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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :
1. Perilaku agresif Laki-laki
Laki-laki cenderung memilih reaksi penyerangan berupa tindakan
yang melukai atau mencelakakan orang lain secara fisik seperti memukul,
menendang, bertengkar.
2. Perilaku agresif Perempuan
Perempuian melakukan penyerangan secara verbal (katakata)
yang berupa mengejek orang lain.
3. Perbedaan Perilaku agresif laki-laki dan perempuan:
a.

Perempuan lebih mudah berempati, sehingga lebih mudah
mengulurkan bantuan dibanding laki-laki.

b.

Laki-laki banyak melakukan permainan yang berhubungan dengan
fisik dibanding anak perempuan.

c.

Dalam

mengambil

resiko

laki-laki

lebih

agresif

dibanding

perempuan.
d.

Laki-laki dan perempuan memiliki kenakalan yang sama, namun
perempuan lebih mengekspresikannya ke dalam ekspresi verbal,
seperti menjelekan orang lain, sedangkan laki-laki lebih ke
perilaku.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang sangat

signifikan perilaku agresif siswa antara siswa laki-laki dan siswa
perempuan.
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Setelah dilakukan beberapa proses pengolahan data dan
perhitungan statistika maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan
agresivitas yang signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan dan
Melalui analisis Uji t Harga t hitung ( 18.248 ) > t tabel (1.658) dengan db =
109 pada taraf 1%. maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang sangat signifikan perilaku agresif antara laki-laki dan
perempuan.

B.

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan
beberapa saran kepada:
1. Bagi Orangtua
Disarankan kepada orangtua untuk dapat memberikan contoh
yang baik bagi anak. Cara mendidik anak dalam keluarga sangatlah
penting, sehingga disarankan kepada orang tua jangan melakukan
tindakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang dan verbal seperti
mencaci, berkata kasar dalam mendidik anak karena tingka laku orang tua
akan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak akan mencontoh
kebiasaan orang tua.
2. Bagi Guru dan sekolah
Pihak sekolah disarankan dapat membantu siswa di dalam lebih
mengarahkan/membimbing siswanya dalam menyelesaikan masalah yaitu
dengan melakukan sharing atau komunikasi yang baik dengan siswanya.
Dan memberikan bimbingan optimal dan menerapkan kedisiplinan di dalam
dan di luar sekolah serta dapat memberikan contoh yang baik terhadap
siswa.
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3. Bagi Siswa
Disarankan kepada siswa agar dapat menjadi pribadi yang lebih
baik dan dapat menghargai orang lain. Misalnya dengan tidak berperilaku
agresif terhadap teman, berbicara kasar terhadap orang lain, dan bersikap
sopan terhadap guru serta lebih bisa menjaga sikap.

