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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat 

yang khusus, serta sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan. Dalam fase 

kehidupannya anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan, pertumbuhan 

dalam arti fisik, sedangkan perkembangan adalah dalam arti psikis termasuk 

perilakunya. Dalam perkembangan perilakunya, seorang anak belajar melalui 

pengalaman-pengalaman yang ditemui dan belajar dari mengidentifikasi model 

yang diamatinya. “Pembentukan atau perkembangan perilaku anak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor intern (dari dalam diri anak) dan faktor ekstern 

(dari luar diri anak). Yang termaksuk faktor intern yaitu herediter, umur dan jenis 

kelamin. Sedangkan yang termaksuk faktor ekstern adalah lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat, media masa, kultur dan sebagainya” (Kartini Kartono,1990). 

Beberapa tahun terakhir ini banyak kita temui kejadian atau kasus di 

kalangan anak-anak yang sangat memerlukan perhatian dari orang tua, pendidik 

dan masyarakat luas, sebagai contoh : maraknya tindak kriminal yang dilakukan 

anak mulai dari tindakan pencurian sampai pada tindakan pembunuhan. Banyak 

anak-anak yang terdorong untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan 

melanggar norma yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan serta pengaruh dari 

media masa terutama televisi. 
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Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini televisi bukan lagi 

barang yang mewah bagi warga Indonesia, terutama di kota-kota besar. Apalagi 

saat ini di Indonesia sudah memiliki sebelas stasiun televisi yaitu satu milik 

pemerintah dan sepuluh milik swasta. Persaingan yang keras di dunia bisnis 

pertelevisian menyebabkan acara-acara yang ditayangkan bervariasi temanya dan 

tidak lagi mendapat sensor yang ketat sehingga perilaku dan budaya yang tidak 

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dapat begitu saja ditonton. 

Acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap pandangan, persepsi 

dan perasaan para penontonnya sehingga terharu, terpesona atau meniru tigkah 

laku dalam film tersebut. “Salah satu pengaruh psikologis dari televisi adalah 

seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga penonton dihanyutkan kedalam 

suasana pertunjukan tersebut” (Milton Chen,1996). Siaran televisi menimbulkan 

pengaruh terhadap masyarakat Indonesia baik yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif. 

Salah satu pengaruh negatif dari televisi adalah banyaknya tayangan 

televisi yang mengandung unsur kekerasan, kejahatan, ketegangan, dan luapan 

emosi. Tayangan yang mengandung unsur kekerasan hampir setiap saat dapat 

ditemui dan tidak hanya pada film laga saja, bahkan sekarang dalam film kartun 

(animasi) yang merupakan tontonan bagi anak-anak juga mengandung unsur 

kekerasan. “Menurut Zainun Mu’tadi dengan menyaksikan perkelahian dan 

pembunuhan meskipun sedikit pasti akan menimbulkan rangsangan dan 

memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut” (Mom Kiddie,17 

Desember 2006). 

Film-film kartun yang mengandung unsur kekerasan memberi pengaruh 

yang buruk pada perilaku anak. “Hasil penelitian komnas perlindungan anak 

menunjukan bahwa anak-anak menjadi lebih agresif yang dapat dikategorikan anti 

sosial setelah menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan, seperti 

Ninja Turtels” (Yayasan Kesejahteraan Keluarga, 2006). Dengan menyaksikan 

adegan kekerasan dalam film kartun maka terjadilah proses belajar peran model 

kekerasan oleh seorang anak dan dalam hal ini menjadi sangat efektif untuk 

terciptanya perilaku agresif. Menurut Koeswara (1988 : 4) “perilaku agresif 
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adalah tingkah laku individu, yang berupa tindakan permusuhan yang ditujukan 

untuk melukai atau mencelakai individu lain baik secara fisik maupun verbal atau 

merusak harta benda”. 

“Tokoh pahlawan dalam film kartun misalnya film Power Ranger, 

banyak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik atau sebagai jalan 

keluar dari suatu masalah. Dan seringkali mendapat imbalan setelah mereka 

melakukan tindakan kekerasan, berupa tepukan tangan atau sekedar pemberian 

selamat. Hal ini sudah barang tentu membuat anak-anak yang menonton  semakin 

meyakini bahwa tindakan kekerasan itu adalah hal yang menyenangkan dan dapat 

dijadikan suatu nilai bagi dirinya. Serta dapat membuat seorang anak berpikiran 

bahwa dalam menyelesaikan masalah kita tidak perlu bernegosiasi, tinggal pukul 

dan banting saja maka masalah akan selesai. Jika nilai-nilai ini tertanam dalam 

benak anak-anak, kita bisa membayangkan bagaimana masa depan mereka kelak 

baik secara pribadi,dalam hidup bermasyarakat maupun berbangsa. Bisa jadi yang 

tumbuh nanti adalah generasi yang mengedepankan kekerasan dalam 

menyelesaikan masalah” (Suara Merdeka, 27 April 2006). 

Berpijak dari latar belakang permasalahan yang penulis kemukakan di 

atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Menonton 

Film Kartun Yang Mengandung Unsur Kekerasan Terhadap Perilaku 

Agresif  Pada Anak Siswa Kelas IV SDN Kereo 1 Tangerang - Banten“. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Film kartun yang mengandung unsur kekerasan, mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap aspek psikologi penontonnya terutama anak-

anak. 

2. Perilaku Agresif yang terjadi pada seorang anak merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari menonton film kartun yang mengandung kekerasan. 
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C. Pembatasan Masalah 

 

Mengingat luasnya permasalahan serta keterbatasan yang ada maka 

penelitian ini membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut : 

 

 

 

1. Obyek Penelitian 

 

Obyek dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Film kartun adalah film yang berupa cerita bergambar, bergerak dan 

bersuara yang terdapat komunikasi verbal yang berpusat pada 

penggambaran suatu tokoh yang unik melalui lukisan yang dipotret 

kemudian digerakan melalui proyektor sehingga lukisannya menjadi 

hidup. Film kartun dalam penelitian ini dibatasi hanya pada film kartun 

yang mengandung unsur kekerasan (seperti pembunuhan, penganiayaan, 

perkelahian, peperangan dan bentuk tingkah laku lain yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan merusak, mencelakai orang lain ataupun sebagai 

pemecahan dari sebuah masalah). Film kartunnya, adalah Naruto. 

b. Perilaku agresif  adalah perilaku yang berdasarkan rasa marah, atau 

tindakan kasar akibat kekecewaan, kegagalan di dalam mencapai 

pemuasan tujuan yang dapat ditujukan kepada orang lain maupun benda. 

 

2. Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian adalah siswa Kelas IV SDN Kereo I Tangerang – Banten. 

 

D. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang, dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

“Apakah ada pengaruh menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan 

terhadap perilaku agresif pada anak?” 

 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Mengetahui ada 

tidaknya pengaruh menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan 

terhadap perilaku agresif pada anak”. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan terhadap 

perilaku agresif pada anak, artinya bila hipotesis yang diajukan terbukti maka 

diambil manfaat sebagai berikut : 

 

1. Manfaat  Teoritis 

a. Bagi ilmuwan atau peneliti, bisa digunakan untuk mengembangkan teori-teori 

psikologi pada umumnya dan psikologi perkembangan anak pada khususnya 

yaitu memberikan kerangka pikiran pada penellitian. 

b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

Pendidikan Khusus, yaitu mengenai perilaku agresi pada anak 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua, sebagai panduan untuk memberikan pengarahan terhadap anak 

mereka saat menonton televisi seingga anak dapat memahami dan mengerti 

acara yang tengah ditonton. 

b. Bagi guru, sebagai masukan untuk menilai perkembangan anak 

c. Bagi penentu kebijaksanaan penyiaran, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan tayangan untuk anak. 

d. Bagi dunia pertelevisian, sebagai masukan untuk mengkaji secara terarah  

dampak sesungguhnya dari tayangan dan siaran untuk anak-anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tinjauan Tentang Film Kartun Yang Mengandung Unsur Kekerasan 

a. Pengertian Film 

Dilihat dari semua media massa yang ada seperti televisi dan surat 

kabar, film mempunyai pengaruh yang paling universal, karena film bisa 

mengatasi hambatan bahasa melalui kekuatan gambar dan menyampaikan 

pesan kepada publik yang bermacam-macam. Film sebagai seni yang sangat 

kuat pengaruhnya dan  memperkaya pengalaman hidup seseorang. 

Menurut Departemen Penerangan RI (1989 : 60) bahwa “film adalah 

selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan 

dibuat potret atau tempat gambar positif yang akan dimainkan di bioskop atau 

televisi yang berupa lakon gambar hidup”. Sedangkan Effendy (1985 : 193) 

menjelaskan bahwa “film adalah medium komunikasi massa yang ampuh 

sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan 

pendidikan.  

Chaidir Rachman dalam Departemen Penerangan RI (1989 : 57 ), 

menyatakan : 

Film pada hakekatnya adalah sebuah perpaduan hasil penanaman 
modal, plus : ide atau gambaran tentang harapan atau sasaran capaian 
dalam kaitannya sebagai gagasan, plus : skill melalui pembentukan 
kelompok kerja yang didukung kelayakan kreativitas disamping 
keahlian, plus : penguasaan alat dan teknologi, perangkat alat, 
perangkat studio, termasuk bahan baku, plus: proses perizinan dan 
rekomendasi serta gambaran sasaran penunjang berupa marketing, 
publikasi atau promosi, pasar (televisi atau bioskop) dan 
pendistribusiannya dengan sasaran akhir yaitu masyarakat penonton. 

 
Film sebagai media massa memiliki sifat yang sangat komplit. Sifat 

yang dimiliki film antara lain adalah gambar yang bergerak (moving picture) 

dan gambar pada film berlangsung secara mekanis artinya film yang tampak 
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oleh penonton merupakan gambar yang terbuat dari seluloid yang transparan 

dalam jumlah yang banyak, apabila seluloid digerakkan melalui cahaya yang 

kuat, akan tampak pada bagian layar seperti gambar hidup. Film selain 

memberi gambar verbal juga memperkuat kesan adegan 

Di sisi lain film dapat pula dimanipulasi untuk memberikan pengaruh 

yang tidak baik pada penontonnya. Karena masih sering kita jumpai adegan-

adegan yang tidak selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia, 

seperti adegan sadis, adegan kelabu, dan adegan-adegan hidup mewah yang 

sengaja ada dalam sebuah tayangan film hanya sebagai alasan guna mengejar 

profit komersial suatu film. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa film merupakan  media untuk mendapatkan hiburan, 

pendidikan dan penerangan. Film merupakan suatu rangkaian cerita tentang 

kehidupan yang menggunakan media seperti televisi atau bioskop. Proses 

pembuatan gambar film meliputi pemutaran rol film dalam proyektor yang 

digerakkan dalam cahaya yang kuat sehingga tampak seolah-olah gambar itu 

seperti hidup. 

 

b. Jenis Film  

Effendy (1985 : 195) menjelaskan  bahwa film dapat dibedakan 

menurut sifatnya, yang intinya sebagai berikut : 

1) Film cerita (story film) , yaitu film yang mengandung unsur cerita yang 

dapat menyentuh rasa kemanusiaan, mengandung unsur sex, kegembiraan, 

kesedihan, ketegangan, kemarahan, perkelahian, dan kejahatan. 

2) Film berita (news real), yaitu film yang menceritakan suatu fakta yang 

mengandung unsur berita. 

3) Film dokumenter (dokumentary film), yaitu sebuah karya cipta mengenai 

kenyataan (creative treatment of actually) dan proses penciptaannya 

melalui pemikiran dan perancangan yang matang. 

4) Film kartun (animation), yaitu film yang menitik beratkan pada seni lukis, 

dimana lukisannya memerlukan ketelitian. Satu persatu objek dilukis 
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dengan seksama dan dipotret satu persatu serta kemudian diputar dalam 

proyektor film sehingga lukisan-lukisan itu menjadi hidup. 

Menurut Ahmad Kurnia W (1994 : 20), film mempunyai jenis-jenis, 

yang intinya sebagai berikut : 

1) Film dokumenter, yaitu film yang memberikan gambar yang sebenarnya 

tentang suatu cerita, yang diambil atau dari kejadian-kejadian di 

masyarakat yang nyata dan dalam situasi yang nyata pula. 

2) Fim episode, yaitu film ysng mempunyai waktu putar yang pendek, serta 

biasanya diputar oleh  televisi dan mengandung unsur cerita tentang 

kehidupan. 

3) Film provokasi, yaitu film yang mempunyai maksud untuk melayani 

tujuan-tujuan  pendidikan (study). 

Dari uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa jenis-jenis 

film sebagai berikut : 

1) Film dokumenter 

2) Film cerita 

3) Film provokasi 

4) Film kartun 

5) Film berita 

 

c. Pengertian Film Kartun (animasi) 

Film kartun (animasi) dibuat pertama kali oleh Emile Cohl pada 

tahun 1908 di Perancis dan masih sangat sederhana. 

Menurut Effendy (1985 : 200) “film kartun adalah film yang menitik 

beratkan pada suatu seni lukis dimana lukisannya memerlukan ketelitian, satu 

persatu objek dilukis dengan seksama, serta dipotret dan kemudian diputar 

dalam proyektor film sehingga lukisan-lukisan itu menjadi hidup”. Sedangkan 

menurut I Dewa Putu Wijaya (2004 : 4) “film kartun (animasi) adalah film 

yang menciptakan khayalan gerak sebagai hasil pemotretan rangkaian gambar 

yang melukiskan perubahan-perubahan posisi gambar dengan penampilan 
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yang lucu, berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku termasuk mengenai 

politik”. 

Suharto (2005 : 1) menyatakan : 

Film kartun (animasi) merupakan film yang terdiri dari rangkaian 
sketsa yang digambar dengan tangan, dan antara sketsa gambar yang 
satu dengan yang lainnya dibuat sedikit berbeda sesuai dengan arah 
gerakan yang ingin dicapai. Rangkaian sketsa gambar tersebut 
dipotret satu demi satu sehingga menjadi sebuah film dan apabila 
diproyeksikan pada layar dapat memberikan kesan bahwa gambar 
tersebut tampak bergerak. 
 
Dari pendapat-pendapat di atas, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa film kartun adalah film yang menciptakan khayalan gerak sebagai hasil 

pemotretan rangkaian gambar dengan penampilan lucu  yang melukiskan 

perubahan posisi. 

 

d.  Film Kartun Yang Mengandung Unsur Kekerasan 

Menurut Siregar dalam Rulia Kurniasih (2002 : 12) bahwa “film 

yang mengandung unsur kekerasan adalah film dengan tema penonjolan 

masalah fisik dalam suatu konflik”. 

Freud dalam Rita L Atkinson (2001 : 69) menjelaskan, bahwa “film 

yang mengandung unsur kekerasan merupakan film yang dalam tayangannya 

atau alur ceritanya menampilkan adegan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini 

adalah tingkah laku seperti pembunuhan, penganiayaan, perkelahian, 

peperangan dan bentuk tingkah laku lain yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan merusak, mencelakai orang lain ataupun sebagai pemecahan dari 

sebuah masalah”. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan film kartun yang mengandung unsur kekerasan 

dalam penelitian ini adalah film kartun yang dalam ceritanya banyak memuat 

adegan kekerasan, seperti pertengkaran, permusuhan, perkelahian, 

penganiayaan, dan pembunuhan baik dengan tangan kosong maupun 

menggunakan alat-alat tertentu. 
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2. Tinjauan Tentang Perilaku Agresif 

 

a. Pengertian Perilaku Agresif 

Perilaku agresif sering dikaitkan dengan permusuhan dan kemarahan. 

Menurut Rita L Atkinson  (2001 : 59), “Perilaku agresif adalah perilaku untuk 

melukai orang lain (secara fisik atau verbal) atau merusak harta benda”. 

Sedangkan Sutjihati Somantri (2006 : 43) menjelaskan, “bahwa perilaku 

agresif merupakan tindakan nyata dan mengancam sebagai ungkapan rasa 

benci”.  

Elizabet B. Hurlock (2005 : 263) menyatakan, “bahwa yang 

dimaksud perilaku agresif adalah tindak permusuhan yang nyata atau ancaman 

permusuhan, biasanya tidak ditimbulkan oleh orang lain, diekspresikan berupa 

penyerangan secara fisik atau lisan terhadap pihak lain”. 

Robert Baron dalam Koeswara (1988 : 5) menyebutkan: 

Bahwa perilaku agresif merupakan tingkah laku individu yang 
ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak 
menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Definisi perilaku 
agresif dari Baron ini mencakup empat faktor : tingkah laku, tujuan 
untuk melukai atau mencelakakan (termasuk mematikan atau 
membunuh), individu yang menjadi korban, dan ketidakinginan si 
korban menerima tingkah laku si pelaku. 
 
Menurut Sigmud Freud dalam Ronald H. Bailey (1989 : 20) 

“Perilaku agresif merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk 

mengungkapkan kemarahannya, yang dituangkan melalui serangan fisik 

secara membabi-buta terhadap obyek, benda hidup maupun mati yang 

membangkitkan emosi itu”.  

Sedangkan dalam Kamus Psikologi (2004 : 15) : 

Perilaku agresif adalah tindakan permusuhan dari dalam diri 
seseorang ditujukan pada orang lain atau benda berupa suatu 
tindakan menyerang, melukai orang lain, untuk meremehkan, 
merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahati, 
mengejek, mencemoohkan atau menuduh secara jahat, menghukum 
berat, atau tindakan sadis lainnya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  

perilaku agresif adalah tingkah laku yang berdasarkan rasa marah, atau 

tindakan kasar akibat kekecewaan, kegagalan di dalam mencapai pemuasan 

tujuan yang  ditujukan kepada orang lain maupun benda. 

 

b. Penyebab Perilaku Agresif 

Kauffman dalam Salcha H (2002 : 108) mengidentifikasikan empat 

asumsi utama dari penyebab perilaku agresif, yaitu biologis, psikodinamika, 

frustrasi, dan teori belajar sosial, yang secara garis besar sebagai berikut : 

1)  Faktor biologis   

 Ada tiga asumsi yang menyangkut aspek biologis sebagai salah satu faktor 

yang menyebabkan munculnya perilaku agresif. Asumsi yang pertama 

adalah bahwa perilaku agresif merupakan tingkah laku insting keturunan 

yang kemudian terbentuk melalui proses evolusi, dikendalikan terutama 

oleh stimulus tertentu. Asumsi yang ke dua, perilaku agresif merupakan 

respons terhadap kelainan hormon dan susunan biokimiawi tubuh. 

Penggunaan obat dan perubahan hormon tubuh memang dapat 

menyebabkan seseorang menjadi agresif. Asumsi ketiga, perilaku agresif 

terjadi karena adanya  getaran-getaran elektrik yang terjadi  pada sistem 

syaraf pusat dan mekanisme otak. 

2)  Teori Psikodinamika  

 Perilaku agresif pada seseorang disebabkan oleh insting dasar yang 

dimiliki oleh  orang tersebut.  

3)  Konsep Frustrasi-Agresif 

 Frustrasi adalah situasi dimana individu terhambat atau gagal dalam usaha 

mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya, atau mengalami hambatan 

untuk bebas bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan.Bila seseorang 

mengalami frustrasi, maka akan timbul dorongan agresif yang pada 

gilirannya memotivasi perilaku yang dirancang untuk melukai orang lain 

atau obyek yang menyebabkan frustrasi. 
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4)  Teori Belajar Sosial 

 Suatu pengalaman yang tidak menyenangkan misalnya frustrasi, stimulus 

yang tidak menyenangkan akan meningkatan emosi. Sedangkan 

pengetahuan tentang konsekuensi dari suatu perilaku yang diperoleh 

melalui pengalaman atau pengamatan akan mengakibatkan motivasi. 

Kauffman (2001 : 347) membuat generalisasi tentang konsep-

konsep teori belajar sosial mengenai perilaku agresif, yang intinya sebagai 

berikut : 

1) Anak terbentuk menjadi agresif dengan mengamati model atau contoh. 

Contoh perilaku agresif yang ditiru dapat berasal dari anggota 

keluarga, anggota masyrakat tempat anak bersosialisasi  misalnya 

teman, kenalan, teman sebaya, orang dewasa di masyrakat, atau tokoh 

yang dikenalnya lewat media massa, bacaan, koran, radio, televisi baik 

tokoh nyata maupun fiktif, manusia maupun bukan manusia. 

2) Contoh perilaku agresif kemungkinan besar ditiru oleh anak jika 

tokohnya  berasal dari lingkungan sosial yang lebih tinggi dan jika 

anak melihat bahwa perilaku agresif ini justru memperoleh imbalan 

positif seperti hadiah, pujian atau tidak adanya hukuman. 

3) Anak-anak terbiasa dengan perilaku agresif jika mereka mendapat 

kesempatan mencoba respons agresif dan mengamati bahwa coba-coba 

ini tidak menimbulkan konsekuensi negatif atau bahkan menimbulkan 

konsekuensi positif, misalnya hadiah  atau apa yang diinginkan dapat 

terwujud. 

4) Perilaku agresif akan muncul jika anak memperoleh stimulus yang 

tidak menyenangkan misalnya diserang, dihina, dimarahi dengan kata-

kata kasar, kemauannya dihalangi atau apa yang menyenangkan 

baginya direbut atau dikurangi. 

5) Perilaku agresif yang didorong oleh adanya penguatan eksternal 

berupa imbalan berupa verbal, barang, atau status sosial, penguatan 

diri (self reinforcement) misalnya perasaan harga diri naik, 

kebanggaan, kepuasan karena apa yang diinginkannya tercapai. 
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6) Perilaku agresif mungkin didukung oleh proses kognitif yang 

mengevaluasi tindakan kekerasan, misalnya dengan membandingkan 

keuntungan berbagai perilaku, menuntut yang lebih tinggi, atau 

menimpakan kesalahan pada orang lain. 

7) Hukuman dapat meningkatkan perilaku agresif jika tidak disediakan 

alternatif positif secara konsisten atau tidak diberikan segera setelah 

terjadi perilaku agresif , atau jika jenis hukuman ini justru menjadi 

contoh perilaku agresif lain bagi anak. 

Sedangkan menurut Koeswara (1988 : 82), faktor-faktor yang 

menjadi pencetus kemunculan perilaku agresif, secara garis besar sebagai 

berikut : 

1) Frustrasi  

Yang dimaksud dengan frustrasi itu sendiri adalah situasi di mana 

individu terhambat atau gagal dalam usaha mencapai tujuan tertentu 

yang diinginkannya, atau mengalami hambatan untuk bebas bertindak  

dalam rangka mencapai tujuan. Frustrasi bisa mengarahkan individu 

pada perilaku agresif, karena frustrasi  bagi individu merupakan situasi 

yang tidak menyenangkan dan dia ingin mengatasi atau 

menghindarinya dengan berbagai cara, termasuk cara agresif. Individu 

akan memilih tindakan agresif  sebagai reaksi atau cara untuk 

mengatasi frustrasi yang dialaminya apabila terdapat stimulus-stimulus 

yang menunjangnya ke arah tindakan agresif itu. 

2) Stres  

Stres merupakan reaksi, respons, atau adaptasi psikologis terhadap 

stimulus eksternal atau perubahan lingkungan. 

a) Stres Eksternal 

Sters eksternal dapat ditimbulkan oleh perubahan-perubahan sosial 

dan memburuknya kondisi perekonomian. Hal-hal tersebut 

memberikan andil terhadap peningkatan kriminalitas, termasuk di 

dalamnya tindakan-tindakan  kekerasan dan perilaku agresif. 
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b) Stres Internal 

 Stres internal menimbulkan tegangan yang secara perlahan 

memuncak, yang akhirnya dicoba untuk diatasi oleh individu 

dengan melakukan perilaku agresif. Tingkah laku yang tidak 

terkendali, termasuk di dalamnya perilaku agresif, adalah akibat 

dari kegagalan ego untuk mengadaptasi hambatan-hambatan, 

sekaligus sebagai upaya untuk memelihara keseimbangan 

intrapsikis.  

3) Deindividuasi 

Deindividuasi merupakan satu keadaan dimana ciri-ciri karakteristik 

orang tidak diketahui. Deindividuasi memperbesar kemungkinan 

terjadinya perilaku agresif, karena deindividuasi menyingkirkan atau 

mengurangi peranan beberapa aspek yang terdapat pada individu, 

yakni identitas diri atau personalitas individu pelaku mapun identitas 

diri korban dari pelaku agresif, dan keterlibatan emosional individu 

pelaku agresif terhadap korbannya. 

4) Kekuasaan dan kepatuhan  

Kekuasaan menjadi pencetus terjadinya perilaku agresif, karena 

kekuasaan seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi dan mengendalikan tingkah laku orang lain dan 

merealisasikan segenap keinginannya. Sedangkan kepatuhan menjadi 

pencetus terjadinya perilaku agresif, karena dalam situasi kepatuhan 

individu kehilangan tanggung jawab atas tindakan-tindakannya serta 

meletakan tanggung jawab pada penguasa. 

5) Efek senjata 

Senjata memainkan peran dalam terjadinya perilaku agresif tidak saja 

karena fungsinya mengefektifkan  dan mengefisienkan pelaksanaan 

agresif, tetapi juga karena efek kehadirannya. Misalkan seseorang yang 

mempersepsikan kehadiran senjata api sebagai benda yang berbahaya 

dan mengancam keselamatan dirinya, kemungkinan menghasilkan efek 
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kecemasan dalam diri orang tersebut. Kecemasan tersebutlah yang 

mendorong terjadinya perilaku agresif. 

6) Provokasi 

Provokasi  dapat mencetuskan perilaku agresif karena provokasi itu 

oleh pelaku agresif dilihat sebagai ancaman yang harus dihadapi 

dengan respons agresif untuk meniadakan bahaya yang diisyaratkan 

oleh ancaman itu. 

7) Alkohol 

Terdapat dugaan bahwa alkohol berpengaruh mengarahkan individu 

kepada perilaku agresif dan tingkah laku antisosial lainnya. Karena 

alkohol dapat melemahkan kendali diri dan melemahkan aktivitas 

sistem saraf pusat. 

8) Suhu udara 

Suhu udara yang tinggi akan mempengaruhi naiknya kadar agresif 

seseorang. Contohnya saja pada musim panas terjadi lebih banyak 

tingkah laku agresif karena pada musim panas hari-hari lebih panjang 

serta individu-individu memiliki keleluasaan bertindak yang lebih 

besar ketimbang musim-musim lain. 

Sutjihati Somantri (2006 : 43) menjelaskan, “bahwa ada beberapa 

penyebab munculnya perilaku agresif pada anak antara lain ; frustrasi, 

keinginan untuk menarik perhatian, kebutuhan akan perlindungan karena 

rasa tidak aman, dan identifikasi dengan orang tua  yang agresif”. 

Berdasarkan teori di atas maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa perilaku agresif dapat disebabkan  oleh faktor biologis, 

lingkungan, hukuman dan penguatan, frustrasi dan pengidentifikasian 

model yang diamati. 
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c. Jenis-jenis Perilaku Agresif 

Kenneth Moyer dalam Koeswara (1988 : 6), merincikan perilaku 

agresif ke dalam tujuh jenis, yang intinya sebagai berikut : 

1) Perilaku agresif predatori : perilaku agresif yang dibangkitkan oleh 

kehadiran objek alamiah (mangsa). Perilaku agresif ini biasanya terdapat 

pada organisme species  hewan yang menjadikan hewan dari species lain 

sebagai mangsa. 

2) Perilaku agresif antar jantan : perilaku agresif yang secara tipikal 

dibangkitkan oleh kehadiran sesama jantan pada suatu species. 

3) Perilaku agresif ketakutan : perilaku agresif yang dibangkitkan oleh 

tertutupnya kesempatan untuk menghindar dari ancaman. 

4) Perilaku agresif tersinggung : perilaku agresif yang dibangkitkan oleh 

perasaan tersinggung atau kemarahan, respon menyerang muncul terhadap 

stimulus yang luas (tanpa memilih sasaran), baik berupa objek-objek hidup 

maupun objek-objek mati. 

5) Perilaku agresif pertahanan : perilaku agresif yang dilakukan oleh 

organisme dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaannya dari 

ancaman atau gangguan anggota species-nya sendiri. 

6) Perilaku agresif maternal : perilaku agresif yang spesifik pada species  atau 

organisme betina (induk) yang dilakukan dalam upaya melindungi anak-

anaknya  dari berbagai ancaman. 

7) Perilaku agresif instrumental : perilaku agresif yang dipelajari, diperkuat 

(reinforced), dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Menurut  Sutjihati Somantri (2006 : 43) bahwa perilaku agresif dapat 

dibedakan dilihat dari bagaimana perilaku agresif tersebut terungkap, yang 

intinya sebagai berikut : 

1) Perilaku agresif yang bersifat fisik, berupa serangan langsung pada objek 

agresif. 

2) Ledakan agresif, berupa tingkah laku yang tidak terkontrol seperti tantrum. 

3) Perilaku agresif verbal, berupa dusta, marah, mengancam, dan sebagainya. 
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4) Perilaku agresif tidak langsung misalnya merusak barang milik orang lain 

menjadi objek agresif. 

Sedangkan Leonard Berkowitz dalam Koeswara (1988 : 5) 

mengemukakan  perilaku agresif  dapat dibedakan menjadi dua jenis dilihat 

dari definisinya, yaitu intinya sebagai berikut: 

1) Perilaku agresif instrumental, yaitu perilaku agresif yang dilakukan oleh 

organisme atau individu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2) Perilaku agresif implusif, yaitu perilaku agresif yang dilakukan semata-

mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti, tanpa 

tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan atau kematian 

pada sasaran atau korban. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

perilaku agresif memiliki beberapa tipe antara lain, perilaku agresif yang 

bersifat fisik seperti memukul, menyerang, merusak dan lain-lain, dan perilaku 

agresif yang bersifat verbal misalnya berupa kata-kata kasar atau yang bernada 

negatif, dan bahkan kata-kata yang menyudutkan atau menjatuhkan. 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

 
Dari teori-teori yang telah dijabarkan di atas, nampak adanya indikasi 

yang cukup jelas bahwa dengan menonton film yang mengandung unsur 

kekerasan memiliki pengaruh terhadap pembentukan dan peningkatan perilaku 

agresif  terutama pada anak-anak yang sedang belajar mengidentifikasi suatu 

model yang diamatinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikirannya dapat dibuat 

skema sebagai berikut : 
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C. HIPOTESIS 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan dengan memperhatikan 

pambatasan masalah pada penelitian ini, maka untuk mengetahui pengaruh 

menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan terhadap perilaku 

agresif pada anak,  peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

“Ada pengaruh menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan terhadap 

perilaku agresif pada anak”. 

 

 

 

 

 

Menonton Film Kartun 
yang mengandung unsur 

kekerasan 

Anak 
Perilaku 
Agresif 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah di SDN Kereo I  Tangerang-Banten. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bulan  April - Mei 2007. 

 

B. Metode Penelitian 

 

Metode dalam suatu penelitian memegang peranan yang sangat penting, 

karena dalam hal ini akan dapat berpengaruh pada tata cara dalam menentukan 

langkah-langkah penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

Menurut Suharsini Arikunto (2002:136) “Metode Penelitian adalah suatu 

cara yang digunakan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan data 

penelitiannya”. Sedangkan M Iqbal Hasan (2002 : 21), menjelaskan bahwa 

“metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam usaha menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran terhadap aspek-aspek kehidupan yang 

berkaitan erat dalam mengambil kebijaksanaan dan pembuatan keputusan dengan 

menggunakan metode ilmiah. 

Hadari Nawawi (1998 : 62-82) menyatakan bahwa pada dasarnya 

terdapat empat macam metode penelitian. Secara singkat adalah sebagai berikut : 

1. Metode filosofis 

 Metode filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara 

rasional melalui perenungan atau pemikiran yang mendalam dan mendasar 

tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik dengan 
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menggunakan pola fikir induktif, maupun deduktif, fenomenologis dan lain-

lain dengan memperlihatkan hukum-hukum berfikir (logika). 

2. Metode deskriptif 

 Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian  pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

3. Metode historis 

 Metode historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan 

data masa lalu atau peninggalan. Baik untuk memahami kejadian atau suatu 

keadaan  yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan sekarang 

dalam berhubungan dengan kejadian atau keadaan masa lalu. Hasil penelitian 

ini sering kali dipergunakan untuk meramalkan kejadian  atau keadaan masa 

yang akan datang. 

4. Metode eksperimen 

 Metode eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan 

hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan 

pengaruh variabel yang  lain. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah eksperimen. 

Menurut Hadari Nawawi (1996 : 103) “Metode eksperimen adalah prosedur 

penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat antara 

variabel yang sengaja diadakan terhadap variabel di luar variabel yang diteliti”. 

Sedangkan Gempur Santoso (2005 : 30) menjelaskan bahwa “Penelitian 

eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan 

sebab- akibat dengan cara memberikan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau 

beberapa kelompok kontrol yang  tidak diberi perlakuan”. 

Metode eksperimen dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan terhadap 

perilaku agresif pada anak. Dalam penelitian eksperimen ini pertama-tama 

dilakukan   pre tes, kemudian diberikan treatment berupa film kartun yang 

mengandung unsur kekerasan. Setelah itu dilakukan post tes. Dari hasil kedua tes 

tersebut kemudian dibandingkan. Hal ini sesuai dengan pengertian dari metode 
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eksperimen yaitu metode yang melakukan percobaan untuk melihat pengaruh dari 

treatment yang diberikan. 

Menurut  pendapat Sumadi Suryabrata (1997 : 40-54), terdapat enam 

macam rancangan penelitian eksperimen, antara lain : 

1. The One-Shot Case Study 
2. One Group Pretest-Posttest Design 
3. The Static Group Comparison : Randomized Control Group Only 

Design 
4. Randomized Control Group  Pretest-Posttest Design 
5. Randomized Solomon Four-Group Design 
6. Factorial Design 
 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah One 

Group Pretest-Posttest Design. Konsisten dengan rancangan penelitian yang 

dipilih, maka pre tes dan post tes dalam penelitian ini diberikan pada kelompok 

yang sama. Pre test digunakan  untuk mengukur perilaku agresif siswa sebelum 

diberikan perlakuan. Sedangkan post test digunakan untuk mengukur perilaku 

agresif siswa setelah diberikan perlakuan. 

 

Design penelitian tersebut dapat kami gambarkan sebagai berikut : 

 

Pengukuran        Pengukuran akhir 

     (pretest)    Perlakuan   (posttest) 

T1 X T2 

        

      Sumadi Suryabrata (1997 : 41) 

 

Langkah-langkah  design penelitian ini menurut Sumadi Suryabrata 

(1997 : 42) adalah sebagai berikut : 

1. Kenakan T1, yaitu pre test, untuk mengukur mean perilaku agresi sebelum 
subjek dikenai variabel eksperimental X. 

2. Kenakan subjek dengan X, yaitu film kartun yang mengandung unsur 
kekerasan. 

3. Berikan T2, yaitu post test untuk mengukur mean perilaku agresi setelah 
subjek dikenakan variabel eksperimental X. 
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4. Bandingkan T1 dan T2 untuk menentukan seberapakah perbedaan yang 
timbul, jika sekiranya ada, sebagai akibat dari digunakannya variable 
eksperimental X. 

5. Terapkan test satistik yang cocok dalam hal ini test untuk menentukan 
apakah perbedaan itu signifikan. 

 

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan populasi penelitian. 

2. Melakukan pre test (T1) untuk mengukur perilaku agresif siswa sebelum 

dikenai variabel perlakuan X. 

3. Memberikan treatment X berupa film kartun yang mengandung unsur 

kekerasan kepada siswa untuk jangka waktu tertentu. 

4. Memberikan post test (T2) untuk mengukur perilaku agresif siswa setelah 

dikenai variabel perlakuan X. 

5. Membandingkan antara hasil T1 danT2 untuk menentukan seberapakah 

perbedaan perilaku agresif  yang timbul. 

6. Menerapkan test statistik yang sesuai, dalam hal ini peneliti menggunakan 

uji t-test. 

 

C. Penetapan Populasi, Sampel dan Sampling 

 

1. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108) “Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian”. Sedangkan M. Iqbal Hasan (2002 :84) mengemukakan bahwa 

“populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti”. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan individu yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti sebagai bahan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 90 orang 

siswa. 
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2. Sampel 

M. Iqbal Hasan (2002 : 58) menjelaskan “Sampel adalah bagian dari 

populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi”. 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa sampel adalah 

sebagian individu dalam populasi yang diselidiki atau diteliti. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kereo I 

Tangerang-Banten sebanyak 30 orang siswa. Ciri –ciri siswa yang akan dijadikan 

sampel adalah siswa yang belum pernah menonton film kartun yang penulis 

tentukan dalam penelitian ini. 

 

3. Sampling 

Menurut M.Iqbal Hasan (2002 : 64) mengemukakan, “Sampling 

merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian”. 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 111) “Tehnik sampling adalah 

suatu cara yang digunakan untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai yang 

akan dijadikan sumber data, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili 

populasi”. 

Berdasarkan pendapat dari ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa sampling adalah cara yang digunakan dalam 

menentukan dan mengambil sampel dengan memperhatikan sifat-sifat tertentu 

agar sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi. 

Menurut Masri Singarimbun (1995 : 155) metode pengambilan sampel 

ada dua macam, yaitu : 

a. Pengambilan sampel secara acak (random sampling, di mana sampel yang 
diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer 
dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 
sampel. 

b. Pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, di mana sampel dipilih 
berdasarkan pertimbang-pertimbangan tertentu.contoh sampel ini adalah 
Quota Sampling. 
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 Dalam penelitian ini tehnik pengambilan sampel yang penulis gunakan 

adalah tehnik Random Sampling. 

 

D. Variabel Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Variabel Penelitian 

Menurut  Suharsimi Arikunto (2002 : 94) “Variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Penelitian ini 

memiliki 2 variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. 

a. Variabel bebas : Yaitu film kartun yang mengandung unsur kekerasan. 

b. Variabel terikat : Yaitu perilaku agresif. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (2002 : 197) mengemukakan “Teknik pengumpulan 

data adalah satu cara yang teratur untuk mendapatkan data yang relevan dengan 

masalah yang diteliti”. Tehnik pengumpulan data dalam suatu penelitian harus 

sesuai  dengan maksud dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan dan jenis data 

yang diperlukan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka teknik pegumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tes 

Pengumpulan data perilaku agresif siswa dilakukan dengan 

menggunakan test. Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 127) “Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu”. 

M. Chabib Thoha (1991 : 44) mengemukakan bahwa berdasarkan objek 

pengukurannya tes dibedakan menjadi dua. Secara garis besar adalah : 

a. Tes kepribadian 

b. Tes hasil belajar 
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Tentang bentuk-bentuk tes, Anas Sudijono (2005 : 99-151) 

mengemukakan bahwa terdapat dua macam bentuk-bentuk tes. Secara garis besar 

sebagai berikut : 

a. Tes uraian  

Tes uraian yaitu tes yang berbentuk pertanyaan atau perintah yang menuntut 

testee untuk memberikan penjelaan, komentar yang umumnya berupa kalimat 

yang cukup panjang. 

b. Tes objektif 

Tes objektif  yaitu tes yang terdiri dari butir-butir soal (item) yang dapat 

dijawab oleh testee dengan jalan memilih salah satu atau lebih diantara 

beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing 

item. 

Dari penjelasan di atas, maka bentuk tes yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes objektif. Tes bentuk objektif ini memiliki keunggulan dan 

kelemahan, seperti yang diungkapkan oleh Sumadi Suryabrata (2004 : 317), yaitu 

intinya sebagai berikut : 

a. Kelebihan tes objektif 

1) Tes objektif dapat disusun untuk meneliti secara kemampuan pelajar untuk 

membuat taksiran, melakukan pemilihan, mendiskriminasikan, 

menentukan pendapat, menarik kesimpulan. 

2) Cara penilaiannya cepat dan mudah. 

3) Untuk mengoreksi tes objektif jauh lebih mudah dari pada tes uraian  

4) Faktor terkaan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi 

secara minimal. 

b. Kekurangan  tes objektif 

1) Tes objektif banyak dipergunakan hanya untuk menilai ingatan saja. 

2) Dalam menyusun tes objektif yang benar-benar baik sukar. 

3) Memakan banyak waktu dan tenaga untuk menyusunnnya. 

Tes bentuk objektif ini sendiri memiliki beberapa bentuk tes. Anas 

Sudijono  (2005 : 107) menggolongkan tes  objektif menjadi lima golongan, yaitu: 

a. Tes objektif bentuk benar-salah (True-false test) 
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b. Tes objektif bentuk menjodohkan (Matcing test) 
c. Testobjektif bentuk melengkapi (Compleition Test) 
d. Tes objektif bentuk isian (Fill in Test) 
e. Tes objektif bentuk pilihan ganda (Multiple Choice Item Test) 

 
Dari bermacam-macam bentuk tes objektif tersebut, maka untuk 

mengukur perilaku agresif dalam penelitian ini, digunakan tes objektif bentuk 

pilahan ganda. Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menyusun 

tes adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun kisi-kisi yang berdasarkan teori-teori tentang perilaku agresif. 

b. Menyusun soal tes perilaku agresif yang berjumlah 40 item. 

c. Mengkonsultasikan soal kepada Pembimbing I dan Pembimbing II. 

Sebelum tes tersebut dibuat terlebih dahulu menentukan kisi-kisi dari tes tersebut : 

Tabel 1. Kisi-kisi soal Try out tes perilaku agresif   

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator No. Item Jumlah 

Perilaku 

Agresif 

Perilaku Agresif 

adalah tingkah laku 

yang berdasarkan 

rasa marah, atau 

tindakan kasar akibat 

kekecewaan, 

kegagalan di dalam 

mencapai pemuasan 

tujuan yang 

ditujukan kepada 

orang lain maupun 

benda. Perilaku yang 

sering muncul pada 

anak yang 

berperilaku agresif, 

Kata-kata Kasar 

 

Tindakan fisik 

negative 

Merusak 

 

Mengabaikan 

 

Mengejek 

 

Mengancam  

 

Menjaili 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

14, 15, 16, 

17,18, 19 

 20, 21, 22, 

23, 24 

25, 26, 27, 

28,29, 30 

31, 32, 33, 

34 

35, 36, 37, 

38, 39, 40 

6 

 

7 

 

6 

 

5 

 

6 

 

4 

 

6 
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yaitu kata-kata kasar, 

tindakan fisik 

negatif, aktifitas 

tinggi, merusak, 

mengabaikan, 

mengejek, 

mengancam, 

memaksa, menjaili. 

 

 

Sebelum diberikan kepada siswa, tes tersebut harus ditry-outkan terlebih 

dahulu. Try-out ini dilakukan untuk mengetahui apakah test tersebut memenuhi 

syarat sebagai pengumpulan data atau belum, yaitu validitas (kesahihan) dan 

reliabilitas (keajegan). 

a. Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto ( 2002:144 ), “Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat keshahihan suatu interven. Suatu 

instrumen dapat dikatakan valid atau shahih bila mempunyai validitas tinggi 

sebaliknya uji validitas instrumen yang kurang shahih berarti mempunyai 

validitas rendah”. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas korelasi antara butir dan 

total dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment yang diambil dari 

Suharsimi Arikunto (2002:146), yaitu : 

 

( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r  

 

Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi “product moment” antara skor tiap item dan skor dari 

responden 
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ΣX  = jumlah skor tiap item 

 ΣY
 
= jumlah skor seluruh item 

N    = jumlah responden uji coba 

Cara mengetahui tingkat validitas item-item tersebut dengan cara 

membandingkan antara hasil-hasil perhitungan validitas masing-masing item 

dengan tabel “Product Moment” pada taraf signifikan 5%. 

 

b. Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto ( 2002:154 ) “Reliabilitas adalah 

ketepatan suatu tes memiliki keajegan bilamana tes tersebut dipakai untuk 

mengukur berulang-ulang hasilnya akan sama”. 

Untuk mencari reliabilitas soal menggunakan teknik belah dua yang 

diolah dengan menggunakan rumus korelasional Product Moment kemudian 

dilanjutkan dengan rumus Tata Jenjang Spearman dengan teknik belah dua, 

sebagai berikut : 

( )2/21/1

2/21/1
ii

r1

xr2
r

+
=  

rii   = reliabilitas instrumen 

r½½ = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi dua belahan instrument. 

Dalam penyusunan tes ini penulis menggunakan 3 alternatif jawaban 

pada setiap item soal.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis yang penulis ajukan tentang pengaruh film kartun yang mengandung 

unsur kekerasan terhadap perilaku agresif pada anak adalah dengan menggunakan 

analisis statistik. Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti mengunakan analisis 

statistik antara lain: 

1. Data yang diperoleh berwujud angka. 

2. Dengan analisis statistik hasil pengolahan data akan bersifat obyektif. 
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3. Dengan analisis statistik dapat memberikan keputusan secara pasti tentang: 

“Apakah ada pengaruh menonton film kartun yang mengandung  unsur 

kekerasaan terhadap perilaku agresif pada anak?” 

Untuk menguji hipotesis , maka peneliti menggunakan uji statistik 

dengan uji t-test. Langkah –langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut : 

1. Perumusan hipotesis 

Ho : 0µµ =  (Tidak ada pengaruh film kartun yang mengandung unsur 

kekerasan terhadap perilaku agresif)  

H1 : 0. µµ >   (Ada pengaruh film kartun yang mengandung unsur kekerasan 

terhadap perilaku agresif) 

2. Menentukan taraf signifikansi 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi untuk satu arah dengan 

%5=α . 

3. Penentuan statistik uji 

Statistik uji yang digunakan adalah t-test untuk pengukuran desain One Group 

Pretest-Posttest Design untuk N sama. 

Adapun rumusnya sebagai berikut : 

( )1

2

−

Σ
=

NN

X

M
t

d

d  

      Suharsimi Arikunto (2005 : 275) 

 

dengan : 

dM  = selisih antara mean pretest dan posttest (X1 dan X2) 

N   =  jumlah individu  

 

Dimana : 

( )
N

X
dX

2

d22
d

Σ
−Σ=Σ  
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4. Keputusan uji  

Apabila t0 tt > , maka 0h ditolak dan ah  diterima. 

Dan apabia t0 tt < , maka 0h  diterima dan ah ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

 

 Penelitian ini menyajikan data dua variabel yaitu : (1) perilaku agresif  

sebelum menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan dan (2) 

perilaku agresif sesudah menonton film yang mengandung unsur kekerasan pada 

anak SDN Kereo I Tangerang Banten. 

 

1. Perilaku Agresif  Sebelum Menonton Film Kartun yang Mengandung 

Unsur Kekerasan (Pre Tes) 

 Dari hasil pengumpulan data tentang perilaku agresif sebelum menonton 

film yang mengandung unsur kekerasan (pre tes) diperoleh hasil sebagai berikut : 

(1) skor tertinggi 74; (2) skor terendah 47; (3) mean sebesar 57,533. Adapun hasil 

analisis statistik deskriptif seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 2. Distribusi  Frekuensi  Skor Perilaku Agresif Sebelum Menonton Film 
yang Mengandung Unsur Kekerasan (Pre Tes) 

Interval Frekuensi Prosentase 
Frekuensi 
Kumulatif 

Prosentase 
Kumulatif 

45 – 49 3 10 3 10 

50 – 54 8 26,67 11 36,67 

55 – 59 9 30 20 66,67 

60 – 64 4 13,33 24 80 

65 – 69 5 16,67 29 97,67 

70 – 74 1 3,33 30 100 

Total 30 100 - - 
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 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perilaku agresif sebelum 

menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan dengan interval : (1) 45-

49 sebanyak 3 orang atau sebesar 10%; (2) 50-54 sebanyak 8 orang atau sebesar 

26,67%; (3) 55-59 sebanyak 9 orang atau sebesar 30%; (4) 60-64 sebanyak 4 

orang atau sebesar 13,33%; (5) 65-69 sebanyak 5 orang atau sebesar 16,67%; (6) 

70-74 sebanyak 1 orang atau sebesar 3,33%. 

 Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik seperti berikut : 
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 Grafik 1. Histogram Skor Perilaku Agresif Sebelum Menonton Film yang 
Mengandung Unsur Kekerasan 

 

 

2. Perilaku Agresif  Sesudah Menonton Film Kartun yang  

Mengandung Unsur Kekerasan (Post Tes) 

 

 Dari hasil pengumpulan data tentang perilaku agresif sesudah menonton 

film yang mengandung unsur kekerasan (post tes) diperoleh hasil sebagai berikut : 

(1) skor tertinggi 90; (2) skor terendah 52; (3) mean sebesar 63,933. Adapun hasil 

analisis statistik deskriptif seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 3. Distribusi  Frekuensi  Skor Perilaku Agresif Sesudah Menonton Film 
yang Mengandung Unsur Kekerasan (Post Tes) 

Interval Frekuensi Prosentase 
Frekuensi 
Kumulatif 

Prosentase 
Kumulatif 

50 – 56 7 23,33 7 23,33 

57 – 63 10 33,33 17 56,66 

64 – 70 8 26,67 25 83,33 

71 – 77 2 6,67 27 90 

78 – 84 1 3,33 28 93,33 

85 – 91 2 6,67 30 100 

Total 30 100 - - 
 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perilaku agresif sesudah 

menonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan dengan interval : (1) 50-

56 sebanyak 7 orang atau sebesar 23,33%; (2) 57-63 sebanyak 10 orang atau 

sebesar 33,33%; (3) 64-70 sebanyak 8 orang atau sebesar 26,67%; (4) 71-77 

sebanyak 2 orang atau sebesar 6,67%; (5) 78-84 sebanyak 1 orang atau sebesar 

3,33%; (6) 85-91 sebanyak 2 orang atau sebesar 6,67%. 
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 Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik seperti berikut 
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 Grafik 2. Histrogram Skor Perilaku Agresif Sesudah Menonton Film yang 
Mengandung Unsur Kekerasan 

 

B. Pengujian Hipotesis 

 

 Dalam pengujian hipotesis ini akan digunakan uji t. Dari hasil uji t 

diperoleh hasil sebagai berikut : t0 = 6,154 > tt = 2,042 maka hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh meonton film kartun yang mengandung unsur 

kekerasan terhadap perilaku agresif pada anak SDN Kereo I Tangerang Banten 

dapat diterima kebenarannya pada taraf signifikansi 5%. 

Hasil selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

 

C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

 

 Dari hasil analisis data  terhadap perilaku agresif sebelum dan sesudah 

menonton film kartun yang mengandung kekerasan ada perbedaan dan jika dilihat 

dari reratanya, maka rerata perilaku agresif sesudah menonton film kartun yang 
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mengandung kekerasan (63,933) lebih besar dari rerata perilaku agresif sebelum 

meonton film kartun yang mengandung unsur kekerasan (57,533). 

 Bahwa terjadi perilaku agresif pada anak  karena menonton film kartun 

yang mengandung unsur kekerasan. Pada penelitian ini sudah terjadi kenaikan 

rerata perilaku agresif pada anak setelah menonton film kartun yang mengandung 

unsur kekerasan. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil analisis data tentang pengaruh menonton film kartun yang 

mengandung unsur kekerasan terhadap perilaku agresif pada anak SDN Kereo I 

Tangerang Banten dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh menonton film kartun 

yang mengandung unsur kekerasan terhadap perilaku agresif pada anak SDN 

Kereo I Tangerang Banten” dengan to = 6,154 > tt = 2,042. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

 

Dari kesimpulan di atas tentang adanya pengaruh menonton film kartun 

yang mengandung unsur kekerasan terhadap perilaku agresif anak dapat  

diimplikasikan bahwa untuk menurunkan perilaku agresif anak dapat dilakukan 

dengan menurunkan intensitas menonton film kartun yang mengandung unsur 

kekerasan. 

 

C. Saran-saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian ini maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi orang tua  

a. Membatasi tayangan apa yang baik dan cocok untuk usia anak mereka. 

b. Menyeleksi tayangan  apa saja yang mendidik anak dengan cara 

mendampingi anak saat menonton televisi. 
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2. Bagi guru 

a. Mengalihkan perhatian anak dengan cara memberi tugas atau pekerjaan 

rumah pada anak. 

b. Menanamkan norma-norma perilaku yang baik dalam pelajaran di sekolah. 

c. Dalam waktu tertentu mengadakan pemutaran film-film yang baik, seperti 

film-film tentang kisah-kisah para nabi. 

3. Bagi Penentu kebijaksanaan penyiaran 

Lebih selektif  dalam memilih tayangan yang akan disiarkan untuk anak, 

dengan cara mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten 

dalam perkembangan anak. 

4. Bagi dunia pertelevisian 

Diharapkan dalam memilih tayangan yang akan disiarkan untuk anak  

menggunakan prinsip memihak dengan kepentingan anak. 
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Kisi- kisi Tes Perilaku Agresif 
 
 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator No. Item Jumlah 

Perilaku 

Agresif 

Perilaku Agresif 

adalah tingkah laku 

yang berdasarkan 

rasa marah, atau 

tindakan kasar akibat 

kekecewaan, 

kegagalan di dalam 

mencapai pemuasan 

tujuan yang 

ditujukan kepada 

orang lain maupun 

benda. Perilaku yang 

sering muncul pada 

anak yang 

berperilaku agresif, 

yaitu kata-kata kasar, 

tindakan fisik 

negatif, aktifitas 

tinggi, merusak, 

mengabaikan, 

mengejek, 

mengancam, 

memaksa, menjaili. 

Kata-kata Kasar 

 

Tindakan fisik 

negative 

 

Merusak 

 

 

Mengabaikan 

 

 

Mengejek 

 

 

Mengancam  

 

Menjaili 

1, 3, 4, 6, 8 

 

5, 9, 10, 12, 

13, 14 

 

2, 7, 16, 17, 

18, 23 

 

11, 15, 20, 

26, 34 

 

19, 21, 22, 

24,25 

 

27, 29, 31 

 

28, 30, 32, 

33, 35 

5 

 

6 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

5 
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Pedoman Penilaian Tes Perilaku Agresif 

 

 

Kriteria Penilaian : 

 

Nilai 1 : Untuk jawaban yang bersifat positif 

Nilai 2 : Untuk jawaban yang bersifat sedang 

Nilai 3 : Untuk jawaban yang bersifat negatif 
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Petunjuk Mengerjakan Soal : 

 

1. Tulislah nama, kelas, nomor absen pada tempat yang telah tersedia! 

2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang kamu anggap sesuai 

dengan diri kamu! 

3. Pahamilah secara baik-baik setiap soal yang ada! 

4. Jangan tergesa-gesa dalam mengerjakan soal! 

5. Mulailah pekerjaanmu dengan membaca doa terlebih dahulu! 

 

 

 

 

-SELAMAT MENGERJAKAN- 
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        Nama : 

        Kelas  : 

        No. Absen : 

 

1. Saya sedang bermain di taman dan ada tukang es krim lewat, saya minta 

dibelikan Ibu tapi tidak dituruti, biasanya… 

a. Saya berteriak-teriak sambil berkata “Ibu pelit, ibu pelit”, sampai 

ibu membelikan  

b. Saya kembali bermain lagi sambil menggerutu  

c. Saya membeli sendiri pakai uang celengan 

2. Saya ingin meminjam mainan teman saya tetapi tidak kasih, maka… 

a. Saya tidak jadi meminjam 

b. Saya mengambil mainannya tanpa sepengetahuannya 

c. Saya merampas dari tangannya lalu saya merusaknya 

3. Saat saya sedang asyik membaca buku, saya dikagetkan teman saya dari 

belakang, maka… 

a. Saya hanya memandangi dengan tidak senang 

b. Saya berteriak “ah berengsek lu” lalu membaca kembali 

c. Saya meneriaki teman saya “bego banget loh, kaget tau” 

4. Teman saya meminjam buku saya dan sudah lama tidak dikembalikan, 

saya memintanya tetapi teman saya bilang kalau bukunya hilang, maka… 

a. Saya memaafkan teman saya walaupun telah menghilangkan buku 

saya 

b. Saya meminta ganti buku yang baru 

c. Saya memaki-makinya “loh bego banget sich kok bisa ilang, terus 

gak minta maaf lagi”  

5. Saat saya sedang jalan menuju tempat duduk saya, tiba-tiba saya dijegal 

teman saya, maka… 

a. Saya langsung duduk 

b. Saya melaporkan perbuatannya ke guru 
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c. Saya mengejarnya lalu memukulnya 

6. Saat sedang asyik-asyiknya menonton film kartun kesukaan saya, tiba-tiba 

diganti oleh kakak, maka… 

a. Saya menggerutu dan pergi 

b. Saya mengadukan perbuatan kakak ke Ibu 

c. Saya meneriaki kakak “bego banget sich, lagi nonton kok diganti” 

7. Apabila Ayah dan Ibu memarahi saya karena tidak tidur siang, biasanya 

saya… 

a. Hanya diam saja dan segera pergi tidur 

b. Tetap bermain dan membuat suara gaduh 

c. Masuk kamar sambil membanting pintu keras-keras 

8. Saat sedang menuju kelas tiba-tiba saya ditabrak oleh teman saya, maka… 

a. Saya tidak perduli dan terus jalan walau masih terkejut 

b. Saya berkata “Hei hati-hati, lihat yang bener” 

c. Saya berteriak padanya “punya mata ga sich lo” 

9. Saat bermain monopoli teman saya ketahuan curang, maka… 

a. Saya biarkan saja dan terus bermain 

b. Saya berhenti bermain 

c. Saya tonjok karena kesal dia bermain curang sehingga ia menang 

terus 

10. Saat sedang bercanda dengan teman, tiba-tiba saya terjatuh karena 

terdorong oleh teman saya, maka… 

a. Saya memaafkannya lalu kembali bercanda dengan teman saya 

b. Saya langsung pergi dan tidak bercanda lagi 

c. Saya mendorong teman saya sebagai balasannya 

11. Saat sedang asyik bermain tiba-tiba Ibu memanggil, maka… 

a. Saya menyahut panggilan Ibu lalu langsung menghampirinya 

b. Saya hanya menyahut penggilan Ibu dan terus bermain 

c. Saya pura-pura tidak mendengar dan terus bermain 

12. Dalam suatu permainan saya mengalami kekalahan, maka… 

a. Saya biasa saja dan terus bermain 
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b. Saya tidak bermain lagi 

c. Saya berantem dengan teman sepermainan saya karena tidak terima 

kalah terus 

13. Saya sedang asyik minum es, tiba-tiba teman saya menyenggol dan es saya 

tumpah, bukannya minta maaf dia malah pergi, maka… 

a. Saya membeli es yang baru 

b. Saya mengejarnya lalu minta dia mengganti es saya yang jatuh 

c. Saya mengejarnya lalu memukulnya 

14. Nama Bapak saya Bambang dan teman-teman saya sering meledek saya 

dengan berkata “Beng-beng asyik berat, beng-beng”, biasanya saya… 

a. Hanya diam saja “cuek” 

b. Laporkan perbuatan teman saya ke guru 

c. Mengejar teman yang meledek saya lalu memukulnya 

15. Saya dimarahi orang tua saya karena pulang sekolah tidak langsung 

pulang, tetapi main dahulu ke rumah teman, biasanya… 

a. Saya minta maaf karena salah 

b. Saya langsung masuk kamar sambil menggerutu 

c. Saya menanggapinya dengan berkata “mang kenapa, gak boleh?” 

16. Saya sedang kesal karena dimarahi oleh ibu, biasanya saya… 

a. Main di rumah teman saya 

b. Berdiam diri di kamar seharian 

c. Melempar barang apa saja yang ada didekat saya 

17. Saya tidak bawa pulpen, saya ingin meminjamnya pada teman saya, tetapi 

dia tidak mengkasih pinjam, maka… 

a. Saya membeli pulpen di koperasi 

b. Saya melaporkan perbuatan teman saya ke guru 

c. Saya merebut pulpennya dengan paksa lalu membantingnya hingga 

rusak 

18. Saat sedang asyik bermain ada tukang bakso langganan saya, saya pulang 

minta uang ke Ibu tetapi tidak dikasih, maka 

a. Saya kembali bermain dengan cemberut 
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b. Saya masuk kamar dengan membanting pintu keras-keras 

c. Saya memecahkan vas kesayangan Ibu karena kesal 

19. Teman saya harus menggunakan tongkat karena kecelakaan, maka… 

a. Saya merasa kasihan padanya 

b. Saya tidak perduli  

c. Saya menjulukinya “si kaki tiga” 

20. Saya senang menggambar-gambar buku tulis saya dan apabila ketahuan 

guru saya pasti kena marah, maka… 

a. Saya tetap terus menggambarnya “kan buku saya sendiri” 

b. Saya menggambarnya diam-diam 

c. Saya tidak melakukannya lagi 

21. Apabila saya diejek bodoh oleh teman kerena ulangan saya dapat nilai 

jelek, maka… 

a. Saya diamkan saja 

b. Saya laporkan perbuatan teman saya ke guru 

c. Saya balas mengatainya bodoh 

22. Teman saya jatuh saat sedang bersepeda, maka… 

a. Saya menolongnya 

b. Saya mensyukurinya 

c. Saya menyorakinya “mang enak” 

23. Saat dibagikan hasil ulangan matematika ternyata saya mendapatkan nilai 

5, maka… 

a. Saya simpan di dalam tas 

b. Saya lipat sampai kecil kemidian dimasukan tempat pensil 

c. Saya robek sampai menjadi kecil-kecil lalu saya buang 

24. Teman saya ada yang sepatunya rusak dan masih tetap dipakainya, 

maka… 

a. Saya merasa kasihan padanya 

b. Saya tidak memperdulikan kan bukan siapa-siapa saya 

c. Saya menertawakannya “Ha.., sepatu jelek masih dipake” 
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25. Teman sebangku saya mendapat nilai ulangan IPA lebih rendah dari saya, 

maka… 

a. Saya memberi semangat agar dia lebih berusaha 

b. Saya menertawakannya 

            c.    Saya menertawakannya sambil berkata “yah kalah” 

26. Ibu selalu melarang saya mandi hujan dan biasanya saat hujan … 

a. Saya hanya duduk termenung sambil melihat hujan dari dalam 

rumah 

b. Saya masuk kamar dan tidak keluar-keluar sampai dipanggil 

c. Saya diam-diam keluar rumah untuk mandi hujan 

27. Saya ingin dibelikan tas baru seperti punya teman saya, dan apabila tidak  

dibelikan saya akan… 

a. Tidak mau sekolah sampai dibelikan tas yang baru 

b. Mengumpulkan uang jajan untuk membelinya 

c. Tetap memakai tas yang lama 

28. Bila saya bosan mendengarkan guru saat menerangkan, biasanya… 

a. Saya tetap memperhatikannya 

b. Saya mengobrol dengan teman sebangku saya 

c. Saya membuat tulisan dikertas kecil-kecil lalu saya tempelkan di 

punggung teman yang di depan bangku saya 

29. Saya menginginkan mainan baru tetapi tidak dikasih oleh ayah dengan 

alasan mainan lama saya masih bagus, maka… 

a. Saya mengumpulkan uang jajan agar dapat membeli mainan baru 

sendiri 

b. Saya merengek agar dibelikan mainan yang baru oleh ayah 

c. Saya mogok makan sampai dibelikan mainan yang baru 

30. Apabila tugas saya dari guru telah selesai, maka… 

a. Saya mengoreksi pekerjaan saya kembali 

b. Saya mengajak ngobrol teman sebangku saya 

c. Saya berkeling-keling kelas mengganggu teman saya yang belum 

selesai 
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31. Teman saya ada yang membawa bekal makanan dari rumah dan sepertinya 

enak, saya lalu meminta kepada teman saya, tetapi tidak dikasih, maka… 

a. Saya diam saja, lalu langsung pergi  

b. Saya hanya mengerutu sendiri 

c. Saya berkata “bagi gak, kalo gak gw pukul loch!” 

32. Apabila tidak ada guru di kelas, biasanya… 

a. Saya melempar-lempar kapur ke teman-teman saya 

b. Saya mengobrol dengan teman sebangku saya 

c. Saya membaca buku pelajaran saat itu 

33. Saya ingin melihat PR matematika teman sebangku saya, tetapi tidak 

dikasih, maka… 

a. Saya tidak jadi meminjamnya 

b. Saya meminjam PR teman yang lain 

c. Saya mengambil diam-diam lalu menyembunyikannya 

34. Setiap bangun tidur Ibu selalu menyuruh saya membereskan tempat tidur 

saya, biasanya… 

a. Saya melakukannya setiap saya bangun tidur 

b. Saya melakukannya bila saya mau atau berminat saja  

c. Saya tidak melakukannya, karena nanti juga dibereskan bibi 

35. Saat jam pelajaran olah raga biasanya setelah ganti seragam olah raga, 

teman-teman saya menaruh seragam putih merah mereka diatas meja 

masing-masimg, biasanya saya… 

a. Membiarkannya di atas meja masing-masing 

b. Menyembunyikan salah satu seragam teman saya 

c. Menukar antara seragam yang satu dengan yang lainnya 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


