
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Geldard (2011) mengatakan bahwa masa remaja dimulai dengan peristiwa 

kedewasaan yang disebut pubertas, pubertas yang merujuk pada peristiwa-

peristiwa yang menandai adanya perubahan secara biologis, fisiologis dan 

emosional. Menurut Berk (2012) menjelaskan bahwa batasan-batasan usia remaja 

umumnya dibagi menjadi tiga tahap yaitu usia 11 hingga 14 tahun adalah masa 

remaja awal, usia 14 hingga 16 tahun merupakan masa remaja pertengahan dan 

masa remaja akhir usia 16 hingga 18 tahun. 

Hurlock (Hidayati, 2016) menjelaskan bahwa masa remaja dianggap 

sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana ketengangan emosi 

meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik. Meningginya emosi terutama 

karena remaja berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. 

 Menurut Susanto (2015) Bentuk-bentuk emosi  pada masa remaja antara 

lain marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang 

dan ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja belum dapat 

mengontrolnya dengan baik. Ekspresi emosional yang masih labil dan belum 

terkendali pada masa remaja dapat menjadi orang yang berperilaku agresif serta 

berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya seperti menganggu teman, 

saling bermusuhan, suka memprotes dan memberontak, menunjukkan kekuatan 

dengan berkata-kata tajam dan kurang sopan, melakukan hal-hal yang serba 

berani, berbuat onar disekolah. 
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Perilaku agresif akhir akhir ini cenderung meningkat terutama di kalangan 

siswa. Keterlibatan siswa dalam berbagai bentuk kerusuhan, perkelahian, 

demonstrasi serta tindakan-tindakan yang mengacu pada kekerasan yang disertai 

dengan kerugian secara sosial maupun material dengan menunjukkan gejala 

perilaku agresif yang semakin meningkat. Perilaku agresif tidak hanya 

menimbulkan dampak negatif berupa kerugian harta benda namun tidak jarang 

menimbulkan korban jiwa. Bahkan hampir setiap media masa memberitakan info 

mengenai berita kekerasan yang menujukkan perilaku agresif  (Thalib, 2010).  

Hal ini didukung dengan pernyataan Prayatna (2010) bahwa tindakan 

agresi sering terjadi dan dijumpai disekolah adalah perilaku siswa yang 

memaksakan kehendak pada siswa lain, saling mengejek, mendorong, memukul 

dan bahkan sampai mengancam.  

Restu dan Yusri (2013) mengatakan bahwa perilaku agresif menimbulkan 

dampak bagi pelaku maupun korban, dampak dari pelaku, misalnya pelaku akan 

dijauhi atau tidak disenangi oleh orang lain dan dampak dari korban seperti 

timbulnya sakit fisik dan psikis serta kerugian akibat perilaku agresif tersebut. 

Baron dan Byrne (Suryanto dkk, 2012 ) mendefinisikan agresi sebagai 

perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun 

psikis. Disamping itu, Baron dan Bryne menambahkan bahwa menyakiti orang 

lain karena unsur ketidaksengajaan bukan dikategorikan sebagai perilaku agresi, 

sebaliknya niat untuk menyakiti orang lain tetapi tidak berhasil dapat 

dikategorikan sebagai perilaku agresif. 
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Steffgen dan Gollwitzer (2007) mendefinisikan agresi sebagai bentuk 

perilaku menyakiti orang lain sedangkan emosi adalah keadaan perasaan. Menurut 

Stuart dan Sudeen (Muhith, 2015) ada perbedaan antara agresi sebagai  bentuk 

pikiran maupun perasaan dengan agresi sebagai bentuk perilaku, agresi 

merupakan suatu respon terhadap kemarahan, kekecewaan, perasaan dendam atau 

ancaman yang memacing amarah yang dapat membangkitkan suatu perilaku 

kekerasan sebagai cara untuk melawan atau menghukum seseorang berupa 

menyerang, merusak hingga membunuh. 

Karyanti (2018) mengatakan bahwa perilaku agresif berhubungan erat 

dengan rasa marah yang terjadi dalam diri individu, perilaku agresif sendiri dapat 

muncul yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya serangan 

dari orang lain berupa verbal maupun tindakan fisik, timbulnya frustasi didalam 

diri seseorang, dorongan untuk balas dendam, kompetisi yang merujuk pada 

situasi yang kompetitif yang sering memicu pola kemarahan, pembantahan serta 

agresi yang tidak jarang bersifat destruktif.  

Tujuan dari perilaku agresif menurut Surbakti (2008) adalah untuk 

mencederai atau melukai korbannya. Dengan demikian, perilaku agresif acapkali 

ditimbulkan oleh kegagalan sehingga menimbulkan reaksi primitif berupa 

kemarahan yang meledak-ledak. Rivers dan Smith (Karyanti, 2018) 

mengidentifikasi ada tiga tipe agresi yaitu agresi fisik langsung, agresi verbal 

langsung dan agresi tidak langsung. Bentuk perilaku agresif lansung seperti 

memukul, mendorong, dan menendang, pada agresi verbal langsung mencakup 
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penyebutan nama dan ancaman, sedangkan agresi tidak langsung melibatkan 

perilaku seperti menyebarkan rumor.  

Dikutip dari surat kabar harian elektronik detiknews.com tahun 2018 

terkait viralnya video perkelahian sejumlah siswi di Banjarnegara antara MTS 

Muhammadiyah Wanayasa dengan SMP 1 Wanayasa yang beredar luas di media 

sosial dan pesan singkat. Madiro selaku Kementrian Negeri Agama mengaku 

prihatin dengan adanya perkelahian siswi tersebut. Menurutnya, hal ini sudah di 

luar batas, terlebih dilakukan oleh pelajar perempuan. Hal tersebut dibenarkan 

oleh Kepala MTS Muhammadiyah Wanayasa, Wahyudin mengaku sudah 

memanggil siswi tersebut untuk dimintai keterangan. Perkelahian terjadi lantaran 

ada salah paham antara siswi MTS Muhammadiyah Wanayasa dengan SMP 1 

Wanayasa (https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3914522/viral-siswi-

berkelahi-di-banjarnegara-kemenag-panggil-pihak-sekolah). 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tiga orang subjek, 

subjek pertama bernama F selaku guru bimbingan & konseling memperoleh hasil 

bahwa mayoritas siswa yang sering ditangani mereka yang memiliki perilaku 

agresif secara verbal seperti mengejek, memaki, menyindir dan mengajak teman-

temannya untuk melakukan perilaku agresi secara verbal. Berperilaku agresif  

dilatar belakangi salah paham seperti adanya pihak yang memprovokasi sehingga 

emosi siswanya yang masih labil mudah untuk terprovokasi dari informasi yang 

tidak jelas kebenarannya.  

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3914522/viral-siswi-berkelahi-di-banjarnegara-kemenag-panggil-pihak-sekolah
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3914522/viral-siswi-berkelahi-di-banjarnegara-kemenag-panggil-pihak-sekolah
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Subjek menambahkan bahwa ia belum mengetahui secara pasti pola asuh 

orang tua yang diterapkan kepada siswanya yang memiliki perilaku agresif namun 

ketika menangani siswa berperilaku  agresif, pihak sekolah akan memanggil orang 

tua dari siswa tersebut,  respon yang ditunjukkan oleh orang tua siswa ada yang 

terbuka mengenai permasalahan anaknya seperti ucapan terima kasih, mengakui 

anaknya memiliki perilaku tersebut, ikut mengendalikan perilaku anaknya selama 

di rumah dan ada juga yang tertutup seperti tidak percaya mengenai perilaku 

agresif anaknya selama berada di sekolah karena perilaku anaknya dirumah tidak 

menunjukkan perilaku agresif. (wawancara tanggal 18 Juli 2019).   

Subjek kedua berinisial K, perempuan (16) Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada subjek, subjek merupakan siswi SMA kelas X1. Subjek 

mengakui bahwa permasalahan melakukan perilaku agresif adalah saling sindir-

menyindir di sosial media yang berawal subjek tidak nyaman berteman dengan 

teman satu gengnya karena temannya tersebut suka mencari perhatian kemudian 

terjadi pertengkaran dengan mengumpat, memaki temannya sebagai “caper” dan 

memaksa teman satu gengnya untuk menjauhi siswi yang disindir. Subjek 

menambahkan dia belum bisa mengendalikan emosinya karena ada beberapa 

pihak yang memprovokasi mengenai permasalahannya sehingga dia merasa 

tersulut emosinya dan ingin meluapkan kekesalannya lewat sosial media yang 

tertuju pada teman satu gengnya. Mengenai hubungannya dengan orang tuanya 

baik dengan kondisi kedua orang tuanya yang bekerja sehingga pengawasan 

didalam rumah hanya ada neneknya namun ketika ada permasalahan yang sedang 
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dihadapi dia lebih senang membaginya kepada sahabatnya. (wawancara tanggal 

18 Juli 2019) 

Subjek yang ketiga adalah L, laki-laki  (18). Subjek merupakan siswa yang 

masih duduk dibangku SMA kelas XII. Subjek merupakan salah satu dalang yang 

melakukan perilaku agresif secara verbal dengan teman satu kelasnya. Berawal 

dari salah satu teman kelasnya yang suka mencari perhatian kepada guru dengan 

sedikit-dikit melaporkan perilakunya dan teman satu “gengnya” sehingga subjek 

mengajak teman satu kelasnya untuk memusuhi dan mengejek dengan sebutan 

“tukang wadul” serta melontarkan kata-kata kasar. Subjek mengakui bahwa ia 

merasa puas dan senang bahwa kemauannya diikuti oleh teman-teman satu 

kelasnya. Subjek menambahkan bahwa dia belum bisa mengontrol emosinya 

karena temannya yang dia sebut sebagai “tukang wadul” melaporkan perilaku 

subjek dan teman-temannya selama berada di kelas sehingga subjek ini sering 

ditegur oleh guru dan hal tersebut yang menyebabkan subjek merasa sebal dengan 

temannya tersebut. Mengenai hubungan dengan orang tuanya subjek mengatakan 

bahwa kedua orang tuanya sibuk bekerja dan tidak ada pengawasan selama ia 

dirumah. (wawancara tanggal 18 Juli 2019) 

Raynolds dan Kamphaus (Trenas dkk, 2012) menjelaskan agresi sebagai 

kecenderungan untuk melakukan kekerasan fisik atau emosional kepada orang 

lain, yang meliputi agresi fisik  dengan melalui perilaku seperti menghancurkan 

harta benda orang lain, memukul orang lain atau menyakiti orang lain, binatang 

sedangkan dalam agresi verbal dimanifestasikan melalui perilaku seperti berdebat, 

mengkritik, mengancam, menghina atau menyalahkan orang lain. Timotius (2018) 
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mengatakan bahwa ketika individu melakukan perilaku agresif maka individu 

tersebut merasa cepat marah dan gelisah, merasa impulsif, merasa sulit untuk 

mengendalikan perilaku, dan tidak mengetahui apakah perilaku tersebut secara 

sosial dapat diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk  (2016) yang 

berjudul “Gambaran agresivitas pada remaja laki-laki siswa SMA Negeri di DKI 

Jakarta” menunjukkan bahwa setiap aspek menunjukan hasil yang tinggi pada 

kategori sedang, bentuk yang dominan dalam gambaran agresivitas remaja ini 

adalah aspek permusuhan dengan persentase 77.3%,  selanjutnya aspek agresi 

verbal 72.7%, aspek agresi fisik 71.9%, dan aspek kemarahan memperoleh 

persentase sebesar 67.9%. Aspek permusuhan menyatakan hasil yang tinggi pada 

kategori sedang dengan persentase 77.3%. Artinya, remaja laki-laki menilai 

dirinya mempunyai kecenderungan menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, 

ketidakpercayaan, kekhawatiran, rasa permusuhan dengan orang lain. 

Menurut Wijanarko (2017) bentuk agresi dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu 1) Agresi fisik, sikap kebencian yang menimbulkan kerusakan atau luka 

secara fisik terhadap orang, objek atau binatang dan diwujudkan melalui perilaku 

memukul, mencubit, merampas. 2) Agresi verbal, sikap kebencian yang 

menyebabkan penderitaan kepada pihak lain secara  verbal serta diwujudkan 

dengan perilaku menghina, mengejek, melecehkan. 3) Agresi relasional, secara 

halus mengandung manipulasi dan ancaman untuk menghancurkan hubungan dan 

kententraman psikologis yang diwujudkan melalui perilaku mempermalukan, 

berbohong, mengejek, dan memutuskan hubungan pertemanan. 
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Menurut Mundy (Guswani dan Kawuryan, 2011), bahwa kemunculan 

perilaku agresif dipengaruhi oleh  beberapa faktor, salah satunya adalah 

kematangan emosi. Individu yang memiliki kematangan emosi yang lebih 

dominan dari pada perilaku agresi seperti mengingat dan mengikuti aturan yang 

sesuai, belajar dari kesalahan dan mempunyai penyelesaian masalah yang baik 

sehingga perilaku agresi dapat dikendalikan (Malti dan Rubin, 2018). 

Kematangan emosi merupakan stabilnya emosi sehingga ledakan-ledakan 

yang sering terjadi semakin berkurang dan bahkan berhenti sama sekali, ia dapat 

menerima suatu peristiwa dengan tenang tanpa menunjukan emosi yang meledak-

ledak (Wardani dkk dalam Suwendra, 2017). Adapun Kematangan emosi menurut 

Susanto (2018) adalah suatu kondisi atau keadaan perkembangan emosi pada diri 

individu dimana individu tersebut mampu mengarahkan dan mengendalikan dasar 

emosi yang kuat untuk kemudian diarahkan penyalurannya kepada hal-hal yang 

dapat diterima oleh dari diri sendiri maupun orang lain.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2010) mengenai 

“Hubungan kematangan emosi dengan agresivitas remaja akhir laki-laki” 

membuktikan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara kematangan 

emosi dengan agresivitas pada remaja akhir pada  mahasiswa UPI YAI yang 

berarti semakin rendah tingkat kematangan emosinya maka akan semakin tinggi 

tingkat agresivitasnya, sebaliknya semakin tinggi tingkat kematangan emosinya 

maka akan semakin rendah tingkat agresivitasnya. 
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Hasil penelitian pendukung lainnya pada penelitian Syarif (2017) tentang 

“hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku agresi pada mahasiswa 

warga asrama komplek asrama ayu sempaja” menunjukan hasil bahwa ada 

hubungan negatif yang signifikan antara kematangan emosi dengan perilaku 

agresi pada mahasiswa warga asrama komplek asrama ayu sempaja samarinda. 

Yang berarti semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki, maka semakin 

rendah perilaku agresi yang dimunculkan begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

kematangan emosi yang dimiliki maka semakin tinggi perilaku agresi yang 

dimunculkan.  

Singh (2015) menjelaskan bahwa individu yang memiliki kematangan 

emosi maka individu tersebut akan berfikir matang, individu yang sudah 

dikatakan matang secara emosional bearti ia mampu mengendalikan emosi 

dengan baik dalam mengatasi frustasi, ancaman, dan menghadapi masalah dengan 

penuh perhatian. Individu yang memiliki kematangan emosi menurut Rakumar 

dan Malkapaggol (2018) adalah individu yang mampu mengontrol, 

mengendalikan emosi dan berperilaku dewasa dalam berbagai situasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jeba (2018) mengenai “A study on 

aggressive behaviour and emotional maturity of adolescent students” 

menunjukkan hasil bahwa Perilaku agresif lebih signifikan pada siswa remaja 

karena kualifikasi dan pekerjaan orang tua yang berkaitan dengan pendapatan 

bulanan. Mereka tidak dapat menangani masalah anak-anak dengan baik dan 

anak-anak tidak mendapatkan dukungan yang tepat dari orang tua dalam 
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melakukan pekerjaan rumah, kegiatan, dan masalah keuangan, Sehingga siswa 

remaja menunjukkan perilaku yang lebih agresif dari pada kematangan emosi. 

Menurut Walujo & Listyowati (2017) faktor- faktor yang mempengaruhi 

perilaku agresif salah satunya  pola asuh. Baumrind (Trenas dkk, 2012) 

berpendapat bahwa kebiasaan pola asuh orang tua yang salah dimasa kanak-kanak 

seperti kurangnya dukungan dan kasih sayang kepada anak, adanya penolakan 

yang diberikan dalam gaya pengasuhan, penggunaan hukuman untuk 

mengendalikan perilaku anak, kurangnya pengawasan dan komunikasi serta 

disiplin yang tidak konsisten akan menyebabkan perilaku agresi dimasa yang akan 

datang. 

Baumrind (Heitmeyer & Hagan, 2003) melukiskan ada tiga pola perilaku 

pengasuhan anak yaitu 1) Pola asuh yang otoritatif, dimana orang tua bersikap 

hangat dan responsive terhadap anak namun membatasi serta mengendalikan 

perilaku anak, 2) Pola asuh otoriter, orang tua membatasi perilaku anak dengan 

menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti, 3) Pengasuhan permisif, 

dimana orang tua mengasuh tanpa membatasi perilaku anaknya.  

Tridhonanto (2014) mengatakan bahwa pola asuh otoritatif merupakan 

pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk 

berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak 

dengan sensor batasan dan pengawasan baik dari orang tua. Disamping itu, 

Tridhonanto (2014) menambahkan bahwa pola asuh otoritatif adalah pola asuh 

yang cocok dan baik yang diterapkan para orang tua kepada anak-anaknya, anak 
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yang diasuh dengan teknik pola asuhan otoritatif akan hidup ceria, 

menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orang tua, menghargai 

dan menghormati orang tua, tidak mudah stres dan depresi, berprestasi baik, 

disukai lingkungan dan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ranjana dan Moudgil (2017) mengenai 

“Parenting styles and self-esteem as predictors of aggression” menunjukkan hasil 

korelasi negatif pola asuh otoritatif dengan perilaku agresif (p <0,01), yang berarti 

ada peningkatan penerapan pola asuh yang otoritatif akan disertai pula dengan 

adanya penurunan tingkat agresi pada anak. 

Sunarti (2004) mengatakan bahwa gaya pengasuhan otoritatif memiliki 

kontrol dan kehangatan yang tinggi sehingga anak yang diasuh dengan gaya 

pengasuhan ini akan mengembangkan sikap yang percaya diri, kontrol emosi diri 

baik, dan bertanggung jawab.  

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang hubungan antara kematangan emosi dan pola asuh otoritatif 

dengan perilaku agresif remaja. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empiris hubungan antara kematangan emosi dan pola asuh otoritatif dengan 

perilaku agresif remaja. 
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C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai 

berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pada ilmu psikologi khususnya psikologi 

perkembangan, berkaitan dengan dengan hubungan antara kematangan emosi dan 

pola asuh otoritatif dengan perilaku agresif dengan memberikan bukti empiris 

mengenai hubungan tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi 

sekolah berkaitan dengan berperilaku agresif, kematangan emosi dan pola asuh 

otoritatif. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, masukan dan 

pemikiran mengenai hubungan antara kematangan emosi dan pola asuh otoritatif 

dengan perilaku agresif remaja bagi peneliti selanjutnya. 

 


