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ABSTRAK 

RATNA MANDA SARI, Tingkat Agresivitas Atlet Pencak Silat Sumatera 

Utara Mengikuti Pekan Olahraga Wilayah IX Di Bangka Belitung 2015. 

(Pembimbing Skripsi : INDAH VERAWATI) 

Skripsi Medan : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2016 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat agresivitas atlet pencak 

silat Sumatera Utara mengikuti Pekan Olahraga Wilayah IX di Bangka Belitung 

2015.  

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan tes penyebaran angket dalam mengumpulkan 

data penelitian. Adapun jumlah subjek penelitian 27 atlet pencak silat. Instrumen 

yang digunakan untuk mengetahui data tingkat agresivitas atlet pencak silat 

Sumatera Utara mengikuti Pekan Olahraga Wilayah IX di Bangka Belitung adalah 

angket yang sebelum dilakukan penelitian angket terlebih dahulu diuji 

cobakan,untuk melihat validitas dan reliabilitas angket. 

Adapun hasil validitas angket motivasi berprestasi berada pada  (rhitung) = -

0,059 - 0,897 dengan rtabel = 0,444. Nilai reliabilitas angket tingkat agresivitas 

sebesar rhitung = 0,9873 dengan rtabel = 0,444, maka secara kolektif angket tersebut 

dinyatakan reliabel. Dari 40 butir angket yang diuji cobakan, menghasilkan 23 

butir pernyataan yang valid dan 17 pernyataan yang tidak valid. 

 Hasil analisis data deskriptif persentase menunjukkan bahwa tingkat 

agresivitas atlet pencak silat Sumatera Utara mengikuti Pekan Olahraga Wilayah 

IX di Bangka Belitung berdasarkan indikator diperoleh hasil sebagai berikut: 1) 

rasa marah 62.03%dengan kategori baik, 2) emosi 69.44% dengan kategori baik, 

3) frustasi 64.81% dengan kategori baik, 4) curiga 80% dengan kategori baik 

sekali, 5) cemburu 77.27% dengan kategoribaik, 6) merasa diperlakukan tidak adil 

63.76% dengan kategori baik, 7) bersilang pendapat 66.81% dengan kategori baik, 

8) membentak 74.56% dengan kategori baik, 9) berdebat 82.91% dengan kategori 

baik sekali, 10) mengancam 82.91% dengan kategori baik sekali. Dapat 

disimpulkan bahwa motivasi berprestasi dengan nilai persentase jumlah 

keseluruhan adalah 73.13% termasuk dalam kategori baik. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa agresivitas atlet Pencak Silat Sumatera 

Utara mengikuti Pekan Olahraga Wilayah IX di Bangka Belitung dinyatakan baik 

yang artinya bahwa atlet memiliki agresivitas yang baik pada saat bertanding. 
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