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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Dan Subjek Penelitian 

Azwar (2012) mengungkapkan bahwa populasi adalah sekelompok 

subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi mempunyai 

karakteristik yang dapat diklasifikasikan dan diperkirakan sesuai dengan 

keperluan peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan ialah pengemudi ojek online yang ada di komunitas G-Marvel 

Surabaya yang jumlah populasinya 130 anggota. 

Margono (2004) menyataka bahwa sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling adalah cara 

untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang 

akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representative (Margono, 2004). 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan ialah Accidental Sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

(sugiyono 2009). 

Jumlah sample yang digunakan sebanyak 100 pengemudi ojek online 

baik grab maupun gojek yang ikut dalam komunitas G-Marvel Surabaya. Subjek 

penelitian memiliki karakteristik baik laki-laki maupun perempuan dan minimal 

usia 18 tahun. 

B. Disain Penelitian 

Metode penelitian sangat menentukan suatu penelitian karena hal ini 

menyangkut cara yang benar dalam pengumpulan data, analisa data dan 

kesimpulan hasil penelitian (Azwar, 2012). Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit dan empiris, obyektif, terukur, 

rasional dan sistematis (Sugiyono, 2012). Variabel bebas atau independen ialah 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. 

Variabel tergantung atau dependen ialah variabel yang dipengaruhi variabel 

bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel agresivitas 

sebagai variabel tergantung dan variabel dukungan keluarga sebagai variabel 

bebas. 
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Penelitian ini menggunakan teknik korelasional yaitu untuk mengetahui 

hubungan antar variabel. Arah korelasi pada penelitian ini adalah negatif dimana 

semakin tinggi tingkat dukungan keluarga pada pengemudi ojek online maka 

semakin rendah pula tingkat agresivitas pada pengemudi ojek online tersebut. 

Sebaliknya jika tingkat dukungan keluarga pengemudi ojek online itu rendah 

maka semakin tinggi tingkat agresivitasnya. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu: 

1. Variabel bebas  : Dukungan Keluarga (X) 

2. Variable tergantung  : Agresivitas (Y) 

Hubungan kedua variabel penelitian ini ditulis sebagai berikut: 

 

Skala yang digunakan pada kedua variabel tersebut disusun berdasarkan skala likert 

yang menurut Sugiyono (2008) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persespsi individu terhadap suatu fenomena. Fenomena ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam 

penggunaannya, variabel yang akan diukur harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi 

beberapa indikator. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai acuan untuk 

menyusun aitem dengan bentuk pernyataan. 

 

1. Skala Agresivitas 

a. Definisi Operasional 

Agresivitas adalah perilaku seseorang untuk menyakiti orang lain 

dengan tindakan melukai secara fisik maupun verbal dengan sengaja maupun 

tidak sengaja. Tindakan merusak barang milik orang lain, mengambil hak 

orang lain, membunuh, dan juga menciptakan permusuhan terhadap orang 

lain dengan ataupun tanpa tujuan tertentu yang memberikan dampak 

kesehatan fisik maupun psikis orang lain tersebut. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Skala Agresivitas diukur menggunakan teori agresi menurut Buss and 

perry (1992), berdasarkan pengembangan aspek-aspek agresivitas yaitu: 

Physical Aggression (Agresi fisik), Verbal Aggression (Agresi verbal), Anger 

(Kemarahan), Hostility (Permusuhan) 

Dukungan Keluarga (X) Agresivitas (Y) 
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Skala ini terdiri dari 16 aitem favorable dan 16 aitem unfavorable, 

dengan 8 aitem mengukur aspek Physical Aggression (Agresi fisik), 8 aitem 

mengukur aspek Verbal Aggression (Agresi verbal), 8 aitem mengukur aspek 

Anger (Kemarahan) dan, 8 aitem mengukur aspek Hostility (Permusuhan).  

Distribusi aitem untuk skala agresivitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Blue Print Skala Agresivitas 

Aspek Indikator 
No Sebaran Aitem 

Jumlah 
fav unfav 

Agresi fisik 
Memukul  1,   17 9, 25 4 

menendang 2,  18 10, 26 4 

Agresi verbal 
Mengumpat  3,  19 11, 27 4 

Penolakan  4,  20 12, 28 4 

Marah  
Temperamental  5,  21 13, 29 4 

Cepat marah  6,  22 14, 30 4 

Permusuhan 
Curiga  7,  23 15, 31 4 

Menang sendiri 8, 24 16, 32 4 

Total 16 16 32 

Skala Agresivitas ini terdapat empat pilihan jawaban yang 

menunjukkan frekuensi dari pernyataan yang diberikan oleh subjek. Empat 

pilihan jawaban tersebut adalah: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

Penilaian dalam skala ini dilakukan berdasarkan skala likert, yaitu 

akan mendapatkan nilai 1 jika jawaban sangat tidak setuju, nilai 2 untuk 

jawaban tidak setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, dan nilai 4 untuk jawaban 

sangat setuju. Nilai pada setiap pilihan jawaban tersebut berlaku untuk 

pernyataan yang favorable. 

Penilaian untuk pernyataan unfavorable adalah kebalikannya, yaitu 

akan mendapatkan nilai 4 jika jawaban sangat tidak setuju, nilai 3 untuk 

jawaban tidak setuju, nilai 2 untuk setuju, dan nilai 1 untuk jawaban sangat 

setuju. Total nilai didapatkan dari jumlah keseluruhan nilai aitem yang dipilih 

subjek. Semakin tinggi total nilai yang diperoleh menunjukkan semakin 
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tinggi tingkat agresivitas subjek. Namun sebaliknya, jika semakin rendah 

total nilai yang diperoleh maka semakin rendah tingkat agresivitas subjek. 

 

c. Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Validitas ini dilakukan sebelum alat ukur disebarkan kepada 

subjek yang telah ditetapkan. Uji validitas merupakan pengujian terhadap 

aitem pada alat ukur. Hal ini dilakukan untuk mengkaji validitas alat ukur, 

sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang diharapkan untuk diukur, 

secara populer orang melihatnya dari tiga arah, yaitu: dari arah isi yang 

diukur, dari arah kriteria alat ukur, dan dari arah rekaan teoritis 

(construct) alat ukur (Suryabrata, 2005). 

Azwar (2012) menjelaskan bahwa validitas terbagi menjadi dua, 

yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi merupakan sejauh 

mana aitem-aitem dalam alat ukur dapat mencakup keseluruhan kawasan 

isi yang akan diukur oleh alat ukur tersebut. Sementara validitas konstruk 

adalah sejauh mana alat ukur mengukur konstruk teoritis yang akan 

diukur. Uji validitas pada penelitian ini dinyatakan secara empirik oleh 

koefisien validitas, dimana menurut Azwar (2012) aitem-aitem dalam alat 

ukur penelitian dapat dikatakan valid jika memiliki korelasi aitem skor 

total ≥ 0,3. Berdasarkan hasil uji validitas Corrected Aitem – Total 

Correlation Skala Agresivitas yang berisi 32 aitem. Diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a) Sebanyak 2 aitem (nomor 08 dan 23) mempunyai koefisien Corrected 

Aitem – Total Correlation < 0,3, maka dinyatakan tidak valid 

b) Sebanyak 30 aitem (nomor 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32) mempunyai 

koefisien Corrected Aitem – Total Correlation > 0,3, maka 

dinyatakan valid. 

Kemudian dilakukan uji validitas putaran kedua dengan 

menghapus aitem yang tidak valid, hasilnya tidak ada aitem yang 

mempunyai koefisien Corrected Aitem – Total Correlation < 0,3, artinya 

aitem yang di uji validitas pada putaran kedua sudah valid semua. 
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Tabel 2. Komposisi Sebaran Aitem Skala Agresivitas 

Aspek Indikator 

No Sebaran Aitem 

Jumlah Valid Gugur 

fav unfav fav 

Agresi fisik 
Memukul  1, 17 9, 25  4 

menendang 2, 18 10, 26  4 

Agresi 

verbal 

Mengumpat  3, 19 11, 27  4 

Penolakan  4, 20 12, 28  4 

Marah  
Temperamental  5, 21 13, 29  4 

Cepat marah  6, 22 14, 30  4 

Permusuhan 
Curiga  7 15, 31 23 4 

Menang sendiri 24 16, 32 8 4 

Total 14 16 2 32 

 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan salah satu persyaratan yang harus 

dilakukan selain validitas agar suatu alat ukur dapat dikatakan baik. 

Reliabilitas alat ukur dapat diketahui jika alat ukur tersebut mampu 

menunjukkan hasil pengukuran yang relatif sama bila dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Azwar, 2012). 

 Azwar (2012) juga menjelaskan bahwa reliabilitas dinyatakan 

oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentan 0 sampai 

dengan 1,00 semakin koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 artinya 

semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, namun jika koefisien 

reliabilitasnya mendekati angka 0 artinya semakin rendah tingkat 

reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas pada skala agresivitas yang terdiri dari 30 aitem 

yang valid menunjukkan hasil Cronbach’s Alpha 0,956 dimana hasil 

tersebut mendekati angka 1,00 artinya skala agresivitas mempunyai 

reliabilitas yang baik. 

 

2. Skala Dukungan Keluarga 

a. Definisi Operasional 

Dukungan keluarga adalah dukungan yang diberikan oleh keluarga 

dalam bentuk perhatian, nasehat, kasih sayang penerimaan terhadap anggota 

keluarga lainnya. Dukungan yang diterima diharapkan dapat membantu 

individu beradaptasi dengan kejadian-kejadian hidup yang dialaminya agar 
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individu menjadi sejahtera. Sehinnga pengemudi ojek online yang menerima 

dukungan merasa diperhatikan, dihargai dan disayangi. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Skala dukungan keluarga diukur menggunakan teori Johnson dan 

Johnson (1991), berdasarkan pengembangan aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Dukungan Emosional 

2) Dukungan Penghargaan 

3) Dukungan Alat (Instrumental) 

4) Dukungan Informatif 

Skala ini terdiri dari 16 aitem favorable dan 16 aitem unfavorable 

dengan 8 aitem mengukur aspek dukungan emosional, 8 aitem mengukur 

aspek dukungan penghargaan, 8 aitem mengukur aspek dukungan 

instrumental, dan 8 aitem mengukur aspek dukungan informatif. Distribusi 

aitem untuk skala dukungan keluarga adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Blue Print Skala Dukungan Keluarga 

Aspek Indikator 

No Sebaran 

Aitem Jumlah 

Fav  Unfav 

Dukungan 

emosional 

Empati 1,   17 9, 25 4 

Perhatian  2,  18 10, 26 4 

Dukungan 

penghargaan 

Memberikan 

pujian 
3,  19 11, 27 4 

Memberikan 

hadiah 
4,  20 12, 28 4 

Dukungan 

instrumental 

Material  5,  21 13, 29 4 

Dukungan nyata 6,  22 14, 30 4 

Dukungan 

informatif 

Saran  7,  23 15, 31 4 

Pemecahan 

masalah 
8, 24 16, 32 4 

Total 16 16 32 
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Skala Dukungan keluarga ini terdapat empat pilihan jawaban yang 

menunjukkan frekuensi dari pernyataan yang diberikan oleh subjek. Empat 

pilihan jawaban tersebut adalah: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

Penilaian dalam skala ini dilakukan berdasarkan skala likert, yaitu 

akan mendapatkan nilai 1 jika jawaban sangat tidak setuju, nilai 2 untuk 

jawaban tidak setuju, nilai 3 untuk jawaban setuju, dan nilai 4 untuk jawaban 

sangat setuju. Nilai pada setiap pilihan jawaban tersebut berlaku untuk 

pernyataan yang favorable. 

Penilaian untuk pernyataan unfavorable adalah kebalikannya, yaitu 

akan mendapatkan nilai 4 jika jawaban sangat tidak setuju, nilai 3 untuk 

jawaban tidak setuju, nilai 2 untuk setuju, dan nilai 1 untuk jawaban sangat 

setuju. Total nilai didapatkan dari jumlah keseluruhan nilai aitem yang dipilih 

subjek. Semakin tinggi total nilai yang diperoleh menunjukkan semakin 

tinggi tingkat dukungan keluarga subjek. Namun sebaliknya, jika semakin 

rendah total nilai yang diperoleh maka semakin rendah tingkat dukungan 

keluarga subjek. 

 

c. Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Validitas ini dilakukan sebelum alat ukur disebarkan kepada 

subjek yang telah ditetapkan. Uji validitas merupakan pengujian terhadap 

aitem pada alat ukur. Azwar (2012) menjelaskan bahwa validitas terbagi 

menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi 

merupakan sejauh mana aitem-aitem dalam alat ukur dapat mencakup 

keseluruhan kawasan isi yang akan diukur oleh alat ukur tersebut. 

Sementara validitas konstruk adalah sejauh mana alat ukur mengukur 

konstruk teoritis yang akan diukur. 

Suryabrata (2005) menjelaskan validitas alat ukur merupakan 

sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang diharapkan untuk diukur, 

secara populer orang melihatnya dari tiga arah, yaitu: dari arah isi yang 

diukur, dari arah kriteria alat ukur, dan dari arah rekaan teoritis 

(construct) alat ukur. 
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Uji validitas pada penelitian ini dinyatakan secara empirik oleh 

koefisien validitas, dimana menurut Azwar (2012) aitem-aitem dalam alat 

ukur penelitian dapat dikatakan valid jika memiliki korelasi aitem skor 

total ≥ 0,3. Berdasarkan hasil uji validitas Corrected Aitem – Total 

Correlation Skala Dukungan Keluarga yang berisi 32 aitem. Diperoleh 

hasil bahwa tidak ada aitem yang mempunyai koefisien Corrected Aitem 

– Total Correlation < 0,3, artinya seluruh aitem mempunyai koefisien 

Corrected Aitem – Total Correlation > 0,3, maka dinyatakan valid semua. 

 

Tabel 4. Komposisi Sebaran Aitem Skala Dukungan Keluarga 

Aspek Indikator 
No Sebaran Aitem 

Jumlah 
Fav  Unfav 

Dukungan 

emosional 

Empati 1,   17 9, 25 4 

Perhatian  2,  18 10, 26 4 

Dukungan 

penghargaan 

Memberikan 

pujian 
3,  19 11, 27 4 

Memberikan 

hadiah 
4,  20 12, 28 4 

Dukungan 

instrumental 

Material  5,  21 13, 29 4 

Dukungan 

nyata 
6,  22 14, 30 4 

Dukungan 

informatif 

Saran  7,  23 15, 31 4 

Pemecahan 

masalah 
8, 24 16, 32 4 

Total 16 16 32 

 

2) Uji Reliabilitas 

Selain uji validitas, uji reliabilitas merupakan salah satu 

persyaratan yang harus dilakukan agar suatu alat ukur dapat dikatakan 

baik. Reliabilitas alat ukur dapat diketahui jika alat ukur tersebut mampu 

menunjukkan hasil pengukuran yang relatif sama bila dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Azwar, 2012). 
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 Azwar (2012) juga menjelaskan bahwa reliabilitas dinyatakan 

oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentan 0 sampai 

dengan 1,00 semakin koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 artinya 

semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, namun jika koefisien 

reliabilitasnya mendekati angka 0 artinya semakin rendah tingkat 

reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas pada skala dukungan keluarga yang terdiri dari 

32 aitem yang valid menunjukkan hasil Cronbach’s Alpha 0,929 dimana 

hasil tersebut mendekati angka 1,00 artinya skala agresivitas mempunyai 

reliabilitas yang baik. 

D. Uji Prasyarat Dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukan uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data 

yang terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test dengan 

kaidah apabila p > 0,05 maka sebaran dinyatakan normal dan jika p < 0,05 

maka sebaran dinyatakan tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas 

menggunakan program Statistic Package for Social Science for Windows 

(SPSS) 20. 

Perhitungan uji normalitas sebaran skala agresivitas menggunakan 

Kolmogrov-Smirnov diperoleh signifikansi p = 0,00 (p < 0,05) artinya sebaran 

data dinyatakan memiliki distribusi tidak normal. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-Smirnova 

Keterangan 
Statistic Df Sig. 

Agresivitas 0,158 100 0,000 Tidak Normal 

Sumber : Output Statistic Program SPSS 20. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas (dukungan keluarga) 

dengan variabel tergantung (agresivitas). Kedua variabel dikatakan memiliki 

hubungan yang linier apabila memiliki nilai signifikan > 0,05, begitupun 

sebaliknya apabila nilai signifikan < 0,05 maka hubungan kedua variabel 

dinyatakan tidak linier. 
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Berdasarkan hasil uji linieritas antara dukungan keluarga dengan 

agresivitas menunjukkan nilai signifikan = 0,989 (p > 0,05) artinya ada 

hubungan yang linier antara variabel dukungan keluarga dengan agresivitas. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Linieritas 

Variabel F Sig. Keterangan 

Dukungan Keluarga - Agresivitas  0,492 0,989 Linier 

Sumber : Output Statistic Program SPSS 20. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang mudah dipahami dan diinterpretasi. Sehingga, alat ukur yang dibuat pada 

skala yang disajikan akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan uji hipotesis akan dilakukan uji asumsi 

terlebih dahulu yang berupa uji normalitas dan uji linieritas. Dalam penelitian ini 

menggunakan statistic non parametric. Karena data yang telah diuji prasyarat 

tidak berdistribusi normal dan linier. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan keluarga dengan agresivitas menggunakan teknik 

korelasi spearman’s rho yaitu uji statistika yang ditunjukkan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel yang berskala ordinal. Analisis data 

dilakukan menggunakan program Statistic Package for Social Science for 

Windows (SPSS) 20. Kaidah uji signifikan hasil uji korelasi adalah jika p<0,01 

maka terdapat hubungan yang sangat signifikan, jika p>0,05 artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan. 

 


