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ABSTRAK 

      A. Nur Aulia Saudi, 111514253009. Pengaruh Personal Fable dan Risk Taking 
Behavior terhadap agresi remaja awal pada komunitas geng motor di Kecamatan 
Panakkukang, Kota Makassar, Tesis. Program Studi Magister Sains Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya. 
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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara Personal 
Fable (dimensi omnipotence, uniquenees dan invulnerability) dan Risk Taking 
Behavior terhadap agresi remaja awal pada komunitas geng motor di Kecamatan 
Panakkukang, Kota Makassar.  
      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan survey. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panakkukang, Kota 
Makassar dengan jumlah subjek sebanyak 110 orang. Alat pengumpulan data berupa 
kuesioner mengenai personal fable yang diadaptasi dari penelitian Lapsley (dalam 
Galanaki, 2012) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Omnipotence, Uniqueness dan 
Invulnerability. Risk taking behavior berupa kuesioner yang dibuat sendiri oleh 
peneliti, dan kuesioner mengenai  agresi yang diadaptasi dari penelitian Buss dan 
Perry (dalam Leon, dkk, 2002). Teknik analisis data menggunakan model regresi 
linear berganda. 
      Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda dengan IBM 
SPSS Statistic 20,0. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai R square 0,516 
(p=0,000) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara personal 
fable, khususnya dimensi invulnerability dan risk taking behavior terhadap agresi 
remaja awal. Sedangkan variabel personal fable untuk dimensi omnipotence dan 
uniqueness tidak memiliki pengaruh pada agresi remaja awal pada komunitas geng 
motor di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Besarnya sumbangan yang 
diberikan 51,6% dan sisanya sebesar 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian. 
      Saran untuk pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu 
melakukan tindakan preventif untuk meminimalisir pengaruh negatif dari komunitas 
geng motor. Memberikan intervensi yang yang berhubungan dengan pengembangan 
bakat dan potensi remaja, sehingga  remaja memiliki kesempatan untuk berkarya 
dengan cara baik dan sehat. 

Kata kunci: Personal fable (dimensi omnipotence, uniqueness dan invulnerability), 
risk taking behavior, agresi.  
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