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Abstrak 

 

Pada masa remaja individu banyak mengalami perubahan secara kognitif, sosio-emosional 

dan hormonal sehingga memengaruhi perilaku individu. Salah satu fenomena yang patut 

diberikan perhatian adalah perilaku agresif dikalangan remaja. Agresivitas dapat berbentuk 

verbal atau nonverbal. Bentuk-bentuk agresivitas nonverbal terdapat dalam teknik beladiri 

dalam olahraga beladiri Pencak Silat, dan juga untuk menekan dan menyalurkan rasa 

frustrasi agar tidak menjadi sumber agresivitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

perbedaan agresivitas remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dan remaja 

yang tidak mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat ditinjau dari efikasi diri. Subjek dipilih 

dengan menggunakan teknik stratified sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 226 

remaja di Denpasar yang terdiri dari 95 remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak 

Silat dan 131 remaja yang tidak mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah skala agresivitas dan skala efikasi diri. Hipotesis penelitian diuji 

dengan analisis kovarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,00 

(p<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam olahraga beladiri Pencak 

Silat dan efikasi diri remaja memberikan kontribusi terhadap dorongan agresivitas pada diri 

remaja.  

Kata Kunci :Agresivitas, Efikasi Diri, Keikutsertaan dalam Olahraga Beladiri Pencak 

Silat, Remaja 
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Abstract  

 

In adolescence individual experienced a lot of changes in cognitive, socio-emotional and 

hormonal that influenced individual behavior. One of the phenomena that should be given 

attention was aggressiveness among adolescents. Aggressiveness could be either verbal or 

nonverbal. The forms of nonverbal aggressiveness contained in Pencak Silat martial arts 

techniques, and also to press and distribute  the frustrations in order not to be a source of 

aggressiveness. This study aimed to see differences in aggressiveness of adolescent who 

involve in sport martial art Pencak Silat and adolescent who do not involved in sport 

martial art Pencak Silat in terms of self efficacy. Subjects were selected using stratified 

sampling technique. Subjects in this study were 226 adolescents in Denpasar consisting of 

95 adolescents who participated in martial arts Pencak Silat and 131 adolescents who did 

not follow martial arts Pencak Silat. Intruments in this study was the aggressiveness  scale  

and self-efficacy scale. The research hypothesis was tested by covariance analysis. The 

results showed that the significance value was 0.00 (p <0.05), so it could be concluded that 

the involvement  in martial arts of Pencak Silat and self efficacy on adolescents contributed 

to encouragement aggressiveness of adolescents. 

Keyword : Aggressiveness, Self Efficacy, Involvement in Sports Martial Art Pencak Silat, 

Adolescents 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan salah satu periode yang dihadapi individu dalam hidupnya. 

Masa remaja menurut Santrock (2007) merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Dalam periode ini remaja mengalami banyak perubahan, baik itu 

dari sisi biologis, kognitif dan sosio-emosional. Pada periode ini remaja juga mengalami 

masa pubertas dimana terjadi perubahan-perubahan secara hormonal yang akan 

memengaruhi perilaku individu. Menurut Erikson (dalam Santrock, 2007) pada masa 

remaja individu juga mengalami krisis yang harus diselesaikan yang merupakan suatu 

tugas perkembangan. 

Salah satu fenomena remaja yang patut diberikan perhatian adalah perilaku agresif 

pada remaja seperti perkelahian baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. 

Perilaku agresi menurut Taylor, Peplau, dan Sears (2012), merupakan setiap tindakan yang 

dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Anger  (amarah) merupakan perasaan agresif 

yang bersumber dari serangan, frustrasi, ekpektasi pembalasan, serta kompetisi.  

Perilaku agresi pada remaja di Bali cukup banyak terjadi. Beberapa kasus 

diantaranya adalah aksi penyerangan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 

Blahbatuh yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga dari SMA PGRI Blahbatuh, 

Gianyar. Aksi penyerangan dengan memasuki areal sekolah ini, nyaris menimbulkan 

bentrokan yang lebih besar antar siswa masing-masing sekolah (BaliPost, 2008). Kasus 

perkelahian lainya yakni pemuda antar banjar di Desa Belega, Blahbatuh, Gianyar nyaris 

bentrok menjelang parade ogoh-ogoh. Ketegangan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman 
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dua pemuda yang beda banjar tersebut. Bermula saat keduanya saling menatap di jalan, 

dan ketegangan tersebut merembet ke anggota pemuda banjar lainnya (Devada, 2016). 

Di kota Denpasar juga terdapat beberapa kasus kekerasan  yang melibatkan remaja. 

Kasus pengeroyokan anggota Tentara Nasional Indonesia di jalan bypass Ngurah Rai, yang 

mengakibatkan korban tewas dengan luka tusuk. Pelaku penusukan merupakan beberapa 

remaja dan diduga berstatus pelajar (Okezonenews, 2017). Kasus lain yang terjadi  

menimpa seorang remaja yang dicegat ketika mengemudi oleh anggota geng motor yang 

masih berstatus pelajar. Salah seorang anggota geng motor memecahkan kaca belakang 

mobil korban dengan menggunakan senjata tajam serta korban diancam menggunakan 

pedang (Parama, 2016). Kasus selanjutnya yaitu komplotan remaja dibawah umur yang 

melakukan perampokan terhadap mahasiswa di Sidakarya dan terlibat kasus penusukan di 

Jalan Tukad Barito Denpasar (Bali Post, 2017). Berdasar pada paparan kasus yang terjadi, 

sebagian besar korban dan pelaku yang terlibat adalah individu yang berada pada usia 

remaja. 

Menurut Angriawan (2014), pada masa remaja terdapat keinginan untuk mengikuti 

tren dan gaya hidup. Pengaruh lingkungan yang besar dapat memicu mereka  mengikuti 

apa yang dilakukan teman sepergaulannya (Purnama, 2012). Konformitas terhadap desakan 

teman sebaya dapat bersifat positif maupun negatif (Santrock, 2007). Remaja yang terlibat 

konformitas negatif akan terjerumus pada berbagai persoalan kenakalan remaja, seperti 

mencuri, merusak barang milik orang lain, terlibat pada penyalahgunaan obat, bahkan 

berbagai tindakan agresi kepada orang lain seperti terlibat tawuran dan perkelahian.  

Myers (2012) berpendapat bahwa salah satu faktor pemicu perilaku agresif adalah 

pengaruh kelompok. Ketika terdapat suatu keadaan yang memancing reaksi agresi 

individu, interaksi kelompok akan memperkuat reaksi individu tersebut. Le Bon (dalam 
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Taylor, dkk., 2012) menyatakan bahwa dalam gerombolan atau kelompok, emosi dari dari 

satu orang akan menyebar ke seluruh anggota kelompok. Situasi yang memicu agresi pada 

remaja di dalam kelompok dapat menular kepada remaja lain yang mengakibatkan 

tindakan agresi yang lebih besar seperti tawuran. 

Menurut Myers (2012) agresivitas dapat berbentuk verbal dan noverbal atau fisik. 

Bentuk dari agresivitas verbal seperti mengumpat, mengejek, membentak, menghina, 

mencaci, mencerca, atau memaki. Agresivitas nonverbal berupa serangan fisik seperti 

memukul, menendang, menampar, menusuk, mencubit dan menjambak. Bentuk-bentuk 

dari agresivitas nonverbal terdapat dalam teknik-teknik beladiri pada olahraga beladiri 

Pencak Silat. 

Pencak Silat merupakan salah satu cabang olahraga beladiri asli Indonesia. Pencak 

Silat adalah suatu metode beladiri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya 

yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kelangsungan hidup (Kriswanto, 2015).  

Individu yang mengikuti olahraga dilatih berbagai teknik beladiri seperti kuda-kuda, pola 

langkah, belaan atau tangkisan, hindaran, berbagai teknik serangan,  dan tangkapan 

ataupun bantingan yang dimana tujuannya mengasah kemampuan beladiri untuk 

melindungi diri dari situasi yang membahayakan atau mengancam keselamatan.  

Olahraga Pencak Silat pada hakikatnya merupakan substansi dan sarana pendidikan 

mental spritual untuk membentuk manusia yang dapat mengamalkan ajaran falsafah budi 

pekerti luhur (Kriswanto, 2015),  namun pada kenyataannya unsur beladiri yang ada dalam 

olahraga Pencak Silat rawan untuk disalahgunakan. Beragam teknik yang telah dikuasai 

dapat digunakan untuk melakukan tindakan agresif kepada individu lain.   

Pada bulan Oktober 2015, terjadi sebuah penusukan yang dilakukan oleh pelajar 

SMK  yang mengakibatkan korban yang juga siswa SMK tewas, kejadian tersebut terjadi 
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di Jalan Waturenggong, Denpasar.  Korban dan pelaku yang sama-sama ikut beladiri 

namun beda perguruan, penusukan tersebut terjadi lantaran korban mengejek pelaku tidak 

bisa menjadi jagoan (Sukiswanti, 2015). Pada bulan Mei 2017, atlet Pencak Silat Pra-Pon 

Bengkulu ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kepolisain karena dinilai mengacuhkan 

standar dan petunjuk operasional pertandingan dengan menendang bagian antara leher dan 

rahang yang menyebabkan lawannya tewas (Firmansyah, 2014). Hal serupa juga menimpa 

salah satu atlet Pencak Silat di Klungkung, pesilat tersebut meninggal dunia setelah 

mendapat tendangan dari lawannya saat bertanding dalam kejuaraan Porsenijar (Billiocta, 

2015). Kasus lain pada bulan Oktober 2017 yaitu bentrokan antara salah satu kelompok 

suporter sepak bola dengan kelompok pesilat, kelompok suporter yang hendak mendukung 

klubnya di Jember diserang oleh kelompok pesilat secara membabi buta (Tribunnews.com, 

2017). Beragam situasi yang memicu munculnya agresi seperti rasa sakit atas penyerangan 

atau gangguan baik secara verbal maupun fisik atau nonverbal yang dilakukan oleh orang 

lain dapat menyebabkan remaja melakukan tindakan agresi menggunakan teknik atau unsur 

beladiri dalam Pencak Silat yang dikuasinya.  

Berdasarkan hasil studi pendahulan, terhadap pembina olahraga beladiri Pencak 

Silat di SMAN 5 Denpasar, menyatakan terdapat beberapa remaja yang mengikuti kegiatan 

olahraga beladiri Pencak Silat yang sering melakukan tindakan kekerasan. Salah satu faktor 

yang membuat remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat melakukan tindakan 

kekerasan adalah kurangnya pembinaan mental dan spiritual (rohani). Kemampuan teknik 

beladiri yang dimiliki harus dibarengi dengan melatih aspek spritual dan pembinaan 

mental. Hal ini diperlukan agar kemampuan beladiri yang dimiliki tidak digunakan untuk 

kekerasan melainkan untuk melindungi diri (Mahayana, 2017). 

Menurut Taylor, dkk. (2012), agresivitas dapat terbentuk melalui proses belajar 

yaitu imitasi dan penguatan (reinforcement). Remaja yang mengikuti olahraga beladiri 
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Pencak Silat terbiasa melihat bagaimana orang lain dengan cara saling bertarung satu sama 

lain baik dalam sesi latihan maupun dalam kejuaraan. Maka dengan demikian perilaku 

agresivitas dapat terbentuk dengan cara mengamati perilaku agresif pada pertarungan 

dalam sesi latihan maupun pada kejuaraan. Agresi ini dapat disebut sebagai agresi 

intrumental. Menurut Moyer (dalam Koeswara, 1988) agresi instrumental merupakan 

agresi yang dipelajari, diperkuat (reinforced), dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Berbeda dengan remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat remaja 

yang tidak mengikuti olahraga ini secara umum memiliki intensitas yang lebih rendah 

melihat dan melakukan berbagai tindakan agresi sehingga memiliki kemungkinan lebih 

kecil dalam melakukan imitasi terhadap perilaku agresi. 

Salah satu sumber agresi menurut Taylor, dkk. (2012) yaitu frustrasi. Frustrasi 

berasal dari terhambatnya atau dicegahnya upaya mencapai tujuan. Ketika individu ingin 

mendapatkan sesuatu namun dicegah atau dihambat untuk mencapai tujuanya tersebut, 

maka kemungkinan besar individu tersebut akan merasa frustrasi. Diperlukannya perasaan 

yakin akan kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan untuk mengurangi 

perasaan frustrasi. Keyakinan yang dimiliki akan membuat remaja berusaha menyelesaikan 

rintangan atau hambatan dalam mencapai tujuan sehingga mengurangi rasa frustrasi.  

Keyakinan akan kemampuan diri ini berkaitan erat dengan efikasi diri. Efikasi diri menurut 

Santrock (2007) merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat menguasi suatu situasi dan 

memberikan hasil yang diinginkan. Individu yang berlatih olahraga beladiri Pencak Silat 

akan memiliki kesiapan mental dan spritual yang lebih baik dari individu yang tidak 

berlatih Pencak Silat, sehingga memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi 

permasalahan yang dialami (Mahayana, 2017). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 

Hastik (2012) yakni terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan perilaku 

agresi guru. 
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Menurut Bandura (1997) salah satu sumber yang dapat memunculkan efikasi diri 

yaitu enactive mastery expreince adalah pengalaman mencapai keberhasilan yang akan 

membangun kepercayaan yang kuat dan meningkatakan efikasi diri individu. Individu yang 

yakin bahwa memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil, individu ini akan berusaha 

keras untuk menghadapi kesulitan. Menurut Fiest dan Fiest (2013) individu dapat 

mempunyai efikasi diri yang tinggi dalam suatu situasi dan mempunyai efikasi diri yang 

rendah dalam situasi lainnya. Remaja yang telah mengusai teknik-teknik beladiri Pencak 

Silat, akan cenderung memiliki keyakinan yang kuat bahwa dapat menguasai situasi yang 

membahayakan dan mengancam keselamatan dengan cara mengatur perilaku  baik itu 

dengan melakukan perlawanan dengan melakukan tindakan agresi terhadap objek yang 

mengancam atau dengan mencari alternatif penyelesaian masalah dan memperoleh suatu 

keberhasilan mengatasi situasi yang mengancam keselamatan.  

 Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh remaja tentu berdampak negatif, bahkan 

beberapa perkelahian antar remaja dapat mengakibatkan kematian, maka dari itu perlu 

mendapatkan perhatian dari segala pihak. Diperlukannya kerjasama dari berbagai pihak 

baik itu orangtua, sekolah, lingkungan serta institusi terkait untuk membuat program-

program penanggulangan dan pencegahan untuk mengurangi agresivitas pada remaja.

 Berdasarkan paparan di atas, terdapat kemungkinan  perbedaan tingkat agresivitas 

remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dengan yang tidak mengikuti ditinjau 

dari efikasi diri. Untuk itu  perlu diketahui lebih lanjut apakah terdapat perbedaan  

agresivitas remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dan remaja yang tidak 

mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat ditinjau dari efikasi diri di Denpasar. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan 

agresivitas remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dan remaja yang tidak 

mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat ditinjau dari efikasi diri yang dimiliki? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

agresivitas remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dan remaja yang tidak 

mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat ditinjau dari efikasi diri di Denpasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat penelitian ini yang dibedakan kedalam manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan 

pengembangan ilmu Psikologi, khususnya dalam ranah Psikologi Sosial dan 

Psikologi Perkembangan terkait dengan agresivitas dan efikasi diri. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan 

pengembangan alat ukur psikologi terkait dengan Pengukuran perbedaan 

tingkat agresivitas dan efikasi diri. 

c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi serta dasar untuk 

melakukan penelitian yang mirip dan menemukan fenomena yang serupa. 

d. Hasil penelitian ini  dapat digunakan sebagai acuan melakukan penelitian 

terkait perbedaan agresivitas remaja yang mengikuti olahraga beladiri 

Pencak Silat dan remaja yang tidak mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat 

ditinjau dari efikasi diri. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran 

informasi mengenai efikasi diri dan agresivitas, sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk mengontrol perilaku agresif. 

b. Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran 

mengenai perbedaan agresivitas yang mengikuti olahraga beladiri 

Pencak Silat dan remaja yang tidak mengikuti olahraga beladiri Pencak 

Silat ditinjau dari efikasi diri, sehingga dapat mempertimbangkan 

kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengontrol agresivitas remaja. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk megembangkan program 

latihan bagi remaja yang terlibat dalam olahraga beladiri Pencak Silat 

yang dapat mengurangi agresivitas remaja yang mengikuti olahraga 

tersebut. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan terdapat beberapa penelitian yang 

membahas agresivitas diantaranya: 

1.  Penelitian Annisavitri dan Budiani (2017) yang berjudul “Hubungan antara 

Kematangan Emosi dengan Agresivitas pada Remaja”. Penelitian tersebut 

menggunakan dua variabel yaitu kematangan emosi sebagai variabel bebas 

sedangkan agresivitas sebagai variabel terikat. Perbedaan variabel terletak pada 

variabel bebas yang mana pada penelitian tersebut menggunakan kematangan 

emosi sebagai variabel bebas sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

keikutsertaan dalam olahraga beladiri Pencak Silat sebagai variabel bebas dan 

menggunakan efikasi diri sebagai kovariabel. Subjek yang digunakan pada 
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penelitian tersebut adalah siswa SMA Negeri 1 Pacet, sedangkan penelitian ini 

menggunakan remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dan remaja 

yang tidak mengikuti di Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan agresivitas pada remaja 

dengan hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. 

2. Penelitian Guswani dan Kawuryan (2011) yang berjudul “Perilaku Agresi pada 

Mahasiswa ditinjau dari kematangan emosi”. Penelitian tersebut menggunakan dua 

variabel yaitu kematangan emosi sebagai variabel bebas dan perilaku sebagai 

variabel terikat. Perbedaan variabel terletak pada variabel bebas yang mana pada 

penelitian tersebut menggunakan kematangan emosi sebagai variabel bebas 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan keikutsertaan dalam olahraga beladiri 

Pencak Silat sebagai variabel bebas. Metode analisis data yang digunakan pada 

penelitian Putra (2015) adalah analisis product moment sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan analisis ancova. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 

hubungan negatif yang sangat singifikan antara kematangan emosi dengan perilaku 

agresi. 

3. Penelitian Amanda dan Tobing (2017) yang berjudul “Hubungan Konformitas dan 

Kecerdasan Emosional terhadap Agresivitas pada Remaja Madya di SMAN 7 

Denpasar”. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel yaitu konformitas dan 

kecerdasan emosional sebagai variabel bebas dan agresivitas sebagai variabel 

terikat. Perbedaan terletak pada variabel bebas, pada penelitian tersebut 

menggunakan konformitas dan kecerdasan emosional sebagai variabel bebas 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan keikutsertaan dalam olahraga beladiri 

Pencak Silat sebagai variabel bebas serta efikasi diri sebagai kovariabel. Metode 

analisis data pada penelitian Amanda dan Tobing (2017) menggunakan analisis 
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regresi berganda sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis ancova. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa konformitas dan kecerdasan emosional 

memiliki hubungan terhadap agresivitas.   

4. Penelitian Oktaveriyanto dan Tobing (2017) yang berjudul “Hubungan Penyesuaian 

Diri dengan Agresivitas pada Anggota TNI AD KODAM XI/UDAYANA di Bali”. 

Penelitian tersebut menggunakan dua variabel yaitu penyesuaian diri sebagai 

variabel bebas dan agresivitas sebagai variabel terikat. Perbedaan terletak pada 

variabel bebas, pada penelitian tersebut menggunakan penyesuaian diri sebagai 

variabel bebas sedangkan pada penelitian ini menggunakan keikutsertaan dalam 

olahraga beladiri Pencak Silat sebagai variabel bebas. Metode analisis data yang 

digunakan pada penelitian Oktaveriyanto dan Tobing (2017) adalah analisis regresi 

sederhana sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis ancova. Subjek 

penelitian pada penelitian tersebut menggunakan anggota TNI AD KODAM 

IX/UDAYANA yang berdinas di KODAM IX/UDAYANA, Bali sedangkan subjek 

pada penelitian ini adalah remaja yang mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat dan 

remaja yang tidak mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat di Kota Denpasar. 

5. Penelitian Fadila (2013) yang berjudul “Hubungan Identitas Sosial dengan Perilaku 

Agresif pada Geng Motor”. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu identitas 

sosial sebagai variabel bebas dan perilaku agresif sebagai variabel terikat. 

Perbedaan terletak pada variabel bebas, ada penelitian tersebut menggunakan 

identitas sosial sebagai variabel bebas sedangkan pada penelitian ini menggunakan  

keikutsertaan dalam olahraga beladiri Pencak Silat sebagai variabel bebas. Metode 

analisis data yang digunakan pada penelitian Fadila (2013) adalah teknik analisis 

korelasi pearson sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis ancova. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan antara identitas sosial dengan 
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perilaku agresif, yaitu semakin tinggi identitas sosial, semakin tinggi pula 

kecenderungan agresivitasnya. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dipaparkan, perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang mana pada penelitian 

ini menggunakan keikutserrtaan dalam olahraga beladiri Pencak Silat sebagai variabel 

bebas, efikasi diri sebagai kovariabel dan agresivitas sebagai variabel terikat sehingga 

metode analisis data yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan metode  

analysis of covarian (ancova). Perbedaan juga terletak pada subjek penelitian,  subjek yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan remaja yang mengikuti olahraga beladiri 

Pencak Silat dan remaja yang tidak mengikuti olahraga beladiri Pencak Silat di Kota 

Denpasar. 

     

 


