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BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal terpenting dalam membuat
sebuah penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan
menentukan dan menghasilkan hasil penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya dari data-data penelitian yang dimiliki.
Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti
kegiatan penelitian yang didasari pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional,
empiris, dan sistematis.

A. Populasi dan Partisipan

1. Populasi
Populasi penelitian adalah keseluruan subyek penelitian atau individu

yang memiliki satu ciri yang sama (Arikanto, 2002). Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam
penelitian ini adalah pengemudi ojek online di Surabaya sebanyak 930
pengemudi.

2. Partisipan
Partisipan merupakan himpunan kecil dari kasus atau unit yang akan

dipilih dalam penelitian dan diseleksi secara akurat sehingga akan
menghasilkan atau mempresentasikan dari sampling yang representatif dalam
suatu himpunan yang lebih besar (W. Lawrence Neuman, 2016). Partisipan
dalam penelitian ini adalah para drivers gojek online di surabaya. Jumlah
partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 100 drivers gojek
online di Surabaya.
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B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk
menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel.
Variable-variabel itu sendiri biasanya diukur menggunakan instrumen-
instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat
dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2013).

Azwar (2007) penedekatan dengan pendekatan kuantitatif menekankan
analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode
statistika. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan
teknikkorelasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku aggressive driving
pada pengemudi gojek berdasarkan usia dan tingkat pendididkan. Penelitian
ini terdiri dari tiga variable, yaitu: variable bebas (X1 dan X2) yaitu usia dan
tingkat pendidikan dan variable terikat (Y) yaitu aggressive driving.
Keterkaitan antara ketiganya digambar sebagai berikut:

1. Variabel (X1) :Usia
2. Variabel (X2) :Tingkat pendidikan
3. Variabel (Y) :Aggressive driving

Gambar 1. Aggressive driving berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pada
driver gojek online

Usia

(X1)

Tingkat pendidikan

(X2)

Aggressive Driving

(Y)
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C. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan
digunakan dalam penelitian, berupa angket dan skala. Pada penelitian ini,
angket digunakan untuk mengukur usia dengan pendidikan sedangkan sekala
untuk mengukur aggressive driving. Data-data ini digunakan untuk
mengetahui perilaku aggressive driving berdasarkan kelompok usia dan
tingkat pendidikan pada drivers gojek online di surabaya. Menurut Azwar
(2016) menjelaskan bahwa penyebaran angket merupakan metode yang
berbentuk laporan diri sendiri yang berisi sekumpulan pernyataan yang harus
dijawab oleh individu sebagai subjek penelitian. Skala dalam penelitian ini
yaitu skala aggressive driving.
1 Definisi Operasional
a. Aggresive Driving

Tasca (2000) aggressive driving adalah suatu perilaku mengemudi di
katakana agresif jika di lakukan secara sengaja cendrung meningkatkan risiko
kecelakaan dan di motivasi oleh ketidaksabaran, kejengkelan, permusuhan,
dan usaha untuk menghemat waktu.

Aggressive driving adalah perilaku mengendarai dibawah gangguan
emosi sehingga memaksakan suatu tingkat resiko pada pengguna jalan James
& Nahl (2000). Sedangkan menurut James & Nahl (2000) perilaku
aggressive driving dengan kategori tinggi adalah menilai suatu resiko dari
sebuah insiden berkendara apakah akan menyebabkan kematian. Sejalan
dengan itu Dula, dll (2010) menjelaskan aggressive driving yang tinggi akan
menimbulkan kematian lewat insiden dijalan.

b. Usia
Menurut Hobss (2005) usia muda mempunyai risiko lebih kecil

mengalami kecelakaan dibanding usia tua. Pengendara usia muda masih
memiliki fisik yang masih bugar yang akan membantu meningkatkan
produktivitas kerja. Sari (2015) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa
konsentrasi dalam mengemudi pengemudi usia muda sangat baik sehingga
memperkecil potensi kecelakaan.

Lajunen & Parker menyatakan bahwa usia memiliki kaitan dengan
adanya penurunan perilaku agresif pada pengemudi pria, namun tidak sama
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dengan pengemudi wanita. Pengemudi diusia muda sering lebih agresif dan
berisiko lebih besar di bandingkan dengan yang lebih tua (Lawton & Parker
etal., 1997; Evans, 1991). Dikarenakan, mereka seringkali ugal-ugalan dan
melampaui batas kecepatan yang ditentukan sehingga menjadi penyebab
terjadinya kecelakaan lalulintas (Elander, West, & French, 1993). Beberapa
studi juga menemukan penilaian subyektif pengemudi usia muda terkait
kesesakan yang dialami di lalu lintas. Shinar (2004) menjabarkan dalam
penelitiannya bahwa kodisi lalu lintas yang padat akan memicu aggressive
driving. Respon yang muncul atara lain perilaku agresif, kompetitif dan
perilaku negatif lainnya (Holahan, 1982). Holahan, (1982) menambahkan
bahwa perilaku reaktif ditunjukkan pada individu dengan usia muda lebih
banyak diabanding usia tua.

c. Tingkat pendidikan
Pendidikan mengemudi mungkin dapat menekankan kesalahan dalam

mengemudi dari pada peran pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
mengemudi. Pendekatan umumnya akan mengarahkan perhatian mengemudi
terhadap informasi dari kesalahan yang cendrung mereka lakukan dan
mengerjakan mereka untuk menyesiuaikan batas keselamatan yang sesuai
Naatanen dan Summala (1989).

Bidang pendidikan dalam mengemudi dapat di bagi menjadi tiga bagian
yaitu pendidikan mengemudi untuk orang dewasa, peserta didik, atau siswa
sekolah menengah, pendidikan mengemudi untuk mereka yang diidentifikasi
sebagai pengemudi yang bermasalah, dan pendidikan melalui iklan di media
massa.

Tingkat pendidikan dapat mrmpengaruhi seseorang untuk melakukan
agresif saat berkenadara di jalan. Rendahnya pengetahuan atau pendidikan
pada seorang pengemudi motor, peluang besar untuk melakukan aggresf di
jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Binti Mualifatul Rosydah (2017) pada
penelitiannya tentang tabulasi silang untuk sikap agresif dalam mengemudi
dengan tingkat pendidikan, mendapatkan hasil responden yang memiliki
jenjang pendidikan SD(16.92%) dan SMP (17.74%) memiliki
kecenderungan melakukan tindakan aggresif di jalan raya.
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2. Pengembangan alat ukur
Dalam penelitian ini, skala aggressive driving disusun berdasarkan 5

kategori dalam teori yang di kemukakan oleh James (2000) yaitu
ketidaksabaran (impatience) dan ketidakperhatian (innatentiveness), adu
kekuatan (power struggle), ugal-ugalan (recklessness) dan kemarahan dijalan
(road rage). Dalam skala ini terdiri dari 16 item pernyataan mengenai
masing-masing dimensi dalam variabel aggressive driving.

Pada angka 1 sampai dengan 11 yang tersedia pada setiap pernyataan
yang di sajikan pada angket berikut ini, para pengemudi ojek online diminta
untuk melingkari salah satu angka yang menurut para pengemudi paling
sesuai atau paling menggambarkan diri pengemudi saat berkendara.

Tabel 3.1 Penetapan Skoring

Tabel 3.2. Blue print skala aggressive driving

Indikator Item
Nomor
Aitem

Favorabel
Jumlah

Ketidaksabaran
dan
ketidakperhatian
(impatience and
innatentiveness)

Menerobos lampu merah
Menambah kecepatan ketika
melihat lampu kuning

Berpindah-pindah jalur
Kecepatan mengemudi 5-15
km/jam

Berjalan terlalu dekat
dengan kendaraan di depan

Tidak memberikan tanda
jika berbelok/berhenti

Menambah dan mengurangi

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

7

l l l l l l l l l l l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hampir
selalu

Hampir
tidak
pernah
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kecepatan mendadak.
Adu kekuatan
(power struggle)

Menghalangi orang yang
akan berpindah jalur

Memperkecil jarak
kedekatan dengan
kendaraan di depannya

Mengancam atau
memancing kemarahan
pengemudi lain

Memotong jalan
Mengerem secara
mendadak untuk menyerang
atau membalas pengemudi
lain

8, 9, 10, 11,
12

5

Ugal-ugalan dan
kemarahan
dijalan
(recklessness
and road rage)

Mengejar pengemudi lain
untuk berduel

Mengemudi dalam kondisi
mabuk

Menyerang pengemudi lain
dengan menggunakan
mobilnya

Mengemudi dengan
kecepatan tinggi

13, 14, 15,
16

4

Total 16 16

3. Uji Alat Ukur
a. Uji Daya Beda Item

Validitas alat ukur seringkali dikonsepkan sebagai kemampuan suatu tes
yang digunakan untuk mengukur secara akurat atribut yang seharusnya
diukur (Azwar, 2012). Menurut Supraktiknya (2014) validitas alat ukur
merupakan tingkat hasil yang menunjukkan sejauh mana bukti-bukti empiris
maupun teoritis yang mendukung atau membenarkan cara untuk menafsirkan
skor yang sesuai dengan tujuan penggunaan tes.
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Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Skala Aggressive Driving

No Item
Koefisien Korelasi

Item Total

1 Item1 0,823
2 Item2 0,827
3 Item3 0,748
4 Item4 0,871
5 Item5 0,836
6 Item6 0,827
7 Item7 0,851
8 Item8 0,851
9 Item9 0,879
10 Item10 0,804
11 Item11 0,840
12 Item12 0,831
13 Item13 0,847
14 Item14 0,808
15 Item15 0,846
16 Item16 0,794

Berdasarkan hasil uji validitas skala aggressive driving diatas, dapat
dilihat bawah aitem yang diuji pada skala aggressive driving terdiri dari 16
butir seluruh item sudah valid tidak ada yang gugur. Index corrected item
total correlation aitem dinyatakan sahih pada pengujian keenam tersebut
mulai dari 0,748 hingga 0,879.
b. Uji reliabilitas alat ukur

Menurut Supraktinya (2014) salah satu syarat test yang baik adalah alat
test yang memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Alat test yang memiliki
reliabilitas dapat menunjukkan konsistensi pada hasil pengukuran ketika
prosedur pengujiannya dilakukan secara berulang kali terhadap suatu
populasi individu atau kelompok (AERA, APA& NCME, 1999 dalam
supratiknya 2014).



30

Azwar (2009) menjelaskan nilai reliabilitas yang dihasilkan berada pada
rentang 0 sampai 1. Nilai skor yang semakin mendekati angka 1
menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan semakin memiliki nilai uji
reliabilitas yang tinggi, sebaliknya apabila nilai skor yang memiliki nilai
semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan semakin
kurang reliabilitas yang baik.

Reliabilitas skala pengukuran reliabel dapat diketahui melalui kriteria
indeks reliabilitas sebagaimana yang dipaparkan oleh Arikunto (Kuntjojo,
2012) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.5 Kriteria Indeks Reliabilitas
No. Interval Kriteria
1. < 0,200 Sangat Rendah
2. 0,200 – 0,399 Rendah
3. 0,400 – 0,599 Cukup
4. 0,600 – 0,799 Tinggi
5. 0,800 – 1,00 Sangat Tinggi
Uji reliabilitas pada alat ukur aggressive driving dilihat pada

konsistensi internal (Cronbach’s Alpha Coefficient). Hasil analisa
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha Coefficient sebesar 0,975. Hasil
perhitungan Cronbach’s Alpha Coefficient nilai yang didapatkan lebih besar
dari 0,800, maka skala aggressive driving memiliki reliabilitas yang baik. Uji
reliabilitas yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa reliabilitas skala
aggresive driving sangat tinggi.

D. Uji Prasyarat dan Analisis Data

1. Uji Prasyarat
Sebelum dilakukannya analisi data, maka akan dilakukan uji normalitas

terlebih dahulu untuk menentukan apakah data dari sample penelitian
berdistribusi normal atau tidak.
a. Uji normalitas

Uji normalitas merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui hasil data dalam penelitian dari populasi dengan sebaran normal
atau tidak (Santoso, 2010). Uji normalitas sebaran digunakan untuk
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mengetahui tingkat kenormalan distribusi sebaran skor ubahan dan apabila
terjadi penyimpangan maka akan terlihat sejauh mana penyimpangan itu
terjadi (Hadi, 2004).

Berdasarkan tes normalitas diatas variable usia dan tingkat pendidikan
dengan aggressive driving berdistribusi normal.

b. Uji linearitas
Uji linearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan

antara variabel yang akan dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak (Santoso,
2010). Hal ini dapat dilihat dari penurunan atau peningkatan kuantitas dari
satu variabel yang akan diikuti secara linear oleh peningkatan atau penurunan
kuantitas variabel lain. Menurut Santoso (2010) uji linearitas digunakan
untuk melihat kekuatan hubungan antara dua variabel dalam penelitian.
Hubungan antar variabel dapat dikatakan kuat atau linear jika memiliki nilai
p < 0,05, sedangakan hubungan antar variabel dikatakan lemah atau tidak
linear apabila memiliki nilai p > 0,05. Sehingga dalam penelitian ini untuk
menguji tingkat linearitas data penelitian dilakukan dengan menggunakan
program IBM SPSS Statistics 20.

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai sebesar p = 0,000 (p < 0,05),
maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kedua variabel linier.

Tabel 3.5. Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

TOTAL .124 101 .001 .932 101 .000
Pendidika
n

.228 101 .000 .803 101 .000

Usia .133 101 .000 .933 101 .000
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Tabel 3.7. ANOVA Table
Mean
Square

F Sig.

TOTAL *
pendidikan

Between
Groups

(Combined) 28769.720 19.589 .000
Linearity 42200.355 28.733 .000
Deviation from
Linearity

15339.084 10.444 .002

Within Groups 1468.699
Total

2. Analisis Data
Menurut Supangat (2007) teknik analisis data merupakan salah satu

teknik uji yang digunakan untuk menguji parameter dari populasi yang
berdasarkan statistic sampling untuk dapat diterima atau ditolak pada
tingkat signifikansi tertentu. Teknik analisis data merupakan kegiatan
dalam pengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan perhitungan untuk menjawab rumusan
masalah dalam penelitian, dan melakukan perhitungan untuk menguji
hipotesis yang telah dilakukan. Sehingga sebelum dilakukannya uji
hipotesis pada penelitian harus memenuhi uji asumsi linearitas terlebih
dahulu sebab teknik korelasi didasarkan pada asumsi bahwa ada

Tabel 3.6. ANOVA Table
F Sig.

TOTAL
* usia

Between Groups

(Combined) .752 .786
Linearity 3.175 .079
Deviation from
Linearity

.651 .881

Within Groups
Total
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hubungan yang linear antara variabel (Santoso, 2010). Anallisis data
pakai analisis regresi berganda dengan bantuan spss 20.

Pada penelitian hasil perhitungan yang didapat dari korelasi analisis
regresi berganda untuk tingkat pendidikan menunjukkan koefisien
korelasi (rxy) = -0.441 dengan p = 0.000 : (p < 0.05). Artinya terdapat
korelasi yang signifikan antara pendidikan dan agresive driving kearah
negative yang artinya jika pendidikan rendah maka agresive driving
tinggi, begitupun sebaliknya. Sedangkan, pada tingkat usia di dapatkan
koefisien korelasi (rxy)= -060 dengan p= 0.520 (p>0.05) yang artinya
tidak terdapatr hubungan antara tingkat usia dengan agresive driving.
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