
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap hari manusia selalu berkegiatan, bersosialisasi, dan berhubungan 

dengan orang lain. Terkadang saat bersosialisasi dengan orang lain tidak 

semuanya berjalan dengan keadaan baik, sebab pada hal- hal tertentu seseorang 

dapat bersitegang dengan orang lain. Salah satu hal yang dapat muncul ketika 

bersitegang dengan orang lain adalah perilaku agresi. 

Yayasan pendidikan luar biasa Putra Jaya Malang merupakan yayasan 

yang memberikan penanganan terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Yayasan ini berdiri 

sejak tahun 1973 ini terdapat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama hingga Sekolah Menegah Atas dengan fasilitas yang 

mendukung serta proses belajar mengajar yang memadai. Untuk mendukung 

proses belajar mengajar yang dilakukan maka yayasan juga mempekerjakan para 

guru yang memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan 

tingkat keterbatasan yang dimiliki para murid-muridnya. 

Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya juga sama dengan sekolah 

lainnya dimana anak-anaknya bermain bersama-sama, berbaur bersama antara 

yang laki-laki dan perempuan. Permasalahan yang muncul pun serupa dengan 

sekolah normal lainnya, salah satunya adalah mengenai perilaku agresif murid-

muridnya. Agresif didefinisikan oleh para psikolog sebagai setiap bentuk 

perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti dan merugikan seseorang yang 

bertentangan dengan kemauan oranglain. Perilaku agresif merupakan bentuk 

tindakan permusuhan, dengan menyakiti, melukai atau merugikan seseorang baik 

secara fisik maupun psikis yang dilakukan dengan atau tanpa tujuan khusus dan 

seseorang tersebut tidak menginginkan datangnya peristiwa tersebut. salah 

satunya pada anak penderita retardasi mental atau tunagrahita, ada yang mampu 

meredam tingkah laku agresifnya tetapi adapula yang tidak mampu 

mengendalikan tingkah laku agresifnya tersebut. 
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Tunagrahita atau retardasi mental merupakan kondisi dimana 

perkembangan kecerdasan anak mengalami hambatan sehingga tidak mencapai 

tahap perkembangan optimal (Somantri, 2006:105). 

Retardasi mental mengacu pada keterbatasan fungsional yang substansial. 

Hal ini ditunjukkan dengan karakteristik fungsi intelektual dibawah rata-rata 

yang signifikan. Yang ditujukan dengan keterbatasan pada penerapan adaptive 

skill yang meliputi komunikasi, bina diri, kemampuan sosial, kehidupan 

masyarakat, self direction, kesehatan dan keamanan, fungsi akademik, leisure dan 

pekerjaan (American Association For Mental Retardation, 1992).  

Tunagrahita adalah keterbatasan substansial  dalam memfungsikan diri. 

Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan fungsi  kecerdasan 

yang terletak  dibawah rata-rata (IQ  70 atau kurang) dan ditandai dengan 

terbatasnya kemampuan  tingkah laku  adaptif minimal di 2 area  atau lebih. 

(tingkah laku adaptif  berupa  kemampuan komunikasi,  merawat diri, 

menyesuaikan dalam kehidupan rumah, ketrampilan sosial, pemanfaatan sarana  

umum, mengarahkan diri sendiri, area kesehatan dan keamanan, fungsi 

akademik, pengisisan waktu luang,dan kerja) Disebut Tunagrahita bila 

manifestasinya terjadi pada usia dibawah 18 tahun. 

Ada beberapa karakteristik anak tunagrahita (Somantri, 2006:105) yaitu : 

1. Keterbatasan Inteligensi 

Anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam inteligensi. Kapasitas 

belajar anak tunagrahita terutama yang bersifat abstrak seperti belajar dan 

berhitung, menulis dan membaca juga terbatas. Kemampuan belajarnya 

cenderung tanpa pengertian atau cenderung belajar dengan membeo. 

2. Keterbatasan Sosial 

Anak tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri 

dalam masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan. Anak 

tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya, 

ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul 

tanggung jawab social dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu 

dibimbing dan diawasi. Mereka juga mudah dipengaruhi dan cenderung 

melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. 
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3. Keterbatasan Fungsi-fungsi Mental Lainnya 

Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. 

Mereka bukannya mengalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat 

pengolahan (perbendaharaan kata) yang kurang berfungsi sebagaimana 

mestinya. Karena alasan  itulah mereka membutuhkan kata-kata konkret yang 

sering didengarnya. Selain itu juga perbedaan dan persamaan harus 

ditunjukkan secara berulang-ulang. 

Selain itu, anak tunagrahita kurang mampu untuk mempertimbangkan 

sesuatu, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, membedakan 

yang benar dan yang salah. Semua ini karena kemampuannya terbatas 

sehingga anak tungrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu 

konsekuensi dari suatu perbuatan. 

 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mc Iver dengan menggunakan 

Childern’s Personality Questionare, ternyata anak tunagrahita mempunyai 

beberapa kekurangan. Anak tunagrahita pria memiliki kekurangan berupa tidak 

matangnya emosi, depresi, bersikap dingin, menyendiri, tidak dapat dipercaya, 

impulsive, lancang dan merusak. Anak tunagrahita wanita mudah dipengaruhi, 

kurang tabah, ceroboh, kurang dapat menahan diri, dan cenderung melanggar 

ketentuan (Somantri, 2006:116). 

Pendidikan khusus bagi anak tunagrahita atau retardasi mental akan 

membantu anak untuk melihat dunia sebagai suatu tempat yang menarik untuk 

mengembangkan diri dan bekerja. Pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh 

ditempat itu akan membantu mereka memperoleh perasaan tentang identitas 

personal, harga diri, dan kesenangan. Disana nanti mereka akan mendapatkan 

dasar kehidupan dalam perkembangan keterampilan fisik, akademis dan 

kemampuan sosial. Selain itu juga mereka diajarkan untuk menjalin hubungan 

persahabatan dengan orang lain serta mempersiapkan menjadi penduduk yang 

produktif.  
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Seperti pada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang yang 

memiliki murid dengan kecacatan retardasi mental yang sering berperilaku 

agresi. Salah satunya adalah N, N adalah seorang anak laki-laki berumur 11 

tahun. Tingkah laku N tampak berbeda dengan teman lainnya. Dalam berbicara ia 

selalu berteriak-teriak, terkadang ia selalu mengejek. Pada saat ia sedang marah, 

ia kerapkali memukul-mukul meja dan benda apapun yang ada didekatnya, 

seandainya ada teman yang ada didekatnya ia pun akan mengganggunya. Di 

dalam kelas, saat ia duduk, ia sering menaiki kakinya keatas meja sambil 

memukul barang kemeja. Apabila ada keinginan yang tidak terpenuhi, ia akan 

marah sambil melempar benda yang ada dihadapannya. Perilaku seperti itu tidak 

hanya dilakukan oleh N saja, tetapi seorang anak laki-laki yang menjadi teman 

satu kelas N, yaitu R. R berumur 10 tahun. Tingkah laku R juga sama seperti N. 

ia akan marah-marah apabila ia merasa terganggu dan ia akan membalas 

perlakuan temannya yang mencoba mengganggunya. 

Perilaku agresi adalah perilaku kekerasan yang dilakukan baik secara fisik 

maupun verbal, langsung atau dialihkan, mengamuk atau tenang, dan diarahkan 

kepada orang atau diri sendiri (Breakwell, 1998). Agresi itu sendiri menurut 

Murray (dalam Hall & Lindzey, 1993) didefinisikan sebagai suatu cara untuk 

melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau 

menghukum orang lain. Atau secara singkatnya agresi adalah tindakan yang 

dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.  

Situasi yang setiap hari menampilkan kekerasan yang beraneka ragam 

sedikit demi sedikit akan memberikan penguatan bahwa hal itu merupakan hal 

yang menyenangkan atau hal yang biasa dilakukan (Davidof, 1991). Dengan 

menyaksikan adegan kekerasan tersebut terjadilah proses belajar dari model yang 

melakukan kekerasan sehingga akan memunculkan perilaku agresi. Bila perilaku 

seseorang membuat orang lain marah dan kemarahan itu mempunyai intensitas 

yang tinggi, maka hal itu merupakan bibit munculnya tidak hanya perilaku agresi 

pada dirinya namun juga perilaku agresi oranglain. 
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Menurut Davidoff perilaku agresif anak dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1. Faktor Biologis  

Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresif yaitu:  

a. Gen  

Tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak 

yang mengatur perilaku agresi. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 

binatang, mulai dari yang sulit sampai yang paling mudah dipancing 

amarahnya, faktor keturunan tampaknya membuat hewan jantan yang 

berasal dari berbagai jenis lebih mudah marah dibandingkan betinanya. 

b. Sistem otak  

Yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau 

menghambat sirkuit neural yang mengendalikan agresi. Pada hewan 

sederhana marah dapat dihambat atau ditingkatkan dengan merangsang 

sistem limbik (daerah yang menimbulkan kenikmatan pada manusia) 

sehingga muncul hubungan timbal balik antara kenikmatan dan 

kekejaman. Prescott (Davidoff, 1991) menyatakan bahwa orang yang 

berorientasi pada kenikmatan akan sedikit melakukan agresi sedangkan 

orang yang tidak pernah mengalami kesenangan, kegembiraan atau santai 

cenderung untuk melakukan kekejaman dan penghancuran (agresi). 

Prescott yakin bahwa keinginan yang kuat untuk menghancurkan 

disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menikmati sesuatu hal yang 

disebabkan cedera otak karena kurang rangsangan sewaktu bayi. 

c. Kimia darah.  

Kimia darah (khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan 

faktor keturunan) juga dapat mempengaruhi perilaku agresi. Dalam suatu 

eksperimen ilmuwan menyuntikan hormon testosteropada tikus dan 

beberapa hewan lain (testosteron merupakan hormon androgen utama 

yang memberikan ciri kelamin jantan) maka tikus-tikus tersebut berkelahi 

semakin sering dan lebih kuat. Sewaktu testosteron dikurangi hewan 

tersebut menjadi lembut. Kenyataan menunjukkan bahwa anak banteng 

jantan yang sudah dikebiri (dipotong alat kelaminnya) akan menjadi 

jinak. Sedangkan pada wanita yang sedang mengalami masa haid, kadar 
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hormon kewanitaan yaitu estrogendan progresteronmenurun jumlahnya 

akibatnya banyak wanita melaporkan bahwa perasaan mereka mudah 

tersinggung, gelisah, tegang dan bermusuhan. Selain itu banyak wanita 

yang melakukan pelanggaran hukum (melakukan tindakan agresi) pada 

saat berlangsungnya siklus haid ini. 

2. Faktor lingkungan 

Yang mempengaruhi perilaku agresif remaja yaitu: 

a. Kemiskinan  

Remaja yang besar dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku 

agresi mereka secara alami mengalami penguatan. Hal yang sangat 

menyedihkan adalah dengan berlarut-larut terjadinya krisis ekonimi dan 

moneter menyebabkan pembengklakan kemskinan yang semakin tidak 

terkendali. Hal ini berarti potensi meledaknya tingkat agresi semakin 

besar. Ya walau harus kita akui bahwa faktor kemiskinan ini tidak selalu 

menjadikan seseorang berperilaku agresif, dengan bukti banyak orang di 

pedesaan yang walau hidup dalam keadaan kemiskinan tapi tidak 

membuatnnya berprilaku agresif, karena dia telah menerima keadaan 

dirinya apa adanya. 

b. Anoniomitas 

Terlalu banyak rangsangan indra dan kognitif membuat dunia 

menjadi sangat impersonal, artinya antara satu orang dengan orang lain 

tidak lagi saling mengenal. Lebih jauh lagi, setiap individu cenderung 

menjadi anonim (tidak mempunyai identiras diri). Jika seseorang merasa 

anonim ia cenderung berperilaku semaunya sendiri, karena ia merasa 

tidak terikkat dengan norma masyarakat da kurang bersimpati dengan 

orang lain. 

c. Suhu udara yang panas 

Bila diperhatikan dengan seksama tawuran yang terjadi di Jakarta 

seringkali terjadi pada siang hari di terik panas matahari, tapi bila musim 

hujan relatif tidak ada peristiwa tersebut. Begitu juga dengan aksi-aksi 

demonstrasi yang berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan 

yang biasa terjadi pada cuaca yang terik dan panas tapi bila hari diguyur 
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hujan aksi tersebut juga menjadi sepi. Hal ini sesuai dengan pandangan 

bahwa suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap 

tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Pada tahun 1968 US 

Riot Comision pernah melaporkan bahwa dalam musim panas, rangkaian 

kerusuhan dan agresivitas massa lebih banyak terjadi di Amerika Serikat 

dibandingkan dengan musim-musim lainnya (Fisher et al, dalam Sarlito, 

Psikologi Lingkungan,1992 

3. Kesenjangan generasi 

Adanya perbedaan atau jurang pemisah (gap) antara generasi anak 

dengan orang tuanya dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang 

semakin minimal dan seringkali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi 

antara orang tua dan anak diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya 

perilaku agresi pada anak. 

4. Amarah 

Marah merupakan emosi yang memiliki cirri-ciri aktifitas system 

saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat 

kuat yang biasanya disebabkan akarena adanya kesalahan yang muingkin 

nyata-nyata salah atau mungkin tidak (Davidoff, Psikologi Suatu Pengantar, 

1991). Pada saat amrah ada perasaan ingin menyerang, meninju, 

menghancurkan atau melempar sesuatu dan biasanya timbul pikiran yang 

kejam. Bila hal tersebut disalurkan maka terjadilah perilaku agresif. 

5. Peran belajar model kekerasan 

Model pahlawan-pahlawan di film-film seringkali mendapat imbalan 

setelah mereka melakukan tindak kekerasan. Hal bisa menjadikan penonton 

akan semakin mendapat penguatan bahwa hal tersebut merupakan hal yang 

menyenangkan dan dapat dijadikan suatu sistem nilai bagi dirinya. Dengan 

menyaksikan adegan kekerasan tersebut terjadi proses belajar peran model 

kekerasan dan hali ini menjadi sangat efektif untuk terciptanya perilaku 

agresif. 
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6. Frustasi 

Frustasi terjadi bila seseorang terhalang oleh ssesuatu hal dalam 

mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan 

tertentu. Agresi merupakan salah satu cara merespon terhadap frustasi. 

Remaja miskin yang nakal adalah akibat dari frustasi yang behubungan 

dengan banyaknya waktu menganggur, keuangan yang pas-pasan dan adanya 

kebutuhan yang harus segera tepenuhi tetapi sulit sekali tercap[ai. Akibatnya 

mereka menjadi mudah marah dan berprilaku agresi. 

7. Proses pendisiplinan yang keliru 

Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras 

terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik, dapat menimbulkan 

berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja (Sukadji, Keluarga dan 

Keberhasilan Pendidikan, 1988). Pendidikan disiplin seperti akan membuat 

remaja menjadi seorang penakut, tidak ramah dengan orang lain, membenci 

orang yang memberi hukuman, kehilangan spontanitas serta kehilangan 

inisiatif dan pada akhirnya melampiaskan kemarahannya dalam bentuk agresi 

kepada orang lain.  

Agresi menurut Robert Baron adalah tingkah laku individu yang 

ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak 

menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Definisi agresi dari Baron ini 

mencakup empat faktor: tingkah laku, tujuan untuk melukai atau mencelakakan 

(termasuk mematikan atau membunuh), individu yang menjadi pelaku dan 

individu yang menjadi korban dan ketidakinginan si korban menerima tingkah 

laku si pelaku. Moore dan Fine mendefinisikan agresi sebagai tingkah laku 

kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap 

objek-objek.  

Medinus dan Johnson (dalam Kristiadi, 1992:13) memberi pendapatnya 

mengenai bentuk agresi : 

a. Agresi menyerang secara fisik seperti memukul, mendorong, melukai, 

menendang, menggigit dan merampas. 

b. Agresi menyerang suatu objek. 
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c. Agresi menyerang secara verbal seperti memburuk-burukan orang lain, 

memarahi, mengancam, dan menuntut. 

d. Agresi yang melanggar hak milik atau benda milik orang lain. 

Sigmund Freud berpendapat bahwa seluruh perilaku manusia didorong 

oleh nafsu atau instingnya, di mana insting merupakan representasi neurologis 

dari kebutuhan-kebutuhan fisik-biologis. Awalnya Freud menamakan insting ini 

sebagai insting hidup. Insting ini mencakup: (a) kehidupan individual, dengan 

mendorong seorang individu memenuhi kebutuhan makanan dan minumnya, dan 

(b) kehidupan spesies, dengan mendorongnya untuk melakukan hubungan seks. 

Energi motivasional dari insting kehidupan ini berupa "kekuatan" yang 

mendorong seseorang untuk mencari makan dan lawan jenis yang oleh Freud 

disebut dengan libido ("aku berhasrat").Libido adalah sesuatu yang hidup; prinsip 

kenikmatan membuat seseorang terus bergerak dan berusaha bertahan hidup. 

Tujuan dan segala gerak dan usaha ini tetap belum terpenuhi, sehingga harus 

terus-menerus diusahakan agar terpenuhi, menjadi stabil dan tenang, serta tidak 

ada lagi kebutuhan. Di balik dan di samping insting hidup terdapat insting 

kematian, “tujuan hidup sebenarnya adalah mati”, setiap pribadi secara tidak 

sadar pasti ingin mati. 

Kehidupan merupakan proses yang menyakitkan dan menakutkan, 

sebagian besar perjalanan manusia di dunia ini hidup dipersepsi penuh dengan 

penderitaan dan hanya sedikit bagian bahagia dan senang, sehingga kematian 

dianggap sebagai penyelesaian. Freud merujuk pada prinsip surga tentang adanya 

kedamaian, ketenangan, jauh dari segala bentuk dorongan dan rangsangan. 

Insting kematian menampakkan diri dengan jelas seperti pada saat ada keinginan 

untuk bunuh diri. Manusia juga mengarahkan insting ini ke luar diri sendiri, 

dalam bentuk perilaku agresi, kekejaman, pembunuhan atau pengrusakan.  

Teori Belajar Sosial (Modelling) atau belajar model (dalam Wiramihardja, 

2004: 135) adalah proses menirukan tingkah laku orang lain yang dilihat, 

dilakukan secara sadar atau tidak. Sinonim dengan belajar model ini adalah 

imitasi, identifikasi dan belajar melalui observasi. Belajar model merupakan 

bentuk belajar yang kompleks. Teori Belajar Observasional (Observational 

Learning Theory) atau modelling dikembangkan oleh Albert Bandura. Asumsi 
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dasar dari teori belajar observasional adalah sebagian besar tingkah laku individu 

diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan (observasi) atas tingkah laku 

yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Suatu tingkah 

laku dapat dipelajari dengan "melihat" saja.  

Menurut Bandura harus ada empat persyaratan untuk dapat menirukan 

model dengan baik: 

1. Perhatian (suatu model tidak akan bisa ditiru bila tidak diadakan 

pengamatan). 

2. Retensi atau disimpan dalam ingatan (tingkah laku yang diamati harus bias 

diingat kembali untuk bisa ditirukan juga bila model tidak lagi ada. 

3. Reproduksi motoris (untuk dapat menirukan dengan baik seseorang harus 

memiliki kemampuan motorisnya). 

4. Reinforcement dan motivasi (orang yang menirukan harus melihat tingkah 

laku itu sebagai tinkah laku yang dipersepsikan sebagai tindakan terpuji dan 

bermotivasi untuk menirukannya). 

 

Teori frustrasi Agresi (Scape-goatism) dalam buku Psikologi sosial 

(Gerungan 2004: 189) adalah Suatu prasangka sosial dapat menjelma ke dalam 

tindakan-tindakan diskriminatif dan agresif terhadap golongan yang 

diprasangkai. Sebuah teori yang disebut teori frustrasi yang menimbulkan agresi. 

Orang-orang mengalami frustrasi apabila maksud-maksud dan keinginan-

keinginan yang diperjuangkan dengan intensif mengalami hambatan atau 

kegagalan. Sebagai akibat dari frustrasi menimbulkan perasaan-perasaan agresif 

yang harus dipenuhi jalan keluarnya, sampai dipuaskannya dengan tindakan-

tindakan yang agresif. Apabila seseorang secara pribadi mengalami frustrasi yang 

ingin dipuaskannya secara agresif, mungkin menendang kursi atau 

memperlihatkan kejengkelannya dengan cara lain. Namun, apabila segolongan 

orang mengalami frustrasi tertentu yang menimbulkan agresi, maka dengan 

sangat mudah perasaan-perasaan agresif tersebut dilampiaskan kepada golongan 

lain yang diprasangkainya.  
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Teori ini disebut juga Scape-goatism Theory atau teori mencari kambing 

hitam, bahwa tindakan-tindakan agresif muncul berdasarkan perasaan-perasaan 

tertentu yang tidak dapat disalurkan secara wajar, tetapi meluap keluar mencari 

kambing hitam dan menyerangnya. Dan, kambing hitam itu biasanya golongan-

golongan yang dikenai prasangka social. 

Tindakan agresif bukanlah variable yang muncul secara kebetulan atau 

otomatis, melainkan variable yang muncul karena terdapat kondisi atau factor-

faktor tertentu yang mengarahkan dan mencetuskannya. Salah satunya adalah 

frustasi. Frustasi adalah situasi dimana individu terhambat atau gagal dalam 

usaha mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya. Berkowitz (1969) 

menyatakan bahwa frustasi bisa mengarahkan individu kepada tindakan agresif 

karena frustasi merupakan hal yang tidak menyenangkan dan individu ingin 

mengatasi atau menghindarinya dengan berbagai cara termasuk cara agresif. 

Berkowitz (1995) dalam (Walgito, 2006:96), membedakan agresi menjadi 

agresi instrumental dan agresi emosional, yang terakhir disebut Brigham (1991) 

angry aggression. Agresi instrumental merupakan agresi yang menjadi suatu alat 

atau instrument yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan. Apabila 

seseorang dihambat dalam mencapai tujuan, maka akan dapat menimbulkan 

agresivitas. Selanjutnya, Brigham (1991) mengajukan adanya bermacam-macam 

agresi, yaitu: 

1. Offensive Aggression 

Merupakan agresi yang tidak secara langsung disebabkan oleh 

perilaku pihak lain. Misalnya, orang mendapatkan berita tentang 

keadaan dirinya yang tidak menyenangkan. Situasi demikian dapat 

menimbulkan agresivitas pada yang bersangkutan. 

2. Retaliatory Aggression 

Agresi yang secara langsung merupakan respon terhadap provokasi 

pihak lain. Retaliatory aggression merupakan kebalikan offensive 

aggression. 

3. Instrumental Aggression 

Agresi yang merupakan suatu alat atau instrument untuk mencapai 

tujuannya, misalnya perampok. Orang memerlukan makan, tetapi 
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tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, sehingga merampok. 

4. Angry Aggression 

Merupakan agresi yang dikarenakan keadaan emosional, berbeda 

dengan agresi instrumental. 

 

Dari paparan yang dijelaskan diatas maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana bentuk perilaku agresif pada anak retardasi mental di Yayasan 

Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimanakah bentuk perilaku agresif pada anak retardasi mental di 

Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang tersebut? 

2. Mengapa anak melakukan perilaku agresif tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bentuk perilaku agresif pada anak retardasi mental di 

Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang. 

2. Untuk mengetahui alasan anak  melakukan perilaku agresif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka penulis berharap dapat 

memberikan manfaat yang berguna anatara lain : 

a. Secara Teoritis 

Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah dalam bidang psikologi social dan psikologi klinis yakni 

menambah pengetahuan dan wawasan kajian tentang perilaku agresif pada 

anak retardasi mental. 
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b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi tambahan bagi 

guru, orang tua dan pekerja sosial untuk memberikan perhatian yang lebih 

baik dalam membimbing dan melatih anak-anak retardasi mental. 

 

E. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1996:3) mendefinisikan penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental pada pengamatan 

manusia dalam perasaannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Basrowi, 2008: 93). 

Dengan pengamatan ini maksudnya adalah peneliti bersikaf aktif dalam 

berbagai kegiatan sehari-hari subjek sehingga peneliti diharapkan dapat 

memperoleh data akurat. Dalam hal ini observasi digunakan untuk 

mengetahui bentuk perilaku agresif pada anak retardasi mental yang dialami 

oleh subyek. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang benar-benar terarah pada persoalan yang ingin dibicarakan, namun 

pedoman ini tidak di bawa dihadapan actor, ketika melaksanakan wawancara, 

karena itu peneliti berusaha menguasai pedoman wawancara sebelum 

dilaksanakan wawancara. Hal ini diharapkan agar subyek tersebut tidak 

merasa diwawancarai dan tertekan. Namun yang disampaikan oleh subyek 
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diharapkan tidak menyimpang jauh dari yang peneliti kehendaki walaupun 

subyek dapat bercerita dengan bebas dan leluasa perihal tentang dirinya, 

keluarganya dan segala hal tentang hidupnya. 

Wawancara dilakukan selain  dengan subyek sendiri juga pada guru 

sebagai informan, dengan pertimbangan keterbatasan subyek penelitian, 

pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan adalah yang sesuai dengan 

pedoman wawancara yaitu mengenai bentuk perilaku agresif dan hubungan 

subyek dengan lingkungan. 

 

G. Subyek Penelitian 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan 

dengan cara Purposive Sampling, yakni pemilihan sekelompok subyek 

didasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut subyek yang digunakan dalam penelitian 

ini dua orang anak laki-laki yang mengalami retardasi mental dimana subyek 

tersebut berperilaku agresif di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya 

Malang.  

Karakteristik anak retardasi mental yang menjadi subyek penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Adanya keterlambatan dalam tahapan perkembangan 

2. Adanya kesulitan dalam belajar karena terbatasnya kemampuan fungsi  

kecerdasan yang terletak  dibawah rata-rata (IQ  70 atau kurang) 

3. Kesulitan dalam bersosialisasi 

4. Tidak mampu memahami atau melaksanakan instruksi 

5. Keterbatasan pada penerapan adaptive skill yang meliputi 

komunikasi, dan bina diri. 

6. Adanya perilaku agresif yang dilakukan anak. 
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H. Prosedur Penelitian 

Penelitian tentang perilaku agresif anak retardasi mental yang berada di 

Yayasan Pendidikan Putra Jaya Malang, dilakukan melalui beberapa tahap 

penelitian yaitu : 

1. Persiapan penelitian 

a. Penentuan lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya 

yang terletak di JL. Nusa Indah No.11 Malang. 

b. Penyusunan instrumen 

Sebelum mengadakan observasi dan wawancara peneliti 

menyiapkan pedoman observasi dan pedoman wawancara yang dapat 

dijadikan acuan dan panduan yang dapat mengarahkan pada apa yang 

diungkap. 

c. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November sampai bulan Januari 

dengan pelaksanaan observasi mengikuti jadwal belajar di Yayasan 

Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya setempat serta wawancara tergantung 

pada waktu dan tempat yang dikehendaki oleh subyek dan peneliti. 

 

I. Analisis Data 

Pada prinsipnya analisa data kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Teknik analisa yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas (1992) 

mencakup tiga kegiatan yang bersamaan (Basrowi, 2008: 209) yaitu : 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, 

dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama 

penelitian di lakukan. Peneliti melakukan analisa terhadap data yang 

dihasilkan melalui observasi  dan wawancara secara langsung dengan 

mahasiswa yang bergaya hidup konsumtif. Kemudian data-data yang 

diperoleh peneliti akan direduksi sehingga interpretasi bisa ditarik dan 

mendapatkan data yang benar-benar valid. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya berupa teks naratif, untuk memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

dikategorikan(diberikan kode-kode) pada masing-masing subyek yang ada 

sesuai rumusan masalah peneliti. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penelitian, karena merupakan kesimpulan penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan ini dimaksudkan untuk menganalisis mencari makna dari data 

yang ada. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga dapat ditemukan tema dan pola 

dalam penelitian yang telah dilakukan. 

 

J. Keabsahan Data 

Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2010:330). Berdasarkan pertimbangan pada hasil 

data awal yang diperoleh dari informan lainnya, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada 

triangulasi sumber, peneliti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yakni ibu dan 

saudara subjek. Data yang diperoleh dari narasumber akan dideskripsikan dan 

dikategorikan untuk dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. Sedangkan pada triangulasi teknik, peneliti menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda yakni data yang diperoleh dengan wawancara akan dicek 

dengan observasi, sehingga akan didapat kepastian data mana yang dianggap 

benar. 


