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PENDAHULUAN 

 

Masa remaja awal merupakan masa transisi, dimana usianya 

berkisar antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut 

dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi 

juga perubahan pada dirinya baik secara fisik,psikis, maupun 

secara sosial (Hurlock, 1973). Pada masa transisi tersebut 

kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai 

dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada 

kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi 

perilaku yang mengganggu (Ekowarni, 1993).Melihat kondisi 

tersebut apabila didukung oleh lingkungan yang kurang kondusif 

dan sifat kepribadian yang kurang baik akan menjadi pemicu 

timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-

perbuatan negatif yang melanggar aturandan norma yang ada di 

masyarakat yang biasanya disebut dengan perilaku antisosial. 

Perilaku antisosial yang dilakukan oleh remaja di bawah 

usia 17 tahun sangat beragam. Salah satu bentuknya  seperti: 

kabur dari rumah, tawuran, membawa senjata tajam, dan kebut-

kebutan di jalan, sampai pada perbuatan yang sudah menjurus 

pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum 

seperti; pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, 

pemakaian obat-obatan terlarang, dan tindak kekerasan lainnya 

yang sering diberitakan media-media masa. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku 

antisosial, salah satunya peran keluarga. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cahyo (2010), menyatakan bahwa 

kenakalan remaja terjadi dikarenakan oleh tidak berfungsinya 

peran orangtua dalam keluarga.Padahal, keluarga menjadi agen 

sosialisasi pertama seorang remaja untuk menjadi anggota 

kelompok dalam masyarakatnya. Komunikasi keluarga 

mempengaruhi kenakalan remaja. Dimana, komunikasi yang baik 

menciptakan hubungan keluarga yang harmonis serta 
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terbentuknya perilaku yang baik pula. Dari hasil beberapa 

penelitian, ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab 

timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua 

sebagai figur teladan bagi anak (Hawari, 1997). Kenakalan 

remaja identik dengan perilaku antisosial yang dilakukan oleh 

remaja. Selain itu suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak 

aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang 

kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap 

usia terutama pada masa remaja, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Cahya (2005) bahwa kekerasan orangtua terhadap 

remaja secara positif menimbulkan perilaku antisosial pada 

remaja. Dimana semakin keras perlakuan orangtua kepada anak, 

maka semakin tinggi perilaku antisosial yang dilakukan 

remaja.Menurut Hirschi (dalam Mussen dkk, 1994) orangtua dari 

remaja nakal cenderung memiliki aspirasi yang minim mengenai 

anak-anaknya, menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya 

bimbingan orangtua terhadap remaja. Sebaliknya, suasana 

keluarga yang menimbulkan rasa aman dan menyenangkan akan 

menumbuhkan kepribadian yang wajar dan begitu pula 

sebaliknya. Dalam hal ini, perlu didukung adanya komunikasi 

yang baik pula. 

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling 

penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga 

di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk 

menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak 

manusia (Kartono, 1974). Oleh sebab itu keluarga mempunyai 

peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan 

seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap 

kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian 

akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan 

kepada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat 

menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan 

menyebabkan anak-anak terperosok atau tersesat jalannya. 
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Keharmonisan keluarga menjadi faktor penentu perilaku 

anak di masyarakat sebab keluarga adalah tempat perkembangan 

awal seorang anak baik secara psikologis, jasmani, maupun 

rohani.Keluarga yang harmonis menciptakan suasana rumah yang 

nyaman, bahagia, keadaan keluarga yang utuh dimana terdapat 

suatu ikatan kekeluargaan dan memberikan rasa aman tentram 

bagi setiap anggotanya (Gunarsa, 1999). Hurlock (1973) 

menyatakan bahwa anak yang hubungan perkawinan orangtuanya 

bahagia akan mempersepsikan rumah mereka sebagai tempat 

yang membahagiakan untuk hidup karena makin sedikit masalah 

antar orangtua, semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan 

sebaliknya hubungan keluarga yang buruk akan berpengaruh 

kepada seluruh anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta 

adalah tidak menyenangkan, sehingga anak ingin keluar dari 

rumah sesering mungkin karena secara emosional suasana 

tersebut akan mempengaruhi masing-masing anggota keluarga 

untuk bertengkar dengan lainnya. Pengalaman buruk dalam 

keluarga akan buruk pula diperlihatkan terhadap lingkungannya. 

Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari 

suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. 

Hubungan antarpribadi dalam keluarga, yang meliputi pula 

hubungan antarsaudara, menjadi faktor penting yang mendorong 

munculnya perilaku antisosial remaja. 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah ada 

hubungan yang signifikan antara keharmonisan keluarga dan 

perilaku antisosial pada remaja geng motor K-TOK di Pati.” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban 

mengenai rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yaitu 

untuk mengetahui hubungan keharmonisan keluarga 
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mempengaruhi terjadinya perilaku antisosial pada remaja geng 

motor K-TOK di Pati. 

 

Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan 

informasi bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya yang 

berkaitan dengan psikologi abnormal, keluarga dan remaja. Dan 

secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada orangtua untuk meluangkan waktu bagi anak-anak, 

membangun komunikasi dengan anak-anak, sehingga anak 

merasa nyaman dirumah, merasa bahagia dengan kondisi 

keluarganya. Dengan demikian tercipta perilaku prososial anak 

terhadap orang lain. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Antisosial 

Menurut Widiger dan Corbitt (dalam Duran & Barlow, 

2007) penderita antisosial personality disorder adalah orang 

paling dramatik yang ditemui klinisi dalam praktiknya. 

Mereka biasanya ditandai oleh adanya riwayat tidak mau 

mematuhi norma-norma sosial. Mereka melakukan tindakan-

tindakan yang lain bagi kebanyakan orang tidak dapat 

diterima, seperti mencuri dari teman dan keluarga sendiri. 

Mereka juga cenderung tidak bertanggung jawab, impulsif, 

dan pembohong. 

Robert Hare (2008) mendeskripsikan perilaku antisosial 

sebagai seseorang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani 

dan empati, mereka dengan semena mena mengambil apa saja 

yang mereka inginkan dan melakukan apa saja yang mereka 

senangi, melanggar norma norma dan ekspektansi sosial tanpa 

sedikitpun rasa bersalah atau penyesalan. Seseorang yang 

berperilaku antisosial tidak dapat melihat perbedaan antara 
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kebenaran dan kebohongan ucapannya demi mencapai 

tujuannya.  

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku antisosial didefinisikan sebagai perilaku yang 

mengacu pada ketidakmatangan emosi, yang disertai dengan 

ketidakmampuan untuk menjalankan hubungan dengan 

lingkungan sosial pada diri individu (Hare, 2008). 

Menurut Hare dan Neumann (2008) perilaku antisosial 

dikarakteristikkan sebagai berikut: gagal mematuhi norma- 

norma sosial atau hukum sosial, ketidakjujuran, impulsivitas, 

iritabilitas atau agresivitas, kesembronoan, tidak bertanggung 

jawab, tidak adanya penyesalan dalam diri, mementingkan 

diri sendiri. 

 

B. Keharmonisan Keluarga 

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling 

penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan 

lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung 

jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian 

biologis anak manusia (Kartono, 1974). Sedangkan menurut 

Hawari (1997) keharmonisan keluarga itu akan terwujud 

apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat 

berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap 

berpegang teguh pada nilai - nilai agama kita, maka interaksi 

sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan 

dapat diciptakan.  

Hurlock (1973) menyatakan bahwa anak yang hubungan 

perkawinan orangtuanya bahagia akan mempersepsikan 

rumah mereka sebagai tempat yang membahagiakan untuk 

hidup karena makin sedikit masalah antar orangtua, semakin 

sedikit masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya hubungan 

keluarga yang buruk akan berpengaruh kepada seluruh 

anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta adalah tidak 
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menyenangkan, sehingga anak ingin keluar dari rumah 

sesering mungkin karena secara emosional suasana tersebut 

akan mempengaruhi masing-masing anggota keluarga untuk 

bertengkar dengan lainnya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam 

keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama 

yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling 

pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih 

sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak 

untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang 

Hawari (dalam Murni, 2004) menyimpulkan ada enam 

aspek keharmonisan keluarga, yaitu: Menciptakan kehidupan 

beragama dalam keluarga, Mempunyai waktu bersama 

keluarga, Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota 

keluarga, Saling menghargai antar sesama anggota keluarga, 

Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota 

keluarga, Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. 

 

Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dan Perilaku 

Antisosial 

Keluarga sebagai kelompok sosial terkecil dalam 

masyarakat, mempunyai peranan penting dalam pembentukan 

perilaku remaja. Hurlock (1973) berpendapat bahwa dukungan 

khususnya keluarga atau kurangnya dukungan keluarga akan 

mempengaruhi kepribadian remaja. Keharmonisan keluarga 

menjadi faktor penentu perilaku anak di masyarakat, sebab 

keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak 

(Gunarsa, 1999). Dimulai dari pengetahuan mengenai agama, 

cara berkomunikasi dengan orang lain, dan cara menghargai 

orang lain, semua itu terbentuk dari dalam keluarga. Adanya 

waktu kebersamaan didalam keluarga, dapat dijadikan moment 

dimana remaja dapat menceritakan apa yang dia rasakan dan dia 



7 

 

alami, dan orangtua dapat memberikan tanggapan atas apa yang 

disampaikan oleh remaja. Remaja juga bisa menyampaikan 

rencana masa depannya yang ingin dicapai. Selain itu, bila terjadi 

konflik didalam keluarga, remaja tidak akan mencari pembenaran 

diri diluar melainkan remaja akan membicarakannya bersama 

anggota keluarga. Hal ini akan berbeda bila kondisi keluarga  

remaja tidak harmonis. Remaja akan menjadi susah diatur, 

bertindak sesuka hatinya, bila memiliki masalah cenderung 

diselesaikan secara destruktif. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan remaja tidak pernah diajarkan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah, tidak diajarkan norma-norma agama 

yang melarang remaja untuk menyakiti sesamanya. 

Keharmonisan keluarga sangat mempengaruhi perilaku remaja di 

masyarakat. Remaja mampu memberikan rasa hormat terhadap 

orang yang dianggapnya lebih tua, tidak melakukan pelanggaran-

pelanggaran di masyarakat, remaja mampu bertanggung jawab 

dengan perannya di masyarakat, dan remaja mampu bersosialisasi 

dengan sekitarnya. 

Keluarga yang tidak harmonis akan membentuk karakter 

remaja ke arah negatif, bahkan bisa mengarah pada perilaku 

antisosial. Simanjutak (1984) berpendapat bahwa secara  garis 

besar munculnya perilaku antisosial pada remaja disebabkan oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi 

karakteristik kepribadian, nilai-nilai yang dianut, serta kondisi 

emosional remaja yang labil. Faktor eksternal meliputi 

lingkungan keluarga, sekolah, media massa, dan keadaan sosial 

ekonomi. Sedangkan Hurlock (1973) menyatakan bahwa anak 

yang hubungan orangtuanya buruk akan berpengaruh kepada 

seluruh anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta adalah 

tidak menyenangkan, sehingga anak ingin keluar rumah sesering 

mungkin.Tidak terciptanya komunikasi yang baik antar anggota 

keluarga, menimbulkan sikap agresif terhadap anak. Sehingga 

tidak adanya rasa penyesalan bila menyakiti orang lain. 
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Banyak kasus yang terjadi akibat dari ketidakharmonisan 

keluarga. Salah satunya, perkelahian antar sekolah. Sering kita 

melihat berita mengenai tawuran yang dilakukan oleh anak SMA. 

Perkelahian tersebut terjadi karena tidak adanya komunikasi yang 

baik untuk menyelesaikan masalah. Bahkan remaja tidak segan-

segan untuk melukai orang lain dan merusak lingkungan 

sekitarnya. Perilaku negatif dengan berbagai corak adalah akibat 

dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. 

Hal ini mendorong munculnya perilaku antisosial pada remaja. 

Perilaku antisosial remaja meliputi kenakalan dan kekerasan 

remaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyo 

(2010), menyatakan bahwa kenakalan remaja dikarenakan oleh 

tidak berfungsinya peran orangtua dalam keluarga. Hal senada 

juga disampaikan oleh Hawari (1997) bahwa faktor penyebab 

timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua 

sebagai figur teladan bagi anak. Ditambah oleh Sri (2009) dalam 

penelitiannya, yang menyatakan bahwa komunikasi keluarga 

mempengaruhi kenakalan remaja. Komunikasi yang baik akan 

menciptakan hubungan keluarga yang harmonis serta 

terbentuknya perilaku yang baik pula. Suasana keluarga yang 

menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta 

hubungan keluarga kurang baik dapat menimbulkan bahaya 

psikologis bagi setiap usia terutama pada usia remaja. Didalam 

penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2005), menyatakan bahwa  

kekerasan orangtua terhadap remaja secara positif menimbulkan 

perilaku antisosial pada remaja, dimana semakin keras perlakuan 

orangtua kepada anak maka semakin tinggi pula perilaku 

antisosial yang dilakukan remaja. 

 

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu adakah hubungan 

positif dan signifikan antara keharmonisan keluarga terhadap 

perilaku antisosial pada remaja geng motor K-TOK di Pati. 



9 

 

Semakin harmonis suatu keluarga, maka semakin kecil  perilaku 

antisosial pada remaja geng motor, sebaliknya semakin rendah 

tidak harmonis suatu keluarga, maka semakin besar perilaku 

antisosial pada remaja geng motor K-TOK di Pati. 

 

METODE PENELITIAN 

Definisi Operasional 

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Perilaku Antisosial 

Perilaku antisosial adalah perilaku yang mengacu pada 

ketidakmatangan emosi, yang disertai dengan 

ketidakmampuan untuk menjalankan hubungan dengan 

lingkungan sosial pada diri individu.Variabel ini diukur 

dengan menggunakan Skala Hare dan Neumnan (2008). 

Aspek-aspeknya terdiri dari gagal mematuhi norma-norma 

sosial atau hukum sosial, ketidakjujuran, impulsivitas, 

iritabilitas atau agresivitas, kesembronoan, tidak bertanggung 

jawab, tidak adanya penyesalan dalam diri, mementingkan 

diri sendiri. Makin tinggi skor yang diperoleh subjek 

menunjukkan tingkat perilaku antisosial yang tinggi, 

begitupun sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

berarti menunjukkan perilaku antisosial yang makin rendah. 

2. Keharmonisan Keluarga 

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi 

dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan 

beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, 

saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan 

diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga 

memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara 

seimbang. Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala 
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Hawari (1997). Aspek-aspeknya terdiri dari aspek kehidupan 

beragama yang cukup kuat, mempunyai waktu yang cukup 

bersama anggota keluarga, saling menghargai sesama anggota 

keluarga, komunikasi yang baik dan fungsional antar anggota 

keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim dan 

adanya hubungan yang erat antar angggota keluarga. Makin 

tinggi skor yang diperoleh subjek berarti semakin positif 

keharmonisan keluarganya, begitupun sebaliknya makin 

rendah skor yang diperoleh berarti semakin negatif pula 

keharmonisan keluarganya. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang 

tergabung dalam sebuah geng motor K-TOK yang berjumlah 42 

orang. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling yakni, teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Jadi sampel yang akan 

diambil dari penelitian ini adalah keseluruhan anggota geng 

motor K-TOK di Pati. 

 

Pengukuran 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode skala 

(Azwar, 2012). 

Adapun skala yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah sebagai berikut: 

 

1. Skala Perilaku Antisosial 

Untuk mengungkap tingkat Perilaku Antisosial 

digunakan skala. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

yang diungkapkan oleh Hare (dalam Bannet, 2003) yaitu: 

Gagal mematuhi norma-norma sosial atau hukum sosial, 
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Ketidakjujuran, Impulsivitas, Iritabilitas atau agresivitas, 

Kesembronoan, Tidak bertanggung jawab, Tidak adanya 

penyesalan dalam diri, Mementingkan diri sendiri. 

2. Skala Keharmonisan Keluarga 

Untuk mengungkap tingkat Keharmonisan Keluarga 

digunakan skala. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

yang diungkapkan oleh Hawari (1997) yaitu: Menciptakan 

kehidupan beragama dalam keluarga, Mempunyai waktu 

bersama keluarga, Mempunyai komunikasi yang baik antar 

anggota keluarga, Saling menghargai antar sesama anggota 

keluarga, Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar 

anggota keluarga, Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. 

 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian dengan judul “Hubungan Keharmonisan 

Keluarga dan Perilaku Antisosial pada Geng Motor K-TOK di 

Pati” bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

keharmonisan keluarga dan perilaku antisosial pada geng motor 

K-Tok di Pati. 

Uji Beda Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Berdasarkan pada perhitungan uji validitas alat ukur 

perilaku antisosial yang diadaptasi dari Hare (dalam Bannet, 

2003) yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS for 

windows version 16.0 dihasilkan koefisien validitasnya bergerak 

antara 0,374 sampai dengan 0,863. Uji validitas menggunakan 

teknik korelasi koefisien Pearson (Ghozali, 2006).Selanjutnya 

pada variabel keharmonisan keluarga. Berdasarkan pada 

perhitungan uji validitas alat ukur keharmonisan keluargayang 

diadaptasi dariHawari (1997) yang dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS for windows version 16.0 dihasilkan 

koefisien validitasnya bergerak antara 0,332sampai dengan 0,834. 
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Uji validitas menggunakan teknik korelasi koefisien Pearson 

(Ghozali, 2006). 

 Setelah melakukan uji beda item, maka dilakukan uji 

reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 

dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil pengujian 

diperolehnilai Alpha Cronbach angket perilaku antisosial sebesar 

0,960 dan angket keharmonisan keluarga sebesar 0,957. Hal ini 

berarti bahwa nilai Alpha Cronbach dari angket perilaku 

antisosial dan keharmonisan keluarga adalah reliabel dengan 

kategori sangat bagus (Azwar, 2009). 

 

 

 

Analisa Deskriptif 

Interval Perilaku Antisosial 

Skor  Kriteria  F % Min Max Mean 

33 ≥ X > 57,75  Sangat rendah 1 2,6% 57   

57,75 ≥ X > 82,5 Rendah 2 5,2 %    

82,5 ≥ X > 107,25 Tinggi  21 55,26 %   99.4474 

107,25 ≥ X ≥ 132 Sangat tinggi 14 36,94%  121  

Jumlah 38 100 SD = 14.00135 

X= Perilaku Antisosial 

 

 Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata perilaku 

antisosial responden berada pada kategori tinggi. Nilai tertinggi 

pada kategori sangat tinggi dan nilai terendah berada pada 

kategori sangat rendah sebanyak 1 orang. 

 

Interval Keharmonisan Keluarga 

Skor  Kriteria  F % Min Max Mean 

33 ≥ X > 57,75  Sangat rendah 14 36,4% 40   

57,75 ≥ X > 82,5 Rendah 20 53,2%   62,5000 

82,5 ≥ X > 107,25 Tinggi  3 7,8%    

107,25 ≥ X ≥ 132 Sangat tinggi 1 2,6%  115  

Jumlah 38 100 SD =  14,86289 
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X= keharmonisan keluarga 

 

 Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata responden 

keharmonisan keluarga pada kategori rendah. Nilai tertinggi 

berada pada kategori sangat tinggi dan nilai terendah pada 

kategori sangat rendah. 

 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji one 

sample-Kolmogrov Smirnov. Berdasarkan uji normalitas terhadap 

sampel yang berasal dari anggota geng moto K-TOK Pati, didapat 

nilai Kolmogrov Smirnov angket perilaku antisosial sebesar 1,070 

(p > 0,05) sedangkan pada angket keharmonisan keluarga sebesar 

1,373 (p < 0,05). Hal ini berarti angket perilaku antisosial tidak 

memiliki masalah (data berdistribusi normal). Namun pada 

angket keharmonisan keluarga terdapat nilai p < 0,05 sehingga 

didapat distribusi data yang tidak normal. Oleh karena itu 

penghitungan korelasi sebaiknya menggunakan korelasi 

Spearman’s Rho. 

 

Uji Linearitas 

 Berdasarkan hasil uji linearitas dilakukan untuk melihat 

data linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan melihat 

nilai F.  Nilai F = 2,087 dan p > 0,05 sehingga uji linearitas 

terpenuhi. 

 

Hasil Analisa Data 

Berdasarkan distribusi data, maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji korelasi spearman. Dari 

output SPSS terlihat bahwa nilai r = 0,422 (p < 0,05). Melihat 

hasil perhitungan tersebut H0 ditolak dan Hi diterima. Ini berarti 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan 

antara keharmonisan keluarga dengan perilaku antisosial pada 



14 

 

anggota geng motor K-TOK Pati. Dan hasil perhitungan data 

dapat diketahui bahwa variasi perilaku antisosial dapat dijelaskan 

oleh variabel keharmonisan keluarga 42,20%  (diperoleh dari r) 

sedangkan 57,8% yang lain adalah faktor di luar keharmonisan 

keluarga. 

 

PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan teknik korelasi Spearman yang 

dianalisa melalui SPSS (Statistical Product and Sevice Solution) 

versi 16.0 windows yang merupakan program (software) khusus 

pengolahan data statistik untuk ilmu sosial, diperoleh uji korelasi 

spearman’s rho sebesar 0,422 (p < 0.05).  

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif dan 

signifikan antara keharmonisan keluarga dan perilaku antisosial 

anggota geng Motor K-TOK Pati. Selanjutnya melalui uji 

korelasi antara aspek keharmonisan keluarga dengan perilaku 

antisosial anggota geng motor K-TOK Pati, maka diketahui 

bahwa anggota geng motor K-TOK Pati memiliki perilaku 

antisosial yang tinggi.  

Adanya hubungan negatif antara keharmonisan keluarga 

dengan perilaku antisosial ini senada dengan pendapat Hurlock 

(2008) bahwa dukungan khususnya keluarga atau kurangnya 

dukungan keluarga akan mempengaruhi kepribadian remaja.  

Senada dengan Hurlock maka keharmonisan keluarga menjadi 

faktor penentu perilaku anak di masyarakat, sebab keluarga 

adalah tempat perkembangan awal seorang anak (Gunarsa, 1999). 

Keluarga jugamerupakan komunitas terkecil di mana 

dibangun dasar pengetahuan mengenai agama, cara 

berkomunikasi dengan orang lain, dan cara menghargai orang 

lain, semua itu terbentuk dari dalam keluarga. Keharmonisan 

keluarga sangat mempengaruhi perilaku remaja di 

masyarakat.Remaja mampu memberikan rasa hormat terhadap 

orang yang dianggapnya lebih tua, tidak melakukan pelanggaran-
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pelanggaran di masyarakat, remaja mampu bertanggungjawab 

dengan perannya di masyarakat, dan remaja mampu bersosialisasi 

dengan sekitarnya. Keluarga yang tidak harmonis akan 

membentuk karakter remaja ke arah negatif, bahkan bisa 

mengarah pada perilaku antisosial.  

Selanjutnya hasil penelitian ini, sependapat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2005), menyatakan bahwa 

kenakalan remaja dikarenakan oleh tidak berfungsinya peran 

orangtua dalam keluarga.Komunikasi keluarga mempengaruhi 

kenakalan remaja. Komunikasi yang baik akan menciptakan 

hubungan keluarga yang harmonis serta terbentuknya perilaku 

yang baik pula. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak 

aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga kurang 

baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia 

terutama pada usia remaja. Didalam penelitian yang dilakukan 

oleh Cahya (2005), menyatakan bahwa kekerasan orangtua 

terhadap remaja secara positif menimbulkan perilaku antisosial 

pada remaja, dimana semakin keras perlakuan orangtua kepada 

anak maka semakin tinggi pula perilaku antisosial yang dilakukan 

remaja. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

yaitu: Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara 

keharmonisan keluarga dan perilaku antisosial anggota geng 

Motor K-TOK di Pati yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi 

sebesar 0,422 dengan sig.0,000 (p < 0,05). Semakin tinggi 

keharmonisan keluarga,  maka perilaku antisosial semakin 

rendah. Sebaliknya semakin rendah keharmonisan keluarga, maka 

perilaku antisosial semakin tinggi. Sumbangan efektif 
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keharmonisan keluarga terhadap perilaku antisosial pada geng 

motor K-TOK yaitu 42,20%, yang menunjukkan masih terdapat 

faktor-faktor lain diluar keharmonisan keluarga yang lebih 

dominan memberikan sumbangan pada tinggi rendahnya perilaku 

antisosial pada geng motor K-TOK yaitu sebesar 57,8%. Perilaku 

antisosial sebagian besar subjek (55,26%) berada pada kategori 

tinggi dan keharmonisan keluarga sebagian besar subjek (53,2%) 

berada pada kategori rendah. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa 

saran bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : Bagi 

keluarga disarankan untuk berupaya menciptakan lingkungan 

keluarga yang lebih harmonis agar dapat mengurangi perilaku 

antisosial kepada anak-anaknya. Misalnya menciptakan 

kehidupan keluarga didalam rumah, meluangkan waktu bersama 

keluarga, melakukan komunikasi yang baik antar anggota 

keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga, mempunyai 

rasa saling memiliki tiap anggota keluarga, dan meminimkan 

adanya konflik di dalam keluarga. Bagi remaja disarankan untuk 

lebih sering melakukan komunikasi dengan anggota keluarga, 

menghargai keluarganya, meluangkan waktu lebih bersama 

keluarganya, bertukar pikiran dengan saudara dan orang tua 

mengenai masalah-masalahnya sehingga ditemukan solusi dari 

dalam keluarganya.Sehingga remaja dapat lebih menghindar dari 

perilaku antisosial. Hasil penelitian ini masih menunjukkan masih 

terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi perilaku antisosial 

pada geng motor yaitu sebesar 57,8%. Penulis 

merekomendasikan agar menggunakan faktor lain diluar 

keharmonisan keluarga yang mempengaruhi perilaku antisosial 

yaitu religiusitas dan status ekonomi. 

 

 



17 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bannet, P. (2003). Abnormal and clinical psychology. An 

Introduction Text Book.USA: Philadelphia: University 

Press. 

 

Cahya, E. P. (2005). Hubungan kekerasan orangtua dengan 

perilaku antisosial remaja. Skripsi (tidak diterbitkan). 

Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Diambil 28 Agustus 2010 dari 

:http://etd.eprints.ums.ac.id/ 

 

Cahyo, N. M. R. (2010). Keluarga dan kenakalan remaja (Studi 

tentang penyimpangan perilaku remaja di kampung 

gandekan lor Yogyakarta). Skripsi (tidak diterbitkan). 

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diambil 19 

Februari 2013 dari: http://digilib.uin-suka.ac.id/4371/ 

 

Duran, M.V. & Barlow, H.D. (2007).Intisari psikologi abnormal. 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

 

Ekowarni, E. (1993). Kenakalanremaja: Suatu tinjauan psikologi. 

Bulletin psikologi.2: 24-27. 

 

Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program 

SPSS. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

 

Gunarsa, S. (1999).Psikologi perkembangan anak dan remaja. 

Jakarta : BPK Gunung Mulia. 

 

Hawari, D. (1997). Alquran ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan 

mental. Jakarta: Dana Bhakti Yasa. 

 

Hurlock, E.B. (1973). Adolescent development (4th ed). Tokyo: 

McGraw-Hill Kogakusha Ltd. 

 

http://etd.eprints.ums.ac.id/
http://digilib.uin-suka.ac.id/4371/


18 

 

Kartono, K. (1974). Teori-teori kepribadian dan mental 

hygiene.Cetakan ke-1. Bandung: Alumni. 

 

Murni, A. (2004). Hubungan persepsi terhadap keharmonisan 

keluarga dan pemantauan diri pada dengan 

kecenderungan perilaku delinkuen pada remaja.Tesis 

(tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

Universitas Gadjah Mada. 

 

Mussen, P.H., Conger, J.J., Kagan, J & Huston, C.A. (1994). 

Perkembangan dan kepribadian anak (terjemahan). Edisi 

Enam. Jakarta: Arcan. 

 

Sugiyono, (2011). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta. 

 

 

 

 

 

 




