
 

29 
 

69 

58 

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Pretest Posttest

Children Inventory of Anger (ChIA) 

Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa kuantitatif. Analisa 

data dilakukan dengan dua cara, yang pertama yakni dengan menggunakan analisa 

kuantitatif deskriptif menggunakan media grafik yaitu dengan melihat skor yang 

dimiliki partisipan sebelum dan setelah diberikan tritmen. Grafik tersebut 

disajikan dalam dua versi berdasarkan data yang disajikan, yakni grafik untuk 

skor total dan grafik untuk skor tiap subskala yang dimiliki partisipan, serta grafik 

skor pada masing-masing item di tiap subskalanya. Analisis yang kedua adalah 

secara statistik dengan melakukan uji paired sample t-Test menggunakan rumus 

Wilcoxon untuk melihat perubahan reaksi emosi marah setelah tritmen diberikan. 

C. Hasil Penelitian 

Data penelitian yang telah didapat, lalu dilakukan analisis secara kuantitatif 

dengan menggunakan analisis deskriptif menggunakan media grafik dan uji 

paired sample t-Test. Pertama akan disajikan hasil penelitian secara deskriptif 

kuantitatif, dan selanjutnya secara analisis kuantitatif uji paired sample t-Test. 

1. Analisis Kuantitatif Deskriptif 

Hasil penelitian secara deskriptif berupa media grafik dengan melihat 

skor skala ChIA yang diperoleh partisipan sebelum dan sesudah diberikan 

tritmen terapi kognitif perilaku. Grafik tersebut dikaji berdasarkan skor total 

skala ChIA, skor per subskalanya, dan skor pada masing-masing item di 

setiap subskalanya. 

a. Analisis Kuantitatif Deskriptif Total Skor ChIA 

Berikut ini tersaji grafik berdasarkan skor total skala ChIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik total skor ChIA pretest dan posttest 
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

penurunan skor ChIA, yaitu dari skor pretest 69 (kategori clinically 

significant) menjadi 58 (kategori average anger) untuk skor posttestnya. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan 11 angka dari 

hasil pretest dengan hasil posttest. 

Saat pemberian skala ChIA terhadap partisipan (FP) untuk 

pengetesan sebelum tritmen (pretest), kondisi fisiknya terlihat sehat 

sehingga mendukung untuk melaksanakan tes. FP diminta mengisi 

lembar ChIA berdasar apa yang dirasakan pada situasi yang berbeda-

beda sesuai dengan yang tertulis di item-item pertanyaan ChIA. FP 

terlihat memahami instruksi, hal ini tampak dari perilakunya yang segera 

mengisi identitas kemudian mulai membacanya. FP meminta peneliti tidak 

terlalu dekat dengannya selama proses pengerjaan skala. Dia 

menyatakan lebih nyaman mengerjakan tes ini bila tidak dilihat atau 

diawasi. Peneliti mempersilakan partisipan duduk sendiri dan peneliti 

pindah ke meja lain sambil tetap melakukan pengamatan kepada 

partisipan dari meja sebelah. 

Pada saat awal-awal dilakukannya pretest, partisipan menanyakan 

kepada peneliti mengenai hasil tes tersebut apakah akan diberitahukan 

kepada ibu atau guru. Kemudian peneliti menjelaskan kepada partisipan 

bahwa hasil yang dikerjakan partisipan tidak akan diberitahukan kepada 

orangtua atau pihak sekolah. Setelah peneliti memberikan penjelasan 

bahwa yang akan mengetahui hasilnya hanya partisipan dan peneliti, 

reaksi yang dimunculkan partisipan adalah mengganti beberapa jawaban 

atas pekerjaan yang telah dilakukannya. 

Partisipan sempat menanyakan apakah boleh mengosongkan 

jawaban, bila situasi tersebut belum pernah dialaminya (pada item nomor 

14 dan 28). Partisipan diijinkan mengosongkan jawaban bila benar-benar 

tidak mempunyai gambaran  berdasar pengalamannya tentang situasi 

yang tertulis pada item-item tersebut. FP terlihat fokus dan tidak 

berkomentar saat mengerjakan sampai dengan selesai dalam waktu 12 

menit. 

Terapi kognitif perilaku ini dilaksanakan enam sesi pertemuan 

dengan jadwal yang telah disepakati FP bersama terapis. Jadwal yang 

disepakati dapat dilaksanakan dengan baik walau ada satu sesi yang 



 

31 
 

mundur pelaksanaannya dikarenakan partisipan mengikuti pekan 

Ulangan Tengah Semester. Selain itu, pada sesi keempat, partisipan 

sempat mundur satu hari dari jadwal dikarenakan sakit batuk. 

Komunikasi antara terapis dan partisipan dapat berjalan dengan 

efektif selama penerapan modul pada tiap-tiap sesinya sehingga seluruh 

sesi dapat terselesaikan dengan baik. Seringkali sesi berjalan lebih lama 

dari waktu yang ditetapkan. Perencanaan awal untuk durasi waktu terapi 

pada tiap sesinya adalah semula berkisar 1,5 jam berkembang menjadi 2 

jam sampai dengan 2,5 jam. Hal ini sering disebabkan partisipan 

bercerita tentang kegemarannya mengoleksi gambar motor sport di saat 

jeda istirahat dan sulit dihentikan untuk kembali ke materi terapi. 

Saat pemberian informed consent sebelum tritmen dilakukan, Ibu 

FP menyanggupi untuk ikut serta aktif memberikan dukungan pada 

proses terapi, terutama terhadap tugas-tugas FP di rumah. Saat sesi 

tritmen sudah berjalan, ibu FP harus menginap di rumah sakit karena 

mengalami perawatan kemoterapi. Hal ini membuat terapis perlu 

melakukan telepon kepada FP untuk mengingatkan FP agar tidak lupa 

mengerjakan PRnya. Secara keseluruhan kondisi Ibu FP yang sakit tidak 

memberikan pengaruh pada FP dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.  

Segera setelah enam sesi selesai dilaksanakan, FP kembali 

diberikan skala ChIA untuk diisikan guna melihat hasil skor posttest. 

Instruksi saat pengetesan, sama dengan pemberian skala ChIA sebelum 

dilaksanakan terapi. FP terlihat memahami dan mulai mengisi identitas 

dan mengerjakan skala ChIA kembali. FP kembali meminta peneliti tidak 

melihat proses FP menjawab di lembar ChIA. Peneliti menyetujui namun 

tetap duduk di meja yang sama dengan partisipan. 

FP selama mengerjakan lembar ChIA tampak tenang dan 

memberikan respon jawaban cukup cepat. Namun saat nomor 4 FP 

bertanya “apakah ada penghapus?” kemudian peneliti menyampaikan 

bahwa bila ingin mengganti jawaban cukup silang saja jawaban yang 

salah, lalu lingkari jawaban pengganti yang sesuai. Kondisi seperti ini 

terulang kembali saat partisipan menjawab item nomor 6 dan nomor 14. 

b. Analisis Kuantitatif Deskriptif Skor Per Subskala dari ChIA 

Terdapat empat subskala pada skala ChIA, yakni frustrasi (FRUST), 

agresi fisik (PHYS), hubungan dengan teman sebaya (PEER), dan 
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hubungan dengan figur otoritas (AUTH). Berikut ini disajikan grafik 

dinamika perubahan skor reaksi tingkat kemarahan pada tiap-tiap 

subskala yang dimiliki partisipan: 

1) Skor subskala FRUST pretest dan posttest 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik skor subskala FRUST pretest dan posttest 

Dari grafik terlihat bahwa terdapat penurunan 9 angka pada 

subskala frustrasi yaitu hasil pretest sebesar 67 dan posttestnya 58. 

Saat mengerjakan pretest pada nomor 28 yang mencerminkan 

perasaan frustrasi, partisipan sempat menanyakan “apakah boleh 

dikosongkan karena belum pernah mengalami?”. Kemudian 

disampaikan oleh peneliti bahwa respon yang diberikan tidak selalu 

terhadap peristiwa yang pernah dialami namun bisa juga terhadap 

persitiwa yang dibayangkan oleh partisipan berdasarkan 

pengalamannya, terlihat dia kembali melanjutkan pekerjaannya 

dengan mengisi item tersebut. 

2) Skor subskala PHYS pretest dan posttest 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik skor subskala PHYS pretest dan posttest 

Dari grafik terlihat bahwa terjadi penurunan 8 angka pada 

subskala agresi fisik (PHYS) yaitu hasil pretest sebesar 65 dan 



 

33 
 

68 

58 

56

58

60

62

64

66

68

70

Pretest Posttest

Peer Relationships (PEER) 

63 

54 

52

54

56

58

60

62

64

Pretest Posttest

Authority Relations (AUTH) 

posttestnya 57. Pada waktu merespon subskala ini, partisipan terlihat 

bergumam sendiri serta memukul pahanya. Beberapa kali 

menggoyang-goyangkan kaki dengan agak cepat (saat partisipan 

membaca item nomor 36 dan 37). 

3) Skor subskala PEER pretest dan posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik skor subskala PEER pretest dan posttest 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan 10 

angka pada subskala PEER yaitu hasil pretest sebesar 68 dan 

posttestnya 58. Saat sedang mengerjakan subskala ini, partisipan 

terlihat tersenyum-senyum bahkan kadang tertawa sendiri sambil 

menulis jawabannya (tampak saat menjawab item nomor 33). 

4) Skor subskala AUTH pretest dan posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik skor subskala AUTH pretest dan posttest 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan 9 

angka pada subskala AUTH yaitu hasil pretest sebesar 63 dan 

posttestnya 54. Selama mengerjakan item-item subskala ini 
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partisipan tampak diam, hanya kakinya bergoyang-goyang sepanjang 

mengerjakan seluruh item. 

Secara keseluruhan skor ChIA yang dihasilkan partisipan 

mengalami penurunan dari sebelum dan setelah diberikan tritmen yakni 

dari 69 menjadi 58. Berarti terjadi penurunan emosi marah dari sebelum 

dan setelah diberikan tritmen. Dari grafik skor per subskala ChIA 

keempat-empatnya mengalami penurunan skor. Berikut tabel 

penjelasannya: 

 

Tabel 4 Skor ChIA (Total dan Masing-masing Subskala) Pretest dan 

Posttest 

Skor ChIA Pretest Posttest 

Subskala Frustration 67 58 
Subskala Physical Aggression 65 57 
Subskala Relationship 68 58 
Subskala Authority 63 54 

Total Skor ChIA 69 58 

 

2. Analisis Kuantitatif Uji Paired Sample t-Test 

Uji ini dilakukan untuk melihat perubahan tingkat reaksi marah yang 

dimiliki partisipan setelah diberikannya tritmen. Pada analisis kuantitatif ini 

juga akan dilakukan terhadap total skor ChIA dan pada masing-masing 

subskala dari ChIA, berikut paparan hasilnya: 

a. Analisis Kuantitatif Uji Paired Sample t-Test pada Totar Skor ChIA 

Uji ini dilakukan untuk melihat perubahan tingkat reaksi marah yang 

dimiliki partisipan setelah diberikannya tritmen. Pada pengujian statistik 

paired sample t-Test rumus Wilcoxon didapatkan nilai Z sebesar -4,426 

dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai 

signifikansi 0,000<0,01 maka hal ini berarti ada perbedaan yang sangat 

signifikan reaksi marah yang dirasakan partisipan antara sebelum dan 

sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. Hasil ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan ChIA (total empat subskala), 

memiliki signifikansi yang sangat signifikan untuk perbedaan reaksi emosi 

marah yang dirasakan partisipan, antara sebelum dan sesudah 

diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. 
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Perbedaan hasil tersebut adalah reaksi kemarahan menurun 

setelah diberikan tritmen, yang ditunjukkan dengan nilai mean pretest 

sebesar 3,08 dan posttestnya sebesar 2,49. Berikut tabel analisanya: 

 

Tabel 5 Wilcoxon Signed Ranks Test (ChIA Posttest-Pretest) 

 ChIA Posttest – ChIA Pretest 

Z -4,426 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

Berdasarkan hasil temuan ini, maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi “Ada 

penurunan emosi marah pada remaja Asperger setelah mendapatkan 

terapi kognitif perilaku dibandingkan sebelum mendapatkan terapi” 

terbukti atau dapat diterima pada taraf signifikansi 1%. Berdasarkan total 

item sebanyak 39, terdapat 15 item yang tetap (tidak mengalami 

perubahan), 1 item yang mengalami peningkatan skor, dan 23 item yang 

mengalami penurunan skor. 

b. Analisis Kuantitatif Uji Paired Sample T-Test pada Skor Masing-

masing Subskala ChIA 

Pada analisis ini bertujuan untuk melihat perubahan tingkat reaksi 

emosi marah yang dimiliki partisipan setelah diberikannya tritmen, pada 

masing-masing subskala ChIA. Berikut ini akan disajikan hasil dari 

masing-masing subskalanya: 

1) Subskala Frustration (FRUST) 

Pengujian statistik paired sample t-Test rumus Wilcoxon pada 

subskala FRUST didapatkan nilai Z sebesar -2,449 dengan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,014. Karena nilai signifikansi 

0,014<0,05 maka hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan rekasi 

marah yang dirasakan partisipan antara sebelum dan sesudah 

diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada subskala FRUST, memiliki signifikansi yang signifikan 

untuk perbedaan reaksi emosi marah yang dirasakan partisipan, 

antara sebelum dan sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif 

perilaku.  

Perbedaan hasil tersebut adalah reaksi kemarahan pada 

subskala FRUST menurun setelah diberikan tritmen, yang 
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ditunjukkan dengan nilai mean pretest sebesar 2,55 dan posttestnya 

sebesar 2,00. Berdasarkan total item sebanyak 11, terdapat 5 item 

yang memiliki skor tetap (tidak mengalami perubahan), dan 6 item 

yang mengalami penurunan skor. Pada subskala ini tidak ada item 

yang mengalami peningkatan skor. Berikut tabel hasil analisanya: 

 

Tabel 6 Wilcoxon Signed Ranks Test (FRUST Posttest-Pretest) 

 FRUST Posttest – ChIA Pretest 

Z -2,449 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,014 

 

2) Subskala Physical Aggression (PHYS) 

Pengujian statistik paired sample t-Test rumus Wilcoxon pada 

subskala PHYS didapatkan nilai Z sebesar -2,000 dengan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,046. Karena nilai signifikansi 

0,046<0,05 maka hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan rekasi 

marah yang dirasakan partisipan antara sebelum dan sesudah 

diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada subskala PHYS, memiliki signifikansi yang signifikan 

untuk perbedaan reaksi emosi marah yang dirasakan partisipan, 

antara sebelum dan sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif 

perilaku. 

Perbedaan hasil tersebut adalah reaksi kemarahan pada 

subskala PHYS menurun setelah diberikan tritmen, yang ditunjukkan 

dengan nilai mean pretest sebesar 3,67 dan posttestnya sebesar 

3,22. Berdasarkan total item sebanyak 9, terdapat 5 item yang 

memiliki skor tetap (tidak mengalami perubahan), dan 4 item yang 

mengalami penurunan skor. Pada subskala ini tidak ada item yang 

mengalami peningkatan skor. Berikut tabel hasil analisanya: 

 

Tabel 7 Wilcoxon Signed Ranks Test (PHYS Posttest-Pretest) 

 PHYS Posttest – ChIA Pretest 

Z -2,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,046 
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3) Subskala Peer Relationships (PEER) 

Pengujian statistik paired sample t-Test rumus Wilcoxon pada 

subskala PEER didapatkan nilai Z sebesar -2,121 dengan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,034. Karena nilai signifikansi 

0,034<0,05 maka hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan reaksi 

emosi marah yang dirasakan partisipan antara sebelum dan sesudah 

diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada subskala PEER, memiliki signifikansi yang signifikan 

untuk perbedaan reaksi emosi marah yang dirasakan partisipan, 

antara sebelum dan sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif 

perilaku. 

Perbedaan hasil tersebut adalah reaksi kemarahan pada 

subskala PEER menurun setelah diberikan tritmen, yang ditunjukkan 

dengan nilai mean pretest sebesar 3,00 dan posttestnya sebesar 

2,33. Berdasarkan total item sebanyak 9, terdapat 4 item yang 

memiliki skor tetap (tidak mengalami perubahan), dan 5 item yang 

mengalami penurunan skor. Pada subskala ini tidak ada item yang 

mengalami peningkatan skor. Berikut tabel hasil analisanya: 

 

Tabel 8 Wilcoxon Signed Ranks Test (PEER Posttest-Pretest) 

 PEER Posttest – ChIA Pretest 

Z -2,121 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,034 

 

4) Subskala Authority Relations (AUTH) 

Pengujian statistik paired sample t-Test rumus Wilcoxon pada 

subskala AUTH didapatkan nilai Z sebesar -2,333 dengan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,020. Karena nilai signifikansi 

0,020<0,05 maka hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan rekasi 

emosi marah yang dirasakan partisipan antara sebelum dan sesudah 

diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada subskala AUTH, memiliki signifikansi yang signifikan 

untuk perbedaan reaksi emosi marah yang dirasakan partisipan, 

antara sebelum dan sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif 

perilaku. 
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Perbedaan hasil tersebut adalah reaksi kemarahan pada 

subskala AUTH menurun setelah diberikan tritmen, yang ditunjukkan 

dengan nilai mean pretest sebesar 3,20 dan posttestnya sebesar 

2,50.  

Berdasarkan total item sebanyak 10, terdapat 1 item yang 

memiliki skor tetap (tidak mengalami perubahan), 1 item yang 

mengalami peningkatan skor, dan 8 item yang mengalami penurunan 

skor. Berikut tabel hasil analisanya: 

 

Tabel 9 Wilcoxon Signed Ranks Test (AUTH Posttest-Pretest) 

 AUTH Posttest – ChIA Pretest 

Z -2,333 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,020 

Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan (keempat 

subskala ChIA), memiliki signifikansi yang signifikan untuk perbedaan 

reaksi emosi marah yang dirasakan partisipan, antara sebelum dan 

sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kondisi emosi marah partisipan 

yang saat ini tergolong tinggi dan memiliki kategori signifikan klinis. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa partisipan 

sering dijahili oleh teman-temannya di sekolah sehingga membuatnya merasa 

marah. Contoh peristiwa yang membuat FP marah adalah seperti memanggil FP 

dengan sebutan “Wibu” (orang yang tergila-gila dengan segala sesuatu berbau 

Jepang) dan hal ini berkonotasi negatif sehingga partisipan merasa terancam 

harga dirinya, sebagaimana dinyatakan oleh Bhave dan Saini (2009), dan ada 

teman yang mengejek FP, serta membully FP. Hal inilah yang diduga memicu 

kemarahan FP. Sebagaimana dikemukakan Golden, 2003 (dalam Nindita, 2012), 

bahwa pada anak dengan gangguan Asperger mengalami deficit dalam 

keterampilan sosial yang jika tidak dipahami oleh lingkungan maka akan 

membuat anak tersebut memaki ataupun memukul orang lain sebagai ekspresi 

emosi marah. Pendapat serupa dikemukakan Bhave dan Saini (2009), bahwa hal 

yang paling sering dapat menyebabkan munculnya rasa marah adalah ketika 

seseorang menghadapi suatu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang 
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