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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

      Pada saat ini kekerasan remaja masih menjadi masalah kesehatan masyarakat 

yang serius. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan remaja  yang 

semakin meningkat, kekerasan remaja termasuk perilaku agresif (seperti 

pelecehan verbal, pelecehan seksual, intimidasi, memukul, menampar, atau 

pertempuran) yang umumnya tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian, 

tetapi memiliki konsekuensi yang signifikan pada kesehatan remaja (Wijaya, 

2014). 

      Perilaku agresif ini merupakan hal yang sangat rawan bagi kesehatan 

reproduksi remaja, karena akan membawa akibat yang sangat buruk dan 

merugikan masa depan remaja terkait dengan tindakan-tindakan kekerasan seksual 

seperti memukul sistem organ reproduksi, pemerkosaan, pelecehan dan transaksi 

seks komersial  (Rokhmah, 2015). 

      Masa remaja merupakan masa seseorang sedang mengalami saat krisis. Hal 

ini, dikarenakan remaja akan menuju ke masa dewasa. Masa tersebut, remaja 

dalam keadaan labil dan emosional. Proses perkembangan yang serba sulit dan 

masa-masa yang membingungkan dirinya, remaja membutuhkan pengertian dan 

bantuan dari orang yang dicintai dan dekat dengan dirinya terutama orangtua atau 

keluarganya. Masa krisis pada remaja diwarnai oleh konflik-konflik internal, 

pemikiran kritis, perasaan yang mudah tersinggung, cita-cita dan kemauan yang 
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tinggi tetapi sukar untuk diraih sehingga ia merasa frustrasi. Perasaan tersebut 

remaja akan lebih mudah marah dan berperilaku agresif (Rahayuningsih, 2013). 

      Perilaku agresif dapat membahayakan remaja itu sendiri atau orang lain, 

karena biasanya perilaku ini ditujukkan untuk menyerang, menyakiti atau 

melawan orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Perilaku agresif bisa 

berbentuk pukulan, tendangan, perilaku fisik lainya, atau secara verbal berbentuk 

cercaan, makian ejekan, bantahan dan semacamnya. Akibat lain dari perilaku 

agresif ini adalah timbulnya berbagai permasalahan psikologi yaitu perasaan tidak 

aman, takut dan cemas bagi remaja itu sendiri dan orang yang berada di sekitarnya 

(Kawuryan, dkk, 2012). 

      Perilaku agresif dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor biologis, faktor 

psikologis dan faktor lingkungan. Pertama faktor biologis meliputi gen atau 

keturunan, sistem otak, kimia darah dan jenis kelamin. Kedua faktor psikologis 

meliputi frustasi, sistem saraf otak dan sifat. Sedangkan yang ketiga faktor 

lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan 

lingkungan sosial budaya (Agrani, dkk, 2014). 

      Perilaku agresif pada remaja yang tidak dapat dikontrol cenderung dapat 

memicu munculnya kriminalitas. Seperti yang banyak diberitakan diberbagai 

media, banyak remaja dan anak di bawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, 

free sex, tawuran, pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat (Sabarisman, dkk,  

2015).  
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      Data Badan Sensus Amerika dalam (Sabarisman Muslim, dkk, 2015) 

menyatakan bahwa 60 persen dari populasi remaja terpapar tindakan kekerasan 

baik yang dilakukan oleh mereka sendiri ataupun oleh orang lain seperti 

pemerkosaan, tindak kekerasan dan sebagainya. Sedangkan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap 

tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang 

sifnifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 

ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus (KPAI, 2015) 

      Berdasarkan data pengaduan mengenai kasus anak yang diperoleh di Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kalbar) terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, kasus kekerasan fisik pada  tahun 2014 sebesar 11 kasus , tahun 

2015 sebesar 11 kasus. Sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2016 

sudah terdapat 13 kasus Untuk kasus kekerasan seksual pada tahun 2014 terjadi 

sebanyak 20 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 20 kasus dan sejak bulan 

Januari sampai dengan bulan November tahun 2016 telah terjadi sebanyak 22 

kasus (KPAID Kalbar, 2016). 

      Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Mempawah 

menunjukan bahwa untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten 

Mempawah  mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 terjadi 26 

kasus, tahun 2014 sebanyak 21 kasus dan terus mengalami peningkatan pada 

tahun 2015 sebanyak menjadi 28 kasus (KPAID Kab Mempawah). 

      Peningkatan kasus kekerasan remaja yang semakin meningkat juga merupakan 

akibat dari kurangnya pemenuhan kebutuhan psikis dari lingkungannya, sehingga 



 
 

4 
 

mengakibatkan remaja menjadi rentan untuk terlibat pada kasus kasus 

kriminalitas. Selain itu, faktor lain yang menjadi sebab meningkatnya kasus 

kriminalitas remaja adalah ketidakmampuan remaja untuk menjalankan norma di 

masyarakat dan menjalin interaksi sosial yang baik dengan lingkungannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saputri (2011) menyatakan bahwa 

semakin remaja mampu berinteraksi sosial dengan baik, maka akan semakin 

rendah perilaku agresifnya. Sebaliknya semakin remaja tidak mampu berinteraksi 

sosial dengan baik, maka akan semakin tinggi perilaku agresif yang dilakukan 

oleh remaja.  

      Kehidupan masa remaja memang diliputi oleh keadaan-keadaan yang 

memungkinkan timbulnya ketegangan atau gangguan emosional dan gangguan ini 

dapat mengakibatkan emosi remaja menjadi tidak stabil. Puncak dari 

perkembangan emosi adalah kematangan emosi yang merupakan nilai-nilai dasar 

pribadi. Apabila remaja tidak berhasil mengatasi situasi kritis dan terlalu 

mengikuti gejolak emosi, maka besar kemungkinan akan terperangkap masuk ke 

jalan yang salah, seseorang yang melakukan perilaku agresi juga dipengaruhi oleh 

kematangan emosi (Sinarta, 2015).  

      Berdasarkan penelitian Rahayu (2008) menyatakan bahwa Individu yang 

belum stabil dan kurang matang emosinya dapat lebih mudah muncul perilaku 

agresifnya dari pada yang telah matang emosinya. Individu dengan tingkat 

kematangan emosional tinggi mampu meredam dorongan agresi dan 

mengendalikan emosinya, pandai membaca perasaan orang lain, serta dapat 

memelihara hubungan baik dengan lingkungannya, sehingga apabila individu 
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memiliki kematangan emosi yang baik, maka individu tersebut mampu 

mengendalikan perilaku agresinya.  

      Faktor keluarga merupakan salah satu aspek penting terkait dengan pola 

perilaku agresif pada remaja. Pada umumnya orang tua mempunyai cara-cara 

dalam mendidik anak sesuai dengan prinsip mereka. Berdasarkan hasil penelitian 

Fortuna (2008) menyatakan bahwa ada hubungan pola asuh otoriter dengan 

perilaku agresif pada remaja. Gustina (2011) juga menyatakan, salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku agresivitas adalah pola asuh dan perilaku orang tua 

terhadap anak. pola asuh orang tua yang terlalu over protektif merupakan 

beberapa contoh yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku agresif. 

      Broken home merupakan kondisi keluarga yang tidak harmonis yang 

menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Kondisi tersebut 

menimbulkan dampak yang besar terhadap anak, terutama pada anak di masa 

transisi menuju kedewasa. Remaja yang berasal dari keluarga bercerai membentuk 

perilaku yang agresif dibandingkan dengan remaja dari keluarga yang utuh 

(Wijaya, 2012). Hasil penelitian Utami (2016) terdapat pengaruh brokenhome 

terhadap perilaku agresif anak yang dilakukan pada peserta didik kelas X IPS 

yang mempunyai perilaku agresif akibat keluarga broken home. 

      Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukan bahwa pada tahun 2013 

terjadi kasus perceraian sebanyak 324.247 kasus dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2014 sebanyak 344.237 kasus. Pada tahun 2015 ini perceraian tertinggi 

pada Provinsi Jawa Timur sebesar 87.000 kasus, di posisi kedua diikuti oleh 

Provinsi Jawa Tengah sebesar  71,2 ribu kasus (Badilag, 2015). Berdasarkan data 
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dari Pengadilan Tinggi Agama, kasus perceraian di Kalimantan Barat tahun pada 

tahun 2014 sebanyak 4.306 kasus, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

sebesar 4.678 kasus (PTA Kalbar, 2016). 

      Di Kabupaten Mempawah angka perceraian terbilang tinggi, pada tahun 2014 

terjadi sebanyak 274 kasus dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

sebanyak 325 (PA Kab Mempawah 2016). Berdasarkan data dari KUA Kabupaten 

Mempawah menunjukan bahwa kasus perceraian tertinggi terjadi di Kecamatan 

Mempawah Hilir pada tahun 2015 sebesar 42 kasus. Hal ini, di sebabkan oleh  

perselingkuhan dan KDRT, sedangkan Mempawah Timur untuk kasus 

perceraiannya sebanyak 16 kasus (KUA Kecamatan Mempawah Hilir, 2016). 

      Dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada 10 anak dari keluarga 

broken home terdapat 80% anak cenderung memiliki perilaku agresif seperti 

berkelahi, memukul, membantah orang tua dan sering mengeluarkan kata-kata 

kasar sedangkan 20% anak lainnya memiliki prilaku yang tidak cenderung agresif. 

Dari interaksi sosial 50% anak dari keluarga broken home jarang melakukan 

kontak sosial dan komunikasi mereka hanya sering mengurung diri sedangkan  

50% lainnya biasa melakukan kontak sosial sesama teman tetapi teman yang 

mengarah kearah kenakalan remaja, dari kematangan emosi anak broken home 

65% remaja melakukan sesuatu hanya karena mengikuti emosi dari pada berpikir 

terlebih dahulu dan 35% remaja lainnya mampu mengontrol emosi dan berpikir 

terlebih dahulu dalam menghadapi masalah. Dari penerapan pola asuh 70% orang 

tua menerapkan pola asuh otoriter. 
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      Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

interaksi sosial, kematangan emosi, dan pola asuh otoriter pada keluarga broken 

home terhadap perilaku agresif remaja di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten 

Mempawah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

      Masa remaja merupakan masa seseorang sedang mengalami saat krisis, 

dimana remaja tersebut cenderung lebih mudah berperilaku agresif. Hal ini, 

disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis dimana sering terjadi 

pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Remaja yang berasal dari keluarga 

bercerai lebih bermasalah pada perilakunya dari pada remaja yang berasal dari 

keluarga utuh, remaja menjadi agresif suka menyakiti dan menyerang. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh 

interaksi sosial, kematangan emosi, dan pola asuh otoriter pada keluarga broken 

home terhadap perilaku agresif remaja di Kecamatan Mempawah Hilir 

Kabupaten Mempawah. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

      Untuk mengetahui hubungan interaksi sosial, kematangan emosi, dan 

pola asuh otoriter pada keluarga broken home terhadap perilaku agresif 

remaja di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan interaksi sosial terhadap prilaku agresif 

remaja. 

2. Untuk mengetahui hubungan kematangan emosi terhadap perilaku 

agresif remaja. 

3. Untuk mengetahui hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku 

agresif remaja. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah 

       Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi dinas sosial 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa Kabupaten Mempawah agar dapat bekerjasama 

dengan sekolah dan instansi-instansi terkait untuk menurunkan angka 

kenakalan remaja di Kabupaten Mempawah. 

1.4.2 Bagi  Kecamatan Mempawah Hilir 

      Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada kecamatan 

Mempawah Timur agar dapat bekerja sama dengan Dinas sosial 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa untuk menurunkan angka kenakalan remaja yang 

meningkat setiap tahunnya serta kecamatan Mempawah Hilir dapat 

memberikan pemahaman dan pemberdayaan  pada remaja agar dapat 

terhindar dari kenakalan remaja. 
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1.4.3 Bagi  Orang Tua 

      Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada 

masyarakat khususnya orang tua sebagai bahan acuan dan sebagai wacana 

untuk mendidik dan mengarahkan anaknya agar lebih baik kearah masa 

depan yang cerah. 

1.4.4  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya sehingga dapat meningkatkan 

kualitas penelitian di masa yang akan datang. 
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I.5 Keaslian Penelitian  

 

Tabel I.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Peneliti Metode Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

1. Ervina 

Midya 

Saputri 

2014 Hubungan 

Interaksi 

Sosial dan 

Keharmonisan 

Keluarga 

dengan 

Perilaku 

Agresif pada 

Siswa kelas X 

SMK Negri 1 

Baureno 

Bojonegoro 

Penelitian 

Kuantitatif 

Semakin 

remaja 

mampu 

berinteraksi 

sosial dengan 

baik, maka 

akan 

semakin 

rendah 

perilaku 

agresifnya. 

Sebaliknya 

semakin 

remaja tidak 

mampu 

berinteraksi 

sosial dengan 

baik, maka 

akan 

semakin 

tinggi 

perilaku 

agresif yang 

dilakukan 

oleh remaja. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

teknik 

pengambilan 

sampel. Pada 

penelitian 

sebelumnya, 

peneliti 

menggunakan 

teknik korelasi 

sedangkan 

penelitian saya 

menggunakan 

teknik total 

sampling.  

Fokus 

penelitian 

sama-sama 

untuk 

mencari 

hubungan 

interaksi 

sosial 

terhadap 

perilaku 

agresif 

remaja. 

2. Djeri 

Sinarta 

2015 Hubungan 

Kematangan 

Emosi dengan 

Kenakalan 

Remaja di 

SMA X 

Palembang 

Penelitian 

Kuantitatif 

Ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

kematangan 

emosi remaja 

dengan 

kenakalan 

remaja. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

jumlah populasi 

dan sample yang 

diambil. Pada 

penelitian 

sebelumnya, 

populasi dan 

sampel sama-

sama berjumlah 

113 orang. 

Sedangkan 

populasi saya 36 

dan sampel saya 

36.  

Sama-sama 

meneliti 

kematangan 

emosi pada 

remaja. 
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3. Fini 

Fortuna 

2008   Hubungan 

Pola Asuh 

Otoriter 

dengan 

Perilaku 

Agresif Pada 

Remaja 

Penelitian 

Kuantitatif 

Ada 

hubungan 

pola asuh 

otoriter 

dengan 

perilaku 

agresif pada 

remaja. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

subjek 

penelitiannya. 

Pada penelitian 

sebelumnya 

subjek berumur 

16-18 dan 

sedang duduk di 

bangku SMA 

sedangkan 

subjek 

penelitian saya 

berumur  12-18 

dan sedang 

duduk di bangku 

SMP-SMA.  

Fokus 

penelitian 

sama-sama 

meneliti pola 

asuh otoriter 

dengan 

perilaku 

agresif 

remaja. 

4 Eka 

Yulianti, 

dkk 

2005 Perbandingan 

Perilaku 

Agresif antara 

Remaja yang 

berasal dari 

Keluarga 

Bercerai 

dengan 

Keluarga Utuh 

Penelitian 

Kuantitatif 

Ada 

perbedaan 

perilaku 

agresif antara 

remaja yang 

berasal dari 

keluarga 

bercerai 

dengan 

keluarga 

utuh. Remaja 

yang berasal 

dari keluarga 

bercerai 

lebih agresif 

dibandingkan 

dengan 

remaja dari 

keluarga 

utuh. 

Ditinjau dari 

segi dimensi 

agresivitas, 

remaja yang 

berasal dari 

keluarga 

bercerai juga 

lebih agresif 

secara fisik 

maupun 

verbal 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

metode 

penelitian 

statistik 

deskriptif 

inferensial dan 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik 

probability 

sampling, 

sedangkan di 

penelitian saya 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik dan 

tenik 

pengambilan 

sampelnya 

menggunakan 

teknik total 

sampling. 

Fokus 

penelitian 

sama dari 

keluarga 

yang 

bercerai. 

 


