping dari ways of copingyang sudah dimodifikasi oleh 

peneliti dari segi bahasa sehingga disesuaikan mengikuti usia subjek 

penelitian,dimana terdapat 5 domain, yaitu : 

1. Distancing (jarak), usaha kognitif individu untuk melepaskan diri dari 

situasi stress yang dihadapinya. 

2. Escape-Avoiance (menghindari pelarian), individu berpikir dan 

mengkhayalkan tentang situasi stress. 

3. Self Control (control diri), usaha individu untuk mengatur perasaan atau 

tindakannya yang berhubungan dengan masalah. 

4. Accepting Responsibility (tanggung jawab menerima), individu mengakui  

perannya dalam masalah yang terjadi. 
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5. Positve Reappraisal (penilaian yang positif), berusaha menciptakan makna 

positif dari pengalaman atau situasi stres yang terkait dengan 

perkembangan pribadi, kadang-kadang dengan suatu sifat/tanda religius. 

Penelitian ini menggunakan alat ukur yang sudah dimodifikasi dari 

ways of coping. Skala tersebut terdiri dari 32 item, yang sudah terbagi dalam 5 

aspek yaitu :Distacing (jarak), Escape-Avoidance (menghindari pelarian), Self 

Control (kontrol diri), Accepting Resposibility (tanggung jawab menerima) 

dan Positive Reappraisal (penilaian yang positif). 

Tabel 3.1 

Blue printSkala Emotional Focused Coping untuk Try-Out 

 

No Aspek 
Nomor Aitem 

Jumlah 
F UF 

1. Distancing 

(Jarak) 

1,2,3,4 5,6 6 

2. Self Controlling 

(Kontrol Diri) 

7,8,9,10,11,12,13 - 7 

3. Accepting Responsibility 

(Tanggung Jawab 

Menerima) 

14,15,17 16 4 

4 Escape Avoidance 

(Menghindari Pelarian) 

18,19,20,21,22,23,24

,25 

- 8 

5. Positive Reapraisal 

(Penilaian yang Positif) 

26,27,28,29,31,32 30 7 

Jumlah 28 4 32 

Keterangan F : Favorabel, UF : Unfavorabel 

 

Model skala ini menggunakan format skala Likert yang terdiri dari 

pernyataan yang sifatnya favourable (mendukung atau positif) dan 

unfavourable (tidak mendukung atau negatif)  yang dapat dipilih subyek 

melalui pilihan jawaban sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan 

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

adalah 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut : 
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     Untuk pernyataan Favorable  

1. Nilai 4 (empat) jika jawaban SS (sangat sesuai) 

2. Nilai 3 (tiga) jika jawaban S (sesuai) 

3. Nilai 2 (dua) jika jawaban TS (tidak sesuai) 

4. Nilai 1 (satu) jika jawaban STS (sangat tidak sesuai) 

      Untuk pernyataan Unfavorable 

a. Nilai 4 (empat) jika jawaban STS (sangat tidak sesuai) 

b. Nilai 3 (tiga) jika jawaban TS (tidak sesuai) 

c. Nilai 2 (dua) jika jawaban S (sesuai) 

d. Nilai 1 (satu) jika jawaban SS (sangat sesuai) 

2. Skala Perilaku Agresif 

Penelitian ini menggunakan alat ukur dari Buss-Perry Scale yang 

sudah dimodifikasi oleh peneliti dari segi bahasa sehingga disesuaikan 

mengikuti usia subjek penelitian,.Skala tersebut terdiri dari 29 item. 

Tabel 3.2 

Blue printSkala Perilaku Agresi Buss-Perry untuk Try-Out 

 

No Aspek 
Nomor Aitem 

Jumlah 
F UF 

1. Physical Aggression 

(Agresi secara fisik) 

1,2,3,4,5, 

6,8,9 

7 9 

2. Verbal Aggression 

(Agresi secara lisan) 

10,11,12, 

13,14 

- 5 

3. Anger  

(Marah) 

15,16,17,18, 

19,20 

21 7 

4. Hostility  

(Bermusuhan) 

22,23,24,25, 

26,27,28,29 

- 8 

     
Jumlah 27 2 29 

Keterangan F : Favorabel, UF : Unfavorabel 
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Model skala ini menggunakan format skala Likert yang terdiri dari 

pernyataan yang sifatnya favourable (mendukung atau positif) dan 

unfavourable (tidak mendukung atau negatif)yang dapat dipilih subyek 

melalui pilihan jawaban sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan 

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

adalah 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut : 

     Untuk pernyataan Favorable  

a. Nilai 4 (empat) jika jawaban SS (sangat sesuai) 

b. Nilai 3 (tiga) jika jawaban S (sesuai) 

c. Nilai 2 (dua) jika jawaban TS (tidak sesuai) 

d. Nilai 1 (satu) jika jawaban STS (sangat tidak sesuai) 

       Untuk pernyataan Unfavorable 

a. Nilai 4 (empat) jika jawaban STS (sangat tidak sesuai) 

b. Nilai 3 (tiga) jika jawaban TS (tidak sesuai) 

c. Nilai 2 (dua) jika jawaban S (sesuai) 

d. Nilai 1 (satu) jika jawaban SS (sangat sesuai) 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan 

fungsi ukurnya.Suatu instrumen pengukur (tes) dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya 

atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya pengukuran tersebut (Azwar, 2012). 
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Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, peneliti melihat 

instrumen pengukur berdasarkan arah isi yang disebut validitas isi.Validitas isi 

menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam instrumen mencakup 

keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh instrumen itu (Azwar, 

2012).Instrumen tidak hanya komprehensif tetapi isinya harus tetap relevan 

dan tidak keluar dari batasan tujuan pengukuran.Validitas isi dilakukan 

dengan meminta pendapat professional(professional judgment), yaitu 

pembimbing dan narasumber. 

2. Uji Daya Beda  

 Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa 

fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya 

beda yang baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu 

menunjukkan perbedaan antar subjek pada aspek yang diukur dengan skala 

bersangkutan (Azwar, 2010).  

 Menurut Azwar (2009), umumnya skala psikologi yang digunakan 

untuk menentukan indeks daya beda diskriminasi diatas 0,30 atau diatas 

0,25 sudah dianggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. 

Namun apabila jumlah aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang 

diinginkan maka penelti dapat menurunkan batasan kriteria 0,30 menjadi 

0,25. Indeks daya beda aitem dilihat menggunakan bantuan program SPSS 

17.0 for windows. 

 Dari 32 aitem skala Emotional Focused Coping yang telah diuji 

coba terdapat 12 aitem yang gugur (tidak sahih) dan 20 aitem yang valid 

(sahih), dengan koefisien korelasi total berkisar antara 0,272  sampai 

0,779. 
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 Berikut ini disajikan gambaran umum aitem yang valid (sahih) dan 

aitem yang gugur dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 (skala emotional 

focusedcoping). 

Tabel 3.3 

Blue print Skala Emotional Focused Coping Sahih dan Tidak Sahih 

No Aspek Aitem Jumlah 

S TS 

F UF  F  UF 

1. Distancing 

(Jarak) 

   1,2,3,4 - 5,6 - 6 

2. Self Controlling 

(Kontrol Diri) 

7,9,10,12,13 - 8,11   - 7 

3. Accepting 

Responsibility 

(Tanggung 

Jawab 

Menerima) 

15,17 16 14 - 4 

4. Escape 

Avoidance 

(Menghindari 

Pelarian) 

 19,21,22,23,24,25 - 18,20 

 

- 8 

5. Positive 

Reapraisal 

(Penilaian yang 

Positif) 

28,31 - 26,27, 

29,32 

30 7 

 Jumlah  20  12  32 
Keterangan : S : Sahih, TS : Tidak Sahih, F : Favorabel, UF : Unfavorabel 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur maka 

disusun blue print skala emotional focused coping yang baru untuk penelitian 

sebagaimana pada tabel 3.4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabel 3.4 

Blue printSkala Emotional Focused Coping untuk Penelitian 

No Aspek 
Nomor Aitem 

Jumlah 
F UF 

1. Distancing 

(Jarak) 

1,2,3,4 - 4 

2. Self Controlling 

(Kontrol Diri) 

7,9,10,12,13 - 5 

3. Accepting Responsibility 

(Menerima Tanggung 

Jawab) 

15,17 16 3 

4 Escape Avoidance 

(Menghindari Pelarian) 

19,21,22,23,24, 

25 

- 6 

5. Positive Reapraisal 

(Penilaian yang Positif) 

28,31 - 2 

Jumlah 19 1 20 

Keterangan F : Favorabel, UF : Unfavorabel 

 

 Sedangkan 29 aitem skala perilaku agresif terdapat 3 aitem yang gugur 

(tidak sahih) dan 26 aitem yang valid (sahih) dengan koefisien korelasi total 

berkisar antara 0,325 sampai 0,700.   

 Berikut ini disajikan gambaran umum aitem yang valid (sahih) dan aitem 

yang gugur dapat dilihat pada tabel 3.5 dan 3.6 (skala perilaku agresif). 

Tabel 3.5 

Blue print Skala Perilaku Agresif  Sahih dan Tidak Sahih 

No Aspek Aitem Jumlah 

S TS 

F UF F  UF 

1. Physical 

Aggression 

(Agresi secara 

fisik) 

   1,2,3,4, 

5,6,8,9 

- - 7 9 

2. Verbal 

Aggresion 

(Agresi secara 

lisan) 

10,11,12, 

13,14 

- -   - 5 

3. Anger 

(Marah) 

15,16,17, 

18,19,20 

- - 21 7 

4. Hostility(Bermu

suhan) 

 22,23,24,25, 

26,27,28 

- 29 

 

- 8 

 Jumlah  26  1 2 29 
Keterangan : S : Sahih, TS : Tidak Sahih, F : Favorabel, UF : Unfavorabel 
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Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur maka 

disusun blue print skala perilaku agresif yang baru untuk penelitian 

sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini : 

Tabel 3.6 

Blue printSkala Perilaku Agresif  untuk Penelitian 

No Aspek 
Nomor Aitem 

Jumlah 
F UF 

1. Physical Aggression 

(Agresi secara fisik) 

1,2,3,4, 

5,6,8,9  

- 8 

2. Verbal Aggresion 

(Agresi secara lisan) 

10,11,12,13,14 - 5 

3. Anger 

(Marah) 

15,16,17,18,19,20 - 6 

4 Hostility(Bermusuhan) 22,23,24,25,26,27,28 - 7 

Jumlah 26  26 

Keterangan F : Favorabel, UF : Unfavorabel 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur 

yang mengandung makna kecermatan. Hal ini ditunjukkan konsistensi skor 

yang diperoleh subjek yang diukur dengan alat yang sama (Azwar, 2010). 

Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien mendekati angka 1,00 berarti 

reliabilitas alat ukur semakin tinggi. Sebaliknya alat ikur yang rendah ditandai 

oleh koefisien reliabilitas yang mendekati angka 0 (Azwar, 2010).  

 

5. Metode Analisis Data 

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode 

statistik untuk mengetahui hubungan antara emotional focused coping dan 

perilaku agresif pada remaja. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

statistik. Adapun teknik statistik yang diterapkan untuk menganalisa data dalam 

penelitian ini adalah teknik korelasi Product Momentdari Pearson. Analisis data 
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penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat dibaca dan ditafsirkan. 

Hubungan kedua variabel akan diperoleh melalui teknik analisa product moment 

dengan menggunakan program bantuan komputerisasi dengan aplikasi program 

SPSS for windows versi 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


