
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Maraknya perilaku agresif saat ini yang terjadi di Indonesia, 

berdampak pada psikologis anak, anak tidak mampu berteman dengan anak 

lain atau bermain dengan teman-temannya. Keadaan ini menciptakan 

lingkaran setan, semakin anak tidak diterima oleh teman-temannya maka 

makin menjadilah perilaku agresif yang ditampilkannya. Mereka tidak 

mengenal apa itu agresif namun mereka sering melakukannya. Bentuk-bentuk 

agresif yang dilakukan seperti: menghina, menolak melakukan tugas, 

melempar barang, mencubit, menendang, mendorong untuk mendapatkan 

keinginan, mengganggu teman, memukul, mudah marah, dan berkelahi serta 

usil (Elizabeth dalam Syahadat, 2013). Diberitakan oleh media masa, adaanak 

usia 10 tahun yang menganiaya temannya hingga tewas pada 28 April 2014 di 

Jakarta Timur. Aksi penganiayaan dilakukan di dalam kelas dan disaksikan 

teman-temannya di Kelas V SDN 9 Makasar, Jakarta Timur (Sindonews.com, 

2014). 

Bentuk perilaku agresif yang sering dilakukan anak-anak disebabkan 

adanya kemarahan.Vasta & Haith (dalam Syahadat, 2013) menyatakan bahwa 

kemarahan pada anak-anak termanifestasi dalam bentuk perilaku agresif yang 

ditampakkan, yaitu secara fisik dan verbal. Agresif fisik adalah suatu 

tindakan yang ditujukan untuk menimbulkan sakit secara fisik pada orang lain 
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atau tindakan yang mengarah pada maksud tersebut. Agresif verbal adalah 

komunikasi yang ditujukan untuk menimbulkan sakit psikologis pada orang 

lain atau yang mengarah pada maksud tersebut.  

Pendidikan selayaknya menjadi sarana yang efektif untuk 

mengembangkan kemampuan dan membangun karakter peserta didik, sebab 

pendidikan memberi pelajaran nilai-nilai kearifan dan budaya masyarakat 

(Sriyanto,at al, 2014). Berkaitan dengan pendidikan, keluarga menjadi faktor 

yang penting dalam perkembangan psikologi dan sosial anak. Pola asuh orang 

tua dan komunikasi yang baik dapat menimbulkan perasaan nyaman pada 

anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan 

sosial anak, walaupun pada kenyataannya perilaku sosial anak yang kurang 

baik masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat.  

Perilaku saling mengganggu temannya saat belajar maupun bermain 

merupakan pemandangan yang sering terlihat di Sekolah Dasar. Namun jika 

dipandang lebih jelas, ada anak yang sepertinya memiliki tingkat kenakalan 

yang luar biasa. Sering mendapatkan teguran dari guru, kepala sekolah, orang 

tuanya dipanggil ke sekolah bahkan ada yang sampai dikeluarkan ataupun 

pindah sekolah akibat kenakalannya tersebut.  Berkowitz (Taganing, 2008) 

mendefinisikan agresi sebagai segala bentuk perilaku yang di maksudkan 

untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun verbal. Agresi yang 

dilakukan berturut‐turut dalam jangka lama yang terjadi pada anak‐anak atau 

sejak masa anak‐anak akan berdampak terhadap perkembangan kepribadian 

anak yang makin lama dikenal oleh masyarakat sebagai suatu kriminal. Sikap 
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agresif merupakan penggunaan hak sendiri dengan cara melanggar hak orang 

lain.  

Sikap agresif yang timbul seperti munculnya kemarahan anak akibat 

rangsangan tertentu yaitu berupa gangguan atau kegagalan dalam mencapai 

tujuan, dapat disebut juga sebagai frustasi.Frustasi pada anak dapat timbul 

akibat ketidakmampuan lingkungan seorang anak dalam memenuhi 

kebutuhan pribadinya. Widyastuti (2014:121) menyatakan bahwa frustasi 

adalah keadaan kejiwaan tertentu yang timbul pada diri seseorang. manakala 

berada dalam situasi, kebutuhan tidak terpenuhi atau kehendak tidak 

terpuaskan atau tujuan tidak tercapai. Dengan kata lain frustasi terjadi bila 

lingkaran motivasi tidak terpenuhi. Misalnya lingkungan keluarga anak 

seperti orang tua yang terlalu menuntut anak untuk selalu melakukan apa 

yang orang tua inginkan, orang tua yang menghendaki anak-anaknya untuk 

belajar terus menerus yang membuat anak akan mudah jenuh, orang tua yang 

belum dapat memenuhi keinginan anak untuk mendapatkan suatu benda 

dengan cara penolakan yang keras, sehingga membuat anak takut dan merasa 

tertekan akibat ucapan orang tua tersebut. Perlakuan tersebutlah yang dapat 

menimbulkan rasa kegagalan seorang anak untuk memenuhi kebutuhan dalam 

mencapai tujuannya dan dapat memicu timbulnya perilaku agresif anak di 

luar lingkungan keluarga, seperti yang terjadi di lingkungan sekolahnya. 

Lingkungan sekolah merupakan tempat berlangsungnya suatu proses 

pendidikan yang diharapkan dapat mengubah perilaku anak, sehingga 

diharapkan dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan santun antar 
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sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama sehingga anak 

dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi 

terhadap bangsa dan negaranya, hal ini sesuai dengan Undang-undang no.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.    

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, lingkungan 

keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian anak 

yang tangguh sehingga anak berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, 

berinisiatif, berambisi, beremosi stabil, bertanggung jawab, mampu menjalin 

hubungan interpersonal yang positif dan lain‐lain. Kepribadian tersebut dapat 

dikembangkan dalam keluarga. Proses pendisiplinan orang tua yang keliru 

dapat menyebabkan seorang anak menjadi frustasi hinggaberperilaku agresif. 

Orang tua yang terlalu mendominasi akan membuat anak tidak dapat 

mengembangkan kreativitasnya yang akhirnya anak akan melakukan perilaku 

agresif diluar lingkungan keluarga.  

Perilaku agresif banyak ditemukan di lingkungan sekitar, salah 

satunya yang peneliti temukan di SD yang berada di UPK Karanglewas. 

Banyak faktor yang memengaruhi peserta didik berperilaku agresif, faktor 

tersebut bisa berasal dari internal maupun ekternal peserta didiknya. Salah 

satunya yaitu eksternal pola asuh orang tua yang belum menyesuaikan dengan 

kebutuhan dari peserta didik terebut, anak pun tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sehingga anak akan merasa frustasi dan memicu munculnya 

perilaku agresif di luar lingkungan keluarga. Faktor lain seperti lingkungan 

tempat tinggal peserta didik dan faktor internal seperti bawaan dari gen orang 

tuanya. 
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Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk memfokuskan 

masalah tersebut khususnya yang berkenaan dengan hal-hal yang 

mempengaruhi perilaku agresif, untuk itu peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Persepsi Pola Asuh Orang Tua dan Frustasi Peserta Didik terhadap 

Perilaku Agresif di Sekolah Dasar Negeri se-UPK Karanglewas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi pola asuh orang tua terhadap perilaku 

agresif peserta didik di Sekolah Dasar Negeri? 

2. Apakah terdapat pengaruh frustasi terhadap perilaku agresif peserta didik 

di Sekolah Dasar Negeri? 

3. Apakah terdapat pengaruh persepsi pola asuh orang tua dan frustasi 

peserta didik terhadap perilaku agresif di Sekolah Dasar Negeri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

persepsi pola asuh orang tua dan frustasi peserta didik terhadap perilaku 

agresif  di sekolah dasar negeri di UPK Karanglewas. 
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2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang: 

a. Pengaruh persepsi pola asuh orang tuapeserta didik terhadap perilaku 

agresif di sekolah dasar negeri? 

b. Pengaruh frustasi peserta didik terhadap perilaku agresif di sekolah 

dasar negeri? 

c. Pengaruh persepsi pola asuh orang tua dan frustasi peserta didik 

terhadap perilaku agresif di sekolah dasar negeri? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti, diharapkan dapat 

berguna secara teoritis dan praktis. Berikut manfaat penelitian secara teoritis 

dan praktis. 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini harapkan bermanfaat bagi orang tua 

dan guru, khususnya guru Sekolah Dasar (SD) untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh persepsi pola asuh orang tua dan frustasi peserta didik 

terhadap perilaku agresif di sekolah dasar negeri.  

2. Secara Praktis  

Penelitian ini memiliki manfaat yang peneliti klasifikasikan 

sebagai berikut: 
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a. Bagi Penelitian  

Sebagai pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi 

peneliti karena dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang 

telah dipelajari, dan ditujukan sebagai tugas akhir perkuliahan. 

b. Bagi Objek Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi siswa di Sekolah Dasar untuk menghindari perilaku agresif. 
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