BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab V ini berisi simpulan dari pelaksanaan penelitian juga implikasi
dan saran bagi berbagai pihak juga bagi penelitian selanjutnya.
A. Simpulan
Dari penelitian yang dilakukan kita mendapatkan data
mengenai properti psikometri dari model pengukuran Verbal
Aggressiveness Scale unidimensional dan multidimensioanl. Data
yang didapatkan memberitahu kita bahwa kedua model memiliki
reliabilitas aplha dan reliabilitas konstruk yang tergolong tinggi (>
0,7). Ini berarti H1 dan H2 diterima yang menunjukan bahwa kedua
model pengukuran merupakan model pengukuran yang reliabel,
memiliki keandalan dan akan cenderung menghasilkan hasil yang
sama apabila digunakan berulang-ulang.
Kemudian dari data yang didapatkan, kita mengetahui
bahwa model VAS multidimensional merupakan model yang lebih
baik dibandingkan model VAS unidimensional. Hal ini terlihat dari
nilai standardized factor loading pada model VAS
multidimensional yang lebih tinggi dan setiap item/indikatornya
berkontribusi baik pada variabel latennya. Sementara pada model
unidimensional item-item unfavorable memiliki nilai kontribusi
yang buruk pada variabel latennya. Selanjutnya dilihat dari indeks
kecocokan model, model VAS multidimensional merupakan model
yang lebih fit terhadap data dibandingkan dengan VAS
unidimensional. Dengan ini maka disimpulkan bahwa H3 ditolak
dan H4 diterima yang menunjukan bahwa model Multidimensional
fit sedangkan model Unidimensional tidak.
Selanjutnya alat ukur VAS mengukur agresi verbal secara
umum sehingga dapat berguna dalam membedakan pengaruh media
sosial terhadap perilaku agresi verbal seseorang. Tetapi di satu sisi
hal ini membuat VAS kurang relevan apabila digunakan untuk
mencari tahu bagaimana perilaku agresi verbal seseorang dalam
konteks spesifik seperti media sosial. Hal ini dapat diatasi dengan
memberikan konteks yang lebih spesifik pada item-item VAS,
karena item-item pada VAS disusun dengan mempertimbangkan
konteks apa, kapan dan dimana (Infante & Wigley, 1986).
Berdasarkan penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa
model pengukuran VAS multidimensional merupakan model
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pengukuran yang lebih valid dan reliabel diabndingkan VAS
unidimensional. Hal ini juga menandakan bahwa dalam alat ukur
VAS memiliki dua dimensi yang mengukur dua konstruk yang
berbeda (Levine et al., 2004). Oleh karena itu disarankan pada
peneliti yang akan mengukur agresi verbal menggunakan VAS
untuk hanya melakukan skoring pada 10-item favorable yang
mengukur dimensi agresi verbal. Kemudian untuk penggunaan
VAS pada konteks tertentu yang lebih spesifik seperti media sosial
maka dapat dilakukan modifikasi pada item-item VAS dengan
menambahkan konteks yang lebih spesifik.
B. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi bagi penelitian selanjutnya
berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya

melakukan uji validitas faktorial dengan
CFA, tetapi juga melakukan uji EFA untuk
memastikan kemungkinan adanya model lain
pada VAS.
2. Bagi peneliti yang akan mengukur agresi
verbal menggunakan VAS disarankan hanya
melakukan skoring pada 10-item favorable
yang mengukur dimensi agresi verbal.
3. Alat ukur VAS perlu dimodifikasi apabila
akan digunakan pada konteks yang lebih spesifik
seperti media sosial.
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