
BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.01. Hasil Penelitian

5.01.01. Uji asumsi

Sebelum  melakukan  analisis  korelasi  product  moment  untuk  menguji

hipotesis, peneliti terlebih dahulu melaksanakan uji asumsi yang menyangkut uji

normalitas  dan uji  linearitas.  Melalui  uji  normalitas ini  dapat  diketahui  apakah

distribusi kedua variabel tersebut normal atau tidak.

a. Uji normalitas

Pengujian  normalitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  program

Statistical  Packages  for  Social  Sciences  (SPSS) versi  18.  Penghitungan

dilakukan  dengan  menggunakan  Kolmogorov-Smirnov  Test.  Distribusi  data

normal ditunjukkan apabila taraf signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hasil uji normalitas pada variabel perilaku agresiremaja menunjukkan hasil

K-S Z sebesar 0,502 dengan p > 0,05. Hal ini menandakan bahwa skor perilaku

agresi berdistribusi normal. Uji normalitas pada variabel adiksi pada game online

menghasilkan skor K-S Z sebesar 0,732 dengan  p > 0,05. Hal ini menandakan

bahwa skor adiksi terhadap game online berdistribusi normal. Hasil uji normalitas

dapat dilihat pada lampiran D-1

b. Uji linearitas

Berdasarkan hasil pengujian linearitas antara adiksi pada game online dan

perilaku agresi remaja diketahui bahwa nilai F adalah 18,544 dengan nilai p<0,01

yang berarti bahwa hubungan antara adiksi pada  game online dengan perilaku

agresi remaja memiliki hubungan yang linier. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada

lampiran D-2
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5.01.02. Uji hipotesis

Setelah melakukan tahap uji asumsi, tahap selanjutnya adalah melakukan

uji  hipotesis  dengan  menggunakan  program  SPSS.  Teknik  korelasi  yang

digunakan dalam uji hipotesis ini adalah korelasi  product moment dari Pearson.

Uji korelasi product moment menghasilkan nilai korelasi positif sebesar 0,573 dan

nilai  p < 0,01 yang berarti antara variabel adiksi pada game online dan perilaku

agresi remaja berkorelasi secara sangat signifikan

Hasil ini berarti bahwa hipotesis “Terdapat hubungan positif antara adiksi

terhadap  game  onlineberbasis  kekerasan  dengan  perilaku  agresi  remaja”

diterima.

5.02. Pembahasan.

Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  koefisien  korelasi  product

momentantara adiksi pada game online dengan perilaku agresi remaja yaitu rxy =

0,573 dengan p <0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian “terdapat

hubungan positif antara adiksi terhadap game onlineberbasis kekerasan dengan

perilaku agresi” diterima. Semakin kuat adiksi pada game online maka semakin

tinggi perilaku agresi pada remaja, begitu pula sebaliknya semakin lemah adiksi

pada  game online  berbasis  kekerasan  maka  semakin  rendah  perilaku  agresi

pada remaja.

Hasil  ini  sesuai  dengan  pendapat  dariBushman  (2001,  h.357)  di  dalam

penelitiannya yang mengatakan bahwa permainan video games terutama yang

berkonten  kekerasan  dapat  meningkatkan  perilaku  agresi  terutama  jika

dimainkan secara terus-menerus. Begitu pula dengan pendapat dariGentile dkk

(2004,  h.7)  yang  mengungkapkan  bahwa  bermain  video  games  dapat

meningkatkan perilaku agresi, meningkatkan kognisi agresi, meningkatkan emosi

agresi, meningkatkan gairah psikologis, dan mengurangi perilaku prososial.
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Adiksi pada game online  dapat mempengaruhi perilaku agresi seseorang.

Game online jenis apapun terutama  game online  dengan konten kekerasan di

dalamnya  dapat  diakses  menggunakan  media  komputer  maupun  smartphone

yang dimiliki oleh hampir seluruh remaja. Remaja yang mengalami adiksi  game

onlinedengan  konten  kekerasan  akan  menghabiskan  berjam-jam  waktunya  di

depan  layar,  dan  secara  tidak  sadar  akan  terekam  ke  memori  alam  bawah

sadarnya dan dapat muncul ketika ada stimulus yang memancingnya.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sumbangan  efektif  (SE) yang

diberikan  dari  hasil  penelitian  ini  sebesar  32,8%,  sisanya  67,2%  merupakan

faktor  lain.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  adiksi  pada  game  online

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku agresi seseorang. Hal

ini  sesuai  dengan  perilaku  yang ditunjukkan  oleh  remaja  yang  peneliti  amati,

ketika  mereka  sedang  bermain  mengalami  gangguan  atau  kalah  dalam

permainan mereka berteriak, marah, serta menghina player lain baik itu di dalam

game online maupun di luar game online. Peneliti juga menyaksikan jika remaja

sering mengetik kata kotor, menghina, serta memaki player lain di dalam game

online. Hal tersebut seperti yang dialami peneliti  ketika sedang bermain  game

online terhalangi atau mendapatkan gangguan, peneliti menunjukkan rasa marah

peneliti  dengan  cara  berteriak,  berkata  kotor,  menghina,  serta  membanting

barang yang berdekatan dengan peneliti. Hal ini menunjukkan hubungan antara

adiksi pada game online dengan perilaku agresi remaja.

Hasil  mean  empirik  (ME)  perilaku  agresi  remaja  adalah  66,85  dengan

standar deviasi  (SD)  sebesar 13,53. Maka terdapat lima orang dengan perilaku

agresi rendah, 25 orang dengan perilaku agresi sedang, dan 10 orang dengan

perilaku agresi tinggi.
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Hasil  mean  empirik  (ME)  untuk  adiksi  pada  game online  adalah  46,95

dengan standar deviasi (SD) sebesar 10,03 Maka terdapat enam orang dengan

adiksi  pada  game online  rendah,  27  orang dengan  adiksi  pada  game online

sedang, tujuh orang dengan adiksi pada game online tinggi.

Hasil  dari  perhitungan  korelasi  antara  setiap  aspek-aspek  adiksi  game

online  berbasis kekerasan dengan agresi remaja yang pertama adalah korelasi

antara  aspek  salience  dengan  agresi  remaja  menunjukkan  nilai  rx1y =  0,531

dimana p<0,01. Hal ini menunjukkan makna jika aspek salience memiliki korelasi

positif  yang  sangat  signifikan  dengan  agresi  remaja.  Hal  ini  sejalan  dengan

penelitian yang dilakukan oleh Mcpherson (2009) yang mengungkapkan bahwa

salience memiliki pengaruh yang besar pada agresi remaja secara individual dan

akan lebih besar pengaruhnya kepada agresi remaja yang berkelompok.

Kedua  adalah  korelasi  antar  aspek  tolerance dengan  agresi  remaja

menunjukkan nilai rx2y = 0,340 dengan p<0,05. Hal ini menunjukkan jika aspek

tolerance memiliki korelasi positif yang signifikan dengan agresi remaja. Hal ini

sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shorey,  dkk  (2016)  yang

mengungkapkan jika tolerance dapat mempengaruhi tingkat agresi seseorang.

Ketiga  adalah  korelasi  antar  aspek  withdrawaldengan  agresi  remaja

menunjukkan nilai rx3y = 0,436 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan jika aspek

withdrawal memiliki korelasi positif yang sangat signifikan dengan agresi remaja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bowker, dkk (2011) yang

mengatakan jika orang yang memiliki tingkat withdrawal yang tinggi baik itu pada

remaja pria maupun wanita memiliki pengaruh pada agresi remaja.

Keempat  adalah  korelasi  antar  aspek  relapse  dengan  agresi  remaja

menunjukkan nilai  rx4y  = 0,471 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan jika aspek
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relapse memiliki korelasi positif yang sangat signifikan dengan agresi remaja. Hal

ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Baars,  dkk  (2011)  yang

menyimpulkan  jika  relapse  sangat  jelas  memiliki  hubungan  dengan  agresi

seseorang.

Kelima  adalah  korelasi  antar  aspek  conflict  dengan  agresi  remaja

menunjukkan nilai  rx5y  = 0,496 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan jika aspek

conflict memiliki korelasi positif yang sangat signifikan dengan agresi remaja. Hal

ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Horowitz,  dkk  (2006)  yang

menyimpulkan jika orang yang memilliki conflict akan memiliki emosi yang tinggi

dan menunjukkan perilaku agresif.

Keenam  adalah  korelasi  antar  aspek  problem  dengan  agresi  remaja

menunjukkan nilai  rx6y  = 0,379 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan jika aspek

problem  memiliki  korelasi  positif  yang sangat signifikan dengan agresi remaja.

Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pouwels  dan  Cilessen

(2012)  yang  menyimpulkan  jika  problem  merupakan  salah  satu  aspek  yang

mengawali munculnya agresi

Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  kelemahan  yang  dapat  mempengaruhi

penelitian diantaranya adalah :

1. Mayoritas  subjek  lebih  fokus  kepada  permainannya  ketika  menjawab

kuesioner  sehingga  subjek  tidak  bisa   konsenstrasi  dalam  menjawab

kuesioner. 

2.  Skala  yang  digunakan  merupakan  terjemahan  dari  skala  yang  berbahasa

inggis,  jadi  ada  kemungkinan  perbedaan  pengartian  dari  apa  yang

dimaksudkan sebenarnya.
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