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BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi

Data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, sebelum dianalisis

lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dengan tujuan untuk mengetahui

apakah data yang diperoleh memenuhi asumsi analisis untuk uji normalitas dan

uji multikolinieritas. Melalui uji normalitas akan diketahui apakah distribusi kedua

variabel tersebut normal atau tidak dan untuk mengetahui apakah sampel yang

diambil telah representatif.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis

data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang

sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya,

data yang baik itu adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Dasar

pengambilan keputusan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data

tersebut berdistribusi normal.

1) Perilaku Agresif

Uji normalitas terhadap variabel perilaku agresif dengan menggunakan

uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z = 0,817, p = 0,516

dimana p > 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebaran item adalah normal.

Hasil uji normalitas selengkapnya terdapat pada lampiran D.
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2) Harga Diri

Uji normalitas terhadap variabel harga diri dengan menggunakan uji

Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z = 1,312, p = 0,064 dimana

p > 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebaran item adalah normal. Hasil

uji normalitas selengkapnya terdapa pada lampiran D.

3) Dukungan Sosial Teman Sebaya

Uji normalitas terhadap variabel dukungan sosial teman sebaya

dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z =

1,281, p = 0,075 dimana p > 0,05 yang berarti bahwa distribusi penyebaran

item adalah normal. Hasil uji normalitas selengkapnya terdapa pada

lampiran D.

b. Uji Linieritas

Pengujian linieritas dilakukan terhadap variabel harga diri dengan

variabel perilaku agresif dan variabel dukungan sosial teman sebaya dengan

perilaku agresif untuk mengetahui hubungan antara keduanya. Hasil uji linieritas

dapat dilihat pada tabel 5.01 di bawah ini.

Tabel 5.01. Hasil Uji Linieritas
Variabel Independen FLinier Sig Ket.

Harga diri 25,645 0.000 <0.05
Dukungan sosial teman
sebaya

8,642 0.004 <0.05

1) Hasil uji linieritas antara variabel harga diri dengan variabel perilaku agresif

menunjukkan bahwa Flinier sebesar 25,645 p = 0,000 dengan p < 0,05

menyatakan ada hubungan yang bersifat linier antara data variabel harga diri

dengan variabel perilaku agresif.
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2) Hasil uji linieritas antara variabel dukungan sosial teman sebaya dengan

variabel perilaku agresif menunjukkan bahwa Flinier sebesar 8,642 p = 0,004

dengan p < 0,05 menyatakan ada hubungan yang bersifat linier antara data

variabel dukungan sosial teman sebaya dengan variabel perilaku agresif.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Korelasi Linier Berganda

Dalam menganalisa hubungan antara harga diri dan dukungan sosial

teman sebaya dengan perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri dilakukan

dengan menggunakan analisis korelasi linier berganda. Berdasarkan hasil

analisis data yang diperoleh diketahui bahwa Ry.12 =0,476 dan F= 15,982

dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan

antara harga diri dan dukungan sosial teman sebaya dengan perilaku agresif

Taruna Pendidikan Polri, sehingga hipotesis mayor dalam penelitian ini

diterima.

b. Analisis Korelasi Product Moment

1) Hubungan antara Harga Diri dengan Perilaku Agresif Taruna Pendidikan

Polri

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment untuk menguji

hubungan antara harga diri dengan perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai rxy = -0,435 p = 0,000

(p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang
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sangat signifikan antara harga diri dengan perilaku agresif Taruna Pendidikan

Polri, dengan demikian hipotesis diterima.

2) Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Perilaku

Agresif Taruna Pendidikan Polri

Untuk menguji hubungan antara dukungan sosial teman sebaya

dengan perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri digunakan teknik korelasi

Product Moment. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai rxy = -0,270 p

= 0,002 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif

yang sangat signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan perilaku

agresif Taruna Pendidikan Polri, dengan demikian hipotesis diterima.

c. Sumbangan Efektif

Sumbangan efektif variabel harga diri dan dukungan sosial teman

sebaya dengan perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri sebesar 22,7.

Sisanya sebesar 77,3% dari variabel lain seperti faktor internal, yang meliputi

keterangsangan (arousal), keadaan afektif (affective states), pola asuh

orangtua, persepsi, iritabilitas, dissipation-rumination (pikiran yang kacau-

perenungan), bias atribusi bermusuhan, perbedaan gender, dan pola tingkah

laku berdasar kepribadian, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi

lingkungan, pengaruh kelompok, faktor sosial, dan faktor kebudayaan.

B. Pembahasan

1. Hubungan Harga Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan

Perilaku Agresif Taruna Pendidikan Polri

Berdasarkan uji hipotesis mayor menunjukkan bahwa, ada hubungan

harga diri dan dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku agresif Taruna
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Pendidikan Polri. Hal ini ditunjukkan dengan Ry.12 = 0,476 dengan (p < 0,01).

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang diutarakan oleh Krahe (2013)

bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku agresif, diantaranya adalah

harga diri dan dukungan sosial. Harga diri mencakup dua proses psikologis yang

mendasar, yaitu proses evaluasi diri dan proses harga diri. Masing-masing saling

melengkapi satu sama lain. Harga diri lebih fundamental bagi individu dari pada

evaluasi diri, meskipun kedua unsur dari perasaan harga diri tersebut perlu

melibatkan penempatan sebagai apa individu atau apa yang sedang dilakukan

oleh individu ke dalam konteks ataupun memberikan dirinya sendiri dan aktivitas-

aktivitasnya dengan suatu catatan. Harga diri pada Taruna Pendidikan Polri akan

menjadikannya memiliki kesediaan untuk menerima setiap kritik dan saran yang

berasal dari orang lain, serta kesediaan untuk tetap menjalin hubungan baik

dengan lingkungan, baik dengan junior, senior ataupun rekan satu angkatan.

Harga diri yang positif pada Taruna Pendidikan Polri akan menjadikan Taruna

Pendidikan Polri menilai dirinya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan,

pengetahuan dan keunikan yang dapat menghilangkan keinginan melakukan

perilaku akibat pengaruh orang lain, sehingga Taruna Pendidikan Polri dapat

terhindar dari perilaku agresif.

Hubungan dengan teman sebaya dapat membentuk sebuah dukungan

bagi Taruna Pendidikan Polri dalam mengatasi berbagai situasi menekan selama

proses pendidikan. Menurut Griffith (dalam Santrock, 2012) dukungan sosial

dapat membantu individu disemua usia untuk mengatasi masalah secara efektif.

Dukungan sosial teman sebaya mencakup adanya pemberian informasi,

kesediaan teman sebaya untuk menghibur ketika sedih, kesediaan untuk

memberikan penghargaan ketika mencapai keberhasilan, serta adanya bantuan
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langsung yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu permasalahan. Bagi Taruna

Pendidikan Polri, teman sebaya di lembaga pendidikan merupakan keluarga

besar yang dapat menjadi sumber dukungan sosial. Sulitnya menjalani hari-hari

di lembaga pendidikan karena ketiadaan sosok orangtua dapat teratasi dengan

adanya teman sebaya. Dukungan sosial teman sebaya akan membantu Taruna

Pendidikan Polri dalam menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar di lembaga

pendidikan, sehingga Taruna Pendidikan Polri tidak akan melampiaskan rasa

jenuh dan kesalnya terhadap aktivitas pendidikan ke arah perilaku agresif.

Harga Diri menurut Rosenberg (dalam Steinberg, 1993) adalah suatu

sikap yang mengacu pada objek yang spesifik, yaitu diri (self). Harga diri juga

diacu sebagai nilai diri atau citra diri. Seorang individu dapat merasa bahwa ia

tidak hanya sebagai seorang manusia tetapi juga sebagai seorang manusia yang

berharga. Sedangkan social support menurut Cohen et al. (dalam Sarafino 2002)

bersumber dari tempat kerja, keluarga, pasangan suami istri, teman di

lingkungan sekitar. Dukungan sosial secara efektif dapat mengurangi penyebab

timbulnya stres psikologis ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Harga diri

yang positif dan adanya teman sebaya yang senantiasa memberikan dukungan

agar Taruna Pendidikan Polri dapat menunjukkan perilaku positif selama

menjalani pendidikan, dapat menghindarkan terjadinya perilaku agresif di tengah-

tengah tingginya tuntutan pendidikan Polri.

Sumbangan efektif variabel harga diri dan dukungan sosial teman

sebaya terhadap perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri sebesar 22,7%,

sisanya sebesar 77,3% dari variabel lain di luar model penelitian, yaitu faktor

internal, yang meliputi keterangsangan (arousal), keadaan afektif (affective

states), pola asuh orangtua, persepsi, iritabilitas, dissipation-rumination (pikiran
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yang kacau-perenungan), bias atribusi bermusuhan, perbedaan gender, dan pola

tingkah laku berdasar kepribadian, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi

lingkungan, pengaruh kelompok, faktor sosial, dan faktor kebudayaan.

2. Hubungan Harga Diri dengan Perilaku Agresif Taruna Pendidikan Polri

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai rxy = -0,435 (p < 0,01) yang

berarti bahwa hipotesis minor pertama yang diajukan diterima, bahwa ada

hubungan negatif harga diri terhadap perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri.

Semakin tinggi harga diri, maka semakin rendah perilaku agresif Taruna

Pendidikan Polri, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang

diutarakan oleh Deaux,dkk (dalam Sarwono & Meinarno, 2012) menyatakan

bahwa harga diri adalah penilaian atau evaluasi secara positif atau negatif

terhadap diri. Harga diri yang positif membuat individu dapat mengatasi

kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial. Semakin positif harga diri yang

dimiliki individu, semakin menunjukkan bahwa individu semakin merasa diterima

dan menyatu dengan orang-orang di sekitarnya. Perasaan diterima oleh

lingkungan akan menjadikan individu semakin dapat membina hubungan baik

dengan lingkungan, dengan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang

berlaku. Harga diri positif juga terlihat dari adanya penerimaan diri. Harga diri

yang positif ditandai dengan penerimaan terhadap kondisi diri, baik yang

menyenangkan ataupun kurang menyenangkan (Tafarodi dan Milne, 2002).

Penerimaan diri yang baik akan menjadikan individu mampu memahami

kekurangan yang dimiliki. Individu tidak akan merasa rendah diri ketika berada di

lingkungan, sehingga berusaha mengalahkan individu lainnya dengan

berperilaku agresif.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Oktaviani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan

negatif harga diri dengan perilaku agresif. Harga diri yang positif pada Taruna

Pendidikan Polri akan menghindarkan dari perilaku agresif yang dapat merugikan

diri sendiri ataupun orang lain. Harga diri positif yang ditandai dengan

keberhargaan akan menghindarkan terjadinya perilaku agresif yang dilakukan

untuk mendapatkan rasa hormat atau pengakuan dari lingkungan sosial. Harga

diri yang positif pada Taruna Pendidikan Polri akan menjadikan Taruna

Pendidikan Polri menilai dirinya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan,

pengetahuan dan keunikan yang dapat menghilangkan keinginan melakukan

perilaku akibat pengaruh orang lain, sehingga Taruna Pendidikan Polri dapat

terhindar dari perilaku agresif.

3. Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Perilaku Agresif

Taruna Pendidikan Polri

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai rxy = -0,270 (p < 0,01) yang

berarti bahwa hipotesis minor kedua yang diajukan diterima, bahwa ada

pengaruh negatif dukungan sosial teman sebaya terhadap perilaku agresif

Taruna Pendidikan Polri. Semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya, maka

semakin rendah perilaku agresif Taruna Pendidikan Polri, dan sebaliknya. Hasil

penelitian ini mendukung pendapat yang diutarakan oleh Kelly dan Hansin

(dalam Desmita, 2012) bahwa teman sebaya memiliki peran positif, salah

satunya adalah mengontrol impuls-impuls agresif melalui interaksi dengan teman

sebaya remaja belajar bagaimana memecahkan pertentangan-pertentangan

dengan cara-cara yang lain selain dengan tindakan agresi langsung. Adanya
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teman sebaya yang memberikan dukungan ketika Taruna Pendidikan Polri

mengalami permasalahan, dapat meningkatkan perilaku agresif sebagai bentuk

pelampiasan dari permasalahan yang dialami Taruna Pendidikan Polri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Kumar, dkk (2014) yang menyatakan bahwa dukungan sosial

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku agresif. Lingkaran teman

sebaya yang mendukung dan mendorong cinta dan kasih sayang di antara

kelompok teman sebaya akan menghindarkan remaja dari perilaku agresif

karena teman sebaya mampu memberikan sudut pandang positif sebelum

perilaku agresif dilakukan. Dipertegas lebih lanjut dalam penelitian yang

dilakukan Alradaydeh dan Alorani (2017) bahwa terdapat pengaruh negatif yang

signifikan dukungan sosial terhadap perilaku agresif. Perilaku agresif juga dapat

dicegah dengan adanya jenis dukungan sosial, yaitu kesempatan untuk

mengasuh (opportunity for nurturance). Adanya perasaan dibutuhkan orang lain,

bahwa orang lain tergantung padanya untuk memperoleh kesejahteraan

menjadikan Taruna Pendidikan Polri merasa lebih dibutuhkan orang lain dari segi

kebaikan, dibandingkan dengan perilaku agresif yang cenderung bertentangan

dengan nilai-nilai sosial ataupun organisasi kepolisian.

Hasil penelitian terhadap variabel perilaku agresif siswa Lembaga

Pendidikan Polri diperoleh Mean Empirik (ME) sebesar 51,91 dengan Standar

Deviasi (SD) 11 sedangkan Mean Hipotetik (MH) sebesar 44 sehingga perilaku

agresif siswa Lembaga Pendidikan Polri tergolong sedang. Perilaku agresif siswa

Lembaga Pendidikan Polri merupakan hal yang harus diwaspadai karena dapat

meningkat seiring dengan situasi pendidikan di lembaga, sehingga dibutuhkan

upaya secara serius untuk semakin menurunkan perilaku agresif tersebut.
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Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif diketahui bahwa 20 orang memiliki

perilaku agresif tinggi, dan 92 orang yang memiliki perilaku agresif sedang.

Pada variabel harga diri diperoleh Mean Empirik (ME) sebesar 39,39

dengan Standar Deviasi (SD) 7,5 sedangkan Mean Hipotetik (MH) sebesar 37,5

sehingga harga diri tergolong sedang. Harga diri yang tergolong tinggi berarti

bahwa siswa Lembaga Pendidikan Polri cukup memiliki evaluasi positif terhadap

keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian

diri untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertindak secara

bertanggung jawab terhadap orang lain. Berdasarkan perhitungan analisis

deskriptif diketahui bahwa 22 orang memiliki harga diri tinggi, 70 orang yang

memiliki harga diri sedang, dan 20 orang memiliki harga diri rendah.

Pada variabel dukungan sosial teman sebaya diperoleh Mean Empirik

(ME) sebesar 69,90 dengan Standar Deviasi (SD) 10,5 sedangkan Mean

Hipotetik (MH) sebesar 52,5 sehingga dukungan sosial teman sebaya tergolong

tinggi. Dukungan sosial teman sebaya yang tergolong tinggi berarti bahwa siswa

Lembaga Pendidikan Polri merasakan adanya bantuan dari teman sebayanya

dalam mengatasi masalah secara lebih efektif, sehingga siswa Lembaga

Pendidikan Polri merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, dan merupakan bagian

dari kelompok sosial. Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif diketahui

bahwa 20 orang memiliki dukungan sosial teman sebaya tinggi, 73 orang yang

memiliki dukungan sosial teman sebaya sedang, dan 19 orang memiliki

dukungan sosial teman sebaya rendah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penggunaan

try out terpakai dikarenakan penelitian yang dilakukan bertepatan dengan kondisi

pandemi Covid-19, sehingga jumlah Taruna Pendidikan Polri yang berpartisipasi
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dalam penelitian terbatas. Hal ini memiliki kelemahan dikarenakan hasil

penelitian dikhawatirkan tidak dapat digeneralisasikan kepada kelompok subjek

lain.
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