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BAB IV 

ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Subyek Penelitian 

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial kemasyarakatan sebagai 

wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh 

dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh 

dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau 

komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. 

Wilayah RW 5 Ngentak Salatiga juga mempunyai wadah pemuda 

yang sama yaitu Karang Taruna. Dimana jumlah anggota dapat dilihat di 

tabel 4.1. 

  

Tabel 4.1 

Populasi Remaja Ngentak Salatiga 

Status Laki-laki Perempuan 

Pelajar dan 

Mahasiswa 
54 26 

Bekerja 38 21 

Merantau 6 0 

Tidak Bekerja 19 4 

Jumlah 

Total 

117 51 

168 

Sumber: Karang Taruna  RW 5 Ngentak 
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Dari tabel 4.1 diketahui jumlah anggota Karang Taruna adalah 168 

anggota terdiri dari 117 anggota laki-laki dan 51 anggota perempuan.  Dari 

data yang dihimpun, ada 6 anggota yang merantau sehingga tidak 

dimungkinkan untuk diambil datanya. Jadi total skala yang disebar adalah 

162 buah. 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Perijinan 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data, penulis terlebih dahulu 

meminta surat ijin penelitian dari Dekan FKIP UKSW melalui TU FKIP 

untuk dibawa dan diserahkan kepada Ketua RW 5 Ngentak Salatiga dan 

Ketua Karang Taruna “Serda”. Setelah memperoleh perijinan dari Ketua 

RW 5 Ngentak Salatiga, kemudian penulis melakukan konfirmasi kepada 

Ketua Karang Taruna untuk merencanakan jadwal pelaksanaan 

pengumpulan data. 

 

4.2.2 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 13 Agustus - 21 Agustus 

dengan sampel yang digunakan adalah anggota Karang Taruna RW 5 

Ngentak Salatiga. Setelah berkonsultasi dengan ketua Karang Taruna dan 

melalui berbagai pertimbangan, akhirnya skala dukungan sosial keluarga 

dan skala perilaku agresif disebarkan bersamaan dengan undangan Halal 

bihalal di hari Minggu, 18 Agustus 2013. Undangan yang dilampiri dengan 

skala tersebut kemudian melalui humas Karang Taruna disebarkan kepada 
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anggotanya untuk diisi dirumah. dan pada saat datang halal bihalal supaya 

dibawa dan diserahkan kepada ketua Karang Taruna. Cara demikian 

dilakukan karena untuk menjaga kondusifitas dan supaya tidak 

mengganggu acara yang diselenggarakan yakni halal bihalal. 

Pada hari Senin, 19 Agustus 2013, penulis mengambil skala yang 

telah diisi di rumah ketua Karang Taruna. Setelah dihitung, dari 162 skala 

yang disebar dikembalikan sebanyak 135 skala seperti tampak pada tabel 

4.2 sebagai berikut.  

Tabel 4.2 

Data yang masuk setelah disebar 

Keterangan  Jumlah 

Jumlah anggota  168 

(-) merantau 6 

Skala yang disebar 162 

(-) skala yang tidak 

kembali 
27 

Skala yang kembali 135 

  

4.3 Analisis Deskriptif dan Hasil Penelitian  

4.3.1 Analisa deskriptif 

4.3.1.1 Dukungan Sosial Keluarga  

Diskripsi Dukungan Sosial Keluarga anggota Karang Taruna RW 5 

Ngentak Salatiga dikategorikan dalam 5 kategori, yakni dukungan sosial 

keluarga sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Adapun 

distribusi tingkat dukungan sosial keluarga anggota Karang Taruna RW 5 

Ngentak Salatiga seperti Tabel  4.3 sebagai  berikut: 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi dukungan sosial keluarga 

Kategori Range Frekuensi Prosentase % 

Sangat tinggi 113-132 13 9,63 

Tinggi 93-112 55 40,74 

Sedang 73-92 6 4,44 

Rendah 53-72 16 11,85 

Sangat rendah 33-52 45 33,33 

Jumlah 135 100 

Minimum  33 

Maksimum 132 

 

Dilihat dari tabel 4.3 , distribusi dukungan sosial keluarga anggota 

Karang Taruna RW 5 Ngentak Salatiga, terlihat ada 13 anggota (9,63%) 

dengan tingkat dukungan sosial keluarga yang sangat tinggi, terdapat 55 

anggota  (40,74%) yang tingkat dukungan sosial keluarganya  tinggi. 

Terdapat 6 anggota (4,44%) yang dukungan sosial keluarganya sedang. 

Anggota Karang Taruna dengan dukungan sosial keluarga rendah ada 16 

anggota (11,85%). Sebanyak 45 anggota (33,33%) anggota Karang Taruna 

yang memiliki  dukungan sosial keluarga sangat rendah.  

4.3.1.2 Agresivitas 

Diskripsi agresivitas anggota Karang Taruna RW 5 Ngentak 

Salatiga dikategorikan dalam 5 kategori, yakni agresivitas sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Adapun distribusi tingkat agresivitas 
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anggota Karang Taruna RW 5 Ngentak Salatiga seperti Tabel  4.4 sebagai  

berikut: 

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Agresivitas 

Kategori Range Frekuensi Prosentase % 

Sangat tinggi 97-116 5 3,7 

Tinggi 80-96 58 42,96 

Sedang 63-79 4 2,96 

Rendah 46-62 19 14,07 

Sangat rendah 29-45 49 36,3 

Jumlah 135 100  

Minimum  29 

Maksimum 116 

 

Dilihat dari tabel 4.4, distribusi agresivitas pada anggota Karang 

Taruna RW 5 Ngentak Salatiga,  terlihat 5 anggota (3,7%) dengan tingkat 

agresivitas sangat tinggi, terdapat 58 anggota (42,96%) yang tingkat 

agresivitasnya tinggi. Terdapat 4 anggota (2,96 %) yang agresivitasnya 

sedang, 19 anggota (14,07%) dengan agresivitas rendah dan 49 anggota 

(36,3) dengan agresivitas yang sangat rendah. 

4.4 Analisis Korelasi  

Analisis korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi bivariate 

menggunakan program SPSS for Windows Release 11.5 dengan rumus 

korelasi Kendall’s tau_b karena data dalam penelitian ini merupakan data 

ordinal (Sugiyono, 2011). Hasil korelasi dukungan sosial keluarga dengan 



47 
 

agresivitas anggota Karang Taruna RW5 Ngentak Salatiga dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.5 

Korelasi dukungan sosial keluarga dengan perilaku agresi 

 
Dari tabel  korelasi antara dukungan sosial keluarga dengan 

agresivitas sebesar rxy = -0,755** dengan p = 0,000 <0,01 sehingga terdapat 

hubungan yang signifikan dengan arah negatif antara dukungan sosial 

keluarga dengan agresivitas anggota Karang Taruna RW 5 Ngentak Salatiga. 

Artinya apabila skor dukungan sosial keluarga naik akan diikuti dengan 

turunnya skor agresivitas. Sebaliknya apabila skor dukungan sosial keluarga 

turun akan diikuti naiknya skor agresivitas.  

Sugiyono (2009) mengategorikan tingkat koefisien korelasi tabel 4.6 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori tingkat koofisien korelasi 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Tinggi 

0,80-1,00 Sangat tinggi 

  

Cor relations

1,000 -,755**

. ,000

135 135

-,755** 1,000

,000 .

135 135

Correlation Coeff ic ient

Sig. (1-tailed)

N

Correlation Coeff ic ient

Sig. (1-tailed)

N

AGRESI

DUKUNGAN

Kendall's  tau_b

AGRESI DUKUNGAN

Correlation is s ignif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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Sesuai dengan pedoman tabel kriteria menurut Sugiyono (2009) di atas, 

skor hasil koefisien korelasi antara dukungan sosial keluarga dengan 

agresivitas yang didapatkan melalui uji korelasi Kendall’s tau_b yaitu            

rxy = -0,755** berada pada kategori tinggi. 

4.5 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan peneliti pada Bab II adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis : Ada hubungan yang signifikan dengan arah negatif antara 

dukungan sosial keluarga dengan agresivitas anggota Karang Taruna RW 5 

Ngentak Salatiga. 

Hasil analisis : Ada hubungan yang signifikan dengan arah yang negatif 

antara dukungan sosial keluarga dengan agresivitas anggota Karang Taruna 

RW 5 Ngentak Salatiga, sehingga hipotesis diterima. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS for Windows 

Release 11.5, maka diperoleh hasil penelitian, yaitu koefien korelasi antara 

dukungan sosial keluarga dengan agresivitas rxy = -0,755** dengan nilai p = 

0,000, yang artinya ada hubungan yang signifikan dan memiliki arah 

hubungan yang negatif antara dukungan sosial keluarga dengan agresivitas 

pada anggota Karang Taruna RW 5 Ngentak Salatiga. Jika dukungan sosial 

keluarga tinggi maka agresivitasnya rendah dan sebaliknya jika dukungan 

sosial keluarga rendah maka agresivitasnya tinggi. 
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Seperti yang dijelaskan Moeljono dan Latipun (2003) bahwa faktor 

keluarga mempengaruhi tingkah laku agresi pada remaja. Keluarga 

merupakan tempat paling awal bagi individu untuk melakukan interaksi 

sosial, karena dalam interaksi suatu keluarga akan selalu diterapkan aturan-

aturan, norma-norma,  larangan-larangan ataupun hukuman yang akan 

mendidik anak untuk dapat bertanggung jawab terhadap apa yang akan dan 

sudah dilakukannya. Terjadinya kegagalan dalam berinteraksi antara remaja 

dan orang tua dapat menyebabkan remaja frustasi yang akhirnya 

menyebabkan remaja bertingkah laku agresif (Sobur dalam Kurnianti, 2005) 

Hasil tersebut didukung oleh penelitian Sulastri (2007) dengan judul 

Agresivitas Anak Jalanan Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Jenis 

Kelamin di Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ada hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga dengan 

agresivitas. Semakin tinggi dukungan sosial keluarga, maka semakin rendah 

tingkat agresivitas pada anak jalanan. Sebaliknya jika dukungan sosial 

keluarga rendah maka semakin tinggi tingkat agresivitas pada anak jalanan. 


