
 

 

 

8 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Perilaku Agresif 

Berkowitz (Taganing, 2008) mendefinisikan agresi sebagai segala 

bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang, baik 

secara fisik maupun mental. Myers (1999:384) menyatakan Aggression 

as physical or verbal behavior intended to hurt someone. Baron & 

Richardson (dalam Krahe 2005:16)  mendeskripsikan agresi adalah 

segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai 

makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu. 

Menurut teori cognitive neoassociationist model Berkowitz (1995) dan 

teori general affective aggression model (GAAM) dari Anderson 

(Siddigah, 2010:51) penyebab muncunya perilaku agresif adalah situasi 

yang tidak menyenangkan atau mengganggu, dan adanya faktor 

individual dan situasional yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi 

kondisi internal seseorang. 

Anak-anak yang menunjukkan perilaku agresif biasanya 

mengalami lack of social sklills (Elizabeth dalam Shahadat, 2013). Hal 

tersebut disebabkan anak kurang mampu menjalin komunikasi yang baik, 

mengekspresikan perasaan negatif tanpa menyakiti orang lain, mengatasi 

konflik tanpa melalui pertengkaran, yang pada akhirnya berdampak pada 
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hubungan kelompok atau pertemanan yang terbentuk. Akibat lainnya 

adalah semakin buruknya hubungan sosial anak agresif dengan teman, 

sehingga akan menghambat proses perkembangan sosial anak di 

lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, anak yang memiliki perilaku 

agresif akan mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri (Safaria 

dalam Syahadat, 2013).   

Motif utama perilaku agresif adalah keinginan menyakiti orang 

lain untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negatif, seperti pada 

agresi permusuhan, atau keinginan mencapai tujuan yang diinginkan 

melalui tindakan agresif, seperti pada agresi instrumental.  Hal ini berarti 

perilaku melukai orang lain karena kecelakaan atau ketidaksengajaan 

tidak dapat dikategorikan sebagai agresivitas apabila bertujuan melukai 

orang lain dan berusaha untuk melakukan hal ini walaupun usahanya 

tidak berhasil. Pendapat lain mengatakan bahwa agresivitas adalah 

perilaku yang memiliki potensi untuk melukai orang lain atau benda yang 

berupa serangan fisik (memukul, menendang, mengigit), serangan verbal 

(membentak, menghina) dan melanggar hak orang lain (mengambil 

dengan paksa). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan perilaku agresif adalah adanya keinginan untuk 

melakukan perilaku negatif, kekerasan guna menyakiti orang lain atau 

merusak  suatu benda yang dilakukan secara fisik maupun verbal. Agresi 

fisik merupakan perilaku yang bertujuan menyakiti seseorang/benda 
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secara fisik dan agresi verbal bertujuan untuk melukai psikologis 

seseorang. 

2. Teori-teori Perilaku agresif 

Teori-teori perilaku agresif menurut Krahe (2005:44) yang 

mengacu pada prinsip-prinsip biologis meliputi: pendekatan etologis, 

pendekatan sosiologis dan genetika perilaku. Sedangkan prinsip-prinsip 

psikologis yakni kajian mengenai agresi sebagai insting destruktif, agresi 

sebagai dorongan yang diarahkan pada tujuan, peran afek negatif, amarah 

dan atribusi terhadap rangsangan, agresi dan pemrosesan informasi 

sosial, serta peran penguatan dan meniru. 

a. Biologis 

Model-model biologis mengacu pada prinsip-prinsip 

evolusioner dan genetik untuk menjelaskan agresi. Pendekatan 

sosiobiologis merumuskan bahwa agresi telah berkembang menjadi 

bentuk adaptif perilaku sosial dalam proses evolusi. Perspektif 

etologis menjelaskan manifestasi perilaku agresi sebagai fungsi 

energi agresif internal yang dilepaskan oleh berbagai stimulus 

eksternal yang berhubungan dengan agresi. Perilaku agresif yang 

dilakukan karena sebagiandisebabkan adanya pengaruh genetik dari 

orang tua.  Pandangan Etologis Agresif sebagai energi internal 

(Krahe, 2005:45). Di antara pendekatan-pendekatan biologis 

terhadap agresi, kontribusi penting datang dari bidang etologi, 

apakah energi ini akan termanifestasi menjadi perilaku agresif atau 
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tidak, itu tergantung pada dua faktor: banyaknya energi agresif yang 

terakumulasi dalam diri organisme itu pada suatu saat tertentu, dan 

kekuatan stimulus eksternal yang mampu mencetuskan respon 

agresif. Semakin rendah tingkat energinya, semakin kuat stimulus 

yang dibutuhkan untuk memunculkan respon agresif, dan begitupun 

sebaliknya. 

Tingkat energi itu menjadi terlampau tinggi tanpa 

dilepaskan oleh keberadaan stimulus eksternal, energi itu akan 

membludak dan memunculkan agresi spontan. Menurut teorinya, 

agresi harus dianggap sebagai fitur sifat manusia yang bersifat 

menyebar dan tak dapat dihindari. Tetapi ada kemungkinan 

melepaskan energi agresif ini dengan cara yang terkontrol dan secara 

sosial dapat diterima seperti melakukan kegiatan yang dapat 

membuat hati merasa nyaman dan tenang karena kegiatan tersebut 

dapat mengalihkan energi agresif yang akan muncul.   

Pandangan Sosiologis Agresi sebagai produk evolusi 

(Krahe, 2005:47). Sosiologi mengacu pada perilaku manusia ataupun 

binatang yang difokuskan pada perkembangan jangka panjang agresi 

dalam proses evolusi. Berakar pada teori Darwin (1859) mengenai 

“the origin of species” (asal muasal spesies), pemikiran kelompok 

evolusionis didasarkan pada ide bahwa agar suatu karakteristik atau 

perilaku dapat bertahan dalam suatu spesies, maka harus bersifat 

adaptif. Perilaku dianggap adaptif sejauh perilaku itu dapat 
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meningkatkan peluang suatu spesies secara keseluruhan maupun 

individu-individu anggotanya untuk bertahan hidup. Secara umum, 

para ahli sosiologis melihat agresi sebagai bentuk perilaku yang telah 

ada pada diri manusia yang berpotensi untuk mewariskannya ke 

generasi yang akan datang. Seberapa jauh proses perubahan ini 

dibentuk oleh pengaruh kultur atau kebudayaan yang menyebabkan 

kemunculan keanekaragaman lintas budaya agresi, itu merupakan 

persoalan yang masih belum dapat terselesaikan di antara para ahli 

biologis dan para ahli psikologi sosial hingga saat ini.  

Pandangan Genetika Perilaku: Apakah Agresi Diwariskan? 

Perilaku agresif merupakan bagian sifat bawaan genetik individu 

(Krahe, 2005:50). Pendapat ini ditanggapi oleh pendekatan genetika 

perilaku, yang diarahkan untuk mengeksplorasi kesamaan genetik 

dalam menjelaskan karakteristik dan perilaku personal. Secara 

spesifik para ahli genetika perilaku mencoba mendemonstrasikan 

bahwa individu-individu yang berhubungan secara genetis memiliki 

kecenderungan agresif yang satu sama lain lebih serupa dibanding 

individu-individu yang tidak berhubungan secara genetis. Karena 

kebanyakan anak diasuh oleh orang tua biologis, yang memiliki 

hubungan genetis dengannya, maka efek-efek “sifat bawaan 

(nature)” dan “pola asuh (nurture) dalam perkembangan individu 

biasanya berjalan seiring.Jadi, diperlukan strategi penelitian khusus 
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untuk memisahkan pengaruh lingkungan keluarga dan sifat bawaan 

individu. 

b. Psikologis 

Psikoanalisis Freudian: Agresi sebagai insting destruktif. 

Dalam teori insting-ganda, (Krahe 2005:54) mengusulkan bahwa 

perilaku individu didorong oleh dua kekuatan dasar yang menjadi 

bagian tak terpisahkan dari sifat manusiawi: insting kehidupan (eros) 

dan insting kematian (thanatos). Eros mendorong orang kearah 

mencari kesenangan dan berusaha memenuhi keinginan, sedangkan 

thanatos diarahkan pada destruksi-diri. Karena sifat antagonistiknya, 

kedua insting itu merupakan sumber konflik berkelanjutan dalam diri 

yang hanya dapat diatasi dengan mengalihkan kekuatan itu dari 

orang yang bersangkutan kepada orang lain. Jadi, bertindak agresif 

terhadap orang lain dianggap merupakan cara untuk melepaskan 

energi destruktif sebagai cara melindungi stabilitas diri pelakunya.  

Hipotesis Frustasi-Agresi: Agresi sebagai dorongan yang 

diarahkan pada tujuan. Hipotesis frustasi-agresi (Dollar dalam Krahe 

2005:55) agresi dijelaskan sebagai hasil suatu dorongan yang 

dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan deprivasi, sedangkan 

frustasi didefinisikan sebagai interferensi ekternal terhadap perilaku 

yang diarahkan pada tujuan. Pengalaman frustasi mengaktifkan 

keinginan bertindak agresif terhadap sumber frustasi yang sebagai 

akibatnya mencetuskan perilaku agresif. Memang tidak semua 
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frustasi menimbulkan respon agresif. Individu yang frustasi mungkin 

akan menarik diri dari situasi itu atau menjadi depresi. Selain itu 

tidak semua tindakan agresif merupakan hasil frustasi yang dialami 

sebelumnya. Miller (Krahe, 2005:56) yang juga merupakan salah 

seorang pencetus teori awalnya, Ia menyatakan bahwa “frustasi 

menyebabkan sejumlah respon yang berbeda. Salah satu diantaranya 

adalah bentuk agresi tertentu”. Berbicara tentang hal itu bahwa 

agresif tidak hanya disebabkan karena adanya faktor frustasi tetapi 

dapat tergantung pada variabel-variabel atau penyebab yang dapat 

memicu timbulnya perilaku agresif. 

Neo-asosianisme Kognitif: peran Afek Negatif. Berkowitz 

(Krahe 2005:58) menyatakan bahwa efek negatif dalam bentuk 

amarah merupakan mediator penting antara frustasi dan agresi. 

Frustasi menyebabkan agresi hanya bila frustasi itu merangsang 

timbulnya keadaan afektif negatif. Frustasi yang timbul akibat hal-

hal yang mendasar atau sesuai dengan kenyataannya maka akan 

membangkitkan respon agresif yang kuat dibandingkan frustasi yang 

timbul akibat adanya kesengajaan.  

Dalam model neo-asosiasionis kognitifnya, Berkowitz 

menyajikan sebuah elaborasi mengenai jalur yang dilalui, mulai dari 

menemui sebuah kejadian aversif sampai mengalami kemarahan 

(Krahe, 2005:58). Ketika individu menemui kejadian aversif, mereka 

pada awalnya mengalami keadaan afektif negatif yang tak 
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terbedakan. Reaksi ini menimbulkan dua reaksi implisuf; melawan 

dan menghindar (fight and flight). Melawan terkait dengan 

pemikiran, ingatan, dan respons perilaku yang berhubungan dengan 

agresi, sedangkan menghindar terkait dengan respons yang 

berhubungan dengan melarikan diri. Jelas bahwa agresi merupakan 

respons yang menyiratkan bahwa agresi bukan sesuatu yang tidak 

dapat dihindari tetapi merupakan perilaku manusia yang bersifat 

potensial yang dapat dibangkitkan atau ditekan oleh pengalaman 

emosional yang timbul dari kejadian aversif. 

Teori Pengalihan Rangsangan: Amarah dan Atribusi 

terhadap Rangsangan. Zillmann (Krahe 2005:62) memperlihatkan 

bahwa individu-individu yang membawa rangsangan dari kegiatan 

fisiknya ke dalam sebuah situasi sosial yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan kegiatannya itu. Teori pendekatan ini 

memandang bahwa agresi merupakan perilaku manusia yang bersifat 

potensial namun ada kemungkinan untuk dapat dihindari. 

Pendekatan Sosial-Kognitif: Agresi dan Pemrosesan 

Informasi Sosial (Krahe, 2005:63). Proses kognitif sangat penting 

dalam pembentukan respon agresif yang telah ditekankan dibagian-

bagian sebelumnya. Pendekatan sosial-kognitif memperluas lebih 

jauh pandangan ini dengan meneliti perbedaan individual dalam 

agresi sebagai fungsi perbedaan dalam pemrosesan informasi sosial. 

Dalam pendekatan sosial-kognitifnya Huesmann (Krahe, 2005:64) 
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menyatakan bahwa perilaku sosial pada umumnya dan perilaku 

agresif pada khususnya, dikontrol oleh repertoar perilaku yang 

diperoleh melalui proses sosialisasi awal. Perilaku agresif dapat 

dipicu oleh adanya informasi sosial yang didapat kemudian 

informasi tersebut diproses sehingga menimbulkan pandangan sosial 

yang menentukan timbul atau tidaknya perilaku agresif tersebut. 

Belajar Menjadi Agresif: Peran Penguatan dan Meniru 

(Krahe, 2005:66). Berdasarkan pandangan bahwa agresi adalah fitur 

bawaan dari karakter manusia, para ahli teori belajar menekankan 

bahwa sampai tingkat yang cukup jauh perilaku agresif dihasilkan 

oleh “pola asuh (nurture)”, yaitu diperoleh melalui proses-proses 

belajar seperti kebanyakan bentuk perilaku sosial lainnya. Baik 

pengondisian instrumental, yaitu belajar melalui hadiah dan 

hukuman, maupun meniru, yaitu belajar melalui observasi terhadap 

tokoh panutan, merupakan mekanisme yang kuat bagi perolehan dan 

performa perilaku agresif. Sejauh mana individu diberi hadiah untuk 

perilaku agresifnya, maka sejauh itu pulalah kemungkinan perilaku 

yang sama atau serupa akan diperlihatkan lagi di masa yang akan 

datang. Cara lain mempelajari perilaku agresif adalah dengan 

mengamati orang lain yang bertindak agresif. Dalam penelitian 

klasik Bandura (Krahe 2005:67) anak-anak dipertontonkan pada film 

mengenai dua model dewasa, yang satu berperilaku agresif dan yang 

lain berperilaku non agresif terhadap sebuah boneka besar yang 
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dapat dikembungkempiskan. Ketika anak-anak itu selanjutnya diberi 

kesempatan untuk bermain boneka yang sama, maka mereka yang 

telah menonton model agresif terhadap boneka itu dibandingkan 

mereka yang telah menonton model agresif memperlihatkan perilaku 

yang bahkan lebih agresif terhadap boneka itu dibandingkan mereka 

yang telah menonton model nonagresif. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa perilaku agresif dapat ditumbulkan karena adanya kegiatan 

agresif yang dilihatnya sehingga memicu bagi yang melihat untuk 

menirunya. 

3. Strategi Umum Mengurangi Agresi 

Strategi dalam mengurangi perilaku agresi secara umum 

menurut Krahe (2005:353). 

a. Strategi yang Diarahkan pada Individu Perilaku agresif 

dilakukan oleh pelaku individual. Dengan demikian, sebagian 

besar upaya intervensi diarahkan pada pengurangan 

kemungkinan individu untuk memperlihatkan perilaku agresif. 

Tiga mekanisme yang mungkin bisa mencegah perilaku agresif 

telah dieksplorasi yaitu katarsis, hukuman dan mengelola 

amarah. 

Katarsis yaitu salah satu tenik untuk menyalurkan 

emosi yang terpendam, atau dengan kata lain pelepasan 

kecemasan dan ketegangan yang ada di dalam diri seseorang, 

misalnya dengan curhat dan menulis. Ide tentang katarsis yang 
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dimunculkan Freud dan Lorenz menyatakan bahwa ventilasi 

perasaan bermusuhan dapat melepaskan impuls-impuls agresif 

yang secara temporer mengurangi kemungkinan perilaku agresif 

(Krahe, 2005:354). Versi hipotesis katarsis yang lebih umum 

menyatakan bahwa ekspresi perasaan agresif apapun akan 

mengurangi kemungkinan agresi selanjutnya, tetapi temuan 

empiris mengenai efektivitas katarsis memperlihatkan bahwa 

katarsis bukan hanya tidak efektif tetapi justru kontraproduktif 

untuk mengurangi agresi (Baron & Richardson dalam Krahe, 

2005:354).  

Hukuman The American Psychological Society 

menyatakan bahwa hukuman bisa menekan perilaku antisosial 

dalam jangka pendek tetapi modifikasi perilaku yang lebih kekal 

hanya akan muncul setelah cara-cara alternatif untuk mengatasi 

masalah-masalah sosial dipelajari. Berdasarkan alur penalaran 

ini, program-program yang diarahkan pada pencegahan 

gangguan perbuatan agresif pada anak-anak difokuskan pada 

strategi pendisiplinan non-kekerasan oleh orang tua. Latihan 

manajemen untuk orang tua dimaksudkan untuk mengajari 

orang tua tentang cara menguatkan perilaku prososial. Hal ini 

melibatkan pengembangan perilaku pengasuhan yang baru, 

seperti memberikan penguatan positif untuk perilaku yang 

benar, memberikan hukuman yang ringan dan berkompromi 
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melalui negosiasi (Kazdin dalam Krahe, 2005:359). Latihan 

manajemen untuk orang tua terbukti berhasil mengubah pola-

pola perilaku antisosial anak di berbagai penelitian. Efektivitas 

hukuman sebagai mekanisme kontrol untuk agresi hanya bisa 

diharapkan menekan perilaku agresif bila beberapa kondisi 

terpenuhi:  

1) Hukuman harus jelas tujuannya.  

2) Hukuman itu harus memiliki kemungkinan tinggi untuk 

diterapkan. Hukuman itu hanya bisa menjalankan fungsi 

pencegahan bila rangsangan negatif individu tidak terlalu 

kuat hingga mengganggu ketepatan pengukurannya 

terhadap beratnya sanksi dan kemungkinannya untuk 

diterapkan.  

3) Hukuman itu hanya akan efektif bila ada alternatif perilaku 

yang atraktif bagi pelaku dalam situasi itu.  

4) Hukuman yang sesungguhnya harus diberikan segera 

setelah agresi dilakukan sehingga dipersepsi sebagai sesuatu 

yang berhubungan dengan perilaku agresif itu.  

Mengelola Kemarahan. Kemarahan dan rangsangan 

afektif negatif memainkan peran kunci dalam banyak 

pengekspresian perilaku agresif. Dengan demikian pemberian 

kemungkinan untuk mengontrol kemarahan mestinya efektif 

dalam mengurangi agresi bermusuhan seseorang. Kontrol 
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terhadap kemarahan dapat ditingkatkan dengan melatih 

individu-individu ini agar mampu menyadari tentang penyebab-

penyebab potensial dan keadaan-keadaan yang dapat 

mengurangi perilaku yang negatif dan menyebabkan frustasi. 

Empati terhadap target tindakan agresif bisa mengurangi agresi 

sejauh si agresor tidak terangsang secara emosional karena 

mempunyai persepsi tentang pemberi empati itu hanya 

menghina penderitaannya. Humor juga bisa memblokir 

kecenderungan agresif, dengan catatan bahan humor itu sendiri 

tidak mengandung stimulus agresif atau bermusuhan.  

Belajar melalui observasi yaitu mengamati orang-orang 

yang berperilaku non-agresif bisa mengurangi performa 

tindakan agresif pengamatnya (Baron & Richardson, dalam 

Krahe, 2005:362-363). Menyaksikan tokoh non-agresif 

dimaksudkan untuk mendapatkan repertoar perilaku dimana 

pola-pola respons agresif dapat digantikan untuk jangka waktu 

yang lebih lama.  

b. Pendekatan di tingkat masyarakat 

Perilaku agresif dapat dicegah dengan adanya lingkungan 

masyarakat yang saling melindungi dan menciptakan suasana 

lingkungan yang nyaman di sekitar dengan berbagai kegiatan 

yang positif dalam masyarakat. Badan hukum yang berwenang 

dalam masyarakat juga harus berupaya mentaklukan 
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pengontrolan terhadap ketersediaan isi media yang mengandung 

kekerasan. Dan perspektif ekologis, Goldstein (Krahe, 

2005:364) mempresentasikan pendekatan pencegahan kejahatan 

yang didasarkan pada penciptaan lingkungan fisik dan 

sosialyang membatasi peluang perilaku agresif. Beberapa hal 

yang bisa dilakukan menurut Krahe (2005:364) adalah:  

1) Mempersulit pelaku kriminal untuk mencapai targetnya 

(melalui penghalang fisik atau pengontrolan akses).  

2) Mengontrol fasilitatornya (misalnya melarang penjualan 

alkohol pada acara-acara keramaian seperti saat 

pertandingan olahraga, konser musik, dan lainnya).  

3) Mengimplementasikan sistem pengawasan formal dan 

informal (misalnya televisi jaringan tertutup atau Close 

Circuit Television/ CCTV).  

4) Sistem keamanan lingkungan (siskamling). 

Mengidentifikasikan properti atau barang-barang berharga 

(dengan membubuhkan label atau kode elektronik). 

Mekanisme pengontrolan agresi dan kekerasan lain di 

tingkat masyarakat adalah penerapan sanksi hukum. 

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku agresi individual 

setelah melakukan tindak kejahatan atau kekerasan 

dimaksudkan untuk menghalangi kekerasan selanjutnya. 
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4. Pola Asuh 

a. Pengertian Pola Asuh 

Kenny & Kenny (Taganing, 2008) menyatakan bahwa pola 

asuh merupakan segala sesuatu yang dilakukan orang tua untuk 

membentuk perilaku anak-anak mereka meliputi semua peringatan 

dan aturan, pengajaran dan perencanaan, contoh dan kasih sayang 

serta pujian dan hukuman. Pola asuh adalah perilaku orang tua dalam 

berinteraksi dengan anak. Menurut Ormrod (Putri, 2015) pola asuh 

(parenting style) adalah “Pola perilaku umum yang digunakan orang 

tua dalam mengasuh anak-anaknya”. Setiap pola asuh memberikan 

kontribusi terhadap perilaku agresif, kontribusi yang diberikan dapat 

menjadi hal yang negatif atau positif, karena itu setiap tipe pola asuh 

terdapat sisi kelemahan dan kekuatannya. Maka dari itu pengaruh 

pengasuhan yang diberikan dalam keluarga sangat berdampak 

terhadap kepribadian anak. Ainsworth at al (Santrock, 2007:159) 

menyatakan bahwa “ hubungan orang tua-anak pada tahap awal akan 

memengaruhi tahap selanjutnya dalam perkembangan dan semua 

hubungan setelahnya”. Maka orang tua haruslah dapat mendidik, 

membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka agar menjadi 

anak yang baik bagi dirinya, orang lain, dan masyarakat. 

Orang tua merupakan bagian keluarga pertama pembentuk 

perilaku anak-anak yang baik.Oleh karena itu melalui pola asuh 

orang tua menanamkan standar nilai, memperkuat sikap serta tingkah 
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laku yang dianggap positif dan memperoleh sikap dan tingkah laku 

yang dianggap negatif, serta memberikan bimbingan atau 

pengarahan agar remaja mampu melakukan banyak hal demi 

kemandiriannya Hendry,at al (2015). Soelaeman (Shochib 2010:17) 

dalam pengertian psikologis, keluarga merupakan sekumpulan orang 

yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-

masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi 

saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling 

menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga 

adalah “satu” persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang 

antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan 

pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. 

Dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu 

terkandung perealisasian peran dan fungsi sebagai orang tua. 

Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga 

sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan 

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang utuh 

memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun 

kepercayaan terhadap kedua orang tuanya yang merupakan unsur 

esensial dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan 

dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan diri orang tua yang dirasakan 

oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan 

orang tua yang diberikan kepada anak akan menyatu dan 
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memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang 

dilakukan. Sriyanto,at al (2014) keluarga menjadi faktor penting 

dalam perkembangan psikologi anak. Orang tua juga memberikan 

dasar kehidupan emosi dan dasar kehidupan moral anak. Kehidupan 

emosional keluarga dapat menjamin perkembangan emosional anak 

dalam pembentukan pribadinya. Demikian juga dengan keteladanan 

orang tua dalam bertutur kata dan berperilaku sehari-hari akan 

menjadi wahana pendidikan moral bagi anak untuk membentuk 

manusia susila. Keluarga merupakan peletak dasar pendidikan 

akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak 

sebagian besar diambil dari kedua orang tua dan anggota keluarga 

lainnya. Namun pada kenyataannya, orang tua seringkali 

memberikan model agresif secara fisik melalui hukuman fisik pada 

anaknya.  Hal ini dilakukan dengan dalih untuk mendisiplinkan 

anaknya, padahal sejatinya secara bersamaan orang tua juga 

memberikan contoh agresif kepada anak Myers (Sriyanto, at al, 

2014). 

Bernhard (Shochib 2010:3) menyatakan bahwa tujuan disiplin 

diri adalah mengupayakan pengembangan minat anak dan 

mengembangkan anak menjadi manusia yang baik, yang akan 

menjadi sahabat, tetangga, dan warga negara yang baik. Disiplin diri 

pada anak sangat berpengaruh dengan adanya keluarga yang mampu 

mendukung segala kebutuhannya. Namun pada kenyataanya masih 
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banyak anak yang belum memiliki perilaku disiplin diri yang baik 

terhadap lingkungannya. Seperti perilaku agresif yang dilakukan 

anak di luar lingkungan keluarganya seperti di lingkungan sekolah 

ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini berkaitan dengan 

orang tua yang bersikap otoriter dan yang memberikan kebebasan 

penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif. 

Orang tua yang demokratis tidak memberikan andil terhadap 

perilaku anak untuk agresif dan menjadi pendorong terhadap 

perkembangan anak kearah yang positif. Dari beberapa hasil 

penelitian menyatakan bahwa keluarga mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap anak remaja untuk berperilaku agresif atau 

tidak.Seperti film yang menampilkan adegan agresif, pengaruhnya 

lebih kecil jika dibandingkan dengan situasi dan kondisi keluarga 

yang negatif Berkowitz (Shochib, 2010:5). 

Hubungan antara perilaku agresif dengan disiplin diri 

adalah bahwa anak-anak yang memiliki disiplin diri diupayakan 

melalui kultur, situasi, dan kondisi yang mencerminkan nilai-nilai 

moral, dan demokratisasi dalam kehidupan keluarga sehingga tidak 

ada kesempatan untuk memiliki perilaku agresif, dan lingkungan 

eksternal ditata oleh orang tua yang memberikan dukungannya. 

Salah satu nilai moral yang diupayakan untuk dimiliki anak dalam 

perilaku berdisiplin diri adalah nilai moral sosial yang merupakan 
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esensi untuk mencegah perilaku agresif Lasley (1985, Shochib 

2010:5). 

b. Jenis-jenis Pola Asuh 

Berikut tiga pola asuh yang biasa diterapkan orang tua pada 

anak menurut Santrock (Taganing, 2008):  

1) Pola asuh authoritarian 

Pola asuh authoritarian, yaitu pola asuh yang penuh 

pembatasan dan hukuman (kekerasan) dengan cara orang tua 

memaksakan kehendaknya, sehingga orang tua dengan pola asuh 

authoritarian memegang kendali penuh dalam mengontrol anak-

anaknya. Anak-anak harus selalu mengikuti dan menuruti apa 

yang orang tua inginkan walaupun anak merasa hal itu tidak 

sesuai dengan yang diinginkannya. Karena jika anak-anak tidak 

mengikuti dan menurutinya pasti akan mendapat hukuman, 

sehingga anak-anakpun mengikuti dan menurutinya secara 

terpaksa. Menurut Hasan (Nani, 2015) orang tua tipe otoriter 

menuntut dan mengendalikan semata-mata karena kekuasaan, 

tanpa kehangatan, bimbingan, dan komunikasi dua arah. Mereka 

mengendalikan kepatuhan, rasa hormat terhadap kekuasaan 

mereka, dan tradisi. Anak-anak dengan orang tua seperti ini 

cenderung memiliki kompetensi dan tanggung jawab sedang, 

cenderung menarik diri secara sosial, dan tidak memiliki sikap 

spontanitas. Anak perempuan akan tergantung pada orang 
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tuanya dan tidak memiliki motivasi untuk maju. Anak laki-laki 

cenderung lebih agresif dibandingkan dengan anak laki-laki 

yang lain.  

Karakteristik anak menjadi penakut, pendiam, tertutup, 

tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, 

berkepribadian lemah, cemas, dan menarik diri.Hurlock 

(Taganing, 2008) mengemukakan ciri-ciri pola asuh otoriter 

yaitu: Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua, 

pengontrolan orang tua pada tingkah laku anak sangat ketat 

hampir tidak pernah memberi pujian, sering memberikan 

hukuman fisik jika terjadi kegagalan memenuhi standar yang 

telah ditetapkan orang tua, pengendalian tingkah laku melalui 

kontrol eksternal. 

2) Pola asuh authoritative 

Pola asuh authoritative yaitu pola asuh yang memberikan 

dorongan pada anak untuk mandiri namun tetap menerapkan 

berbagai batasan yang akan mengontrol perilaku mereka. Hasan 

(Nani, 2015) menyatakan orang tua tipe autoritatif akan 

menerima dan melibatkan anak sepenuhnya. Orang tua ini 

memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan 

anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial 

sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Akan tetapi mereka 

tetap memberikan kehangatan, bimbingan, dan komunikasi dua 
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arah. Mereka memberikan penjelasan dan alasan hukuman dan 

larangan.  

Anak dari orang tua seperti ini akan tumbuh menjadi 

anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah dengan 

teman sebayanya dan mau bekerja sama dengan orang tua. Anak 

juga akan berhasil secara intelaktual dan sosial, menikmati 

kehidupan, dan memiliki motivasi yang kuat untuk maju. Anak 

diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol 

internal, anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menetapkan peraturan 

serta mengatur kehidupan anak. 

Karakteristik anak pada pola asuh ini yaitu: mandiri, 

dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan 

teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap 

hal-hal baru, dan kooperatif terhadap orang lain.  

Adanya saling memberi dan saling menerima, 

mendengarkan dan didengarkan. Hal ini dapat terjalinnya 

keterbukaan seorang anak pada orang tuanya, karena dalam pola 

asuh dibutuhkan keterbukaan seorang anak agar orang tua dapat 

mengontrol perilaku anak dan dapat mengawasi, membimbing 

anak melakukan segala hal. 
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3) Pola asuh permissive 

Pola asuh permissive, Maccoby & Martin (Taganing, 

2008) membagi pola asuh ini menjadi dua: neglectful parenting 

dan indulgent parenting. Pola asuh yang neglectful yaitu bila 

orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak (tidak 

peduli). Pola asuh ini menghasilkan anak-anak yang kurang 

memiliki kompetensi sosial terutama karena adanya 

kecenderungan kontrol diri yang kurang. Pola asuh yang 

indulgent yaitu bila orang tua sangat terlibat dalam kehidupan 

anak, namun hanya memberikan kontrol dan tuntutan yang 

sangat minim (selalu menuruti atau terlalu membebaskan) 

sehingga dapat mengakibatkan kompetensi sosial yang tidak 

kuat karena umumnya anak kurang mampu untuk melakukan 

kontrol diri dan menggunakan kebebasannya tanpa rasa 

tanggung jawab serta memaksakan kehendaknya. Ciri- ciri pola 

asuh permissive yaitu: Kontrol orang tua kurang, bersifat 

longgar atau bebas, anak kurang dibimbing dalam mengatur 

dirinya,hampir tidak menggunakan hukuman, anak diijinkan 

membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya 

sendiri. 

Karakteristik anak berdasarkan pola asuh ini yaitu: 

impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau 

menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara 
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sosial. Anak dengan pola asuh permissive cenderung merasa 

bahwa selalu ada orang tua yang akan melindunginya. Anak 

akan selalu bergantung pada orang tuanya (tidak mandiri) 

sehingga rasa percaya diri dan sikap sosial anak akan kurang 

matang.  

5. Frustasi 

Widyastuti (2014:121) menyatakan bahwa frustasi adalah 

keadaan kejiwaan tertentu yang timbul pada diri seseorang manakala 

berada dalam situasi dimana kebutuhan tidak terpenuhi atau kehendak 

tidak terpuaskan atau tujuan tidak tercapai. Frustasi ialah keadaan batin 

seseorang, ketidak seimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas 

karena hasrat/dorongan yang tidak dapat terpenuhi (Purwanto, 2010:127). 

Frustasi ialah keadaan dimana satu kebutuhan tidak bisa dipenuhi, tujuan 

tidak bisa tercapai. Frustasi juga bisa menimbulkan situasi yang 

menguntungkan (positif) dan sebaliknya juga mengakibatkan timbulnya 

situasi yang destruktif merusak (negatif). Frustasi dengan demikian bisa 

memunculkan reaksi frustasi tertentu yang sifatnya bisanegatif dan 

positif. Frustrasi berasal dari bahasa Latin frustratio, yaitu perasaan 

kecewa atau jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan.  

Frustasi dapat diartikan juga sebagai keadaan terhambat dalam 

mencapai suatu tujuan. Frustasi merupakan suatu keadaan ketegangan 

yang tak menyenangkan, dipenuhi perasaan dan aktivitas simpatetis yang 

semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. 
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Frustrasi dapat berasal dari dalam (internal) atau dari luar diri (eksternal) 

seseorang yang mengalaminya. Sumber yang berasal dari dalam 

termasuk kekurangan diri sendiri seperti kurangnya rasa percaya diri atau 

ketakutan pada situasi sosial yang menghalangi pencapaian tujuan. 

Konflik juga dapat menjadi sumber internal dari frustrasi saat seseorang 

mempunyai beberapa tujuan yang saling berinterferensi satu sama lain. 

Reaksi-reaksi frustasi yang sifatnya Positif (Ardani, 2007) 

a. Mobilitas dan penambahan aktifitas rintangan dalam usahanya, maka 

terjadilah pemanggilan rangsangan untuk memperbesar energi, 

potensi, kapasitas, sarana, keuletan dan keberanian untuk mengatasi 

semua kesulitan. Frustasi tersebut dengan demikian menjadi stimulus 

untuk memobilisir segenap energi dan tenaga hingga mampu 

menembus setiap rintangan. 

b. Berfikir secara mendalam disertai dengan wawasan jernih 

Setiap frustasi memang memberikan masalah, maka dari itu kejadian 

ini memaksa orang untuk melihat realitas dengan mengambil satu 

jarak untuk berfikir lebih objektif dan lebih mendalam agar dapat 

mencari jalan atau alternatif penyelesaian lain.  

c. Regignation (tawakal, pasrah pada Tuhan) 

Menerima situasi dan kesulitan yang dihadapi dengan sikap yang 

rasional dan sikap ilmiah. Semua ini bisa dilakukan jika kita mulai 

belajar menggunakan pola yang positif dalam menanggulangi setiap 

kesulitan sejak masih berusia sangat muda. 
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d. Membuat dinamika nyata suatu kebutuhan 

Kebutuhan-kebutuhan bisa mengalami lenyap dengan sendirinya, 

karena sudah tidak diperlukan oleh seseorang dan sudah tidak sesuai 

lagi dengan kecenderungan serta aspirasi pribadi. Misalnya seorang 

satu ide politik ekstrim, tiba-tiba menilai sikapnya tidak bermanfaat, 

karena sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan kader hidupnya yang 

baru. 

e. Kompensasi atau substitusi dari tujuan 

Kompensasi adalah usaha untuk mengimbangi kegagalan dan 

kekalahan dalam satu bidang, tapi sukses dan menang dibidang 

lainnya. Dan semua itu adalah jalan untuk menghidupkan spirit 

perjuangan yang agresif dan tidak mengenal rasa menyerah. 

f. Sublimasi 

Yaitu usaha untuk menanti kecenderungan egoistik, nafsu seks 

animalistik, dorongan-dorongan biologis primitif dan aspirasi sosial 

yang tidak sehat dalam bentuk tingkah laku terpuji yang bisa 

diterima di masyarakat. Misalnya terhambatnya nafsu seks atau 

nafsu berkuasa disalurkan di bidang seni atau olahraga lainnya. 

Reaksi-reaksi frustasi yang sifatnya negatif  

Reaksi negatif sangat merugikan pribadi. Bentuk-bentuk reaksi 

yang negatif atau penyelesaian yang tidak nyata dan tidak 

menguntungkan tersebut dikenal dengan istilah escape mechanism 

(mekanisme penghindaran atau pelarian diri) atau defence mechanism  
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(mekanisme pertahanan diri). Berbagai bentuk mekanisme tersebut 

adalah  sebagai berikut:  

a. Agresi 

Yaitu kemarahan yang meluap-luap dan mengadakan penyerangan 

kasar karena seseorang mengalami kegagalan. Biasanya ada pula 

tindakan sadistik  dan membunuh orang. Agresi ini sangat 

mengganggu fungsi intelegensi sehingga harga dirinya merosot. 

b. Regresi  

Yaitu kembalinya individu pada pola-pola primitif dan kekanak-

kanakan. Misalnya dengan jalan menjerit-jerit, menangis meraung-

raung, membanting barang, menghisap ibu jari, mengompol, pola 

tingkah laku histeris dan lain-lain. Tingkah laku diatas didorong oleh 

adanya rasa dongkol, kecewa ataupun tidak mampu memecahkan 

masalah. Tingkah laku di atas adalah ekspresi dari rasa menyerah, 

kalah, putus asa dan mental yang lemah. 

c. Fixatie  

Merupakan suatu respon individu yang selalu melakukan sesuatu 

yang bentuknya stereotipi, yaitu selalu memakai cara yang sama. 

Misalnya menyelesaikan kesulitannya dengan pola membisu, 

membenturkan kepala, berlari-lari histeris, menggedor-gedor pintu, 

memukul-mukul dada sendiri dan lain-lain. Semua itu dilakukan 

sebagai alat pencapaian tujuan, menyalurkan kedongkolan ataupun 

alat balas dendam. 
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d. Pendesakan dan komplek-komplek terdesak 

Pendesakan ialah usaha untuk menghilangkan atau menekankan 

ketidaksadaran beberapa kebutuhan, pikiran-pikiran yang jahat, 

nafsu-nafsu dan perasaan yang negatif. Karena didesak oleh keadaan 

yang tidak sadar maka terjadilah komplek-komplek terdesak yang 

sering mengganggu ketenangan batin yang berupa mimpi-mimpi 

yang menakutkan, berhalusinasi, delusi, ilusi, salah baca dan lain-

lain. 

e. Rasionalisme 

Adalah cara untuk mendorong diri secara tidak wajar atau taktik 

pembenaran diri dengan jalan membuat sesuatu yang tidak rasional 

dengan tidak menyenangkan. Misalnya seseorang yang gagal secara 

total melakukan tugas akan berkata bahwa tugas tersebut terlalu 

berat baginya karena dirinya masih muda. 

f. Proyeksi  

Proyeksi adalah usaha melemparkan atau memproyeksikan 

kelemahan sikap-sikap diri yang negatif pada orang lain. Contohnya 

orang yang sangat iri hati dengan kekayaan dan kesuksesan 

tetangganyalah yang sebenarnya iri hati pada dirinya. 

g. Tehnik anggur masam 

Usaha memberikan atribut yang jelek atau negatif pada tujuan yang 

tidak bisa dicapainya. Misalnya seseorang mahasiswa yang gagal 

menempuh ujian akan berkata bahwa soal ujian tidak sesuai dengan 

bahan yang diajarkan. 
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h. Tehnik jeruk manis 

Adalah usaha memberikan atribut-atribut yang bagus dan unggul 

pada semua kegagalan, kelemahan dan kekurangan sendiri. Misalnya 

seorang diplomat yang gagal total melakukan tugasnya akan berkata 

“inilah taktik diplomatis bertaraf internasional, mundur untuk 

merebut kemenangan”. 

i. Identifikasi  

Adalah usaha menyamakan diri sendiri dengan orang lain, misalnya 

mengidentifikasikan diri dengan bintang film tenar, profesor 

cemerlang dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk memberikan 

keputusan semu pada dirinya. 

j. Narsisme  

Adalah perasaan superior, merasa dirinya penting dan disertai 

dengan cinta diri yang patologis dan berlebih-lebihan. Orang lain 

sangat egoistis dan tidak pernah peduli pada dunia luar. 

k. Autisme 

Ialah gejala menutup diri secara total dari dunia nyata dan tidak mau 

berkomunikasi lagi dengan dunia luar yang dianggap kotor dan jahat. 

Penuh kepalsuan dan mengandung bahaya yang mengerikan. Maka 

bila tingkah laku yang demikian dijadikan pola kebiasaan akan 

mengakibatkan bertumpuknya kesulitan hidup, makin bertambahnya 

konflik-konflik batin yang kronis lalu terjadilah disintegrasi 

kepribadian (Ardani, 2007) 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Perilaku agresif merupakan segala bentuk perilaku yang dilakukan 

atas adanya dorongan tertentu untuk melukai, menyakiti ataupun merugikan 

orang lain baik secara fisik maupun verbal. Perilaku agresif dapat terjadi di 

lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. Perilaku agresif dapat ditimbulkan oleh beberapa hal seperti, 

pola asuh orang tua dalam keluarga yang kurang menyesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didiknya, kemudian rasa ketidakpuasan peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai atau bisa disebut sebagai frustasi. 

Dorongan-dorongan tersebutlah yang dapat menimbulkan peserta didik 

melakukan perilaku agresif di lingkungan sekitarnya.  

Penelitian merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Amallia Putri, 

at al (2015) dengan judul “Korelasi Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku 

Agresif Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Pontianak”. Penelitian 

tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitian diperoleh nilai rhitung yaitu -0,512 yang artinya menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi negative (berlawanan arah) antara pola asuh orang 

tua dengan perilaku agresif pada siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Pontianak. Apabila pola asuh yang diberikan orang tua semakin 

baik, maka semakin rendah perilaku agresif anak. Begitupula sebaliknya, 

apabila pola asuh yang diberikan orang tua tidak baik maka semakin 

meningkat pula perilaku agresif.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Amallia Putri, at al (2015) tersebut 

relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai Pola Asuh 

Orang Tua dengan Perilaku Agresif. Hanya saja penelitian Amallia Putri, at 

al (2015) tidak membahas variabel frustasi, kemudian penelitian dilakukan 

pada siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Pontianak dan penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu pada siswa Sekolah Dasar Negeri.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting dan sebagai arahan penalaran untuk sampai pada 

penerimaan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kerangka 

pikir dari proses penelitian ini yaitu mengenai perilaku agresif peserta didik. 

Perilaku agresif menurut Baron (Buana, 2015) adalah tingkah laku yang 

dijalankan oleh individu dengan tujuan melukai atau mencelakakan individu 

lain. Perilaku agresif adalah suatu tindakan sengaja dengan maksud 

menyerang yang dapat menyakiti seseorang baik itu fisik maupun mental. 

Bentuk-bentuk perilaku agresif yang paling tampak adalah memukul, 

berkelahi, mengejek, berteriak, tidak mau mengikuti perintah atau 

permintaan, menangis atau merusak. Perilaku agresif yang terjadi pada anak, 

karena banyak faktor yang menyebabkan, memengaruhi atau memperbesar 

peluang munculnya perilaku agresif seperti pola asuh orang tua yang kurang 

sesuai dengan kebutuhan anak yang menyebabkan anak menjadi frustasi 
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karena keinginan dan kebutuhan perkembangan psikologis maupun sosialnya 

tidak terpenuhi. Seorang anak yang frustasi akibat pola asuh orang tua yang 

kurang sesuai dapat memicu timbulnya perilaku agresif anak di luar 

lingkungan keluarga, seperti terjadi di lingkungan sekolah ataupun 

lingkungan sosialnya. Sehingga dari penjelasan tersebut peneliti dapat 

menggambarkan pengaruh variabel Persepsi Pola Asuh (X1), Frustasi (X2) 

terhadap Perilaku Agresif (Y). Keterhubungan antar variabel tersebut dapat 

digambarkan melalui bagan seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : Persepsi Pola Asuh 

X2 : Frustasi 

Y : Perilaku Agresif 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah 

rumusan masalah dan kerangka pikir dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Dengan demikian, dapat diambil suatu rumusan hipotesis dalam 

penelitian ini: 

X1 

X2 

Y 
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1. Persepsi pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perilaku agresif 

peserta didik di sekolah dasar negeri. 

2. Frustasi berpengaruh terhadap perilaku agresif peserta didik di sekolah 

dasar negeri. 

3. Persepsi pola asuh dan frustasi berpengaruh terhadap perilaku agresif 

peserta didik di sekolah dasar negeri. 
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