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ABSTRAK  
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FAKTOR PREDIKTOR TERHADAP TINGKAT AGRESIFITAS REMAJA 

SISWA KELAS X SMA “F”  DEMAK 

 

XII + 59  halaman + 13 tabel + 2 Bagan + 12 lampiran 

 

Latar belakang: Remaja mempunyai resiko tinggi terhadap gangguan tingkah 

laku, agresifitas dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai 

pelaku dan tindak kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif 

pada remaja meliputi: Kondisi pribadi remaja yaitu kelainan yang dibawa sejak 

lahir baik fisik maupun psikis. Lingkungan rumah dan keluarga, masyarakat dan 

sekolah. Hasil wawancara dengan 3 orang siswa yang terlibat perkelahian 

diketahui bahwa 2 diantara mereka menyatakan bahwa orang tua mereka sibuk 

dalam bekerja serta dari informasi lanjutan diketahui bahwa mereka sering 

melihat orang tua mereka berselisih paham. Disamping itu kehidupan santri yang 

berada dilingkungan pasar menyebabkan remaja sering melihat oknum 

masyarakat yang sering meminta uang keamanan di lingkungan pasar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

agresifitas remaja siswa kelas X SMA F Demak. 

Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif observasional 

analitik dengan pendekatan Cross Sectional Study, dengan rancangan ini peneliti 

akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresifitas remaja 

siswa kelas X SMA F Demak. Sampel dalam penelitian ini adalah 63 siswa. 

Analisis yang digunakan adalah regresi logistik. 

Hasil: Sebagian besar responden berada di lingkungan keluarga yang baik dengan 

jumlah 37 responden (58.7%). Sebagian besar responden berada di lingkungan 

sekolah yang baik dengan jumlah 44 responden (69.8%)..Sebagian besar 

responden berada di lingkungan masyarakat yang baik dengan jumlah 45 

responden (71.4%). Sebagian besar responden berperilaku agresif dengan jumlah 

32 responden (50.8%). 

Simpulan: Terdapat hubungan lingkungan keluarga dengan agresifitas siswa 

dengan p-value 0.008. Terdapat hubungan lingkungan sekolah dengan agresifitas 

siswa dengan p-value 0.002. Terdapat hubungan lingkungan masyarakat dengan 

agresifitas siswa dengan p-value 0.004. Variabel yang paling berpengaruh 

terhadap agresifitas remaja adalah lingkungan sekolah dengan nilai Exp(B)=4.193 
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