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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan kelompok yang sangat berpotensi untuk bertindak 

agresif. Remaja yang sedang berada dalam masa transisi yang banyak 

menimbulkan konflik, frustasi dan tekanan-tekanan, sehingga kemungkinan besar 

akan mudah bertindak agresif. Sebagai lembaga pertama dan utama dalam 

melaksanakan proses sosialisasi keluarga terutama orang tua single parent 

diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar semua kebutuhan anak 

dapat terpenuhi sehingga tidak menimbulkan tekanan-tekanan dan frustasi.  

Masa remaja merupakan masa yang penuh konflik, karena masa ini adalah 

periode perubahan dimana terjadi perubahan tubuh, pola perilaku dan peran yang 

diharapkan oleh kelompok sosial, serta merupakan masa pencarian identitas untuk 

mengangkat diri sendiri sebagai individu. Perubahan-perubahan tersebut bagi 

remaja kadang-kadang merupakan situasi yang tidak menyenangkan dan sering 

menimbulkan masalah. Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut suatu 

penyelesaian agar tidak menjadi beban yang dapat menganggu perkembangan 

selanjutnya (Hurlock, 1997).  

Daradjat (2000), mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi oleh 

remaja adalah: (1) masalah yang menyangkut pertumbuhan jasmani, (2) masalah 

hubungan dengan orang tua yang disebabkan karena kurangnya pengertian orang 

tua terhadap pertumbuhan yang dihadapi anak, (3) masalah agama, (4) masalah 
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masa depan, (5) masalah sosial dimana pada masa ini perhatian remaja terhadap 

kedudukannya dalam masyarakat sangat besar, remaja ingin selalu diterima oleh 

kawan-kawannya.  

Masalah sosial, akademik dan psikologis merupakan masalah yang sering 

muncul dan menyita perhatian yang besar bagi remaja. Contoh nyata yang sering 

terjadi adalah maraknya perkelahian antar pelajar yang disebabkan karena 

masalah sepele, remaja yang melakukan bunuh diri karena terjadi konflik dengan 

pacar, teman atau orang-orang disekitarnya, remaja yang mengalami stress karena 

prestasinya yang berkurang, kemudian lari ke narkoba dan minuman keras, dan 

pergaulan seks bebas serta masih banyak kasus lain yang melibatkan masa remaja 

(Suparmi, 2006).  

Di Semarang, 12 pelajar SMK ditangkap karena terlibat tawuran dan 

melakukan pelemparan terhadap bus di Jalan Pandanaran Semarang. Di 

Palembang seorang pelajar SMP mencuri sepeda motor karena ingin memilikinya 

dan memakai kendaraan tersebut untuk menyamai teman-temannya yang telah 

memilikinya. Beberapa siswa SMK di Sukoharjo yang terjebak dalam masalah 

seperti perkelahian, hamil diluar nikah, siswa yang membawa senjata tajam dan 

siswa yang sering membolos sekolah, akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah 

karena dianggap sudah mengganggu proses belajar mengajar di sekolah (Karim, 

2007).  

Menurut Antamini (1998) masalah pokok yang sangat menonjol pada 

siswa adalah kaburnya nilai-nilai moral dimata generasi muda. Anak dihadapkan 

kepada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang sulit 
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dipahami menurut pemikiran anak. Anak binggung untuk memilih mana yang 

baik untuk dirinya. Hal ini tampak jelas pada anak yang hidup di kota-kota besar 

yang mencoba mengembangkan diri ke arah kehidupan yang modern, dimana 

berkecamuk beraneka ragam budaya asing yang masuk. Akibatnya anak memiliki 

resiko tinggi untuk terlibat dalam berbagai tindakan kenakalan, seperti narkoba, 

minuman-minuman keras, atau perilaku agresi.  

Ginting (2009), dalam blog pribadinya mengatakan bahwa masa remaja 

merupakan periode tumbuh kembang anak yang sangat perlu diperhatikan dalam 

membentuk karakter sikap prilaku sesuai dengan konsep dirinya di kemudian hari. 

Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga melalui pola asuh orang tua secara kuat 

sangat mempengaruhi tingkat perkembangan individu dalam pencapaian 

kesuksesan atau kegagalan dalam pergaulan dalam masyarakat.  

Hasil penelitian Faturochman dkk. (1995) disebutkan beberapa peristiwa 

seperti perkelahian, bahkan penganiayaan berat antar siswa di dalam kelas pada 

waktu pelajaran berlangsung akhir-akhir ini semakin sering. Selanjutnya 

dikatakan bahwa salah satu penyebab utama dari perilaku negatif antisosial itu 

adalah kemampuan siswa yang terbatas dalam menghadapi masalah-masalah 

sosial. Mereka melakukan itu karena tidak tahu cara mengatasi konflik tersebut.  

Menurut Abidin (2005) agresi mempunyai beberapa karakteristik. 

Karakteristik yang pertama, agresi merupakan tingkah laku yang bersifat 

membahayakan, menyakitkan, dan melukai orang lain. Karakteristik yang kedua, 

agresi merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan seseorang dengan maksud 

untuk melukai, menyakiti, dan membahayakan orang lain atau dengan kata lain 
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dilakukan dengan sengaja. Karakteristik yang ketiga, agresi tidak hanya dilakukan 

untuk melukai korban secara fisik, tetapi juga secara psikis (psikologis), misalnya 

melalui kegiatan yang menghina atau menyalahkan.  

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi perilaku agresi seorang 

remaja adalah pola pengasuhan orang tua. Menurut Gordon (2000) remaja yang di 

asuh oleh orang tua yang demokratis lebih mampu menyelesaikan masalahnya 

dengan baik karena didalam keluarga yang demokratis, orang tua mampu menjadi 

model yang baik bagi remaja. Remaja dilibatkan dan dilatih bagaimana 

menggunakan pemecahan masalah untuk menetapkan aturan-aturan keluarga, 

merencanakan kegiatan dirumah serta memecahkan semua konflik sehingga para 

remaja mempunyai pengalaman apabila orang tua tidak lagi menjadi pemberi 

penyelesaian dan pembuat keputusan.  

Fenomena yang terjadi, orang tua memberi pengarahan dan bimbingan 

saja untuk menyampaikan sejumlah alternatif penyelesaian masalah kepada anak 

tanpa adanya kontrol terhadap sikap anak. Pembentukan sikap memang penting, 

tetapi karena intelektual selalu diutamakan oleh orang tua maka segi-segi lain 

kurang mendapat perhatian. Sebagai contoh; seorang pelajar mengerjakan tugas 

atau pekerjaan akademik sehari-hari tidak lepas dari kesulitan-kesulitan. Kesulitan 

tersebut dapat menimbulkan dan mengganggu emosi serta dapat mempengaruhi 

mental remaja. Individu yang terjebak dalam keadaan ini akan kesulitan untuk 

menyerap informasi dengan efisien, sehingga masalah sulit untuk diselesaikan dan 

dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan remaja sendiri, seperti 
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membolos, nilai yang kurang, perkelahian dan melakukan tindakan yang dapat 

menyebabkan dirinya terluka, dan sebagainya (Basri, 2004). 

Menurut artikel yang di ungkapkan oleh Hastuti (2011) pada awal Februari 

2011 termuat dalam Koran Harian Jawa Pos (2011) terjadi di wilayah 

Mojosonggo Surakarta juga diberitakan penganiayaan yang dilakukan dua remaja 

siswa sekolah terhadap salah satu temannya dengan alasan yang sepele, yaitu 

karena korban menggeberkan motornya dihadapan pelaku. Pemberitaan lain 

melalui televise atau internet mengenai aksi-aksi kekerasan pada kalangan pelajar 

menunjukkan hal yang sudah terlalu sering disaksikan, bahkan cenderung 

dianggap biasa. Pelaku-pelaku tindakan aksi ini bahkan sudah mulai dilakukan 

oleh siswa-siswa ditingkat SD dan SLTP/SMP.  

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak dan tempat anak 

mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta rasa aman. Orang tua mempunyai 

peran yang  penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan spritual 

anaknya seperti memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar agar anak 

tidak tertekan, mengajarkan kepada anak tentang dasar-dasar pola hidup pergaulan 

yang benar, memberikan contoh perilaku yang baik dan pantas bagi anak-

anaknya. Hal ini disebabkan orang tua khususnya, dalam ruang lingkup keluarga 

merupakan media awal dari satu proses sosialisasi, sehingga dalam proses 

sosialisasi tersebut orang tua mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak-

anaknya menjadi pribadi yang baik. Dalam hal ini, orang tua yang dimaksud 

tentunya adalah ayah dan ibu. 
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Pada dasarnya, orang tua yang lengkap memang memiliki keuntungan 

dibanding orang tua tunggal, yaitu bisa berbagi dan menyediakan kondisi yang 

harmonis bagi perkembangan anak mereka. Sebagian kita harus mengalami 

menjadi orangtua tunggal oleh berbagai sebab. Ada yang karena pasangan 

meninggal dunia, bercerai, atau karena kehamilan di luar nikah. Ada pula yang 

menjadi orangtua tunggal karena pilihan hidup untuk mengadopsi anak sebelum 

menikah ataupun setelah ditinggal pasangan.  

Istilah ”single parent” atau orang tua tunggal mungkin sudah tidak asing 

lagi di telinga masyarakat Barat modern. Bahkan penyandang istilah ini sudah 

dijadikan salah satu subyek survei kependudukan, penelitian, dan kajian. Namun 

di Indonesia, “orang tua tunggal” masih terbatas dalam wacana meskipun 

fenomena kecenderungannya di tengah masyarakat sudah bisa dirasakan bahkan 

ditemukan. Alhasil, di Indonesia, data mengenai orang tua yang membesarkan dan 

mengasuh anaknya tanpa pasangan sangat minim.  

Menurut Merry Magdalena (2010) yang menyatakan bahwa kaum 

perempuan adalah pihak yang akan paling banyak menanggung beban pengasuhan 

anak dalam kasus orang tua tunggal, baik itu karena pasangan yang tidak 

bertanggung jawab, perceraian, ataupun kematian. Amat jarang para laki-laki 

mengambil tanggung jawab seperti itu. Biasanya mereka menyerahkan 

pengasuhan anak mereka kepada orang tua mereka, kakek atau nenek si anak, 

mertua mereka, atau pengasuh. Tapi tidak demikian halnya dengan kaum 

perempuan. Mereka lebih berani mengambil risiko dan tangguh menjalani peran 

sebagai kepala keluarga yang menafkahi anak sekaligus ibu rumah tangga yang 
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mengasuh anak. Jika ada pepatah mengatakan ”kasih ibu sepanjang jalan”, maka 

tak salah jika pepatah itu sedikit ditambahkan menjadi ”kasih ibu tunggal 

sepanjang jalan berliku”. Sebab menjadi orang tua lengkap saja tidak mudah 

apalagi menjadi orang tua tunggal, di Indonesia khususnya, perempuan yang 

menjadi orang tua tunggal akan menghadapi risiko sosial untuk digosipkan, 

dikucilkan, hingga didiskriminasikan oleh lingkungannya.  

Perpisahan dengan anggota keluarga baik melalui perceraian maupun 

kematian adalah hal yang sulit, bagi orang dewasa dan anak. Terutama bagi anak, 

kehilangan orang tua dapat mengakibatkan gangguan dalam perkembangannya. 

Bagi anak yang tiba-tiba mendapatkan orang tuanya tidak lengkap lagi. Anak 

yang belum siap menghadapi rasa kehilangan salah satu orang tuanya akan 

terpukul, dan kemungkinan besar berubah tingkah lakunya. Ada yang menjadi 

pemarah, ada yang suka melamun, mudah tersinggung, atau suka menyendiri 

(Aqsyaluddin, 2007).  

Anak akan menjadi agresif, kesepian, frustrasi, bahkan mungkin bunuh 

diri. Kondisi seperti itu sangat rentan terjadi pada anak dengan kondisi keluarga 

single parent. Maka orang tua perlu berkomunikasi dengan anak, agar dia tidak 

merasa kesepian. Orang tua mendengarkan cerita anak, dan sebaliknya orang tua 

juga menceritakan apa yang sedang dia alami. Jadikan anak sebagai sahabat, agar 

masing-masing pihak saling mengerti dan memahami situasi yang dialami.  

Dari paparan yang telah diuraikan diatas bahwa peran keluarga terutama 

orang tua sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan terutama pada 

masa remaja. Melalui pola asuh demokratis orang tua tunggal, remaja akan mulai 
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belajar mengenai pemahaman diri, rasa percaya dan konsep diri, karena orang tua 

berperan dalam menentukan ada tidaknya kesempatan anak untuk dapat 

mengembangkan dirinya. Remaja yang tidak siap kehilangan salah satu orang 

tuanya akan menjadi pemarah, mudah tersinggung, suka menyendiri, agresif, 

kesepian, dan frustrasi. Pola asuh dan keluarga diyakini mempunyai peran dalam 

membentuk perilaku bahkan hingga seorang individu mencapai dewasa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan suatu 

permasalahan, yaitu Apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis orang tua 

tunggal (single parent) dengan perilaku agresi siswa?. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul penelitian : Perilaku Agresi Siswa Ditinjau Dari Pola Asuh 

Demokratis Pada Orang Tua Tunggal (Single Parent).  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola asuh demokratis orang tua 

tunggal (single parent) dengan perilaku agresi siswa. 

2. Mengetahui kontribusi antara pola asuh demokratis pada orang tua tunggal 

(single parent) dengan perilaku agresi siswa.  

3. Mengetahui kategori pola asuh demokratis menurut siswa dan perilaku agresi 

siswa.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi pada siswa serta 

dapat digunakan untuk preventif terhadap perilaku agresi siswa dengan 

meningkatkan pola asuh orang tua dalam keluarga. 

2. Bagi pimpinan sekolah, sebagai Kepala Sekolah di tingkat pendidikan 

semakin meningkatkan dalam memberikan pengawasan pada anak-anak yang 

memiliki orang tua tunggal (single parent), memberikan penyuluhan kepada 

siswa khususnya mengenai perilaku agresi dan bahaya yang ditimbulkan.  

3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk dapat 

menjalankan perannya dalam keluarga sehingga dapat mencegah atau 

mengurangi terjadinya perilaku agresi. 

4. Bagi penelitian selanjutnya yang terarah dengan masalah yang sama, dapat 

digunakan sebagai perbandingan, pedoman atau referensi melakukan analisa 

dalam penelitian yang akan datang agar menambah wawasan yang sudah ada 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 


