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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Remaja merupakan generasi penerus yang kelak menjadi seorang 

pemimpin bangsa sehingga diharapkan dapat membawa bangsa ke arah yang 

lebih baik. Sedangkan untuk membawa bangsa ke arah yang lebih baik, 

diperlukan seorang pemimpin bermental baik, berbudi pekerti, serta dapat 

mengedalikan diri. Harapan tersebut sepertinya mendapat beberapa kendala 

karena pada saat ini remaja banyak melakukan hal-hal yang tidak 

mencerminkan sikap seorang pemimpin, seperti tawuran yang semakin 

merebak dan hal tersebut merupakan suatu bentuk agresi.  

Chaplin (2005) menyebutkan bahwa aggression (agresi, penyerangan, 

serangan) merupakan satu serangan atau serbuan, tindakan permusuhan yang 

ditujukan pada seseorang atau benda. Chaplin (2005) juga menyebutkan 

devinisi agresivitas (aggressiviness), yaitu: (1) kencenderungan habitual (yang 

dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan; (2) pernyataan diri secara tegas, 

penonjolan diri, penuntutan atau pemaksaan diri, pengejaran dengan penuh 

semangat suatu cita-cita; (3) dominasi sosial, kekuasaan sosial yang 

diterapkan secara ekstrim. 

Komnas Perlindungan Anak merilis data tawuran antar pelajar di 

Jabodetabek selama 2011 yang terjadi sebanyak 339 kali dengan korban tewas 

82 orang. Meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding jumlah tawuran tahun 

2010 sebanyak 128 kasus (Mardian, 2012). 
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Berita paling mencengangkan tentang agresi remaja dirilis oleh 

VIVAnews (2013) menyebutkan seorang bocah di berusia empat tahun di 

New Jersey, Amerika Serikat, mengambil senapan dari rumahnya dan 

menembak temannya yang berusia enam tahun. Sementara di Florida, 

Amerika Serikat, seorang anak empat tahun menembak seorang bocah 11 

tahun hingga tewas.  

Perjalanan seorang anak menuju pada kedewasaan dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya faktor alam dan lingkungan. Selain itu juga peran 

serta orang tua dimana tanpa bantuan orang tua kedewasaan seseorang akan 

terhambat atau kurang lancar (Ronald dalam Sulastri, 2007).  

Moeljono dan Latipun (2003) menyebutkan bahwa faktor keluarga 

mempengaruhi tingkah laku agresi pada remaja. Keluarga merupakan tempat 

paling awal bagi individu untuk melakukan interaksi sosial, karena dalam 

interaksi suatu keluarga akan selalu diterapkan aturan-aturan, norma-norma,  

larangan-larangan ataupun hukuman yang akan mendidik anak untuk dapat 

bertanggung jawab terhadap apa yang akan dan sudah dilakukannya.. 

Kesulitan merupakan tempaan kehidupan untuk menjadikan anak 

lebih dewasa. Kesulitan bukan untuk dihindari melainkan untuk diatasi. Anak 

itu sendiri harus bisa mengatasi kesulitannya sendiri dalam menemukan 

dirinya atau konsep diri dan dapat menggambarkan atau menilai dirinya. 

Orang tua harus menjadi orang terdekat dengan anak. Ronald (dalam Sulastri, 

2007) menyatakan apabila orang tua dekat dengan anak, maka dapat melihat 
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kemungkinan kesulitan yang dialami anak dan dapat membantu mencarikan 

solusi dalam kesulitannya dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya.  

Sementara di Salatiga yang dihimpun oleh Sundoyo (dalam koran 

Sindo 2008) tawuran antar pemuda terjadi antara kampung Ngentak dan 

Karangpete, Kelurahan Kutowinangun. Sebanyak 20 remaja luka-luka dalam 

tawuran antara dua kampung tersebut. Kejadian ini diduga dipicu 

kesalahpahaman. Menurut Santhoso (dalam Karunianti, 2005), Perilaku 

agresif remaja seolah-olah tidak memandang waktu lagi, ketika mendapat 

masalah sedikit saja para remaja langsung berkelahi, tanpa mempedulikan hal 

lain.  

Penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang warga Ngentak 

yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tawuran antar pemuda seperti 

tertera di dalam koran. Anaknya bahkan menjadi korban lemparan batu saat 

tawuran. Disebutkan bahwa ketika dia pulang kerja, anaknya beserta teman-

temannya sudah berkumpul di depan rumahnya dengan kondisi kotor, 

berdarah dan penuh amarah. 

Sedangkan dari hasil observasi, penulis menemukan bahwa beberapa 

pelaku tawuran dari warga RW 5 Ngentak Salatiga merupakan remaja yang 

broken home, seperti orang tua yang berpisah, ketidak harmonisan dalam 

keluarga, dan keadaan ekonomi yang sulit.  

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa dukungan sosial 

keluarga yang kurang baik menimbulkan agresi pada remaja. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian yang sesuai, untuk dijadikan bahan pertimbangan orang 
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tua dalam menyusun suatu program yang tentunya dari kebutuhan remaja, 

khususnya pada aspek dukungan sosial keluarga dan agresivitas remaja.  

Dukungan sosial utama bersumber dari keluarga. Keluarga adalah 

orang-orang terdekat yang mempunyai potensi sebagai sumber dukungan dan 

senantiasa bersedia untuk memberikan bantuan dan dukungannya ketika 

individu membutuhkan. Keluarga sebagai suatu sistem sosial, mempunyai 

fungsi-fungsi yang dapat menjadi sumber dukungan utama bagi individu, 

seperti membangkitkan perasaan memiliki antara sesama anggota keluarga, 

memastikan persahabatan yang berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi 

anggota-anggotanya. (Sari. 2011) 

Menurut Heardman (dalam Sari, 2011) dukungan sosial keluarga 

adalah bantuan yang berasal dari keluarga individu yang menerima bantuan. 

Bentuk bantuan dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu, atapun materiil 

yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa disayangi, 

diperhatikan, dan bernilai. Individu sebagai anggota keluarga akan menjadikan 

keluarga sebagai kumpulan harapan, tempat bercerita, tempat bertanya, dan 

tempat mengeluarkan keluhan-keluhan bilamana individu sedang mengalami 

permasalahan. Terjadinya kegagalan dalam berinteraksi antara remaja dan 

orang tua dapat menyebabkan remaja frustasi yang akhirnya menyebabkan 

remaja bertingkah laku agresif (Sobur dalam Kurnianti, 2005) 

Permasalahan diatas sesuai dengan hasil penelitian Kurnianti (2005) 

dengan judul Hubungan Interaksi Orang Tua dan Anak dengan Intensi Agresi 

pada Remaja Awal. Dimana dalam penelitian ini menunjukkan ada hubungan 
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negatif antara interaksi orang tua dan anak dengan perilaku agresif. Semakin 

baik hubungan interaksi antara orang tua dan anak, maka semakin rendah 

perilaku agresif. 

Sedangkan penelitian Sulastri (2007) dengan judul Agresivitas Anak 

Jalanan Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 

dukungan sosial keluarga dengan agresivitas. Semakin tinggi dukungan sosial 

keluarga, maka semakin rendah tingkat agresivitas pada anak jalanan. 

Sebaliknya jika dukungan sosial keluarga rendah maka semakin tinggi tingkat 

agresivitas pada anak jalanan 

Berdasarkan paparan di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti 

apakah ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga 

terhadap agresivitas remaja Ngentak Salatiga.   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasar latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian adalah: Apakah ada hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial keluarga dengan agresivitas remaja RW 5 Ngentak Salatiga? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan 

antara dukungan sosial keluarga dengan agresivitas remaja RW 5 Ngentak 

Salatiga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu, 

khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai 

hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan agresivitas bagi 

para pembaca pada umumnya dan orang tua remaja RW 5 Ngentak 

Salatiga pada khususnya. 

b. Bila hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan agresivitas remaja, 

maka penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulastri (2007) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara dukungan sosial 

keluarga dengan agresivitas anak jalanan di Kabupaten Karanganyar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pendidikan, yaitu sumbangan informasi 

tentang tingkat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 

agresivitas remaja.  

1.5 Sistematika Penulisan. 

BAB I. PENDAHULUAN  

 Meliputi latar Belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

 Bab ini diuraikan tentang teori agresivitas, teori dukungan sosial 

keluarga, hubungan antara variabel, dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN  
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 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

variabel, definisi operasional, metode pengumpilan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, 

penyajian data, analisi data, pengujian hipotesis, dan hasil 

pembahasan penelitian.  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 


