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BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian

yang bekerja dengan angka, yang datanya berujud bilangan (skor atau nilai,

peringkat, atau frekuensi), yang dianalisis dengan menggunakan statistik

untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik,

dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu memengaruhi

variabel yang lain (Sugiyono, 2010).

B. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

1. Identifikasi

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 kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Adapun variabel-variabel dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Tergantung : Perilaku agresif

Variabel Bebas : Harga diri

Dukungan Sosial teman sebaya

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat

hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Konsep dapat
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diamati atau diobservasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu

membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal

serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji

kembali oleh orang lain (Suryabrata, 2010). Adapun batasan operasional

dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri

Perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri adalah bentuk perilaku

baik secara fisik, psikis, dan sosial yang dimaksudkan untuk menyakiti

atau merugikan junior. Perilaku agresif diungkap dengan menggunakan

Skala Perilaku Agresif yang disusun berdasarkan dimensi-dimensi

perilaku agresif, yaitu frekuensi (frequency) dalam kaitannya dengan

bentuk-bentuk perilaku agresif adalah menyerang fisik, menyerang

suatu objek, agresif secara verbal atau simbolis, serta pelanggaran

terhadap hak milik orang lain. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari

skala tersebut, maka semakin tinggi perilaku agresif Taruna Pendidikan

Polri, demikian pula sebaliknya.

b. Harga diri

Harga diri adalah evaluasi individu terhadap keseluruhan proses

psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri untuk

dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertindak secara

bertanggung jawab terhadap orang lain. Harga diri diungkap dengan

menggunakan Skala Harga Diri yang disusun berdasarkan dimensi-

dimensi harga diri, yaitu kompetensi diri, penerimaan diri, dan

keberhargaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala tersebut,
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maka semakin tinggi harga diri Taruna Pendidikan Polri, demikian pula

sebaliknya.

c. Dukungan sosial teman sebaya

Dukungan sosial teman sebaya adalah suatu bantuan yang

dirasakan remaja dari orang lain yang memiliki tingkat usia yang sama

dalam mengatasi masalah secara lebih efektif serta memberikan

kenyamanan fisik dan psikologis yang dapat melalui interaksi individu

dengan orang lain sehingga individu merasa dicintai, diperhatikan,

dihargai, dan merupakan bagian dari kelompok sosial. Dukungan sosial

teman sebaya diungkap dengan menggunakan Skala Dukungan Sosial

Teman Sebaya yang disusun berdasarkan jenis dukungan sosial,

meliputi kerekatan emosional (emotional attachment), integrasi sosial

(social integration), adanya pengakuan (reassurance of worth),

ketergantungan yang dapat diandalkan (reliable reliance), bimbingan

(guidance), dan kesempatan untuk mengasuh (opportunity for

nurturance). Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala tersebut,

maka semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya, demikian pula

sebaliknya.

C. Populasi dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi yang akan diambil dalam
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penelitian ini adalah Taruna Pendidikan Polri yang berjumlah 255 siswa

yang terbagi atas 225 Taruna dan 30 Taruni.

2. Teknik Sampling

Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah “Sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan harus bersifat representatif

atau mewakili”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

dengan menggunakan random quota sampling. Quota sampling sendiri

merupakan teknik pengambilan sampel yang mendasar pada ciri-ciri

tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan tercapai. Penelitian ini

menetapkan jumlah kuota yang akan digunakan sebesar 50% dari jumlah

keseluruhan Taruna Pendidikan Polri yang berjumlah 225 orang. Jadi

besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 112 responden. Penentuan

Taruna Pendidikan Polri yang akan digunakan dalam penelitian dilakukan

secara acak berdasarkan pleton yang ada.

D. Alat Ukur

1. Alat Pengumpulan Data

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Skala

psikologi mengacu kepada alat ukur aspek atau atribut afektif. Adapun

karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi, yaitu stimulusnya berupa

pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang

hendak diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang

bersangkutan (Azwar, 2015). Indikator-indikator perilaku dalam skala

diterjemahkan dalam bentuk item-item. Penelitian ini menggunakan Skala
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Perilaku Agresif, Skala Harga Diri, dan Skala Dukungan Sosial Teman

Sebaya.

Cara skoring yang digunakan untuk Skala Perilaku Agresif, Skala

Harga Diri dan Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya pernyataan yang

favourable pada Skala Perilaku Agresif, Skala Harga Diri, dan Skala

Dukungan Sosial Teman Sebaya adalah dengan memberi skor 4 jika

menjawab SS (Sangat Sesuai), skor 3 jika menjawab S (Sesuai), skor 2

jika menjawab TS (Tidak Sesuai), dan skor 1 jika menjawab STS (Sangat

Tidak Sesuai). Skor tertinggi untuk item favourable terletak pada jawaban

“Sangat Sesuai” sedang untuk item yang unfavourable skor tertinggi

terletak pada jawaban “Sangat Tidak Sesuai”.

a) Skala Perilaku Agresif

Skala Perilaku Agresif disusun berdasarkan dimensi-dimensi

perilaku, yaitu frekuensi (frequency) dalam kaitannya dengan bentuk-

bentuk perilaku agresif adalah menyerang fisik, menyerang suatu objek,

agresif secara verbal atau simbolis, serta pelanggaran terhadap hak

milik orang lain. Skala Perilaku Agresif terdiri dari 24 item, berupa

pernyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. Rancangan item

Skala Perilaku Agresif dapat dilihat pada tabel 3.01.

Tabel 3.01. Blue Print Skala Perilaku Agresif

Dimensi-dimensi
Perilaku

Bentuk Perilaku Agresif
Jumlah
ItemA B C D

F UF F UF F UF F UF
Frekuensi (frequency) 3 3 3 3 3 3 3 3 24

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Keterangan:
A : Menyerang fisik
B : Menyerang suatu objek
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C : Agresif secara verbal atau simbolis
D : Pelanggaran terhadap hak milik orang lain
F : Favourable
UF : Unfavourable

b) Skala Harga Diri

Skala Harga Diri disusun berdasarkan dimensi-dimensi harga diri,

yaitu kompetensi diri, penerimaan diri, dan keberhargaan. Skala Harga

Diri terdiri dari 30 item, berupa pernyataan yang bersifat favourable dan

unfavourable. Rancangan item Skala Harga Diri dapat dilihat pada tabel

3.02.

Tabel 3.02. Blue Print Skala Harga Diri

No. Dimensi-dimensi Harga
Diri

Jumlah Item Jumlah
ItemFavourable Unfavourable

1. Kompetensi diri 3 3 6
2. Penerimaan diri 3 3 6
3. Keberhargaan 3 3 6

Jumlah 9 9 18

c) Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya

Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya disusun berdasarkan

jenis dukungan sosial, meliputi kerekatan emosional (emotional

attachment), integrasi sosial (social integration), adanya pengakuan

(reassurance of worth), ketergantungan yang dapat diandalkan (reliable

reliance), bimbingan (guidance), dan kesempatan untuk mengasuh

(opportunity for nurturance). Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya

terdiri dari 30 item, berupa pernyataan yang bersifat favourable dan

unfavourable. Rancangan item Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya

dapat dilihat pada tabel 3.03.
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Tabel 3.03. Blue Print Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya

No. Aspek-aspek Dukungan
Sosial

Jumlah Item Jumlah
ItemFavourable Unfavourable

1. Kerekatan emosional
(emotional attachment)

2 2 4

2. Integrasi sosial (social
integration)

2 2 4

3. Adanya pengakuan
(reassurance of worth)

2 2 4

4. Ketergantungan yang dapat
diandalkan (reliable
reliance)

2 2 4

5. Bimbingan (guidance) 2 2 4
6. Kesempatan untuk

mengasuh (opportunity for
nurturance)

2 2 4

Jumlah 12 12 24

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

a. Uji Validitas

Azwar (2011) mengatakan bahwa “Validitas berasal dari kata

validity yang berarti sejauhmana akurasi suatu tes atau skala dalam

menjalankan fungsi pengukurannya, atau memberikan hasil ukur yang

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut”. Pengukuran

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data

yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang

diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. Akurat

dalam hal ini berarti tepat dan cermat sehingga apabila tes

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, maka

dikatakan sebagai pengukuran yang memiliki validitas rendah.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

skala. Suatu skala. dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh skala.
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tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas item dengan nilai total

koefisien yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi-fungsi item

dengan fungsi alat ukur. Suatu pernyataan pada kuesioner jika r-hitung > r-

kritis maka status butir kuesioner adalah valid dan jika r-hitung < r-kritis maka

butir kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Azwar (2011) menyatakan bahwa reliabilitas berasal dari kata

rely dan ability. Pangukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut

sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Konsep reliabilitas adalah

sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran yang

tidak reliabel tentu tidak akan konsisten pula dari waktu ke waktu.

Pengujian terhadap item–item yang valid alat ukur yang digunakan

dengan menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha Cronbach. Rumus

perhitungan reliabilitas dengan uji Cronbach Alpha dengan kriteria hasil

pengujian reliabilitas menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2011) adalah

jika nilai Cronbach Alpha hasil perhitungan > 0,7 maka dapat dikatakan

bahwa variabel penelitian adalah reliabel.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan menyederhanakan data dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data

yang digunakan adalah metode statistik. Adapun alasan utamanya karena

statistik dapat mewujudkan kesimpulan atau generalisasi penelitian dengan

memperhitungkan faktor kesalahan. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini, meliputi:
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a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda berguna untuk melihat model hubungan

yang telah ditentukan bukan untuk menentukan penyebabnya. Analisis

linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara harga diri dan

dukungan sosial teman sebaya dengan perilaku agresif Taruna Pendidikan

Polri.

b. Korelasi Product Moment

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan satu

sebagai variabel tergantung dengan satu variabel bebas adalah dengan

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson (Sugiyono,

2010).
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