
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal(angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Penelitian kuantitatif ini menggunakan dua jenis 

variabel yaitu variabel bebas dan vaeirabel terikat. Penelitian 

korelasional ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada 

satu vaeriabel berkaitan dengna variasi pada satu atau lebih vaariabel 

lain berdasarkan kofungsi eksekutifisien korelasi (Azwar, 2009). 

Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam 

rangka pendekatan pengujian hipotesis) dan menyandarkan 

kesimpulan hasilnya pada suaatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti ( Azwar, 2013, H.5). 

B. Variabel penelitian 

Idetifikasi variabel peelitian harus dilakukan terlebih dahulu 

sebelum metode pengumpulan data dan analisis data yang dapat  

membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknik 

analisis data yang digunakan. Variabel peneltian yang akan diteliti 

dalam penelitian ini aadalah sebagai berikut :  



• Variabel Tergantung : Perilaku Agresi 

• Variabel Bebas  : Fungsi eksekutif  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dfungsi eksekutifinisi operasional digunakan untuk menghindari 

kesalahpahaman atau perbedaan persepsi mengenai data yang akan 

dikumpulkan dengan menghindari kesalahan dalam mengartikan data. 

Penelitian ini mencakup batasan operasional dan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu : 

1. Perilaku agresi 

Perilaku untuk menciderai atau menyerang orang lain atau 

benda di sekitarnya, baik secara fisik maupun verbal, karena 

individu tersebut tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan. 

Perilaku agresi diungkapkan dengn menggunakan alat ukur 

berupa skala yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku 

agresi dari Buss dan Perry (1992) yaitu agresi fisik, agresi verbal, 

agresi marah dan sikap permusuhan. Skala ini menggunakan skala 

likert dimana terdapat dua bentuk pernyataan yaitu bentuk 

pernyataan positif untuk mengukur skala positif dan bentuk 

pernyataan negatif untuk mengukur skala negatif. Pernyataan 

positif diberi skor 5,4,3,2,dan 1; sedangkan untuk bentuk 

pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4 dan 5. Semakin tinggi skor 

skala perilaku agresi maka semakin tinggi pula perilaku agresi pada 



subjek. sebaliknya, semakin rendah skor skala perilaku agresi 

maka semakin rendah perilaku agresi. 

2. Fungsi eksekutif 

Fungsi eksekutif adalah serangkaian proses kognitif yang 

mendukung perencanaan, inisiasi dan pelaksanaan perilaku tujuan 

termasuk fleksibilitas mental dan pemecahan masalah. Selain itu  

fungsi ekesekutif dari otak dapat didfungsi eksekutifinisikan sebagai 

suatu proses kompleks seseorang dalam memecahkan masalah 

atau persoalan baru. proses ini meliputi kesadaran akan 

keberadaan suatu masalah, mengevaluasinya, menganalisa serta 

memecahkan / mencari jalan keluar suatu persoalan. Adapun 

komponen fungsi eksekutif yang digunakan adalah : 

a. Inhibitory 

Kemampuan inhibitory merupakan kemampuan yang 

berhubungan dengan sejauh mana durasi kognitif individu 

mampu menghambat (self-stopping) respons dominann yang 

kuat (yaitu distraktor, pengganggu) seperti rangsangan 

eksternal, emosi dan kecenderungan respon 

otomatis/kebiasaan yang tidak tepat/prematur  

kemudian akan mendukung respons yang tepat walaupun 

memiliki level/dorongan yang lebih rendah sehingga 

memungkinkan terjadinya perhatian selektif dan berkelanjutan 



untuk mencapai suatu tujuan. Kemampuan inhibitory siswa 

dapat diperoleh dati alat tes Stroop Color And Word Test. 

Skoring pada Stroop test  ini dilihat berdasarkan waktu 

pengetesan selama tes berlangsung. Tes ini terdapat dari 

beberapa bagian subtes dimana siswa diminta untuk 

menyebutkan warna dan tulisan yang sudah disediakan. 

Semakin tinggi skor mentah yang dicapai oleh siswa tersebut 

dalam Stroop Color And Word Test menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pula kemampuan inhibitory yang dimiliki oleh 

siswa tersebut, sebaliknya semakin rendah skor mentah yang 

dicapai oleh siswa pada tes tersebut menunjukkan semakin 

rendah pula kemampuan inhibitory yang dimiliki siswa. 

b. Working memory 

Memori kerja merupakan sistem otak yang secara 

sementara menyedakan ruang penyimpanan atau ruang 

antarmuka dimana pada ruang tersebut akan terjadi proses 

interaksi informasi dari persepsi, memori jangka pendek dan 

memori jangka panjang. proses interaksi indormasi tersebut 

terjadi dengan cara memori kerja akan memantau dan 

memasukkan informasi yang ada (fungsi pengkodean)lalu 

memperbaharui konten memori (fungsi pengambilan) dengan 

mengganti informasi yang lama dengan informasi yang lebih 

baru dan lebih relevan (fungsi penyimpanan) sehingga 



memungkinkan terjadinya representasi informasi secara internal 

untuk memandu pengambilan keputusan dan perilaku terbuka. 

kemampuan memori kerja siswa yang menjadi partisipan 

diperoleh dari skor mentah dari tes digit span. Adapun 

untuk penskoringan digit span ini berdasarkan jumlah rantai 

angka yang dapat diingat oleh siswa. semakin tinggi skor 

mentah yang dicapai oleh seorang siswa dalam digit span 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kemampuan memori 

kerja yang dicapai oleh seorang remaja pada tes tersebut. 

Sebaliknya semakin rendah skor mentah yang dicapai oleh 

remaja pada tes tesebut  menunjukkan bahwa semakin rendah 

pula kemampuan memori kerja yang dimiliki remaja tersebut. 

c. Cognitive Flexibility 

Shifting merupakan kemampuan untuk memberi isyarat 

teerhadap perubahan fokus, persepsi dan pikiran (seperti 

melakukan perpindahan bolak balik, beralih di antara beberapa 

tugas, operasi atau rangkaian mental), perubahan emosi atau 

tindakan sebagai reaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan 

internal atau eksternal seseorang. dengan kata lain kemampuan 

ini merujuk pada peoses pelepasan rangkaian tugas yang tidak 

relevan dengn tujuan dan memulai suatu rangkaian tugas baru 

yang lebih tepat dan relevan dengan tujuan yag akan dicapai. 



Kemampuan cognitive flexibility siswa yang menjadi partisipan 

diperoleh dari skor mentah dari tes trail making test (TMT). 

Penskoringan pada alat tes ini juga berdasarkan waktu yang 

digunakan untuk. Semakain tinggi skor yang dicapai oleh 

seorang siswa menyelesaikan soal tersebut. Dalam trail making 

test (TMT) menunjukkan bahwa semakin rendah pula 

kemampuan cognitive flexibility yang dimiliki siswa tersebut. 

Sebaliknya semakin rendah skor yang dicapai oleh siswa pada 

tes tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula 

kemampuan shifting yang dimiliki oleh siswa tersebut. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan faktor utama yang harus  

ditentukan sebelum kegiatan penelitian dilakukan. populasi ialah 

semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu remaja laki-laki di Sekolah X di Semarang 

yang memiliki ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut : 

a). Siswa berusia 15 hingga 17 tahun  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi populasi atau pengambilan sampel yang 



diakukan pada satu populasi yang (Sugiyono, 2005). Sampel yang 

diambil merupakan sampel yang memenuhi kriteria dari populasi. 

E. Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa skala 

agresi dan tes fungsi eksekutif (stroop test, digit span dan trail making 

test). Skala agresi yang digunakan bersifat langsung dan tertutup. 

Responden secara langsung akan mengisi skala yang berisi 

pernyataan-pernyataan beserta pilihan jawaban untuk dipilih salah 

satunya ( Hadi, 2001, h.160). adapun penjelasan alat tes yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Skala Agresi 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

berbentuk kuesioner yang disebarkan pada subjek penelitian yaitu 

siswa di sekolah X yang berusia 15 hingga 17 tahun. Skala dalam 

bentuk kuesioner tersebut berisikan item-item yang menampilkan 

pernyataan-pernyataan berdasarkan variabel penelitian itu sendiri 

yaitu bentuk-bentuk perilaku agresi menurut Buss dan Perry (1992) 

yaitu agresi secara fisik, agresi secara verbal, kemarahan dan 

permusuhan. 

 

 

 

 



Tabel 3.1 
Blueprint Skala perilaku Agresi 

No Bentuk Jumlah 
1. Agresi fisik 10 item 
2. Agresi verbal 10 item 
3. Agresi marah 10 item 
4. Agresi permusuhan 10 item 
 Total 40 item 

2. Fungsi eksekutif 

a. Inhibitory 

Pengukuran inhibitori dapat dilakukan dengan menggunakan 

stroop color and word test. Tes ini terdiri dari tiga kartu yang 

berbeda. Kartu pertama terdiri dari lembar practice yang berisi 

10 nama warna secara acak yang berurutan dari kiri ke kanan 

serta dicetak dengan tinta berwarna hitam. Selanjutnya terdapat 

lembar tes yang berisi 100 nama yang urutanya secara acak. 

Kemudian kartu kedua terdiri dari lembar practice berisi 10 

kotak dengan warna berbeda. Selanjutnya lembar test berisi 

100 kotak warna yang urutannya juga diacak. Kertu ketiga juga 

terdiri dari lebar pracatice berisi 10 nama warna yang tercetak 

dengan warna berbeda misalnya kata (nama warna) merah 

dicetak dengan warna biru. selanjutnya lembar test berisi 100 

nama warna juga dicetak dengan warna yang berbeda dan 

urutannya juga diacak. 

b. Working Memory 

Alat ukur yang digunakan adalah subtes rentang angka (digit 

span) yang ada dalam  Wechler intelligence scale for children 



(WISC) oleh David Weschler (1949). tes digit span yang 

digunakan adalah digit backward dan sebaliknya. dimana tes ini 

terdiri dari 2 set. Setiap set terdiri dari 8 tingkatan atau seri 

dimulai dari tingkat pertama dengan 2 digit angka acak berlanjut 

hingga tingkat terakhir dengan 8 digit angka acak. 

c. Cognitive Flexibility 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas 

kognitif adalah trail making test (TMT). Trail making test 

menggunakan sebuah lembar kerja yang berisi lingkaran-

lingkaran kecil berisi huruf dan angka yang tersebar secara 

acak. proses tes diawali dengan memberikan lembar sample 

pada partisipan 

F. Analisis Data 

Metode analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis 

korelasi. Adapun metode analisis korelasi adalah suatu cara atau 

metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar 

variabel. 

 

 

 

 


