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Pelatihan Manajemen Amarah Dengan Pendekatan 

Terapi Perilaku Kognitif Pada Perilaku Agresi 
 

Arih Merdekasari 

Fakultas Psikologi – Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Perilaku agresi remaja dikenal sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja 
yang menonjol saat ini. Perilaku agresi ringan hingga tindak kriminal sering 
menjadi masalah sosial yang berdampak luas bagi kehidupan pribadi remaja dan 
lingkungannya. Intervensi yang digunakan dalam mengatasi perilaku agresi 
tingkat masyarakat adalah penerapan sanksi hukuman dan pengontrolan senjata. 
Sedangkan intervensi tingkat individu digunakan untuk menangani perilaku agresi 
adalah katarsis, manajemen amarah dan hukuman. Hasil berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa pelatihan manajemen amarah dengan pendekatan terapi 
perilaku kognitif terbukti efektif untuk menurunkan perilaku agresi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pelatihan manajemen 
amarah dengan pendekatan terapi perilaku kognitif dapat menurunkan perilaku 
agresi. Hipotesis yang diajukan adalah pelatihan manajemen amarah dengan 
pendekatan terapi perilaku kognitif dapat menurunkan perilaku agresi.  

Pemilihan subyek penelitian dilaksanakan melalui penyebaran skala 
perilaku agresi, yaitu siswa yang memiliki skor perilaku agresi sedang, agak 
tinggi dan tinggi yang berusia 12 sampai 15 tahun di SMPN 1 Kasreman Ngawi 
Jawa Timur. Dengan menggunakan teknik random, maka diperoleh 14 siswa 
sebagai kelompok kontrol dan 14 siswa sebagai kelompok eksperimen. Dari hasil 
analisa data melalui mann withney test diperoleh uji Z= -1.886 dengan taraf 
signifikansi 0.0295. Hasil ini menunjukkan perbedaan skor perilaku agresi yang 
signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, kelompok 
eksperimen lebih rendah skor perilaku agresinya daripada kelompok kontrol. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelatihan manajemen amarah 
dengan pendekatan terapi perilaku kognitif dapat menurunkan perilaku agresi. 

  
Kata kunci : Pelatihan Manajemen Amarah, Terapi Perilaku Kognitif, Perilaku  
          Agresi. 
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Anger Management Training With Cognitive 

Behavioral Therapy on The Aggressive behavior 

 
Arih Merdekasari 

Fakultas Psikologi – Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
Abstract 

 
Adolescent aggressive behavior is known as one of the prominent forms of 

juvenile delinquency. Mild aggressive behavior  till a criminal offense that has 
widespread social problem for teens personal lives and the environment. 
Interventions has been used in dealing with aggressive behavior at community 
level are the application of punitive sanctions and arms control. While individual 
level interventions used to treat aggressive behavior is a catharsis, anger 
management and punishment. The results of various studies suggest that anger 
management training with cognitive behavioral therapy approach is effective in 
reducing aggressive behavior. This study aimed to test whether anger 
management training with cognitive behavioral therapy approach can reduce 
aggressive behavior. The hypothesis is anger management training with cognitive 
behavioral therapy approach can reduce aggressive behavior. 

The selection subjects of research conducted through the spread of 
aggressive behavior scale, are students who have a moderate to aggressive 
behavior scores, and aged 12 to 15 years in SMPN 1 Kasreman Ngawi in East 
Java. By using the technique of random, then gained 14 students as a control 
group and 14 students as the experimental group. From the analysis of data 
obtained through the Mann Whitney test Z = -1886  with significance level 
0.0295. These results suggest differences in aggressive behavior scores 
significantly between the control group and the experimental group, the 
experimental group has lower scores than the control group. Based on the results, 
the study concluded that anger management training with cognitive behavioral 
therapy approach can reduce aggressive behavior.  
 
Keywords: Anger management training, Cognitive behavioral therapy,       

Aggressive behavior  
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PENDAHULUAN 
 

Pada saat ini kita bisa mengakses 
dengan mudah berita kekerasan yang 
dilakukan remaja melalui televisi, surat 
kabar maupun media online di internet. 
Salah satu berita disampaikan oleh Suatmaji 
dalam (poskota.co.id) bahwa pada tanggal 
30 November 2011 ditangkap 5 orang 
remaja putri anggota geng cokor Semarang 
oleh jajaran POLWILTABES, selanjutnya 
dijelaskan bahwa tersangka paling muda 
masih berusia 14 tahun.  

Berdasarkan wawancara dengan guru 
BK SMPN 1 Kasreman, bentuk kenakalan 
para siswa adalah saling mengejek dengan 
panggilan nama yang buruk dan berkelahi. 

Aksi kenakalan yang sering 
dilakukan remaja merupakan bentuk 
perilaku agresi individu atau kelompok. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono 
(2001) memasuki abad 21, media massa 
Indonesia nampaknya disibukkan oleh 
pemberitaan tentang agresivitas yang dikenal 
umum sebagai kenakalan remaja. 

Pendidikan diharapkan mampu 
membentuk perilaku peserta didik termasuk 
didalamnya para remaja yang bersekolah di 
sekolah tingkat menengah. Kenyataan yang 
ada dalam masyarakat menunjukkan fakta 
berbeda. Para remaja yang menjadi subyek 
utama pendidikan banyak menunjukkan 
perilaku agresi yang kurang bisa diterima 
lingkungan sosial.   

Hal diatas bertentangan dengan 
fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang  
tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 20 
Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu : 
“Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab” (Tim 
Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007). Jadi, 
perilaku agresi peserta didik menunjukkan 
tidak tercapainya tujuan pendidikan 
nasional.  

Survey pra penelitian 
dilaksanakan dengan menyebarkan 
skala perilaku agresi pada 101 siswa  
di SMPN 1 Kasreman. Data survey 
menunjukkan perilaku agresi siswa 
yang berada pada taraf rendah 2%, 
agak rendah 41.6%, rata-rata 45.5%, 
agak tinggi 8.9% dan tinggi 2%. 
Prosentase siswa yang memiliki 
agresi rata-rata, agak tinggi dan 
tinggi adalah 55,4% yang berarti 
membutuhkan intervensi untuk 
menurunkan perilaku agresinya. 

Menurut Sugiyono (2001) 
pemerintah, orang tua dan pendidik 
harus melakukan upaya pencegahan 
dan penanggulangan bersama 
terhadap perilaku agresi remaja agar 
nantinya tidak menjadi bagian dalam 
kepribadian dewasa para remaja.  

Faktor  yang menyebabkan 
remaja rentan dengan perilaku agresi 
adalah kemampuannya yang kurang 
dalam mengelola emosi terutama 
kemarahannya. Menurut Makmun 
(2003) reaksi emosi remaja masih 
labil dan belum terkendali seperti 
pernyataan marah, sedih, gembira 
dan mungkin masih dapat berubah-
ubah silih berganti dalam tempo 
yang cepat. Ditambahkan Ekman 
(2003) bahwa hal ini sangat 
berbahaya karena amarah merupakan 
emosi yang yang paling sulit untuk 
diajak menyesuaikan diri serta 
mendorong individu untuk bertikai 
dengan individu lainnya. 

Penerapan pengelolaan amarah 
untuk mengurangi perilaku agresi 
sudah banyak dilakukan. Beck dan 
Fernandez (1998) melakukan meta 
analisis terhadap 50 penelitian yang 
menggunakan prinsip terapi perilaku 
kognitif khususnya stress inoculation 
training dan hasilnya menunjukkan 
bahwa mengelola kemarahan 
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merupakan strategi efektif untuk 
mengurangi agresi yang 
berhubungan dengan kemarahan. 

Metaanalisis lainnya yang 
dilakukan Robinson dkk (1999) 
mengenai intervensi berbasis sekolah 
dengan menggunakan modifikasi 
perilaku kognitif untuk mengurangi 
perilaku agresi memperlihatkan 
efektivitas pendekatan manajemen 
amarah pada populasi sekolah. 

Penelitian yang mengevaluasi 
latihan manajemen amarah untuk 
pelaku kekerasan (Watt dan Howells, 
1999), pelaku kenakalan remaja laki-
laki (St Lawrance dkk, 1999) tidak 
sesuai dengan hasil penelitian yang 
menunjukkan efektivitas intervensi  
manajemen amarah dalam 
mengurangi perilaku agresi individu.   

Menurut Howells dalam Krahe 
(2006) manajemen amarah akan 
efektif apabila diterapkan pada 
individu yang termotivasi untuk 
mengubah cara mereka yang tidak 
adekuat dalam menangani impuls 
agresi sehingga impuls tersebut dapat 
dikontrol serta tidak mendorong 
terjadinya perilaku agresi. 

Berdasarkan uraian diatas perlu 
adanya sebuah pelatihan manajemen 
amarah dengan pendekatan terapi 
perilaku kognitif untuk mengurangi 
perilaku agresi siswa. 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen untuk 
mengetahui apakah pelatihan 
manajemen amarah dengan 
pendekatan terapi perilaku kognitif 
dapat menurunkan perilaku agresi.  

Partisipan  penelitian  adalah 
siswa SMPN 1 Kasreman Ngawi 
Jawa Timur. Pemilihan  berdasarkan  
teknik  pengambilan  sampling  

random,  dengan  cara  memilih  
subjek  yang  memenuhi  kualifikasi  
yang  ditentukan  oleh  peneliti  
(purposive  sampling), yaitu yang 
memiliki nilai skala perilaku agresi 
pada taraf rata-rata, agak tinggi dan 
tinggi serta berusia 12-15 tahun. 
Sebanyak 14 orang ditempatkan 
dalam kelompok eksperimen dan 14 
orang dalam kelompok kontrol. 

Pengukuran perilaku agresi 
menggunakan skala yang disusun 
peneliti  berdasarkan teori perilaku 
agresi Buss dan Perry yang terdiri 
dari aspek berikut: a) Kebencian, 
yaitu komponen kognitif yang 
mengidentifikasi sikap orang lain 
sebagai tanda permusuhan. b) 
Amarah, yaitu komponen afektif 
yang merupakan persiapan 
melakukan perilaku agresi c) 
Perilaku agresi fisik d) Perilaku 
agresi verbal.  

Jenis eksperimen yang digunakan 
adalah desain eksperimen ulang (pre 
test-post test control group design) 
yang melakukan pengukuran variabel 
terukur sebelum dan sesudah 
perlakuan (Latipun, 2003).  

Tabel 1.  
Rancangan eksperimen  

Jenis 
Kelompok 

Pre 
test 

Perlakuan Post 
test 

Kelompok 
Eksperimen 

Y1 X1 Y2 

Kelompok 
kontrol 

Y1 X2 Y2 

 
Keterangan: 
Y1  : Pengukuran sebelum diberikan perlakuan 
Y2  : Pengukuran setelah diberikan perlakuan 
X1  : Pelatihan Manajemen Amarah 
X2  : Kegiatan belajar di sekolah  

 
HASIL PENELITIAN 

 
Hasil statistik menunjukkan 

pelatihan manajemen amarah dapat 
menurunkan skor total perilaku 
agresi dengan signifikan. Taraf 
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signifikansi yang diperoleh adalah 
0.0295 pada post test dan 0.0345 
pada follow test. 

Tabel. 2 
Hasil uji Mann withney u test 

perilaku agresi 
Nilai Z Asymp. 

Sig. (2-
tailed) 

Asymp. Sig. 
(1-tailed) 

Pre -0.736 0.462 0.231 
Post -1.886 0.059 0.0295 

Follow -1.816 0.069 0.0345 

Tabel. 3 
Hasil uji Mann withney u test 

perilaku agresi 
Nilai Z Asymp. 

Sig. (2-
tailed) 

Asymp. Sig. 
(1-tailed) 

Gain  
Pre-Post 

-1.957 0.05 0.025 

Gain  
post-Foll 

-0.829 0.407 0.2035 

Gain 
Pre-Foll 

-.2333 0.026 0.013 

 
Pelatihan manajemen amarah 

memiliki hasil yang bervariasi dalam 
mempengaruhi penurunan setiap 
aspek perilaku agresi. Berikut ini 
hasil uji statistik aspek perilaku 
agresi. 

Tabel. 4 
Hasil Mann withney u test 

berdasarkan aspek perilaku agresi 
No Aspek Nilai Pre Post Follow 
1 Amarah Z 0.554 -1.014 -1.175 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

0.579 0.311 0.240 

Sig. (1-
tailed) 

0.2895 0.1555 0.120 

2 Kebencian Z -0.612 -1.383 -0.492 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

0.541 0.167 0.623 

Sig. (1-
tailed) 

0.2705 0.0835 0.3115 

3 Perilaku 
Agresi 
Fisik 

Z -1.000 -1.437 -2.190 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

0.318 0.151 0.029 

 
 
 
 
 

Tabel. 4 
Hasil Mann withney u test 

berdasarkan aspek perilaku agresi 
No Aspek Nilai  Pre  Post  Follow  
4 Perilaku 

Agresi 
Verbal 

Z -0.325 -1.982 -2.164 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

0.745 0.047 0.030 

Sig. (1-
tailed) 

0.3725 0.0235 0.015 

 
Taraf signifikansi yang diperoleh 

agresi verbal adalah 0. 0235 pada 
post test dan 0.015 Pada follow test. 
Sedangkan taraf signifikansi yang 
diperoleh agresi fisik adalah 0.0755 
pada post test dan 0.0145 pada  
follow test. Pelatihan manajemen 
amarah mampu menurunkan secara 
signifikan aspek perilaku agresi, 
dengan catatan waktu yang 
dibutuhkan untuk menurunkan 
perilaku agresi fisik lebih lama 
daripada agresi verbal. Feist dan 
Feist (2008) menyatakan fungsi 
psikologis manusia adalah produk 
interaksi antara lingkungan, perilaku 
dan pribadi individu yang memiliki 
hubungan saling mempengaruhi. 
Potensi relatif ketiganya beragam 
tergantung pribadi dan situasinya. 
Faktor perilaku akan lebih kuat 
apabila individu mampu mengakses 
pengalaman dan penguatan yang 
diterimanya.  

Dalam pelatihan, perilaku agresi 
dibentuk melalui modelling subyek 
terhadap Trainer. Bandura dalam 
(Corey, 2007) menyebutkan bahwa 
fasilitator menggunakan 
kepribadiannya untuk mempengaruhi 
dan membentuk cara berfikir klien.  
Ditambahkan Goodstein dalam 
(Corey, 2007) penguat interpersonal 
yang diberikan terapis secara verbal 
maupun non verbal dimasukkan 
dalam tingkah laku klien di 
kehidupan nyata. Ganjaran dari 
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terapis yang berupa persetujuan, 
minat sangat penting ketika klien 
mencoba tingkah laku baru yang 
belum secara tetap diberi perkuatan 
oleh pihak lain. 

Modelling yang lain ditunjukkan 
melalui tokoh film yang ditonton 
subyek dalam pelatihan. Bandura 
dalam (Feist dan Feist, 2008) 
menganggap bahwa mengamati 
obyek membuat individu mampu 
melihat perilaku yang mana yang 
menghasilkan penghukuman atau 
mana yang tidak mendapat 
penguatan. 

Subyek juga diberikan 
pengalaman melalui berbagai 
permainan, praktik dan role play. 
Menurut bandura dalam (Feist dan 
Feist,2008) Pembelajaran dengan 
bertindak membuat individu 
memiliki kesempatan untuk 
mencapai pola-pola baru perilaku 
kompleks lewat pengalaman 
langsung dengan memikirkan dan 
mengevaluasi konsekuensi perilaku 
tersebut. Santrock (2002) 
menyatakan bahwa salah satu strategi 
meningkatkan kemampuan remaja 
mengambil keputusan yang realistis 
dalam melakukan suatu tindakan 
adalah mengembangkan lebih 
banyak peluang remaja untuk terlibat 
dalam permainan peran dan 
pemecahan masalah kelompok yang 
berkaitan dengan masalah yang sama 
di sekolah sekolah.   

Pelatihan manajemen amarah 
menurunkan amarah dengan tidak 
signifikan (post test=0.155, 
followtest=0.120,). Akan tetapi 
terdapat penurunan yang bertahap 
apabila dilihat dari perbedaan mean 
skor (pretest=15.4, posttest=12.6, 
followtest=12.2). Intervensi dengan 
terapi perilaku kognitif singkat 

kurang berhasil karena kondisi emosi 
tahap perkembangan remaja. 
Menurut Makmun (2003) reaksi 
emosi remaja masih labil dan belum 
terkendali seperti pernyataan marah, 
sedih, gembira dan mungkin masih 
dapat berubah-ubah silih berganti 
dalam tempo yang cepat. 

Signifikansi kebencian 
menunjukkan skor yang fluktuatif 
(post test=0.0835, follow 
test=0.3115). Menurut Santrock 
(2002) remaja mengalami pergolakan 
kognitif, dunia dilihat secara 
subyektif dan ideal. Ditambahkan 
Ozretic dan Sally (2001) 
perkembangan moral remaja berusia 
15-18 tahun memiliki tingkat 
perkembangan yang berbeda antara 
emosi dan kognitif. Pada waktu 
bersamaan, remaja bisa menjunjung 
tinggi sebuah nilai dan melakukan 
pelanggaran. 

Kesimpulannya, pelatihan 
manajemen amarah mampu 
menurunkan perilaku agresi fisik dan 
verbal dengan memberikan 
pengalaman belajar dan penguatan 
dalam materi pelatihannya. 
Diskusi kasus berhasil 

Dalam  penelitian ini terdapat 12 
subyek yang berhasil menurunkan 
perilaku agresinya. Hasil analisa 
Mann withney test menunjukkan nilai 
signifikansi pada post test 
(sig=0.0295) dan follow test 
(sig=0.0345) yang berarti pelatihan 
manajemen amarah dapat 
menurunkan perilaku agresi. Hal ini 
mendukung hasil metaanalisis yang 
dilakukan Beck dan Fernandes 
(1998) bahwa manajemen amarah 
dengan menggunakan prinsip terapi 
perilaku kognitif secara efektif dapat 
menurunkan perilaku agresi  
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Jika dilihat lebih rinci, 
berdasarkan hasil Mann withney test 
untuk gain score antara post test dan 
follow test ditemukan tidak adanya 
perubahan perilaku agresi signifikan 
yang ditunjukkan dengan taraf 
signifikansi sebesar 0.2035. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam 
menurunkan perilaku agresinya 
subyek membutuhkan intervensi dari 
pihak lain, dalam penelitian ini 
subyek mendapatkan intervensi 
pelatihan manajemen amarah. 

Steve dan Craske (2002) 
menjelaskan terapi perilaku kognitif 
singkat rentan untuk kambuh lagi 
apabila individu tidak konsisten 
menerapkan ketrampilan sesudah 
pemberian terapi. Hasil angket yang 
diberikan menunjukkan dari 12 
subyek yang mengalami penurunan 
perilaku agresi 100% menyimpan 
dan membaca ulang modul pelatihan 
manajemen amarah sesudah masa 
pelatihan. Sebesar  28.57 % 
mengingat tekhnik manajemen 
amarah melalui lagu, 42,86 % 
relaksasi via tension, 28.57 % 
relaksasi perut, 14.29% tekhnik 
asertiv, 14.29% tekhnik SIKAPKU.  
Hasil ini menggambarkan usaha 
subyek untuk konsisten memahami 
materi dan menerapkan dalam 
kehidupan nyata sehingga mampu 
menurunkan perilaku agresi. 

Kesimpulannya, subyek dapat 
menurunkan perilaku agresi karena 
mendapatkan intervensi pelatihan 
manajemen amarah dan berusaha 
konsisten menerapkan dalam 
kehidupan nyata . 
Diskusi kasus gagal 

Deskripsi hasil wawancara 
menunjukkan bahwa tidak mudah 
mengubah perilaku agresi. Terdapat 
dua subyek yang tidak mengalami 

penurunan perilaku agresi sesudah 
pelatihan manajemen amarah. 

 Berbagai penelitian menemukan 
pengaruh teman sebaya dalam 
membentuk perilaku agresi remaja.  
Hal senada diungkapkan oleh Krahe 
(2006) hubungan teman sebaya 
merupakan sumber pengaruh sosial 
yang sangat relevan dengan agresi. 
Selanjutnya, Penelitian Quigley dkk 
(2006) juga menunjukkan adanya 
hubungan positif yang signifikan 
antara agresivitas teman sebaya dan 
ekspresi kemarahan.  
 Perilaku agresi kedua subyek 
sering muncul di sekolah karena 
pengaruh teman sekolah yang suka 
berperilaku agresi kepada kedua 
subyek. Menurut Sugiyono (2001) 
kehadiran orang lain yang memiliki 
perilaku agresi akan memicu 
seseorang melakukan perilaku agresi. 
Ditambahkan oleh Geen (2001) 
bahwa agresi merupakan hasil dari 
emosi negatif yang dikenal dengan 
amarah. Amarah bisa ditimbulkan 
karena adanya beberapa provokasi 
yang membuat kita berfikir untuk 
melukai orang yang memprovokasi.  
 Dalam terapi perilaku kognitif 
tidak adanya kehendak untuk 
menerapkan ketrampilan yang 
didapat dari pelatihan untuk 
menyelesaikan masalah di dunia 
nyata membuat hasil dari terapi 
perilaku kognitif kurang memiliki 
pengaruh pada perbaikan kualitas 
masalah yang dihadapi individu. 
Steve dan Craske (2002). Hasil 
wawancara kedua subyek 
menunjukkan kurangnya usaha 
menrapkan strategi yang diajarkan 
dalam pelatihan untuk menangani 
masalah yang dihadapi dalam 
kehidupan nyata.  
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 Ditambahkan Steve dan Craske 
(2002) bahwa hasil terapi perilaku 
kognitif dipengaruhi adanya tekanan 
hidup yang berkelanjutan dan 
kronisitas permasalahan. Subyek 
yang memiliki permasalahan dalam 
keluarga sulit menurunkan perilaku 
agresinya hingga waktu sesudah 
mendapatkan intervensi konseling 
kelompok sesudah pelatihan 
manajemen amarah. Sedangkan 
subyek yang tidak mengalami 
masalah keluarga mampu 
menurunkan perilaku agresi sesudah 
pemberian intervensi konseling 
kelompok. 

Efektivitas pelatihan manjemen 
amarah tergantung pada karakteristik 
subyek. Penelitian yang 
mengevaluasi latihan manajemen 
amarah untuk pelaku kekerasan 
(Watt dan Howells, 1999), pelaku 
kenakalan remaja laki-laki (St 
Lawrance dkk, 1999) tidak 
mendukung efektivitas intervensi  
manajemen amarah dalam 
mengurangi perilaku agresi individu.  

Menyikapi hal diatas, Howells 
dalam Krahe (2006) menguraikan 
tentang manajemen amarah akan 
efektif apabila diterapkan pada 
individu yang termotivasi untuk 
mengubah cara mereka yang tidak 
adekuat dalam menangani impuls 
agresi sehingga impuls tersebut dapat 
dikontrol serta tidak mendorong 
terjadinya perilaku agresi. Data 
menunjukkan bahwa kedua subyek 
yang gagal menurunkan perilaku 
agresi kurang termotivasi untuk 
mengontrol amarahnya karena 
merasa faktor dari luar, seperti 
provokasi, kehadiran orang lain yang 
berperilaku agresi dan masalah 
keluarga lebih kuat daripada 
kemampuannya untuk 

mengendalikan amarah. Menurut 
Bandura  dalam Feist dan Feist 
(2008) untuk menjadi sebuah 
perilaku performa harus difasilitasi 
motivasi. 

Berdasarkan uraian diatas 
disimpulkan peningkatan perilaku 
agresi subyek dipengaruhi faktor 
situasional adanya kehadiran orang 
lain yang berperilaku agresi. Faktor 
pemicu provokasi serta masalah 
keluarga yang memberikan model 
pada subyek secara intens dalam 
menggunakan perilaku agresi sebagai 
pemecahan masalah serta kurangnya 
motivasi untuk menurunkan perilaku 
agresi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari hasil penelitian disimpulkan 
bahwa pelatihan manajemen amarah 
dapat menurunkan perilaku agresi. 
Subyek yang mendapatkan perlakuan 
pelatihan manajemen amarah 
menunjukkkan penurunan skor 
perilaku agresi yang signifikan. 
Sedangkan kelompok yang tidak 
diberikan perlakuan pelatihan 
manajemen amarah tidak mengalami 
penurunan perilaku agresi yang 
signifikan. 

Subyek dapat menurunkan 
perilaku agresi karena berusaha 
konsisten menerapkan materi 
pelatihan dalam kehidupan nyata, 
sedangkan subyek yang mengalami 
kenaikan perilaku agresi karena 
dipengaruhi adanya kehadiran orang 
lain yang berperilaku agresi,  
provokasi serta masalah keluarga 
yang memberikan model pada 
subyek secara intens dalam 
menggunakan perilaku agresi sebagai 
pemecahan masalah serta kurangnya 
motivasi untuk menurunkan perilaku 
agresi. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan maka penulis 
memberikan saran yang ditujukan 
kepada pihak-pihak yang berkaitan 
dengan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Subyek penelitian 

Memperdalam pemahaman 
tentang tekhnik-tekhnik yang 
diajarkan serta konsisten 
menerapkannya  untuk 
mengendalikan amarah di kehidupan 
nyata. 
2. Orangtua dan Pendidik 

Membantu anak dalam 
mengendalikan amarah melalui cara 
berkomunikasi yang baik dan tidak 
menunjukkan model perilaku agresi 
sebagai pemecahan masalah kepada 
anak. 
3. Pihak Sekolah 

Membuat sistem penanggulangan 
perilaku agresi melalui manajemen 
amarah dengan pendekatan terapi 
perilaku kognitif yang berbasis 
sekolah, dimana didalamnya terdapat 
kerjasama antara pihak sekolah, 
masyarakat dan keluarga dalam 
memonitor perkembangan perilaku 
agresi para siswa. 
4. Peneliti Selanjutnya 

Dapat mempertimbangkan 
pengembangan  alat ukur yang 
mencakup bentuk perilaku agresi 
tidak langsung sehingga dapat 
menggambarkan perilaku agresi yang 
lebih komprehensif dalam hasil 
penelitiannya. 
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