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Akhir-akhir ini terjadi peningkatan kekerasan di masyarakat pada umumnya 

seperti, perilaku agresi yang dilakukan remaja, baik verbal (berupa cacian atau hinaan) 

atau non verbal (berupa perbuatan fisik). Salah satu contoh  perilaku agresi pada remaja 

adalah percekcokan antar remaja yang berujung perkelahian atau tawuran. Aksi 

kekerasan yang dilakukan para remaja dapat terjadi di mana saja dan kapan saja di 

lingkungan sekitar, di jalan, sekolah, lingkungan perumahan, di perdesaan maupun di 

perkotaan. 

Agresi sendiri merupakan fenomena yang dinamis dan beragam, karena 

merupakan kompleksitas perilaku manusia (Gendreau & Archer, 2005; Lewis, 2005). 

Agresi adalah perilaku yang menyebabkan pengalaman yang menyakitkan untuk orang 

lain  atau suatu tindakan yang merusak diri sendiri, orang lain dan barang-barang 

(Tentama et al., 2012). 

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa tawuran 

pelajar semakin meningkat, berdasarkan data yang bersumber dari laporan masyarakat, 

bidang data dan informasi pengaduan, pada tahun 2010 terdapat 128 kasus tawuran, 

2011 terdapat 330 kasus tawuran, pada tahun 2012 terdapat 139 kasus tawuran, dan 147 

tawuran dan 82 anak tewas (www.viva.news, 2013). Berbagai macam perilaku agresi 

pada remaja saat ini, seperti tawuran antar pelajar sedang marak diberbagai kota, 

daerah, ataupun lingkungan sekitar yang sering tayang di media massa. Salah satu 

faktor penyebabnya diawali dengan kemarahan yang menimbulkan percekcokan antar 

remaja yang berujung dengan perkelahian. 

Perilaku agresi yang dilakukan secara terang-terangan tersebut atau karena 

adanya permusuhan, provokasi dan rasa marah merupakan salah satu bentuk agresi yang 

didasarkan atas emosi negatif yang menghadirkan kekhawatiran di lingkungannya 

(Bushman & Anderson, 2002; Boyd et al, 2008). Emosi dasar negatif merupakan suatu 

keadaan dalam diri seseorang yang dirasakan kurang menyenangkan sehingga 

mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam  berhubungan dengan orang lain 

(Goleman, 2002). 



Menurut Barry & Lochman (2004), remaja yang berperilaku agresi 

menunjukkan perilaku kekerasan yang berdampak pada perilaku anti sosial, melanggar 

aturan norma dimasyarakat. Kondisi tersebut membuat remaja sering dianggap sebagai 

hasil dari faktor keluarga yang membentuk kepribadian menjadi remaja yang 

berperilaku agresi. Hal ini  pada akhirnya dapat menganggu pola perkembangan remaja.  

Pelaku tindakan agresi tersebut cenderung dihindari atau dikucilkan oleh 

masyarakat. Akibatnya, remaja dapat mengalami gangguan psikis pada dirinya, seperti 

berperilaku antisosial, yang pada akhirnya akan merugikan remaja sehingga dapat 

menghambat tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. 

Praptiani (2011) menjelaskan, perilaku agresi terjadi karena individu 

menanggapi adanya provokasi, serangan atau penghinaan yang diwujudkan dengan 

tindakan untuk mempertahankan diri dengan kemarahan, maka perilaku agresi 

merupakan perilaku yang merugikan orang lain. 

Munculnya perilaku agresi dikalangan remaja saat ini dikarenakan kurangnya 

pemahaman serta kesadaran remaja terhadap nilai-nilai moral yang baik dalam 

berperilaku. Masa remaja merupakan masa kristis dimana remaja memerlukan 

bimbingan dalam keseharian untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya dengan 

baik. Peran orangtua sebagai pendidik pertama bagi remaja memiliki pengaruh kuat 

dalam mencapai kehidupan dan masa depannya. Kenyamanan didalam lingkungan 

keluarga membawa dampak pada remaja untuk mencapai kebutuhan-kebutuhannya. 

Keharmonisan dalam keluarga, adanya saling berinteraksi dengan baik dan 

saling melengkapi sangat penting untuk mencapai kebermaknaan hidup remaja dalam 

hubungan keluarga. Remaja yang terpenuhi kebutuhan secara psikologis serta mencapai 

kebermaknaan hidup lebih kecil kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. 

Kebutuhan psikologis ini akan didapatkan remaja dari keluarga yang  harmonis dan 

sehat (Maria, 2007; Chuang, 2005). 

Sebaliknya, ketidakharmonisan keluarga dapat mengganggu keseimbangan 

psikologis remaja sehingga mengganggu pemahaman remaja untuk mengenali dirinya 

secara tepat. Ketidakmampuan remaja dalam memahami diri akan berakibat pada 



kepribadian remaja yang berdampak pada tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma 

dimasyarakat. 

Dzuka & Dalbert (2007) menjelaskan, bahwa perilaku agresi termasuk perilaku 

kenakalan yang dipicu oleh adanya tingkat keharmonisan keluarga yang rendah. Tidak 

adanya kebahagiaan dalam keluarga berdampak pada pembentukan kepribadiannya, 

karena ketidakharmonisan keluarga dapat memunculkan gejala psikis. Dukungan sosial 

terutama keluarga dalam membangun keharmonisan keluarga memiliki efek positif 

berdampak pada kesejahteraan remaja. 

Kemampuan orangtua dalam mendidik anak memiliki peran penting dalam 

mengendalikan tingkah laku anak, terutama memasuki masa remaja dimana remaja 

berada dalam keadaan labil dan emosional serta merupakan masa transisi yang dapat 

menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan perilaku agresi. Bila 

remaja merasa tidak bahagia dipenuhi banyak konflik batin, baik konflik yang berasal 

dari dalam dirinya, pergaulannya maupun keluarganya membuat remaja mengalami 

frustasi yang memunculkan rasa amarah atau kelabilan emosional yang berujung pada 

perilaku agresi.  

Menurut Berkowitz (2003), perilaku agresi terjadi karena munculnya frustasi 

yang menyebabkan kemarahan atau adanya kompetisi atau persaingan juga bisa 

memunculkan perilaku agresi. Individu yang berperilaku agresi cenderung jarang 

dikelilingi teman dan keluarga yang mencintainya. Di sini terjadi pembentukan konsep 

diri, konsep diri sendiri sangat penting untuk tumbuh kembang remaja, karena memiliki 

dampak persepsi remaja tentang diri mereka sendiri yang terlihat dari seluruh perilaku 

sesuai dengan cara individu memandang dirinya sendiri (Sobur, 2003 Torregosa et al, 

2011). 

Masa remaja adalah tahap perkembangan ditandai oleh perubahan fisik, kognitif 

dan sosial. Namun, perubahan selama masa remaja tidak hanya pengaruh sosial pada 

perilaku remaja, tetapi juga dalam perjalanan perkembangan remaja dalam melihat, 

memahami serta mempersepsikan diri mereka sendiri, yang biasa disebut dengan 

konsep diri. Adanya dukungan khususnya keluarga atau kurangnya dukungan akan 

mempengaruhi kepribadian anak melalui konsep diri yang terbentuk (Hurlock, 2004).  



Pemahaman remaja tentang dirinya merupakan hasil dari pembentukan 

kepribadian yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya yaitu keluarga, sehingga 

remaja yang mampu memahami serta mengintepretasi dengan baik setiap tingkah laku 

yang muncul pada dirinya merupakan hasil dari pengasuhan. Terbentuknya konsep diri 

yang tinggi membuat remaja menumbuhkan karakter serta perilaku yang baik di 

lingkungannya sehingga remaja mampu berkembang dengan baik sesuai dengan tugas-

tugas perkembangannya. 

Taylor et al. (2007), menjelaskan bahwa rendahnya konsep diri pada remaja 

mendukung kemungkinan lebih besar munculnya kekerasan atau perilaku agresi. 

Remaja yang memiliki persepsi negatif tentang kemampuannya sendiri lebih besar 

peluangnya memunculkan perilaku agresi. Dibandingkan remaja yang memiliki persepsi 

lebih positif terhadap kemampuan dirinya. 

Remaja yang memiliki konsep diri tinggi yang ditandai dengan kemampuan 

bersosialisasi yang baik, memiliki kepercayaan diri, serta harga diri yang tinggi 

cenderung berasal dari keluarga yang harmonis bagi dirinya karena adanya dukungan, 

rasa aman dan kenyamanan dalam keluarganya sehingga berpengaruh pada perilaku 

yang baik di lingkungannya. Sebaliknya, remaja dengan konsep diri yang rendah yang 

ditandai dengan kurangnya kemampuan komunikasi, antisosial, harga diri yang rendah, 

dan emosional karena adanya konflik batin di antara dirinya dan anggota keluarga 

lainnya 

Berdasarkan paparan di atas, ketidakharmonisan dalam keluarga dan konsep diri 

rendah mengganggu perkembangan psikologis seseorang yang dapat memicu perilaku 

agresi. Adapun rumusan masalah dalam latar belakang penelitian ini apakah terdapat 

adanya hubungan persepsi keharmonisan keluarga, konsep diri, dan perilaku agresi 

remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi 

keharmonisan keluarga, konsep diri, dan perilaku agresi remaja. 

 


