
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi  Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilaksanakan sebagai tahapan awal sebelum 

peneliti melakukan penelitian. Tujuan dilaksanakannya orientasi kancah 

penelitian adalah untuk mengetahui keselarasan antara subjek penelitian 

dengan kondisi tempat penelitian. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara fungsi eksekutif dengan perilaku agresi pada remaja laki-

laki di sekolah X. Secara khusus penelitian ini di laksanakan di Sekolah X 

yang berada di Semarang. Sekolah ini merupakan sekolah berbasis agama 

yang terdiri dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak  (TK), Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Sekolah inipun juga terdapat asrama putra dan putri yang 

disediakan untuk siswa siswa yang berada diluar kota Semarang. Sekolah ini 

berdiri pada tanggal 8 September 1980 yang berada dibawah Yayasan 

Pendidikan yang berbasis agama 

Sebelum melakuka penelitian, pada tahap awal peneliti memilih tempat 

dilakukannya penelitian. Adapun pada penelitian ini, subjek yang digunakan 

adalah siswa Sekolah yang berusia 15 hingga 17 tahun di salah satu sekolah 

di Semarang. Sekolah ini sebagai tempat dilakukannya penelitian dipilih oleh 

karena adanya beberapa data yang menunjukkan adanya perilaku agresi 

yang dilakukan oleh siswa-siswa yang ada pada sekolah tersebut. Setelah 

mendapat izin dari sekolah, penelitian dilakukan selama seminggu di sekolah 



tersebut. Selama dilakukannya penelitian, peneliti memperoleh 27 siswa 

sebagai subjek penelitian. 

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal  24-26 Agustus 2018. 

Pengambilan data menggunaan try out terpakai, yaitu pengambilan data 

yang dilakukan hanya sekali dan data tersebut digunakan untuk uji validitas, 

reliabilitas, uji asumsi dan analisis data. Hal ini dikarenakan adanya  

keterbatasan subjek dan terbatasnya waktu penelitian yang diberikan oleh 

pihak sekolah. 

Pengambilan data pada hari pertama di lakukan dengan cara 

mengumpulkan subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian pada suatu 

ruangan dan diberikan angket mengenai perlaku agresi untuk dikerjakan 

bersama secara klasikal. Pada hari pertama terdapat 31 siswa yang sesuai 

dengan kriteria. Pengambilan data dilakukan pada saat jam pelajaran 

dengan menggunakan kelas yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. 

Pengambilan data selanjutnya dilakukan 3 hari setelah pengambilan 

data hari pertama yaitu hari Senin. Pada hari itu terdapat 4 siswa yang tidak 

dapat hadir dimana 2 orang siswa sakit, 1 orang siswa tidak masuk dan 1 

orang siswa sedang berada diluar kota. Dengan demikian maka jumlah 

subjek yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 27 siswa. Dalam 

pengambilan data ini, terdapat 3 alat tes yang dilaksanakan di dalam 3 

ruangan berbeda dimana ruangan pertama adalah ruangan untuk 

mengerjakan digit span, ruangan kedua untuk mengerjakan trail making dan 



ruangan ketiga untuk stroop test. Masing masing ruangan terdapat asisten 

peneliti yang membantu berjalannya proses pengambilan data. Para siswa 

dapat masuk secara bergantian pada masing masing ruangan dengan 

disebutkan namanya oleh peneliti dan setelah mereka selesai dari ketiga 

ruangan tersebut maka siswa dapat kembali keruang kelas masing masing. 

 

C. Uji Skala Penelitian 

1. Skala Perilaku Agresi 

Pengujian validitas dan reliabilitas pada skala perilaku agresi 

dilakukan dengan menggunakan program komputer Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 16.0. Hasil uji validitas pada 

skala perilaku agresi menunjukkan bahwa 36 butir pernyataan dinyatakan 

valid dengan koefisien validitas memiliki rentang 0,309 sampai 0,725. 

Hasil uji reliabilitas untuk skala perilaku agresi menunjukkan bahwa skala 

reliabel dengan koefisien reliabilitas 0,921. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.1 
Hasil Uji Skala Perilaku Agresi 

No Bentuk Item Valid Jumlah Item Gugur Jumlah 
Gugur 

1. Agresi Fisik 1, 3, 5, 7, 
9, 10, 12, 
15, 17, 19 

10 - - 

2. Agresi verbal 16, 21, 23, 
24, 25, 26, 
27, 29, 30 

9 22 1 

3. Agresi Marah 11, 14, 18, 
20, 28, 32, 
34, 37  

8 4, 2 2 

4. Agresi 
permusuhan 

8, 13, 31, 
33, 35, 36, 
38, 39, 40 

9 6 1 

 Jumlah  36  4 
.  

D. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan analisis data. Uji asumsi yang 

perlu dilakukan adalah uji normalitas dan uji linieritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows 

versi 16.0. Hasil uji normalitas variabel perilaku agresi menunjukkan nilai Z 

= 0,751  dengan signifikansi sebesar 0,625, variabel Fungsi eksekutif 

(inhibition) menunjukkan nilai Z = 0,461 dengan signifikansi sebesar 

0,984, variabel fungsi eksekutif (flexibility cognitive) menunjukkan nilai Z = 

0.912 dengan signifikansi 0.376, Variabel fungsi eksekutif (working 

memory) menunjukkan nilai Z = 0.805 dengan signifikansi 0.536. 



Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka signifikansi kedua data 

variabel menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal.  

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah antar 

variabel memiliki hubungan yang bersifat linier. Uji linieritas dilakukan 

dengan menggunakan Curve Fit dengan bantuan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 16.0. Hasil uji 

linieritas antara variabel fungsi eksekutif (inhibition) dan perilaku agresi 

menunjukkan bahwa nilai Flinier = 1.369 dengan p<0,05. Hasil uji lienaritas 

antara variabel fungsi eksekutif (working memory) dan perilaku agresi 

menunjukkan nilai Flinier =  1.988 dengan p<0,05. Hasil uji lienaritas antara 

variabel fungsi eksekutif (flexibility cognitive) dan perilaku agresi 

menunjukkan nilai Flinier =  1.776 dengan p<0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa antar variabel terdapat hubungan yang linier. 

 

 

E. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan teknik correlations dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for windows versi 

16.0. Hipotesis dalam penelitian ini adalah (1) ada hubungan negatif antara 

fungsi eksekutif (working memory)  terhadap perilaku agresi pada siswa SMA 

yaitu -0,359 yang menunjukkan semakin rendah working memory maka akan 



semakin tinggi perilaku agresi dan sebaliknya. (2) ada hubungan negatifi 

Fungsi Eksekutif (inhibitory) dan perilaku agresi pada siswa SMA adalah -

0.228 yang menunjukkan bahwa semakin rendah inhibitory maka akan 

semakin tinggi perilaku agresi dan sebaliknya. (3) ada hubungan negatif 

antara fungsi eksekutif (flexibilty cognitive) terhadap perilaku agresi dan 

hipotesis ini ditolak karena dari hasil penelitian (0.174) menunjukkan semakin 

tinggi flexibility cognitive maka semakin tinggi pula perilaku agresi pada 

remaja laki laki di sekolah X. 

 

F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, diperoleh hasil bahwa ketiga 

hipotesis diterima yaitu ada hubungan negatif antara fungsi eksekutif 

(inhibitory) dan perilaku agresi pada remaja laki-laki. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi fungsi eksekutif pada seseorang maka akan semakin rendah 

perilaku agresinya.  

Perilaku agresi adalah segala bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk 

melukai orang lain dimana hal ini dilakukan baik secara fisik atau psikologis. 

Perilaku agresi ini ditentukan oleh beberapa faktor baik secara internal 

maupun eksternal. Faktor secara internal dikaitkan dengan faktor dari dalam 

tubuh individu yang mana dalam hal ini berkaitan dengan neuro pada tubuh 

manusia terutama dalam otak. Didalam bagian otak terdapat satu bagian 

yang mana berfungsi dan bertugas menjaga, mengawasi, memandu, 

mengarahkan dan memfokuskan perilaku manusia serta mengawasi “fungsi 



eksekutif” yang  mengendalikan dorongan hati, merencanakan, 

mengorganisasi dan berpikir kritis yaitu pada korteks prfungsi eksekutifrontal. 

Dalam fungsi eksekutif ini juga terdapat inihibition, working memory dan 

shifting. Inhibition ini bertugas sebagai kemampuan untuk menolak 

kecenderungan otomatis dalam situasi tertentu. Selain itu, komponen ini juga 

memungkinkan individu memiliki kontrol atas perhatian dan tindakannya. 

apabila individu memiliki inhibition yang rendah maka mereka sering 

digambarkan sebagai individu yang impulsif karena hilangnya kontrol diri 

yang menyebabkan individu dapat melakukan perilaku agresi. 

Perkembangan penelitian memberikan hasil yang jelas bahwa rendahnya 

fungsi eksekutif memiliki hubungan dengan tingginya perilaku agresi (Seguin, 

Nagin, 2004). Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbandingan hasil 

penelitian antara perilaku agresi dengan tiga komponen fungsi eksekutif 

seperti adanya hubungan antara inhibition dengan perilaku agresi 

(Raajimakers and Colleagues,2008), adanya hubungan working memory 

dengan perilaku agresi baik secara fisik maupun secara relasi (McQuade et 

al, 2013), serta fakta bahwa shifting juga berhubungan dengan perilaku 

agresi yang dengan argumens secara konsisten mengatakan bahwa fungsi 

eksekutif adalah kemampuan yang penting untuk mengubah strategi untuk 

tidak melakuka tindakan atau perilaku agresi (Connor et al,2003). 

Fungsi kognitif yang ada pada individu berhubungan dengan hal yang 

menyangkut atensi, bahasa, memori, visual spasial dan fungsi eksekutif. 

Fungsi eksekutif merupakan suatu istilah umum untuk satu set kemampuan 



kognitif yang mengontrol dan mengatur kemampuan dan perilaku lainnya. 

Fungsi eksekutif  ini merupakan kemampuan tingkat tinggi yang 

mempengaruhi kemampuan tingkat rendah seperti perhatian, memori dan 

organisasi. Fungsi eksekutif ini juga yang bertanggung jawab untuk 

mengarahkan perilaku diri sendiri agar terarah dan bertujuan seperti self 

monitoring dan self regulation. Fungsi ini berkaitan dengan bagian otak yaitu 

lobus frontal atau pusat berpikir. Selain lobus frontal, ada pula beberapa 

bagian otak yang dapat meregulasi perilaku, pikiran dan emosi yang juga 

dapat memungkinkan seseorang dapat meregulasi atau mengontrol diri 

(Fatwikiningsih, 2016). Disfungsi fungsi eksekutif berkaitan dengan perilaku 

seseorang yang tidak terkontrol, dan agresi. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Thomas (Tarigan, 2016) yang mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki 

dorongan melakukan perilaku agresi, kontrol diri dapat membantu seseorang 

untuk menurunkan agresi dengan mempertimbangkan aspek aturan dan 

norma sosial yang berlaku. Menurut Becker(Tarigan, 2016) menyatakan 

bahwa setiap manusia memiliki dorongan untuk melanggar aturan pada 

situasi tertentu. individu yang memiliki kontrol diri yang rendah melakukan 

resiko dan melanggar aturan tanpa memikirkan fungsi eksekutifek jangka 

panjangnya dan salah satunya adalah remaja yang melakukan perilaku 

agresi. Ketika seseorang memiliki kontrol diri yang tinggi makan ia dapat 

mengendalikan perilaku agresi. Pengontrolan diri inilah yang diatur oleh 

salah satu bagian otak yaitu bagian otak depan yang mana pada bagian ini 

terdapat fungsi eksekutif.  



Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian korelasi yang 

menunjukkan bahwa fungsi eksekutif memiliki korelasi negatif dengan 

perilaku agresi pada remaja yaitu dimana perilaku agresi yang tinggi 

berhubungan dengan fungsi eksekutif yang rendah (Hughes dalam Rohlf, 

2018). Penjelasan teori yang lain menunjukkan hubungan antara fungsi 

eksekutif dan perilaku agresi. Lobus depan pada otak berfungsi untuk 

meregulasi emosi dan perilaku dimana fungsi kognitif-neuropsikologi pada 

otak depan, berhubungan dengan fungsi eksekutif menunjukkan bahwa 

kerusakan pada bagian ini dapat  membuat seseorang berperilaku agresi. 

Dalam penelitian ini, fungsi eksekutif diukur dengan 3 aspek yaitu inhibitory, 

working memory dan shifting.  

Adapun hubungan antara perilaku agresi dan inhibitory sudah dijelaskan 

bahwa aspek inhibitory ini adalah aspek yang mengatur pengontrolan diri 

pada diri seseorang untuk tidak melakukan perilaku yang tidak diperlukan. 

Dalam penelitian ini berhubungan negatif yang menunjukkan bahwa semakin 

tinggi inhibitory, maka akan semakin rendah perilaku agresi dan begitu juga 

sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Mullin dan Seguin ( 

Granvald & Marciszko, 2015) yang mngatakan bahwa inhibitory berkorelasi 

negatif dengan perilaku agresi. Penelitian ini menemukan bahwa inhibitory 

merupakan suatu hal yang penting dalam mengontrol perilaku yang tidak 

baik yang mana memiliki konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Inhibisi 

memiliki korelasi yang signfikan dengan agresi dimana inhibisi berhubungan 

dengan impulsif dan emosional dari dalam individu.  



Aspek selanjutnya adalah working memory dimana dalam aspek ini 

menunjukkan bagaimana kemampuan seseorang yang secara aktif 

memelihara dan menginterpretasikan informasi yang relevan dan 

merumuskan rencana yang diarahkan pada tujuan yang penting untuk 

perilaku adaptasi sosial selama periode waktu yang singkat (Granvald 2015). 

Selain itu, adanya salah tafsir isyarat-isyarat sosial yang disebabkan oleh 

fungsi memori dan perhatian yang buruk merupakan faktor yang mendasari 

perilaku agresi (Arsenault & Foster dalam Granvald, 2015). Hal ini sepadan 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi working 

memory seseorang maka akan semakin rendah perilaku agresi yang 

dilakukan.  

Aspek terakhir dalam fungsi eksekutif adalah flexibility cognitive yang 

mana dalam hal ini, pengalihan mental atau flexibility cognitive dan agresi 

merupakan hal yang diperdebatkan berdasarkan pentingnya fungsi eksekutif 

yaitu kemampuan untuk beralih diantara strategi perilaku (termasuk memulai 

tindakan yang lebih prososial) sehingga seseorang tidak bertahan pada 

perilaku negatif. Hal ini menunjukkan bahwa flexibility cognitive bertugas 

untuk dapat beralih dari perilaku yang negatif seperti perilaku agresi. Namun 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis dari adanya hubungan 

negatif antara cognitive flexibility dengan perilaku agresif pada remaja laki 

laki di sekolah X ditolak karena berdasarkan hasil analisis dihasilkan adanya 

korelasi positif yang signifikan antara cognitive flexibility dan perilaku agresi 

pada remaja di sekolah X.  Berdasarkan hasil  kemampuan intelegensi (IQ) 



yang juga berhubungan dengan fungsi eksekutif dengan menggunakan tes 

CPM (Colours Proggresive Matrice) diketahui bahwa sebagian besar siswa 

yang merupakan subjek penelitian ini memiliki IQ dibawah rata-rata. Hal ini 

menujukkan bahwa subjek pada penelitian ini memiliki fungsi eksekutif yang 

kurang baik dan didukung pula oleh faktor lingkungan dimana disekolah 

tersebut banyak siswa yang menunjukkan perilaku agresi. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada faktor penyebab lain yang lebih dominan yang 

menyebabkan munculnya perilaku agresi pada remaja laki laki di sekolah X 

selain daripada kemampuan cognitive flexibility. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah mencantumkan nama pada skala 

yang diberikan pada subjek serta adanya keterbatasan dalam jumlah subjek 

penelitian dimana dalam satu sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang 

sedikit. Selain itu juga banyaknya jumlah item pada skala penelitan dan tes 

yang lain yang banyak dan memakan waktu cukup lama sehingga membuat 

subjek tidak mengerjakan skala dengan semaksimal mungkin dan tidak 

serius. 

 

 

 

 

 

 

 


