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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian yang mengangkat fenomena mengenai perbedaan tingkat 

agresivitas anak jalanan yang berada di rumah singgah X dan anak jalanan yang 

berada di rumah singgah Y dua tempat tersebut yang kemudian akan digunakan 

untuk mendukung pengujian hipotesis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian komparatif. Sugiyono (2005) menjelaskan penelitian komparatif 

adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabel dalam penelitian 

ini adalah: 

Dependent variabel    = Tingkat agresivitas 

Independent variabel  = Rumah Singgah  

3.1.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Agresivitas 

Perilaku agresif adalah perilaku mencederai  atau melukai korbannya. 

Dengan demikian, perilaku agresif dapatlah disimpulkan suatu tindakan yang 

ditujukan kepada individu, makhluk, atau benda lain yang bertujuan untuk 

menyakiti individu tersebut secara psikis ataupun mental dalam bentuk perilaku 

fisik ataupun dalam bentuk kata-kata (verbal). 

Pada penelitian ini tinggi rendahnya perilaku agresif anak jalanan melalui 

angket perilaku agresif  disusun berdasarkan 5 aspek  yaitu : 
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a. Egosentris 

Aspek ini terkait seberapa jauh individu mengutamakan kepentingan 

pribadinya dengan menguasai hal-hal yang berada disekitarnya dan menyerang 

orang lain demi mencapai tujuannya. Misalnya remaja bergabung dengan 

kelompok-kelompok tertentu (Widyastuti, 2005). 

b. Superioritas 

Aspek ini terkait terhadap seberapa jauh individu merasa lebih baik 

dibandingkan dengan orang lain sehingga individu tidak mau dianggap rendah 

oleh orang lain dan merasa dirinya benar walaupun melakukan hal-hal 

menyakiti orang lain untuk dapat mencapai tujuannya (Widyastuti, 2005). 

c. Agresi fisik 

Aspek ini terkait terhadap seberapa jauh individu melakukan tindakan 

agresi fisik dengan cara menyakiti ataupun melukai orang lain secara fisik. 

Seperti menampar, menendang, dan lain sebagainya (Berkowitz, 1995). 

d. Agresi verbal 

Aspek ini terkait dengan seberapa jauh agresi yang dilakukan individu 

dengan mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang ditujukan terhadap orang 

lain. Seperti menghina, memfitnah, mengumpat, dan lain sebagainya 

(Berkowitz, 1995). 

e. Prasangka 

Aspek ini terkait dengan seberapa jauh individu memandang negatif 

ataupun beranggapan buruk terhadap sesuatu hal (Koeswara, 1988). 
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2. Rumah Singgah 

Rumah singgah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk 

menampung anak-anak jalanan yang berada di jalanan dan rumah singgah sendiri 

memiliki tujuan untuk dapat membantu para anak jalanan dalam menyelesaikan 

permasalahan dan membantu mencarikan solusi agar mereka dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Identifikasi dan Batasan Populasi 

Populasi pengambilan sampel ini adalah anak jalanan yang berada di 

Surabaya, yang berada di rumah singgah X dan rumah singgah Y di Surabaya 

laki-laki dan perempuan yang berusia 7-15 tahun. 

3.2.2 Teknik dan Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2005), sampling adalah sebagian dari populasi yang 

ditetapkan peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjenis 

nonprobability menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2006). Purposive Sampling dipilih 

karena populasi pada penelitian yang telah diketahui dan diharapkan dengan 

penggunaanya dapat menghindari terjadinya bias pada hasil penelitian  

Kategori pertimbangan  yang digunakan untuk sampel anak jalanan adalah:  

a. Berusia 7-15 tahun. 

b. Anak-anak jalanan yang berada di rumah singgah “X”. 

c. Anak-anak jalanan yang berada di rumah “Y”. 

d. Minimal pendampingan berjalan 2 tahun. 
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Jadi, Data anak jalanan yang akan diteliti oleh peneliti adalah 30 anak 

jalanan dari rumah singgah X dan 30 anak jalanan dari rumah singgah Y. 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Instrumen 

Data-data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner adalah usaha mengumpulkan 

informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab 

secara tertulis pula oleh responden (Nawawi, 1991).  

Kuesioner dipergunakan dalam penelitian ini karena ada beberapa 

pertimbangan, yaitu (Hadi, 1986) : 

a. Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Informasi yang didapatkan dari subyek adalah data yang benar adanya dan 

bersifat obyektif. 

c. Data dapat dikumpulkan dalam waktu singkat 

d. Data dapat diambil dalam jumlah besar sekalipun 

e. Tidak dibutuhkan biaya dan tenaga yang banyak  

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. 

Menururt Nawawi (1991), dalam kuesioner tertutup telah tersedia alternatif 

jawaban yang harus dipilih salah satu di antaranya sebagai jawaban yang paling 

tepat. 

3.3.2 Prosedur 

Angket agresivitas ini diadaptasi dari Widiyastuti (2005) yang terdiri atas 

50 pernyataan yang mewakili 5 aspek agresivitas yaitu Prasangka, Egosentris, 
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Superioritas, Agresi Fisik, dan Agresi Verbal dengan pilihan jawaban Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (TS). 

Favourable aitem akan terdiri dari 25 aitem dan unfavourable aitem juga 

akan terdiri atas 25 aitem. Sebaran aitem untuk angket agresivitas dapat dilihat 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Blueprint Angket Perilaku Agresif 

No Aspek Aitem Jumlah Total 

Favourable Unfavourable 

1 Egosentris 1,11,21,31,41 6,16,26,36,46 10 

2 Superioritas 7,17,27,37,47 2,12,22,32,42 10 

3 Agresi Fisik 3,13,23,33,43 8,18,28,38,48 10 

4 Agresi Verbal 9,19,29,39,49 4,14,24,34,44 10 

5 Prasangka 5,15,25,35,45 10,20,30,40,50 10 

6 Instrument penelitian 25 25 50 

 

3.3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik, antara lain : 

a. Uji Validitas  

Tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat, apakah aitem-

aitem pertanyaan yang digunakan telah benar-benar mengukur variabel 

operasional. Uji validitas juga digunakan untuk melihat apakah dimensi 

pernyataan yang digunakan dalam alat ukur sudah tepat, sehingga skor yang 

didapat pun lebih valid (Azwar, 2008). Validitas angket yang akan digunakan 

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik statistik product 

moment dari Pearson. Data yang didapat akan diuji dengan menggunakan bantuan 
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program SPSS 16.0 for Windows. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan 

nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

Sebelum dilakukan analisis statistik, data hasil penyebaran kuesioner harus 

diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat 

kehandalan dan keabsahan kuisioner. Berikut pengujian yang dilakukan 

Perhitungan mengenai uji validitas, digunakan bantuan program statistik 

SPSS 16.00 for windows. Untuk menentukan kesahihan secara statistik, angka 

korelasi yang diperoleh (rhitung) dibandingkan dengan 0,3.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen egosentris dari variabel 

perilaku agresif (lihat Lampiran 4), seluruh atribut dan aspek yang digunakan 

diketahui bahwa dari 10 aitem pertanyaan terbukti valid karena nilai r hitung lebih 

besar dari nilai 0,3 dengan hasil nilai r hitung valid terkecil adalah sebesar 0,470 

dan nilai terbesar adalah 0,770. 

Hasil pengujian validitas instrumen superioritas dari variabel perilaku 

agresif (lihat Lampiran 4), seluruh atribut dan aspek yang digunakan diketahui 

bahwa dari 10 aitem pertanyaan terbukti valid karena nilai r hitung lebih besar 

dari nilai 0,3 dengan hasil nilai r hitung valid terkecil adalah sebesar 0,486 dan 

nilai terbesar adalah 0,859. 

Hasil pengujian validitas instrumen agresi fisik dari variabel perilaku 

agresif (lihat Lampiran 4), seluruh atribut dan aspek yang digunakan diketahui 

bahwa dari 10 aitem pertanyaan terbukti valid karena nilai r hitung lebih besar 

dari nilai 0,3 dengan hasil nilai r hitung valid terkecil adalah sebesar 0,503 dan 

nilai terbesar adalah 0,766. 
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Hasil pengujian validitas instrumen agresi verbal dari variabel perilaku 

agresif (lihat Lampiran 4), seluruh atribut dan aspek yang digunakan diketahui 

bahwa dari 10 aitem pertanyaan terbukti valid karena nilai r hitung lebih besar 

dari nilai 0,3 dengan hasil nilai r hitung valid terkecil adalah sebesar 0,470 dan 

nilai terbesar adalah 0,818. 

Hasil pengujian validitas instrumen prasangka dari variabel perilaku 

agresif (lihat Lampiran 4), seluruh atribut dan aspek yang digunakan diketahui 

bahwa dari 10 aitem pertanyaan terbukti valid karena nilai r hitung lebih besar 

dari nilai 0,3 dengan hasil nilai r hitung valid terkecil adalah sebesar 0,323 dan 

nilai terbesar adalah 0,710. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

dari variabel perilaku agresif dinyatakan valid (atribut mengukur aspek yang 

sama). Sehingga alat ukur kuisioner tersebut layak digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

b. Uji Reliabitias 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam 

hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang sama. Misal, seseorang yang telah mengisi kuesioner dimintakan mengisi 

lagi karena kuesioner pertama hilang. Isian kuesioner pertama dan kedua haruslah 

sama atau dianggap sama.(Umar, 2008). Melalui uji ini, dapat diketahui 

kehandalan atau stabil dari waktu ke waktu, dikatakan handal jika  Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,6, (Ghozali, 2009).  
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Hasil pengujian reliabilitas (lihat Lampiran 5) untuk instrumen egosentris, 

superioritas, agresi fisik, agresi verbal, dan prasangka dari variabel perilaku 

agresif diperoleh nilai alpha lebih besar dari 0,6. Dan nilai alpha cronbach’s dari 

variabel perilaku agresif secara keseluruhan (0.9679) lebih besar dari 0,6. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur berupa kuisioner tersebut sudah 

reliabel. Sehingga kuisioner dapat digunakan untuk analis selanjutnya. 

3.3.4 Skoring 

Penyataan yang mewakili tiap aspek yang terdapat dalam angket tingkat 

perilaku agresif diwakili dengan alternatif jawaban skala Likert dengan 4 pilihan 

alternatif jawaban mempunyai skor tertentu yang telah diterapkan sebagai berikut: 

Item favourabel : 

a) Sangat Setuju   : 4 

b) Setuju   : 3 

c) Tidak Setuju  : 2 

d) Sangat Tidak Setuju : 1 

Item unfavorabel : 

a) Sangat Setuju   : 1 

b) Setuju   : 2 

c) Tidak Setuju  : 3 

d) Sangat Tidak Setuju : 4 

Jadi, semakin tinggi  skor yang diperoleh dari angket ini maka semakin 

tinggi pula tingkat agresinya. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah skor 

yang diperoleh menunjukkan rendahnya tingkat perilaku agresi yang muncul. 
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3.4 Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis data dan sumber data 

Jenis data dari penelitian ini adalah data interval dimana data tersebut 

didapat dari hasil kuisioner tingkat agresif yang akan disebarkan kepada subyek 

secara langsung. 

3.4.2 Teknik pengambilan data 

Pengambilan data pada anak jalanan ini menggunakan angket namun 

dengan cara membimbing mereka satu demi satu dikarenakan kebanyakan dari 

responden tidak dapat membaca dan menulis ataupun memahami secara benar 

maksud dari pertanyaan angket tersebut.  

3.4.3 Kualifikasi dan jumlah petugas yang terlibat 

Pengambilan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

tenaga surveyor dari rekan dari peneliti sendiri untuk membantu peneliti dalam 

mengambil data. Sebelum surveyor tersebut mengambil data oleh peneliti mereka 

di latih terlebih dahulu mengenai angket yang akan diberikan kepada responden 

agar mereka dapat menguasai angket tersebut dan dapat membantu para 

responden dalam memahami setiap pertanyaan dari angket tersebut. 

3.4.4 Jadwal pelaksanaan pengumpulan data 

Pengumpulan data untuk rumah singgah X dilaksanakan pada setiap sore 

dipinggiran rel kereta api di daerah ambengan dan di salah satu pelataran salah 

satu mall di tengah kota Surabaya. Sedangkan untuk rumah singgah Y 

pengambilan data diambil pada saat mereka berkegiatan di taman prestasi dan di 

daerah dekat rumah singgah Y berada. Proses pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti kepada rumah singgah X dan Y adalah pada bulan Maret peneliti mulai 
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mengumpulkan data mengenai kondisi yang berada di rumah singgah X dan Y 

dan melakukan uji coba alat tes yang digunakan oleh peneliti hingga bulan April. 

Kemudian pada bulan Mei peneliti mulai dengan menjalin raport terlebih dahulu 

dengan anak-anak dari rumah singgah X dan Y baru pada pertengahan Mei 

peneliti mulai mengambil data pada responden sesungguhnya. 

3.5 Analisis Data 

Pada tujuan penelitian ini untuk melihat perbedaan tingkat agresivitas anak 

jalanan yang berada di rumah singgah X dengan anak jalanan yang berada di 

rumah singgah Y. Oleh karena penelitian ini membahas perbedaan, maka metode 

analisisnya menggunakan uji Independent t test.  Sebelum dilakukan uji beda 

Independent t test, ada beberapa asumis yang harus dipenuhi sebagai berikut ; 

a. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data memenuhi 

kurva normal. Hal ini akan dilakukan menggunakan uji non-parametrik 

Kolmogrov-Smirnov. Sebaran data akan dinyatakan normal jika nilai p > 

0.05. (Ghozali,2009) 

b. Uji Homogenitas Varians dilakukan untuk mengetahui Variabel dependen 

harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel 

independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus 

ada homogeneity of variance di dalam cell yang dibentuk oleh variabel 

independen kategorikal. SPSS memberikan test ini dengan nama Levene’s 

test of homogeneity of variance. Jika nilai Levene test signifikan 

(probabilitas < 0.05) maka hipotesis nol akan ditolak bahwa grup memiliki 

variance yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Jadi yang 
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dikehendaki adalah tidak dapat menolak hipotesis nol atau hasil Levene 

test tidak signifikan (probabilitas >0.05). 

Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan tingkat agresivitas anak jalanan 

ditinjau dari intervensi yang berada di rumah singgah X dengan anak jalanan yang 

berada di rumah singgah Y, dengan menggunakan rumus, sebagai berikut: 

        

Keterangan : 

d = Beda mean 

Sd = Standar deviasi 

n = Sampel 

Langkah-langkah pengujian : 

1. Menentukan hipotesis 

H0 : b1 = b2 = 0 tidak ada tingkat agresivitas anak jalanan yang berada di 

rumah singgah X. 

H1: b1  b2  0 ada perbedaan tingkat agresivitas anak jalanan yang 

berada di rumah singgah X. 

2. Level of significant  = 0,05, berarti /2 = 0,025 

3. Melihat nilai thitung dari hasil print out komputer (pengujian data 

menggunakan program SPSS dengan  = 5%). 

4. Membandingkan thitung dengan ttabel 

H0 ditolak bila thitung > ttabel 

H0 diterima bila –ttabel  thitung  ttabel 

nSd

d
t
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Atau jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan  H1 ditolak. Dapat 

diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat agresivitas 

anak jalanan yang berada di rumah singgah X dan rumah singgah Y. 




