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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (l) mengetahui tingkat perilaku agresifremaja di SMAMuhammadiyah

I Yogyakarta; (2) mengetahui pengaruh pola asuh authoritarian orang tua, interaksi antar teman

sebaya, konsep diri, dan kontrol diri terhadap perilaku agresif remaja di SMA Muhammadiyah I

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatanmixedmethods.Adapun pengumpulan datayang

digunakan yaitu: kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan

bahwa: (l) tingkat agresivitas siswa, persepsi pola asuh authoritarian orang tua, interaksi antar

teman sebaya, konsep diri, dan kontrol siswa diri di SMA Muhammadyah 1 Yogyakafia masing-

masing adalah sedang; (2) terdapat pengaruh yang signifikan pola asuh authoritarian orang tua,

interaksi antar teman sebaya, konsep diri, dan kontrol diri terhadap perilaku agresif remaja di SMA

Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Kata Kunci: agresivitas, pelajar

Pendahuluan

Kesadaran pentingnya mengelola aspek psikologis dewasa ini semakin meningkat.

Pengelolaan aspek psikologis tersebut beitujuan dalam rangka menangani penyakit psikis

yang sering muncul muncul saat sekarang ini. Penyakit psikis tersebut seperti stres dan

frustrasi, yang merupakan stimulus/emosi terkondisikan sehingga akhirnya menyebabkan

tingkah laku agresif (Koeswara, 1998: l5). Perilaku agresif terjadi pada siswa-siswi yang

menginjak usia remaja. Keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri dan rnencari jati diri

menjadikan remaja memiliki perilaku berlebihan dan dapat membahayakan diri sendiri

bahkan orang lain.

Terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi remaja melakukan perilaku

agresif diantaranya: pertama, pola asuh orang fua. Pola asuh adalah peran seorang orang tua

atas seseorang. Menurut Hadinoto (1979:78), peranan dan bantuan orang tua kepada anak

dapat terlihat dalam pola asuh yang diberikan kepada anak-anaknya.

Perilaku agresif pada remaja menjadi perhatian khusus Kepolisian Daerah (POLD,A.)

Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Polresta Kota Yogyakarta. Menurut catatan Polresta
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Kota Yogyakafia, terdapat 9 kasus agresivitas remaja yang terjadi selama bulanApril sampai

Desember tahun 20ll . Sementara menurut catatan Tribun Jogja pada Jumat, 6 Januari 2012,

terjadi lima kali tawuran antar pelajar di Kota Yogyakarta selama tahun 2011.

Kedua,pengaruh interaksi antar teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sangat kuat clan

merupakan salah satu reaksi atas status yang disandang. Satu sisi, remaja melakukan gerak

memisahkan diri dari orang tua, dan sisi yang lain remaja melakukan gerak menuju ke arah

teman sebaya (Monks, 2006:102).

Ketiga,konsep diri, yaitu kesadaran atau pengertian tentang diri sendiri yang mencakup

pandangan tentang dunia, kepuasan tentang kehidupan, dapat menghargai atau menyakiti

diri sendiri, mampu mengevaluasi kemampuan sendiri, dan persepsi mengenai diri sendiri

(Kay, 1984: 56). Subjektivitas manusia selalu membedakan cara pandang suatu objek yang

diamati. Demikian pula menyangkut pengamatan atas diri sendiri.

Keempat, kontrol diri. Kontrol diri dibutuhkan karena manusia merupakan makhh:k

sosial yang hidup berkelompok, sehingga dengan adanya kontrol diri manusia dapat hidup

nyaman, tenteram dan dapat meminimalisir masalah baik dengan orang lain maupun

lingkungan sekitar. Selain itu, kontrol diri juga dibutuhkan dalam mengontrol emosi,

memilih tujuan jangka panjang dengan tidak menyegerakan kepuasan (Calhoun, 1990: l?-4).

Dewasa ini fenomena tindak kekerasan di kalangan remaja sudah mengarah pada

tingkat yang tinggi. Hal ini bertolak dari beberapa aksi kekerasan yang dilakukan seperti

tawuran, pemalakan, bullying, pemerkosaan, sampai kepada pembunuhan. Aksi kekerasan

yang dilakukan sebagian remaja ini merupakan bentuk dari perilaku agresif. Penelitian

tentang perilaku agresif remaja dikaitkan dengan pola asuh orang tua, interaksi antar terran

sebaya, konsep diri, dan kontrol diri telah banyak dilakukan oleh peneliti.

Kerangka Pikir

Perilaku agresif merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain,

baik secara flsik maupun secara psikologis. Perilaku agresif sebagai sebuah variabel dependen

dipengaruhi oleh banyak variabel independen atau bebas. Variabel independen meliputi:

lingkungan sekblah, lingkungan keluarg4 lingkungan pergaulan, rasa frustrasi, lingkungan

fisik, situasi, kepribadian, kompetisi, konsumsi alkohol, kemarahan, kondisi biologis, konclisl

ekonomis, anonimitas, aktivitas olahraga, jenis musik, jenisvideo game, dan kontrol diri. Semua

variabel independen mempengaruhi dan menyebabkan perilaku agresif.

Dari sekian banyak variabel independen,hanya pola asuh dalam keluarga, interaksi

antar teman sebaya, konsep diri, dan kontrol diri yang dikaji dalam penelitian ini. Secara

teoritis, keempat variabel independen tersebut yang paling berpengaruh pada perilaku agresif

remaja.
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Pola asuh dalam keluarga merupakan sikap, praktik, ekspresi verbal dan nonverbal

orang tua, serta interaksi orang tua dan anak. Dalam penelitian ini, yang dikaji hanyalah

persepsi pola asuh authoritarian orang tua. Persepsi pola asuh authoritarian adalah suatu

interpretasi atau stimulus yang diterima anak terhadap sikap atau strategi orang tua yang

menggambarkan peran dan tanggung jawab dalam membimbing dan mendidik anak. Hal

tersebut ditandai dengan hubungan orang tua dengan anak yang tidak hangat, kaku, anak

kurang diberi kasih sayang, orang tua lebih suka memaksakan kehendak, kontrol yang kaku,

tiCal< mendukung anak untuk mandiri, anak sering diberi hukuman, dan sebaliknya jarang

rnendapat pujian.

Pengaruh teman sebaya merupakan variabel penting dalam tindakan agresif remaja.

Remaja cenderung merasa lebih nyaman bergaul dan berkumpul dengan teman sebaya

daripada dengan orang tua. Sebab, komunikasi remaja dengan keluarga makin tidak intensif,

remaja terdorong untuk hidup mandiri dan memiliki otoritas penuh atas diri mereka.

Konsep diri adalah kesadaran atau pengertian tentang diri sendiri, yang meliputi

mental, pikiran, dan perasaan. Aspek-aspek konsep diri yang diukur meliputi: (1) konsep diri

akademis; (2) konsep diri fisik; (3) konsep diri sosial; (4) konsep diri pribadi; (5) konsep diri

moral etik; dan (6) konsep diri keluarga.

Kontrol diri diartikan sebagai kemampuan individu untuk menyusun, membimbing,

mengatur, dan mengarahkan bentuk-bentuk perilaku yang dapat membawa individu kepada

arah konsekwensi positif. Kontrol diri dapat diartikan sebagai perasaan bahwa seseorang

,Sapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk memperoleh hasil

sesuai dengan keinginan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan.

Jadi, agresivitas remaja dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga, interaksi antar

teman sebaya, konsep diri, dan kontrol diri. Agresivitas remaja merupakan variabel

dependen, sementara pola asuh dalam keluarga, interaksi antar teman sebaya, konsep diri,

dan kontrol diri menjadi variabel-variabel independen.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pen dekatanmixed methods. Penelitian

menggunakan rancangan explanatory mixed methods, memprioritaskan pengumpulan

dan analisis data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni: kuesioner,

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa

SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang berjumlah 1.008 siswa. Sampel yang diambil

berasal dari 190 siswa, dan menggunakan proportionol sampling dengan memperhatikan

keterwakilan dari masing-masing kelas.

1J
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Bentuk Perilaku Agresif Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Seseorang yang bertindak agresif tidak selalu identik dengan perilaku asosial, bahkan

memiliki kecenderungan sosial yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan

kejadian perilaku agresivitas yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu maupun antar

kelompok. Kehidupan sosial diwakili dengan keberadaan kelompok remaja sebagai aiat

legitimasi atas perilaku agresif yang dilakukan.

Bentuk perilaku agresif yang terjadi di kalangan siswa SMA Muhammadiyah I

Yogyakarta; yaitu:

a. Genk

Gqnk yang terkenal di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ialah "Oestad".

Menurut BS salah seorang alumni, Oestad merupakan pelanjut genk yang sebelumnya,

yaitu "Joxin". Jumlah massa kelompok ini dapat dikatakan banyak dan terkadang suka

konvoi di jalanan. Kelompok ini diakui eksistensinya oleh genk sekolah-sekolah lain.

Bahkan beberapa genk SMA di Jakarta juga mengenal Oestad. Salah satu daya tarik

masuk genk ini, menurut salah seorang siswa adalah untuk menunjukkan identitas

sekolah dibanding dengan sekolah lain.

Oestad terkenal salah satunya akibat beberapa kasus perkelahian yang

menyebabkan hilangnya nyawa dari kelompok lain. Musuh dari Oestad adalah GNB,

SMUTEN, dan Ranger. Selain itu, Oestad juga sering bermusuhan dengan NBZ
(Bopkri 1), RIB (Bopkri 2).

Vandalisme

Vandalisme yang dilakukan siswa-siswi SMA Muhammadiyah I Yogyakarta

sangat berdekatan dengan perilaku agresifyang dilakukan oleh genk sekolah. Corat-

coret yang dilakukan di sembarang tempat lebih banyak untuk menunjukan identitas

genk yang ada di sekolah. Vandalisme yang dilakukan siswa SMA Muhammadiyah 1

Yogyakarta berupa corat-coret di tempat-tempat yang srategis untuk menunjukkan jati

diri mereka

Perkelahian pelajar

Dalam dekade terakhir, tawuran atau perkelahian pelajar dari tahun ke tahun

cenderung meningkat. Perkelahian pelajar di kota Yogyakarta -khususnya- telah

melibatkan banyak pelaku dan korban yang tidak sedikit. Hal tersebut menimbulkan

kecemasan yang makin mendalam dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Kecemasan dan keprihatinan tersebut baru sampai pada tahap sikap dan perasaan,

karena sampai saat ini belum ada jalan keluar atau solusi efektif tentang cara mengatasi

perkelahian dan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindakan kriminal.

b.
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Jalan keluar yang dilakukan oleh pihak keamanan dengan jalan mengumpulkan

"genk-genk" yang berada di sekolah-sekolah dan disinyalir sebagai tempat berkumpul

para pelaku perkelahian pelajar (salah satunya adalah SMA Muhammadiyah 1

Yogyakarta). Kemudian memberikan pengarahan yang pada akhirnya akan membuat

kesepakatan untuk membubarkan diri. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum

menunjukkan hasil yang maksimal. Sementara, di kalangan praktisi pendidikan

sekolah dan profesional, baik ahli psikologi maupun ahli pendidikan yang secara

langsung dapat memberikan diagnosis, masih terus mencari solusi yang tepat dan

terbaik.

d. Pemakaian alkohol, narkoba, dan obat-obatan

Akhir-akhir ini kita dapat melihat peningkatan penyalahgunaan obat bfus (drugs)

dan alkohol. Para siswa-siswi di kota-kota besar menggunakan mariyuana dan minum-

minuman keras -bahkan sekarang sudah merambah ke desa-desa-. Drugs terdiri dari

hard drugs dan soft drugs. Obat keras (hard drugs) mempengaruhi saraf dan jiwa si

penderita secara cepat. Sedangkan soft drugs mempengaruhi saraf dan jiwa penderita,

tetapi tidak terlalu keras (Sri, 2008: 113-114). Alkohol dapat melemahkan kendali

diri peminumnya, sehingga taraf agresivitas tinggi, dan yang bersangkutan menjadi

pribadi kaku dan social-disembedded (Asykuri, 2003: xxviii). Minum beralkohol dan

menghisap ganja biasanya merupakan respon terhadap stres dan akibat meniru teman

(Sidik, 2010:197).

e. Gertakan (bullying)

Gertakan (bullying) merupakan bentuk perilaku agresif yang banyak terjadi di

sekolah. Di dalam sekolah, gertakan (bullying) terjadi di dalam ruang kelas, taman,

kantin, toilet, fasilitas olahraga maupun ruang ganti. Di luar sekolah terjadi ketika

dalam perjalanan ke dan dari sekolah, pusat perbelanjaan maupun asrama.

Pengaruh PolaAsuh Authoritarian Orangtua, Interaksi antar Teman Sebaya, Konsep
Diri, dan Kontrol Diri terhadap PerilakuAgresif Remaja

Perilaku agresif menggambarkan fenomena yang multidimensional dipengaruhi oleh

faktor yang bersifat kompleks. Sricara llrnllnL faktor keluarga, sekolah, sosial budaya, dan

kepribadian sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku kekerasan siswa. Selain

itu, variabel demografis seperti: jenis kelamin, urutan kelahiran, usia, pengalaman masa

prasekolah, jumlah saudara kandung, status sosial ekonomi orang tua, dan lingkungan frsik

-iklim, cuaca, kepadatan penduduk- berhubungan dengan perilaku kekerasan.

Banyak faktor yang mempengaruhi remaja melakukan perilaku agresif,yaitu: pertama,

pola asuh orang tua. Menurut Hadinoto (1979:78), peranan dan bantuan orang tua kepada

5
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anak dapat tercermin dalam pola asuh yang diberikan kepada anak-anaknya. Kecenderunganl

pola asuh orang tua dapat mengendalikan perilaku anak, termasuk mengendalikan perilaku 
I

agresif. 
I

Kedua,pengaruh interaksi antar teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sangat kuat dan 
l

merupakan salah satu reaksi atas status yang disandang remaja. Di satu sisi, remaja melakukan l

gerak memisahkan diri dari orang tua, di sisi yang lain remaja melakukan gerak menuju kel

arah teman sebayanya (Monks, 2006: 102). Condry Simon, & Bronfenbrenner (dikutip I

Santrock, 2003:220) menyatakan bahwa remaja laki-laki dan perempuan menghabiskan

waktu dua kali lebih banyak dengan teman sebaya daripada waktu dengan orang tua. Adanya

penerimaan dari teman sebayanya dapat dilihat dari persepsi mereka terhadap reaksi dari

teman sebayanya. Satu alasan kuat mengapa persepsi remaja perlu ditekankan adalah bahwa

remaja telah memiliki pendirian, pandangan dan pemikiran sendiri yang dipengaruhi oieh

pengalaman remaja dalam interaksi dengan lingkungan (Durkin, 1995:561).

Ketiga,konsep diri, yaitu kesadaran atau pengertian tentang diri sendiri yang mencakup

pandangan tentang dunia, kepuasan tentang kehidupan, dapat menghargai atau menyakiti

diri sendiri, mampu mengevaluasi kemampuan sendiri dan persepsi mengenai diri sendiri

(Kay, 1984: 56). Subjektivitas manusia membedakan cara pandang objek yang diamati,

demikian pula pengamatan diri sendiri. Oleh karena itu, konsep diri atau self concepl adalah

cara bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri.

Keempat, kontrol diri. Kontrol diri (self control) dibutuhkan karena manusia adalah

makhluk sosial yang hidup berkelompok. Dengan adanya kontrol diri, manusia dapat hidup

nyaman, tenteram serta dapat meminimalisir masalah, baik dengan orang lain maupun

lingkungan sekitar. Kontrol diri juga dibutuhkan dalam mengontrol emosi, memilih tujuan

jangka panjang dengan tidak menyegerakan kepuasan (calhoun, 1990 124).

Kontrol diri dibutuhkan setiap individu dalam kehidupan, karena tanpa kontrol diri

seseorang tidak dapat keluar dari batas kenormalan. Adapun ciri-ciri jangka pendek yang

dapat diketahui misalnya dalam beraktivitas sehari-hari seseorang cenderung melakukan

perilaku yang tidak disadari, adanya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu belaka-

Tanpa kontrol diri yang kuat, seseorang dapat dengan mudah tergoda, merasa frustrasi,

mengalami kesukaran dalam mengikuti perintah dan lebih mengikuti keinginan diri yang

tidak disadari (Muraven, 2003: 124'125).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

l. Tingkat agresivitas siswa, persepsi pola asuh authoritarian orang tua, interaksi antar

teman sebaya, konsep diri, dankontrol diri siswadi SMAMuhammadyah 1 Yogyakarta
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masih sedang.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pola asuh authoritarian orang tua, interaksi antar

teman sebaya, konsep diri, dan kontrol diri terhadap perilaku agresif remaja di SMA

Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
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