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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Agresivitas 

2.1.1. Pengertian Agresivitas 

Sebuah definisi klasik diusulkan oleh Buss (Krahé, 2005). Ia 

mengkarakterisasikan agresi sebagai ”sebuah respons yang mengantarkan 

stimulus ’beracun’ kepada mahluk hidup lain”. Dalam arti tertentu, 

ternyata definisi yang behavioristis ini dianggap terlalu luas, karena 

mencakup banyak bentuk perilaku yang seharusnya tidak dapat 

digolongkan sebagai agresi. Tetapi dalam arti lain, definisi ini terlalu 

sempit karena mengesampingkan semua proses nonperilaku, seperti 

pikiran dan perasaan. 

Menurut Buss (Krahé, 2005), agresi manusia tidak muncul sebagai 

adaptasi khusus untuk menangani masalah tertentu tetapi muncul sebuah 

adaptasi untuk menangani sejumlah masalah yang berkaitan untuk 

kelangsungan hidup manusia. 

Agar perilaku seseorang memenuhi kualifikasi agresi, perilaku itu 

harus dilakukan dengan niat menimbulkan akibat negatif terhadap 

targetnya dan sebaliknya, menimbulkan harapan bahwa tindakan itu akan 

menghasilkan sesuatu. Spesifikasi ini mengesampingkan perilaku yang 

mengakibatkan sakit atau cedera yang terjadi di luar kehendak, misalnya 

yang terjadi secara kebetulan atau akibat kecerobohan atau akibat 
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ketidakcocokan. Sebaliknya, spesifikasi ini memasukkan perilaku-perilaku 

yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain tetapi, keperluan alasan 

tertentu, tidak menimbulkan akibat-akibat yang dikehendaki: tembakan 

yang meleset dari targetnya dianggap mewakili sebuah tindakan agresif, 

bahkan meskipun tak sehelai rambut pun terlepas dari kepala si target. 

Chaplin (2005) menyebutkan bahwa aggression (agresi, 

penyerangan, serangan) merupakan satu serangan atau serbuan, tindakan 

permusuhan yang ditujukan pada seseorang atau benda. Freud (dalam 

Chaplin, 2005) mengungkapkan agresi merupakan pernyataan kesadaran 

atau proyeksi dari naluri kematian atau yang sering disebut Thanatos. 

Menurut Adler (dalam Chaplin, 2005) agresi merupakan perwujudan 

kemauan untuk berkuasa dan menguasai orang lain. Chaplin (2005) juga 

mengungkapkan definisi yang lain tentang agresi, yaitu suatu upaya 

dengan kekerasan atau pengejaran dengan berani suatu tujuan. Sedangkan 

Murray (dalam Chaplin, 2005) mengungkapkan definisi lain yaitu 

kebutuhan untuk menyerang, memperkosa atau melukai orang lain, untuk 

meremehkan, merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, 

menjahati, mengejek, mencemoohkan atau menuduh secara jahat, 

menghukum berat atau melakukan tindakan sadistis lainnya. 

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 



10 
 

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

diterapkan secara ekstrim. 

Baron dan Richardson (dalam Krahé, 2005) mengusulkan 

penggunaan istilah agresi untuk mendiskripsikan segala bentuk perilaku 

yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai mahluk hidup lain yang 

terdorong untuk menghindari perlakuan itu. Motif utama perilaku agresif 

bisa jadi adalah keinginan manyakiti orang lain untuk mengekspresikan 

perasaan-perasaan negatif, seperti pada agresi permusuhan atau keinginan 

mencapai tujuan yang diinginkan melalui tindakan agresif. 

Berkowits (dalam Krahé, 2005) mendefinisikan agresi dalam 

hubunganya dengan pelanggaran norma atau perilaku yang tidak dapat 

diterima secara sosial berarti mengabaikan masalah bahwa evaluasi 

normatif mengenau perilaku yang sering kali berbeda, bergantung pada 

perspektif pihak yang terlibat. Sebagai contoh, sebagian orang 

menganggap hukuman badan adalah cara pengasuhan anak yang efektif 

dan dapat diterima, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai 

bentuk agresi yang tidak dapat diterima. 

Ada dua istilah yang berhubungan erat dengan agresi, yaitu koersi 

atau paksaan dan kekerasan (violance). Koersi didefinisikan oleh Tedeschi 

dan Felson (dalam Krahé, 2005) sebagai tindakan yang dilakukan dengan 

niat membuat orang lain menderita atau memaksa orang lain patuh. 



11 
 

Tindakan koersif  dapat berbentuk ancaman, hukuman atau paksaan 

badaniah. 

Berlawanan dengan koersif, yang lebih luas dibandingkan dengan 

agresi, istilah kekerasan merupakan salah satu subtipe agresi yang 

menunjuk pada bentuk-bentuk agresi fisik ekstrem. Kekerasan 

didefinissikan sebagai pemberian tekanan intensif terhadap orang atau 

properti dengan tujuan merusak, menghukum atau mengontrol (Geen 

dalam Krahé, 2005). Archer dan Browne (dalam Krahé, 2005) 

merumuskan definisi kekerasan sebagai serangan fisik yang merusak yang 

bagaimanapun juga tidak dibenarkan secara sosial. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah tingkah laku yang bertujuan 

untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri, baik secara fisik, verbal 

maupun secara psikis. 

2.1.2. Perilaku dan Jenis Agresivitas 

Menurut Breakwell (dalam Priliantini, 2008), agresi secara tipikal 

didefinisikan oleh para psikolog sebagai setiap bentuk perilaku yang 

dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan seseorang yang bertentangan 

dengan kemauan orang itu.  

Menurut Deaux (Priliantini, 2008), ada dua jenis perilaku agresi 

yaitu: 
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(1) Agresi secara fisik meliputi tingkah laku seperti memukul teman, 

menarik baju teman dengan kasar, meninju teman, menyikut teman, 

melempar teman dengan benda, berkelahi, merusak barang miliki, 

mengganggu teman, mengancam teman dengan mengacungkan tinju, 

membuang barang milik teman, mencakar teman, memaksa teman 

untuk memenuhi keinginannya, melukai diri sendiri. 

(2) Agresi secara verbal meliputi tingkah laku seperti mengejek teman, 

menghina teman, mengeluarkan kata-kata kotor, bertengkar mulut, 

menakuti-nakuti teman, memanggil teman dengan nada kasar, 

mengancam dengan kata-kata mengkritik, menyalahkan dan 

menertawakan. 

 

Millon dan Davis (Priliantini, 2008) mengemukakan beberapa ranah 

penyimpangan sikap antisosial dan agresif: 

(1) Perilaku yang kelihatan: impulsif, menunjukkan adanya ketahanan yang 

rendah terhadap frustasi karena tidak terpenuhinya harapan-harapan. 

(2) Hubungan antarpribadi: perilaku menghindar (avoidance), ekspresi 

tingkah laku mengungkapkan kegelisahan, ketakutan yang menetap. 

Status gelisah: bertindak melebihi batas terhadap peristiwa yang tidak 

membahayakan dan dengan oenuh minat mereka menilainya untuk 

menandakan ejekan, kritikan dan penolakan. 
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2.1.3. Bentuk-bentuk Agresi 

Manusia akan cenderung melakukan perilaku agresi bila ada 

faktor-faktor eksternal ataupun internal yang membuat seseorang merasa 

terancam atau terusik ketenangannya. Setiap kondisi dan situasi, individu 

akan mengekspresikan perilaku agresifnya ke dalam bentuk-bentuk yang 

berbeda. 

Buss dan Perry (1992) berpendapat bahwa ada empat aspek agresi 

yang biasa dilakukan oleh individu, yaitu agresi fisik, verbal, kemarahan, 

dan kebencian. 

1) Agresi Fisik. Agresi yang dilakukan untuk melukai diri sendiri maupun 

orang lain secara fisik, seperti memukul, menendang dan lain-lain. 

2) Agresi verbal. Agresi yang dilakukan secara verbal kepada lawan, 

seperti mengumpat, menyebarkan cerita yang tidak menyenangkan 

tentang seseorang kepada orang lain, memaki, mengejek, membentak, 

dan berdebat. 

3) Kemarahan. Agresi yang semata-mata dilakukan sebagai pelampiasan 

keinginan untuk melukai, menyakiti atau agresi yang tanpa tujuan 

selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan atau kematian 

pada sasaran atau korban. Reaksi emosional akut yang ditimbulkan 

oleh sejumlah situasi yang merangsang termasuk ancaman agresi 

lahiriah, pengekangan diri, serangan lisan, kekecewaan atau frustasi 

dan dicirikan oleh reaksi kuat pada system syaraf otonomik, khususnya 

oleh reaksi darurat pada bagian simpatik; dan secara implicit 
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disebabkan oleh reaksi serangan lahiriah, baik yang bersifat somatic 

atau jasmaniah maupun yang verbal atau lisan. 

4) Permusuhan. Agresi yang dilakukan oleh organisme atau individu 

sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Permusuhan 

cenderung untuk menimbulkan kerugian, kejahatan, gangguan atau 

kerusakan pada orang lain; kecenderungan melontarkan rasa 

kemarahan pada orang lain. 

 
2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresif 

  Buss & Perry (dalam Anderson & Bushman, 2002) menyatakan 

bahwa secara umum perilaku agresif dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yakni faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi 

karakter  bawaan individu yang menentukan reaksi individu tersebut ketika 

menghadapi situasi tertentu. Sementara itu, faktor situasional mencakup 

fitur-fitur atau hal-hal yang terjadi di lingkungan yang juga mempengaruhi 

reaksi individu terhadap suatu peristiwa. Dengan kata lain, faktor personal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor 

situasional adalah faktor yang berasal dari luar individu. Kedua faktor 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Faktor Personal 

a. Sifat 

Sifat-sifat tertentu dapat menyebabkan seseorang lebih agresif 

dari orang lain. Misalnya, individu yang memiliki sifat pencemburu 

akan lebih agresif. 
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b. Jenis Kelamin 

Laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan perilaku 

agresif yang berbeda. Laki-laki terbukti lebih  banyak terlibat 

tindakan agresif dibanding perempuan, dan pilihan agresi antara 

laki-laki dan perempuan terbukti berbeda. Perempuan lebih 

memilih agresi , sementara laki-laki lebih banyak terlibat pada 

tindak agresi langsung. 

c. Keyakinan 

Individu yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu 

melakukan tindakan agresif lebih mungkin memilih melakukan 

tindakan agresif ketimbang individu yang tidak yakin bahwa 

dirinya dapat melakukan tindakan agresif. 

d. Sikap 

Sikap adalah evaluasi umum seseorang terhadap diri mereka 

sendiri, orang lain, objek-objek ataupun isu-isu tertentu. Sikap 

positif terhadap perilaku agresif terbukti mempersiapkan individu 

untuk melakukan tindakan agresif. Sebaliknya, sikap negatif 

terhadap perilaku agresif terbukti mencegah seseorang untuk 

melakukan tindakan agresif. 

e. Nilai 

Nilai adalah keyakinan mengenai apa yang harus dan sebaiknya 

dilakukan. Nilai yang dianut seseorang mempengaruhi 

keputusannya untuk melakukan perilaku agresif. Contohnya, orang 
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yang menganut nilai bahwa kekerasan diperbolehkan untuk 

mengatasi konflik interpersonal lebih berperilaku agresif untuk 

menyelesaikan konflik yang dihadapinya. 

f. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan hidup jangka panjang juga mempengaruhi kesiapan 

individu untuk terlibat dalam perilaku agresif. Misalnya, tujuan 

beberapa anggota geng adalah untuk dihormati dan dihargai. 

Tujuan ini mewarnai persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan anggota 

geng mengenai pantas tidaknya melakukan suatu tindakan tertentu, 

dan akhirnya mempengaruhi keputusan anggota geng untuk terlibat 

dalam perilaku agresif. 

2. Faktor Situasional 

a. Petunjuk untuk Melakukan Tindakan Agresif (Aggressive Cues) 

Aggressive Cues adalah objek yang menimbulkan konsep-

konsep yang berhubungan dengan agresi dalam memori. 

Contohnya, ketika seseorang dihadapkan pada sebuah senjata api, 

maka akan lebih agresif dibandingkan ketika dihadapkan dengan 

sebuah raket. Selain senjata api, objek lain yang termasuk dalam 

kategori ini adalah eksposur pada tayangan bermuatan kekerasan di 

televisi, film, dan video games. 

b. Provokasi 

Faktor situasional lain yang sangat penting pengaruhnya 

terhadap perilaku agresif adalah provokasi. Provokasi mencakup 
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hinaan, ejekan, sindiran kasar serta bentuk agresi verbal lainnya, 

agresi fisik, gangguan-gangguan yang menghambat pancapaian 

suatu tujuan dan sejenisnya. Karyawan yang mendapatkan 

provokasi untuk mempersiapkan bahwa ia dapat perlakuan yang 

tidak adil terbukti lebih agresif di tempat kerjanya. 

c. Frustasi  

Frustasi terjadi ketika individu menemui hambatan untuk 

mencapai tujuan. Seseorang yang mengalami frustasi terbukti lebih 

agresif terhadap agen yang menyebabkan terhalangnya pencapaian 

tujuan, ataupun pada pihak-pihak yang sebenarnya tidak 

bertanggung jawab atas gagalnya pencapaian tujuan. Selain itu, 

individu yang mengalami frustasi juga terbukti melampiaskan rasa 

frustasinya dengan menyerang benda-benda yang ada di sekitarnya. 

d. Rasa Sakit dan Ketidaknyamanan 

Kondisi-kondisi fisik lingkungan yang menyebabkan 

ketidaknyamanan dapat meningkatkan perilaku agresif. 

Lingkungan yang bising, terlalu panas, ataupun berbau tidak sedap 

terbukti meningkatkan perilaku agresif. 

e. Obat-obatan 

Penggunaan obat-obatan atau zat-zat tertentu seperti kafein 

ataupun alkohol dapat meningkatkan perilaku agresifsecara tidak 

langsung. Individu yang berada di bawah pengaruh zat-zat seperti 

alkohol ataupun zat psikotropika lainnya, lebih mudah 
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terprovokasi, merasa frustasi, ataupun menangkap petunjuk untuk 

melakukan kekerasan dibanding individu yang tidak menggunakan 

zat-zat tersebut. 

f. Intensif 

Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk selalu 

menginginkan lebih banyak hal. Maka dari itu, ada banyak objek 

yang dapat digunakan sebagai intensif yang diberikan pada 

seseorang untuk melakukan tindakan agresif. Perilaku agresif dapat 

dimediasi dengan memberikan imbalan berupa hal yang dianggap 

berharga oleh pelaku. Misalnya penggunaan uang dapat 

memancing individu untuk melakukan tindakan kekerasan. 

 

2.2. Dukungan Sosial  

2.2.1 Pengertian Dukungan Sosial  

Dukungan sosial sangat diperlukan oleh siapa saja dalam 

berhubungan dengn orang lain demi melangsungkan hidupnya di tengah-

tengah masyarakat. Rook (dalam Smet, 1994) mengatakan bahwa 

dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan 

ikatan-ikatan sosial tersebut menggambarkan tingkat kualitas umum dari 

hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan dengan orang lain 

dianggap sebagai aspek yang memberikan kepusan secara emosional 

dalam kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan maka 

segalanya akan terasa lebih mudah. Dukungan sosial menunjukkan pada 
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hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap konsekuensi 

negatif dari stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu 

merasa tenang, diperhatikan, dicintai, dan timbul rasa percaya diri. 

Menurut Cobb (dalam Shinta, 1995) dukungan sosial adalah 

pemberian informasi baik secara verbal maupun non verbal, pemberian 

bantuan tingkah laku atau materi yang didapat dari hubungan sosial yang 

akrab atau hanya disimpulkan dari keberadaan mereka yang membuat 

individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai, sehingga dapat 

menguntungkan bagi kesejahteraan individu yang menerima 

Hal senada diungkapkapkan oleh Gottlieb (dalam Smet, 1994) yang 

menyatakan bahwa dukungan sosial terdiri dari informsi atau nasehat 

verbal dan non verbal, bantuan yang nyata atau tindakan yang diberikan 

oleh orang lain atau didapat karena hubungan mereka dengan lingkungan 

dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi dirinya. Dalam 

hal ini orang yang merasa memperoleh dukungan sosial secara emosional 

merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang 

menyenangkan pada dirinya, agar mereka dapat mencari jalan keluar untuk 

memecahkan masalahnya. 

Dukungan sosial bukan sekedar pemberian bantuan, tetapi yang 

penting adalah bagaimana persepsi si penerima terhadap makna dari 

bantuan tersebut. Hal ini erat hubungannya dengan ketepatan dukungan 

sosial yang diberikan, dalam arti bahwa orang yang menerima sangat 
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merasakan manfaat bantuan bagi dirina karena sesuatu yang memberikan 

kepuasan. 

Sarafino (dalam Sulastri, 2007) mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah kenyaman, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diperoleh 

individu dari orang lain, dimana orang lain disini dapat diartikan sebagai 

individu perorangan atau kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

segala sesuatu yang ada di lingkungan menjadi dukungan sosial atau tidak, 

tergantung pada sejauh mana individu merasakan hal tersebut sebagai 

dukungan sosial. 

Dukungan sosial didefinisikan oleh House (dalam Smet, 1994) 

sebagai transakasi interpersonal yang melibatkan satu atau lebih aspek-

aspek yang terdiri dari informasi, perhatian emosional, penilaian dan 

bantuan instrumental. Tersedianya dukungan sosial akan membuat 

individu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai dan menjadi bagian dalam 

kelompok. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

merupakan hubungan interpersonal yang ada didalamnya berisi pemberian 

bantuan yang melibatkan aspek-aspek yang terdiri dari informasi, 

perhatian emosi, penilaian dan batuan instrumental yang diperoleh 

individu melalui interaksi dengan lingkugan, dimana hal itu memiliki 

manfaat emosional atau efek perilaku bagi penerima, sehingga dapat 

membantu individu dalam mengatasi masalahnya. 
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2.2.2 Aspek-Aspek Dukungan Sosial 

House (dalam Smet, 1994) menyebutkan empat aspek-aspek dukungan 

sosial yaitu: 

a. Dukungan emosional 

Dukungan ini mencakup ungkpan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman 

dicintai dan diperhatikan. Dukugan ini meliputi perilaku seperti 

memberikan perhatian atau afeksi serta bersedia mendengarkan keluh 

kesah orang lain. 

b. Dukungan penghargaan 

Dukungan ini terjadi lewat ungkapan hormat positif untuk orang 

tersebut, dorongan untuk maju atau persetujuan dengan gagasan atau 

perasaan individu dan perbandingan positif orang tersebut dengan 

orang lain. Pemberian dukungan ini membantu individu untuk melihat 

segi-segi positif yang ada dalam dirinya dibandingkan dengan keadaan 

orang lain yang berfungsi untuk menambah penghargaan diri, 

membentuk kepercayaan diri dan kemampuan serta merasa dihargai 

dan berguna saat individu mengalami tekanan. 

c. Dukungan instrumental 

Meliputi bantuan secara langsung sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh seseoarang, seperti memberi pinjaman uang atau 

menolong dengan pekerjaan pada waktu mengalami stres. 

d. Dukungan informatif 
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Mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran atau umpan balik 

yang diperoleh dari orang lain, sehingga individu dapat membatasi 

masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan 

masalahnya.  

 

Sedangkan menurut Cutrona dan Orford (dalam Shinta, 1995) 

mengungkapkan lima aspek-aspek dari dukungan sosial yaitu: 

a. Dukungan materi 

Dukungan yang biasa disebut juga bantuan nyata (tangible aid) atau 

dukungan alat (instrumental support). 

b. Dukungan emosi 

Jenis dukungan ini berhubungan dengan hal yang bersifat emosional 

atau menjaga keadaan emosi, afeksi atau ekspresi. 

c. Dukungan penghargaan 

Dukungan penghargaan terjadi bila ada ekspresi penilaian yang positif 

terhadap individu. 

d. Dukungan informasi 

Dukungan yang berupa pemberian saran, pengarahan, keyakinan atau 

umpan balik tentang bagaimana seseorang berperilaku. 

e. Integritas sosial 

Dapat diartikan sebagai perasaan individu yang merupakan bagian dari 

uatu kelompok yang memiliki minat dan pemikiran yang sama. 
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Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa aspek-aspek dukungan sosial meliputi: 

a. Dukungan emosional, mencakup empati dan perhatian terhadap 

individu. 

b. Dukungan penghargaan, mencakup penilaian positif terhadap individu 

dan dorongan untuk maju. 

c. Dukungan instrumental, berupa bantuan langsung sesuai dengan yang 

dibutuhkan individu. 

d. Dukungan informasi, mencakup pemberian nasihat, petunjuk dan saran 

tentang bagaimana individu berperilaku. 

2.2.3 Sumber-Sumber Dukungan Sosial 

Sumber-sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari 

lingkungan sekitarnya. Namun perlu diketahui seberapa banyak sumber 

dukngan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Sumber 

dukungan sosial merupakan aspek paling penting untuk diketahui dan 

dipahami. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, seseorang akan 

tahu pada siapa ia akan mendapat dukungan sosial yang sesuai dengan 

situasi dan keinginannya yang spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki 

makna yang berarti bagi keda belah pihak. 
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Menurut Rook dan Dooley (dalam Kuntjoro, 2010) ada dua sumber 

dukungan sosial yaitu: 

a. Sumber natural 

Dukungan sosial yang atural diterima seseorang melalui 

interaksi sosial dalam kehidupannya secara sepontan dengan orang-

orang yang berada di sekitarnya, misalnya anggota keluarga (anak, 

istri, suami, kerabat), teman dekat atau relasi. Dukungan sosial non 

formal. 

b. Sumber artificial 

Dukungan sosial artificial adalah dukungan sosial yang 

dirancang ke dalam kebutuhan primer seseorang, misalnya dukungan 

sosial akibat bencana alam melalui berbagai sumbangan sosial. 

Gottlieb (dalam Smet, 1994) mengatakan bahwa dukungan sosial 

dapat diperoleh dari pasangan hidupnya, kekasih, keluarga, teman 

sekerja, atau organisasi kemasyarakatan yang diikuti. Pendapat 

senada dikemukakan oleh Sarafino (dalam Sulastri, 2007) bahwa 

dukungan sosial dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber 

seperti suami, istri, keluarga, teman, rekan kerja, dokter dan 

organisasi kemasyarakatan.  Rodin dan Salovey (dalam Smet, 1994) 

menyatakan bahwa dukungan sosial terpenting berasal dari keluarga. 

Melengkapi pendapat tersebut, Gottlieb (dalam Smet, 1994) 

menyatakan bahwa dukungan sosial lebih sering didapat dari relasi 

yang terdekat yaitu keluarga atau sahabat. Kekuatan dukungan sosial 
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yang berasal dari relasi yang terdekat merupakan salah satu proses 

psikologis yang dapat menjaga perilaku sehat dalam diri seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dukungan sosial yang diterima 

individu dapat diperoleh dari anggota keluarga, teman sebaya dan 

organisasi kemasyarakatan yang diikuti. 

2.3. Remaja 

2.3.1 Pengertian Remaja 

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa yang diikuti dengan berbagai masalah yang ada karena adanya 

perubahan fisik, psikis dan sosial. Masa peralihan itu banyak menimbulkan 

kesulitam-kesulitan dalam penyesuaian terhadap dirinya maupun terhadap 

lingkungan sosial. Hal ini dikarenakan remaja merasa bukan kanak-kanak 

lagi tetapijuga belum dewasa dan remaja ingin diperlakukan sebagai orang 

dewasa (Hurlock, 2004) 

Menurut Piaget (dalam Hurlock, 2004) remaja didefinisikan sebagai 

usia ketika individu secara psikologia berinteraksi dengan masyarakat 

dewasa. Pada masa remaja, anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-

orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkat yang sama. Antara lain 

dalam masalah hak dan berintegrasi dalam masyarakt, termasuk juga 

perubahan intelektual yang mencolok dan transformasi intelektual yang 

khas. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun 16 tahun dan 

akhir remaja bermula dari usia 16 sampai 18 tahun yaitu usia matang secara 

hukum. 
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Anak remaja sebetulnya tidak tempat yang jelas. Remaja tidak 

termasuk golongan anak, tetapi tidak pula termasuk golongan orang dewasa 

atau golongan tua. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Remaja 

masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya 

(Monks, dkk. 2002). 

Menurut Santrock (2002) remaja merupakan suatu periode dimana 

kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal 

masa remaja. Masa remaja terjadi secar berangsur-angsur tidak dapat 

ditentukan secara tepat kapan permulaan dan akhirnya, tidak ada tanda 

tunggal yang menandai. Bagi anak laki-laki ditandai tumbuhnya kumis dan 

pada perempuan ditandai melebarnya pinggul. Hal ini dikarenakan pada 

masa ini hormon-hormon tertentu meningkat secara drastis. Pada laki-laki 

hormon testosteron yaitu suatu hormon yang berkait dengan perkembangan 

alat kelamin, pertambahan tinggi dan perubahan suara. Sedang pada 

perpempuan hormon estradiol yaitu suatu hormon yang berkait dengan 

perkembangan buah dada, rahim dan kerangka pada anak perempuan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja 

merupakan individu yang telah mengalami kematangan secaa anatomis 

dimasa keadaan tubuh pada umunya sudah memperoleh bentuk sempurna, 

hal tersebut berkisar antara 13 tahun sampai 18 tahun. 

2.3.2 Ciri-Ciri Remaja 

Rentang kehidupan individu pasti akan menjalani fase-fase 

perkembangan secara berurutan. Meski dengan kecepatan berbeda-beda, 
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masing-masing fase tersebut ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri masa 

remaja (Hurlock, 2004) antara lain: 

a. Periode yang penting 

Merupakan periode yang penting karena berakibat langsung terhadap 

sikap dan perilaku serta berakibat jangka panjang. 

b. Periode peralihan 

Periode ini status individu tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran 

yang harus dilakukan. Masa remaja bukan lagi seorang anak dan bukan 

orang dewasa. 

c. Periode perubahan 

Perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan perubahan fisik, jika 

perubahan fisik terjadi secara pesat perubahan perilaku dan sikap juga 

berlangsung secara pesat. 

d. Usia bermasalah 

Masalah remaja sering sulit diatasi, hal ini sering disebabkan selama 

masa anak-anak sebagian besar masalahnya diselesaikan oleh orang tua, 

sehingga tidak berpengalaman mengatasinya. 

e. Mencari identitas  

Pada awal masa remaja penyesuaian diri dengan kelompok masih 

penting, kemudian lambat laun mulai mendambakan identitas diri dan 

tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman sebayanya. 
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f. Usia yang menimbulkan ketakutan 

Adanya anggapan remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, tidak dapat 

dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, membuat orang dewasa 

yang harus membimbing dan mengawasi remaja menjadi takut 

bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku 

remaja yang normal. 

g. Masa yang tidak realistis 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia 

inginkan dan bukan bagaimana adanya. 

h. Ambang masa dewasa 

Remaja mulai bertindak seperti orang dewasa. Seperti halnya masa-

masa perkembangan yang lain, masa remaja juga mempunyai ciri-ciri 

tertentu yang harus memiliki sebagai bekal menuju perkembangan 

berikutnya, dengan adanya ciri-ciri tersebut dapat dijadikan sinyal oleh 

lingkungan supaya remaja diperlakukan sebagaimana mestinya. 

2.3.3 Tugas Perkembangan Remaja 

Setiap rentang kehidupan mempunyai tugas perkembangan masing-

masing termasuk masa remaja mempunyai tugas perkembangan, tugas 

perkembangan masa remaja menurut Havighurst (dalam Hurlock, 2004) 

adalah: 

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman-tman 

sebaya baik pria maupun wanita. Akibat adanya kematangan seksual 

yang dicapai, para remaja mengadakan hubungan sosial terutama 
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ditekankan pada hubungan relasi antara dua jenis kelamin. Seorang 

remaja haruslah mendapat penerimaan dari kelompok teman sebaya 

agar memperoleh rasa dibutuhkan dan dihargai. Dalam kelompok 

sejenis, remaja belajar untuk bertingkah laku sebagai orang dewasa, 

sedang dalam kelompok jenis kelamin lain remaja beljar menguasai 

ketrampilan sosial. 

b. Mencapai peran sosial pria atau wanita. Yaitu mempelajari peran 

sosialnya masing-masing sebagai pria atau wanita dan dapat 

menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan jenis kelamin 

masing-masing sesuai dengan norma yang berlaku. 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secar efektif. 

Menjadi bangga atau sekurang-sekurangnya toleran dengan tubuh 

sendiri serta menjaga, melindungi dan menggunakannya secara efektif. 

d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab. 

Berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggungjawab dalam 

kehidupan masyarakat. 

e. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa 

lainnya. Seorang remaja mulai dituntut memiliki kebebasan emosional 

karena jika remaja mengalami keterlambatan atau menemui beragai 

kesukaran pada masa dewasa. Misalnya tidak dapat menentukan 

rencana sendiri dan tidak dapat bertanggungjawab. 

f.  Mempersiapkan karir ekonomi, yaitu mulai memilih pekerjaan serta 

mempersiapkan diri masuk dunia kerja. 
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g. Mempersiapkan perkawinan dan keuarga. Yaitu mulai berusaha 

memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga, ada juga yang 

sudah tertarik untuk berharga. 

h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi. Yaitu dapat mengembangkan 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai pandangan hidup 

bermasyarakat.  

Jika seorang remaja berhasil mencapai tugas perkembangannya 

maka akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Dengan telah terpenuhinya 

tugas perkembangan remaja, maka akan menjadi modal dalam melakukan 

penyesuaian diri, karena remaja lebih merasa percaya diri dalam bertindak. 

 

2.4. Karang Taruna 

Dalam situs resminya karang-taruna.org (2012) menjelaskan Karang 

Taruna adalah Organisasi Sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana 

pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang 

atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk 

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau 

komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. Pengertian ini mengandung makna bahwa : 

  



31 
 

1. Organisasi sosial kemasyaraktan termasuk didalamanya organisasi 

pemuda dan paguyuban (Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial) 

2. Karang Taruna tumbuh dan berkembang di desa/kelurahan atau batas-

batas hukum adat setempat, misalnya banjar adat, Kapung Hampoeng, 

Nagari, Negeri, dan lain-lain. Sedangkan Karang Taruna yang tumbuh 

dan berkembang di tingkat RT/RW/dusun/perdukuhan/lingkungan 

merupakan unit yang tidak terpisahkan dan menjadi subordinasi dari 

Karang Taruna di desa/Kelurahan. 

3. Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya 

atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta rasa 

karsa dan karya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia 

4. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran terhadap 

keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung 

jawab sosial untuk turut berusahas menanganinya. Kesadaran dan 

tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan 

berkembangnya Karang Taruna. 

5. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus 

untuk atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi 

muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat 

sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya yang dikelola 

secara otonom. 

6. Gerakannya di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberi 

arti bahwa semua upaya dan program kegiatan yang diselenggarakan 

Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial 

masyarakat terutama generasi mudanya 

2.5. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Faktor orang tua dalam hal ini adalah 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 
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bertanggung jawab terhadap apa yang akan dan sudah dilakukannya. 

(Moeljono dan Latipun. 2003).  

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) 

Sedangkan penelitian Sulastri (2007) dengan judul Agresivitas 

Anak Jalanan Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Jenis Kelamin 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga 

dengan agresivitas anak jalanan di Kabupaten Karanganyar. Semakin tinggi 

dukungan sosial keluarga untuk berberbuat agresi, maka semakin rendah 

tingkat agresivitas pada anak jalanan. 

2.6. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori di atas, penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ada hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga dengan 

agresivitas remaja RW 5 Ngentak Salatiga. Semakin tinggi dukungan sosial 

keluarga, maka akan perilaku agresivitasnya akan rendah. Begitu pula 

sebaliknya. 


