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LATAR BELAKANG 

Latar Belakang Permasalahan 

Tindak kekerasan yang dilakukan para remaja pada tahun belakangan ini 

menjadi pusat perhatian para orang tua, guru dan pemerintah. Media masa dan 

elektronik banyak memberitakan bahwa tindak kekerasan remaja masih kerap kali 

terjadi di indonesia. Seperti dikemukakan oleh Republika (2012, 20 Maret) bahwa 

tawuran antar pelajar, perkelahian antar suporter sepak bola, geng motor, tindakan 

kriminal perampokan serta pembunuhan yang dilakukan oleh remaja menjadi 

berita yang memprihatinkan.  

Polda Metro Jaya dalam news.detik.com (2012, 11 Mei)  menyatakan bahwa 

intensitas kenakalan remaja mengalami peningkatan mencapai 13,34 % jika 

dibandingkan tahun sebelumnya. Tawuran antar pelajar, perkelahian antar 

supporter dan kekerasan geng motor sudah menjadi seperti tradisi dan dapat 

terjadi karena masalah sepele saja, bahkan dampak yang ditimbulkannya hingga 

memakan korban jiwa. Banyaknya kasus kekerasan remaja ini sangat meresahkan 

warga dan orangtua.  

Sama halnya dengan Indonesia, di negara maju seperti di negara-negara 

Eropa (Sethi, et al. 2010) dan Amerika (Wilson, 2000), perilaku agresif remaja 

masih menjadi masalah yang berusaha di selesaikan. Banyak penelitian yang 

mengkaji mengenai bagaimana perilaku agresif dapat berkembang serta penyebab 

yang melatarbelakangi kemunculannya. Diantaranya penelitian tersebut meneliti 

keterkaitan perilaku agresif dengan berbagai aspek yaitu self esteem (Esfandi, et 

al. 2005), biologis (Ramirez, 2002; Simpson, 2001), penolakan lingkungan 

(Twenge, 2007), serta perceraian (Esfandi, et al. 2009). Semua penelitian tersebut 

merupakan usaha untuk mengetahui penyebab dan pengaruh agresifitas remaja, 

sehingga dapat dicarikan solusi serta pencegahan untuk menanggulanginya. 

Remaja sebenarnya tak ubahnya orang dewasa, yang juga memerlukan 

pikiran jernih untuk mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan seseorang dengan 

pikiran yang jernih biasanya akan lebih baik dalam memilih keputusan yang tepat 

dibanding mereka yang emosional (Mischkowski, 2012). Namun disisi lain 

remaja biasanya memiliki kecenderungan emosi yang kuat, sehingga dibutuhkan 
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keadaan emosional yang tenang untuk remaja dalam mengambil keputusan           

(Kurtz, 2009 & Blencowe, 2007). Menurut para ahli, selama ini perilaku negatif 

remaja seperti berkelahi, tawuran, kebut-kebutan dijalan serta perilaku perusakan 

diri (self destructive behaviour) seperti penyalahgunaan zat, alkohol, dan merokok 

adalah perilaku yang mereka putuskan dalam kondisi tegang dan keterlibatan 

tekanan waktu dan emosional (Santrock 2007 & Jeff, 2010). Oleh karena itu 

remaja memerlukan kesempatan yang lebih banyak untuk mencoba 

mendiskusikan dan mempraktikan keputusan yang akan mereka buat. Salah satu 

bentuk strategi dalam usaha melatih remaja mengambil keputusan dalam kondisi 

tersebut adalah dengan memberikan lebih banyak peluang bagi mereka untuk 

belajar mengambil keputusan dalam permainan peran serta pemecahan masalah 

kelompok (Santrock, 2007). 

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai efektifitas terapi kelompok 

dan konseling dalam usaha untuk menurunkan perilaku agresif pada remaja. 

Terapi tersebut diantaranya adalah Cognitive Behavioral Group Therapy (Beck & 

Fernandez, 1998), Anger Management Group Therapy (Charlesworth, 2008), 

pelatihan asertif (Chamberlain, 2009), maupun Solution Focused Brief Group 

Therapy (Kim, 2009; Brzezowski, 2012). 

Terdapat suatu permasalahan yang dilaporkan pada studi beberapa terapi 

seperti juga CBT, yaitu partisipan dengan masalah agresifitas kebanyakan datang 

mengikuti terapi atas inisiatif orang lain (Brzezowski, 2012). Berdasarkan hal 

tersebut, individu yang mempunyai problem pengendalian amarah atau juga 

perilaku agresif biasanya mengingkari perilaku maladaptive mereka yang dapat 

mengganggu orang lain. Sehingga ketika mengikuti terapi karena dipaksa oleh 

orang lain, mereka mengikuti proses terapi secara tidak maksimal dan 

memberikan laporan secara tidak akurat. Oleh karena itulah ketika klien menjalani 

terapi dengan paksaan dari orang lain, mereka tidak akan siap untuk melakukan 

perubahan bahkan mereka tidak melihat perilakunya sebagai masalah (Kassinove 

& Tafrate, 2006).  

Namun demikian pendekatan lain seperti terapi yang berfokus kepada 

solusi (solution-focused therapy) menjadi jalan yang tepat untuk mengatasi 
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permasalahan tersebut (Brzezowski, 2012). Pendekatan ini dirasa lebih tepat 

karena tidak memfokuskan kepada masalah klien yang menjadi pengalaman, akan 

tetapi lebih kepada membuat mereka mengenal area kehidupan ketika mereka 

berhasil dan tidak mengalami kesulitan (Banks, 1999; Brzezowski, 2012).  

Solution Focused Brief Group Therapy (SFBGT) mengajak klien untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda dari yang biasa mereka 

lakukan. Salah satu tekniknya adalah dengan menggali sikap atau tindakan yang 

pernah ia lakukan secara berbeda (exception) terhadap respon yang ia munculkan 

selama ini (Brzezowski, 2012). Tindakan yang berbeda tersebut merupakan 

tindakan yang mempunyai konsekuensi positif. Dengan cara ini klien dapat 

mengenali perilakunya yang lebih adaptif dengan menggali pengalaman masa 

lalunya.  

SFBGT juga memandang klien yang mempunyai masalah karena 

ketidakmampuannya dalam memandang kemungkinan realita lain, selain yang 

dipandangnya saat itu. Subjektifitas inilah yang menjadi dasar dari SFBGT, 

dimana klien diajak untuk membuka kemampuannya melihat kemungkinan-

kemungkinan sebagai solusi yang akan ia terapkan dikemudian hari (Biggs, et al. 

2005). Selain itu penggunakan pertanyaan ajaib (miracle question), yaitu 

pertanyaan mengenai bagaimana cara mengenali keadaan diri ketika masalah yang 

dialami sudah terselesaikan dan tujuan akan terpenuhi, merupakan bagian terapi 

untuk mendorong klien menentukan tujuan yang lebih adaptif daripada kadaan 

saat itu (Banks, 1998). Teknik berikutnya adalah dengan pertanyaan skala 1-10, 

angka 1 untuk skenario yang dianggap paling buruk dan 10 untuk skenario yang 

paling diharapkan. Skala ini memungkinkan klien untuk mengetahui 

perkembangan dirinya menuju kearah dimana ia mencapai tujuannya (Schieffer 

&Schieffer., 2000). Pemberdayaan kekuatan klien dalam menentukan goal, 

membuat solusi dan pekerjaan rumah (homework) dengan cara mereka sendiri 

juga dianggap dapat menghindari resistensi terhadap terapi, dibandingkan jika 

diberikan oleh terapis. Hal ini karena mereka lebih mampu untuk menyesuaikan 

tujuan sesuai dengan keadaan yang mereka ketahui. 
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Kelebihan lain dari SFBGT ini adalah memiliki lebih singkat waktu 

dalam menghasilkan perubahan yang positif pada klien sebesar 70-80% daripada 

teknik terapi traditional termasuk CBT ( Higgins, 2009). Selain itu terapi ini 

cocok digunakan kepada klien yang religius (Gutterman& Leite, 2006), intervensi 

keluarga (Macdonald, 2005), klien yang menyakiti diri (self harm) (Winship, 

2007) dan dalam setting training untuk perawat (Bowler, et al. 2001). 

Berdasarkan uraian diatas bahwa teknik yang dipakai dalam Solution 

Focused Brief Group Therapy (SFBGT) lebih menekankan pada kesadaran klien, 

mengakui kekuatan klien dan berfokus kepada solusi (Cunanan, et al. 2003). 

Karena SFBGT menekankan pada pemberian kesempatan remaja untuk belajar 

mengambil keputusan maka SFBGT dirasa cocok untuk mengurangi perilaku 

agresif pada remaja.  

Namun begitu, meskipun telah banyak penelitian mengenai keefektifan 

SFBGT (Kim, 2009), akan tetapi model yang tepat di indonesia belumlah banyak 

dilakukan penelitian. Berdasarkan alasan inilah peneliti ingin menyusun suatu 

bentuk model SFBGT yang tepat dan nantinya dapat digunakan untuk 

menurunkan perilaku agresif pada remaja. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perilaku Agresif Remaja 

Robert Baron mendefinisikan perilaku agresif sebagai perilaku individu 

yang dimaksudkan untuk mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan 

datangnya perilaku tersebut. Penjelasan mengenai definisi ini meliputi empat 

faktor, yaitu tingkah laku, tujuan untuk melukai, individu yang menjadi pelaku 

dan individu yang menjadi korban, serta ketidakinginan korban menerima 

perilaku si pelaku (Koeswara, 1988). 

Ada banyak konstruk dalam mendefinisikan agresi, diantaranya adalah 

agresi instrumental (instrumental aggression) dan agresi rasa bermusuhan (hostile 

aggression), agresi verbal dan agresi fisik, agresi direct dan agresi indirect 

(Koeswara, 1988; White, et al. 2010). Namun dalam penelitian ini konstruk agresi  


