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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik

korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan Kontrol diri (variabel bebas) dan Perilaku

Agresif (variabel terikat). Alat ukur yang digunakan adalah skala Kontrol diri dan

perilaku agresif.

B. Identifikasi Variabel  Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2011).

Variabel dalam penelitian ini adalah:

Variabel bebas (X) : Kontrol Diri

Variabel terikat (Y) : Perilaku Agresif

C. Defenisi Operasional

Untuk membatasi ruang lingkup yang hendak diteliti maka peneliti

memandang perlu membuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Kontrol Diri

Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan

emosi sehingga dapat menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan.
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Pengukuran kontrol diri ini dapat dilakukan berdasarkan teori Averill (dalam

Thalib, 2010) dengan skala yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-

aspek kontrol diri yang mencakup : (a) kemampuan mengontrol perilaku, (b)

kemampuan mengontrol stimulus, (c) kemampuan memperoleh informasi, (d)

kemampuan melakukan penilaian, dan (e) kemampuan mengambil keputusan.

b. Perilaku Agresif

Perilaku agresif  adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau

melukai orang lain atau merusak benda dengan unsur kesengajaan baik secara fisik

maupun psikis. Pengukuran perilaku agresif ini menggunakan skala yang telah

diterjemahkan dari teori Buss dan Perry berdasarkan pada klasifikasi perilaku

agresif, yaitu : 1) agresi fisik, 2) agresi verbal, 3) agresi marah, dan 4) sikap

permusuhan.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013) 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.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar

jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.
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Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah siswa dan siswi kelas X (sepuluh) SMK Hasanah Pekanbaru, yang terdiri

dari :

1. 45 orang perempuan

2. 143 orang laki-laki

Jumlah keseluruhan adalah 188 orang. Sehingga populasi dalam penelitian

ini berjumlah 188 orang.

2. Sampel penelitian

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya

sampel tersebut bisa dilakukan secara statistik maupun berdasarkan estimasi

penelitian, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus

representative artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam

sampel yang dipilih.

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang

dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut :

1N

N

d
2

n








.

Dimana :

n = ukuran sampel

N = Populasi

d = taraf nyata atau batas kesalahan
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Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis

menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, karena dalam setiap penelitian tidak

mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin

sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi yang digunakan adalah 188 orang, dengan

perhitungan di atas maka :

105.0*188

188
2 

n

= 127,8, atau 128 orang

Jadi dari anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak

128 orang.

3. Teknik Pengambian Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan

teknik Probability sampling. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa teknik

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Penulis mengambil teknik Probability Sampling yang menggunakan

Simple Random Sampling dikarenakan, populasi yang dijadikan sampel semuanya

siswa kelas X (sepuluh) SMK Hasanah Pekanbaru dan penulis tidak

memperhatikan strata populasi, sehingga sampel yang ditentukan berdasarkan

rumus Slovin adalah 128 orang.
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E. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Sugiyono,

2011). Skala yang digunakan berisi pernyataan mengenai kontrol diri dan perilaku

agresif, responden akan diminta untuk mengisi setiap pernyataan dengan

memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang sesuai. Respon subjek tidak

diklasifikasikan benar-salah, semua jawaban dapat diterima sesuai jawaban jujur

dan sungguh-sungguh.

Untuk pemberian skor dari skala ini jawaban antara pernyataan yang

bersifat favorabel dengan yang bersifat unfavorabel berbeda, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemberian Skor Untuk Jawaban

Pilihan Jawaban Favorabel Unfavorabel
Sangat Sesuai (SS) 4 1

Sesuai (S) 3 2
Tidak Sesuai (TS) 2 3

Sangat Tidak Sesuai
(STS)

1 4

Adapun alasan penulisan menggunakan empat alternatif jawaban, yakni

untuk melihat kecenderungan ke arah sesuai atau tidak sesuai serta untuk

menghindari adanya kecendrungan responden menjawab netral.
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2. Instrumen Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan skala. Skala yang dipergunakan untuk

pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu skala kontrol diri dan skala

perilaku agresif.

a. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur Kontrol diri ini mengacu pada

aspek-aspek kontrol diri dari Averill (dalam Thalib, 2010) yang telah disusun

untuk mengetahui sejauh mana individu mempunyai kemampuan

menggunakan kehendak atau keinginannya dalam membimbing tingkah laku

sendiri dan menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif

yang tertuang dalam perilaku, kognitif dan pengambilan keputusan dengan

menggunakan model Likert.

Tabel 3.2
Blue Print Try Out Kontrol Diri

Aspek Indikator
No item

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

Mengontrol
perilaku

- Mengatur pelaksanaan
- Mengontrol stimulus

1,5,31,34
2,8,19

7,16,28
14,24,30

7
6

Mengontrol
kognitif

- Memperoleh informasi
- Melakukan penilaian

3,6,27
4,15

9,18,33
11,17,22,29,32

6
7

Mengontrol
keputusan

- Mengambil keputusan 10,13,21,23 12,20,25,26 8

Jumlah pernyataan 16 18 34

b. Alat ukur yang digunakan dalam perilaku disusun berdasarkan teori Buss &

Perry (1992) yang telah diterjemahkan yang menyatakan bahwa ada 4 bentuk

agresi yaitu: agresi fisik, agresi verbal, agresi marah, dan sikap permusuhan.
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Tabel 3.3
Blue Print Try Out Perilaku Agresi

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum penelitian ini dilakukan, maka alat ukur atau skala yang akan

digunakan harus di Uji coba (Tryout) terlebih dahulu, dengan tujuan untuk

memperoleh aitem-aitem yang layak untuk dapat digunakan sebagai alat ukur

dalam penelitian.

Uji coba alat ukur dilakukan pada siswa SMA Kansai pekanbaru pada

tanggal 19 Mei 2015. Skala dibagikan langsung kepada subjek agar segera diisi,

namun terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan serta tata cara

pengisian skala.

Dalam pelaksanaan uji coba disebarkan skala kontrol diri dan skala

perilaku agresif sebanyak 110 eksemplar. Namun setelah skala terkumpul kembali

peneliti melakukan pengecekan ulang dan ternyata skala yang terkumpul sebanyak

100 skala perilaku agresif dan 95 skala kontrol diri yang memenuhi syarat.

Kemudian setelah uji coba dilakukan penskoran terhadap hasil yang

diterima dan dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas dari keseluruhan skala

Aspek No item Jumlah
Agresi fisik 2,5,8,11,13,16,22,25,29 9
Agresi verbal 4,6,14,21,27 5
Agresi marah 1,9,12,18,19,23,28 7
Sikap permusuhan 3,7,10,15,17,20,24,26 8

Jumlah pernyataan 29
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kontrol diri dan skala perilaku agresif remaja yang tersebar dengan menggunakan

analisis program SPSS 20.0 For Windows.

2. Uji Validitas Butir Aitem

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran (tes) dalam melakukan

fungsi ukurnya (Azwar, 2010). Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas

yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnnya, atau memberikan

hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut.

Pengujian validitas yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan hasil

penilaian planel ahli (Professional judgment) sebanyak 2 orang terhadap suatu

aitem mengenai sejauh mana aitem tersebut mewakili konstrak yang diukur.

3. Indeks Daya Beda

Indeks daya beda yang berupa koefisien korelasi aitem total

memperlihatkan kesesuain fungsi aitem dengan fungsi skala dalam mengungkap

perbedaan individual. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasar korelasi aitem

total, biasanya digunakan batasan koefisien korelasi aitem sama dengan atau lebih

dari 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya

pembedanya dianggap memuaskan. Namun apabila jumlah aitem yang lolos

ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, kita dapat

mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria menjadi 0,25

(Azwar, 2012).

Hasil analisis 34 aitem kontrol diri (x) yang telah di uji cobakan terdapat

21 aitem yang sahih (valid), dengan koefisien kolerasi aitem total di atas 0,25
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yaitu berkisar antara 0,265 – 0,566. Berikut ini menunjukkan blue print skala

kontrol diri (x) dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (try

out), dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Blue Print Kontrol Diri Yang Valid Dan Gugur

Aspek Indikator
Favorabel Unfavorabel

Total
Valid Gugur Valid Gugur

Mengontrol
perilaku

- Mengatur pelaksanaan
- Mengontrol stimulus

1,5,34
2

31
8,19

7,28
24

16
14,30

7
6

Mengontrol
kognitif

- Memperoleh informasi
- Melakukan penilaian

3,6,27
4 15

9,18,33
11,17,32 22,29

6
7

Mengontrol
keputusan

- Mengambil keputusan 21,23 10,13 25,26 12,20 8

Jumlah 10 6 11 7 34

Berikut ini menunjukkan blue print skala perilaku agresif (Y) dengan

aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada tabel 3.5

berikut:

Tabel 3.5
Blue Print Perilaku Agresif Yang Valid Dan Gugur

Aspek No aitem Jumlah
Valid Gugur

Agresi fisik 2,5,8,11,13,16,22,25,29 9
Agresi verbal 14,21,27 4,6, 5

Agresi marah 9,12,18,19,23,28 1 7
Sikap
permusuhan

7,10,15,17,24,26 3,20 8

Jumlah 24 5 29

Pada variabel perilaku agresif (Y) hasil analisis terhadap 29 aitem skala

yang telah diuji cobakan terdapat 5 aitem yang gugur dan 24 aitem yang sahih
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(valid). Dengan koefisien kolerasi aitem total diatas 0,25 yaitu berkisar antara

0,262 – 0,641.

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem yang baik dan gugur, maka

disusun blue print skala kontrol diri (X) dan skala perilaku agresif (Y) yang akan

digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat dilihat secara rinci dalam tabel 3.6

untuk skala kontrol diri dan 3.7 untuk skala perilaku agresif, sebagai berikut

Tabel 3.6
Blueprint Kontrol Diri Untuk Penelitian

Aspek Indikator
No item

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

Mengontrol
perilaku

- Mengatur pelaksanaan
- Mengontrol stimulus

1,5,21
2

7,18
14

5
2

Mengontrol
kognitif

- Memperoleh informasi
- Melakukan penilaian

3,6,17
4

8,11,20
9,10,19

6
4

Mengontrol
keputusan

- Mengambil keputusan 12,13 15,16 4

Jumlah pernyataan 10 11 21

Tabel 3.7
Blue Print Perilaku Agresif Untuk Penelitian

4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Reliabilitas mengacu pada keterpercayaan, konsistensi dan kestabilan. Koefisien

reliabilitas berada dalam rentang dari 0 samapai 1. Semakin tinggi koefiisien

reliabilitas mendekati angka 1 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya

Aspek No item Jumlah
Agresi fisik 1,2,4,7,9,12,17,20,24 9
Agresi verbal 10,16,22 3
Agresi marah 5,8,14,15,18,23 6
Sikap permusuhan 3,6,11,13,19,21 6

Jumlah pernyataan 24
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semakin rendah mendekati angka 0 maka berarti semakin rendah reliabilitas

(Azwar, 2012). Reliabilitas dianggap memuaskan bila koefisiennya mencapai

minimal rxy= 0,90. Dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas Alpa.

Perhitungan dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows.

Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows diketahui

reliabilitas kontrol diri (X) dari 21 aitem yang valid dan perilaku agresif (Y) dari

24 aitem yang valid dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen

No Skala Koefisien Reliabilitas
1 Kontrol diri (X) 0,851
2 Perilaku agresif (Y) 0,854

G. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi

Spearman. Teknik ini digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

variabel X (kontrol diri) dan variabel Y (perilaku agresif) (Azwar, 2010), dianalisa

menggunakan teknik analisa korelasi spearman dengan bantuan program SPSS 20

For Windows.


