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Abstraksi 
 

PERILAKU AGRESI SISWA DITINJAU DARI POLA ASUH DEMOKRATIS 

PADA ORANG TUA TUNGGAL ( SINGLE PARENT ) 

 
Titik Widiasworo 

 

Drs. Soleh Amini Yahman, M.Si 
 
 

Fenomena merebaknya perilaku agresi yang terjadi saat ini merupakan suatu masalah 

yang perlu untuk diteliti. Dalam penelitian ini   penyebab timbulnya perilaku agresi lebih 

difokuskan pada pola asuh demokratis pada orang tua tunggal (single parent). Apakah pola 

asuh demokratis pada orang tua tunggal (single parent) berkontribusi bagi tindakan atau 

perilaku anak untuk menjadi agresi ataukah tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara pola asuh demokratis pada orang tua tunggal (single parent) dengan perilaku 

agresi siswa.Teknik sampling yang digunakan dalam memperoleh sampel adalah Purposive 

Incidental Non Random Sampling dengan subjek sebanyak 61 siswa SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. Alat ukur yang digunakan adalah skala pola asuh demokratis dan skala perilaku 

agresi. Hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson 

diperoleh (r) sebesar -0,328 dengan p<0,01, yaitu ada hubungan negatif antara pola asuh 

demokratis pada orang tua tunggal (single parent) dengan perilaku agresi siswa. Sumbangan 

efektif variabel pola asuh demokratis orang tua tunggal (single parent) bagi perilaku agresi 

siswa sebesar 10,7 %, yang berarti bahwa pola asuh demokratis pada orang tua tunggal (single 

parent) mempunyai peran untuk mempengaruhi perilaku agresi siswa sebesar 10,7 %. 

Kesimpulan yang diperoleh yaitu hubungan atau peranan pola asuh demokratis pada orang tua 

tunggal (single parent) yang sangat signifikan terhadap perilaku agresi siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tingkat pola asuh demokratis pada orang tua tunggal (single 

parent) di wilayah Sukoharjo tergolong rendah,   dan tingkat perilaku agresi siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini tergolong rendah. 

 
Kata Kunci: pola asuh demokratis, orang tua tunggal, perilaku agresi 
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PENDAHULUAN 
 

 

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. 

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 masa depan, (5) masalah sosial 

dimana pada masa ini perhatian remaja 

terhadap kedudukannya dalam masyarakat 

sangat besar, remaja ingin selalu diterima 

oleh kawan-kawannya. 

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). 

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. 

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 
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orang   tua   tidak   lagi   menjadi   pemberi 

penyelesaian dan pembuat keputusan. 

Banyak anak-anak yang broken home 

menjadi tertutup, sulit diatur dan menjadi 

anti sosial. Prestasi mereka juga cenderung 

menurun bahkan anak tersebut menarik diri 

dari lingkungannya dan lebih banyak 

menyendiri. Selain itu anak tersebut 

memiliki kecenderungan tidak mau 

mengikuti aturan yang diberikan orang tua. 

Peran keluarga terutama orang tua sangat 

penting dalam perkembangan dan 

pertumbuhan terutama pada masa remaja. 

Orang tunggal (single parent) 

diakibatkan  beberapa  faktor,  yaitu 

pasangan meninggal dunia, perceraian, 

hamil diluar nikah atau adopsi anak. Orang 

tua  tunggal  yang  memiliki  anak  remaja 

harus dapat membagi waktu dan berperan 

ganda dalam mengasuh anak, agar anak 

mendapatkan kasih sayang, perhatian, rasa 

aman,   dan   kebutuhan   yang   berkaitan 

dengan materi. Remaja yang tidak siap 

kehilangan salah satu orang tuanya akan 

menjadi pemarah, mudah tersinggung, suka 

menyendiri, agresif, kesepian, dan frustrasi. 

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). 
 

Perilaku Agresi Siswa 
 

Murray (Mutadin, 2002);  Baron & 

Richardson (Krahe, 2005) ; Hawadi dan 

Akbar (Sinuraya, 2009) berpendapat bahwa 

perilaku agresi siswa adalah tingkah laku 

kekerasan yang ditunjukkan untuk melukai 

atau mencelakakan individu yang lain 

ataupun  obyek  lain  yang  tidak 

menginginkan datangnya tingkah laku 

tersebut,  yang  dilakukan  secara  fisik 

maupun  verbal  sehingga  dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan bagi. 

Koeswara (2007) menyatakan 

kecenderungan perilaku agresi dapat 

dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor 

internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor 

internal meliputi : frustasi, stress, usia 

remaja, dan jenis kelamin. Selanjutnya 

faktor eksternal, meliputi : pendidikan, 

alkohol dan obat-obatan, suhu udara,   dan 

tempat tinggal atau rumah. 

Menurut Martono dan Joewana (2006), 

ada faktor-faktor penyebab timbulnya 

perilaku agresi, antara lain : (a) faktor 

pribadi, remaja dituntut menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. (b) faktor 

lingkungan  keluarga,  merupakan 

lingkungan pendidikan yang utama dan 

pertama bagi anak. (c) faktor lingkungan 

kelompok sebaya, jika kondisi di rumah 

kurang menunjang, anak mencari perhatian 
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dan indentitas diri diluar. (d) faktor 

lingkungan sekolah, kondisi sekolah yang 

tidak menarik, menyebabkan anak cepat 

bosan. (e) faktor lingkungan masyarakat, 

kondisi sosial ekonomi penyebab 

meningkatnya budaya kekerasan. 

Pola Asuh Demokratis Pada Orang Tua 
 

Tunggal 
 

Endahwati (2002); Salaf (2009); 

Santrock  (2002);     Baumrid  (Kurniawati, 

2006) berpendapat bahwa pengertian pola 

asuh demokratis orang tua tunggal adalah 

pola   asuh   orang   tua   yang   menerima, 

terbuka dan pengertian terhadap anak 

dengan kebebasan yang terkontrol serta 

bertanggung   jawab   kepada   diri   sendiri. 

Anak ditempatkan sebagaimana mestinya, 

sehingga kemampuan sosial anak akan 

semakin baik dan berkembang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

asuh demokratis, menurut Balson (1993), 

antara lain yaitu :orang tua yang bercerai, 

orang tua menjanda atau menduda, dan 

bentuk lain dari keluarga yang berorang tua 

tunggal (orang tua angkat). 

Watson (Windiyastati, 2001) 

mengatakan bahwa faktor- faktor yang 

mempengaruhi  pola  asuh  demokratis 

adalah : (a) faktor nilai yang dianut orang 

tua, (b) faktor kepribadian, (c) faktor sosial 

ekonomi, (d) faktor tingkat pendidikan. 

 
 

 
METODE PENELITIAN 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah 

perilaku agresi siswa dan pola asuh 

demokratis. Subjek dalam penelitian ini 

adalah   siswa   SMK   Muhammadiyah   1 

Sukoharjo  yang berjumlah  61  orang. 

Bentuk sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sample, yaitu sampel atau subjek 

penelitian yang diambil berdasarkan 

karakteristik   atau   kriteria   tertentu   yang 

lebih dulu ditentukan oleh peneliti. Subjek 

yang akan diteliti merupakan siswa yang 

memiliki orang tua tunggal (single parent) 

dan bukan siswa yang memiliki orang tua 

lengkap. Alat ukur yang digunakan berupa 

skala yaitu skala perilaku agresi dan skala 

pola asuh demokratis. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis statistik, 

alasan  digunakannya  analisis  statistik 

adalah karena statistik dapat menunjukkan 

kesimpulan penelitian. Teknik    analisis 

statistik dengan menggunakan analisis 

korelasi Product Moment. Perhitungan 

analisis  dengan  bantuan  komputer  paket 

Seri Program Statistik (SPS-2000 edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson  diperoleh (r)  sebesar  -0,328 

dengan p<0,01, yang berarti ada hubungan 

negatif antara antara pola asuh demokratis 

pada orang tua tunggal (single parent) 

dengan  perilaku  agresi  pada  siswa,  yaitu 
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pola   asuh   demokratis   pada   orang   tua 

tunggal  (single  parent)  tinggi  maka 

semakin   rendah   tingkat   perilaku   agresi 

pada  siswa,  sebaliknya  pola  asuh 

demokratis pada orang tua tunggal (single 

parent) rendah maka semakin tinggi tingkat 

perilaku agresi pada siswa. 

Sumbangan  efektif variabel  pola  asuh 

demokratis pada orang tua tunggal (single 

parent) terhadap perilaku agresi pada siswa 

sebesar 10,7%, yang ditunjukkan oleh 

koefisien determinan (r²) = 0,107, yang 

berarti pola asuh demokratis pada orang tua 

tunggal (single parent) mempunyai 

kontribusi untuk mempengaruhi perilaku 

agresi siswa sebesar 10,7% dan masih ada 

89,3% faktor lain yang mempengaruhi 

perilaku  agresi  siswa  diluar  faktor  pola 

asuh demokratis pada orang tua tunggal 

(single parent). 

Sesuai dengan teori dari Martono dan 

Joewana (2006) bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku agresi pada 

siswa yaitu faktor pribadi, dimana siswa 

dituntut menyesuaikan diri dengan 

lingkungan tempat tinggalnya, baik di 

rumah,  sekolah  maupun  masyarakat.  Di 

lain pihak, anak harus mengembangkan 

identitas   diri   secara   positif,   dan   harus 

beralih dari reaksi kekanak-kanakan ke 

pertimbangan yang lebih rasional dan 

dewasa. Oleh karena itu, siswa perlu 

memiliki  pedoman  tata  nilai  yang  jelas. 

 

Jika tidak, akan terjadi kekaburan nilai. 

Apalagi jika tidak ada tokoh yang dapat 

dijadikan panutan serta norma-norma 

masyarakat yang kabur dan tidak jelas. 

Selain itu Martono dan Joewana (2006) 

juga menambahkan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku agresi pada siswa 

adalah karena faktor lingkungan keluarga, 

kelompok sebaya, sekolah maupun 

masyarakat. Keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan yang utama dan 

pertama bagi anak. Jika kondisi di rumah 

kurang menunjang, anak mencari perhatian 

dan indentitas diri diluar, dimana pengaruh 

kelompok sebaya sangat besar. Pada 

lingkungan sekolah yang tidak menarik, 

anak menyalurkan rasa tidak puasnya 

dengan meninggalkan sekolah atau 

membolos  dan  bergabung  dengan 

kelompok anak-anak yang tidak sekolah, 

yang pekerjaannya hanya berkeliaran tanpa 

tujuan yang jelas. 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan (1) Peran 

pola   asuh   demokratis   pada   orang   tua 

tunggal (single parent) sangat signifikan 

terhadap perilaku agresi siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo. (2) 

Sumbangan efektif atau peranan pola asuh 

demokratis pada orang tua tunggal (single 
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parent) terhadap perilaku agresi siswa 

sebesar 10,7 %. (3) Tingkat pola asuh 

demokratis pada orang tua tunggal (single 

parent) di wilayah Sukoharjo tergolong 

rendah,  dantingkat perilaku agresi siswa di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini 

tergolong rendah. 
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