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RINGKASAN 

 

DIANA BERLIANTI. Kohesivitas dan Komunikasi Keluarga Serta 

Stereotipi  Gender Pada Agresivitas Remaja Sekolah Menengah Atas di Kota dan 

Kabupaten Bogor.  Dibimbing oleh AIDA VITAYALA S. HUBEIS sebagai 

Ketua Komisi; DWI HASTUTI, SARWITITI SARWOPRASODJO, dan DIAH 

KRISNATUTI sebagai Anggota Komisi. 

 

Penelitian tentang komunikasi remaja dalam keluarga, kohesivitas, dan  

stereotipi gender  yang dihubungkan dengan agresivitas remaja sejauh ini belum 

banyak dilakukan. Studi ini penting karena biasanya pelaku agresi adalah korban 

kekerasan di masa lalu. Kajian ini menganalisis pengaruh kohesivitas, 

keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik orang tua-remaja, dan stereotipi 

gender terhadap frekuensi dan agresivitas remaja. Kajian ini menggunakan 

kerangka teoritis sosial kognitif, teori ekologi Bronfenbrenner, teori peran sosial 

dan teori penerimaan-penolakan. Studi dilakukan pada 367 remaja di Kota dan 

Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi 

dalam jangka waktu tertentu (cross sectional study).  Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik survei dan laporan diri, dengan menggunakan analisis model 

persamaan struktural. Selain menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini juga 

memakai metode kualitatif melalui diskusi kelompok dan wawancara mendalam 

pada lima belas remaja laki-laki dan perempuan di Kota Bogor. Rata-rata umur 

remaja contoh adalah 16.5 tahun. Rata-rata umur ayah adalah 46.6 tahun, 

sementara ibu 42 tahun. Rata-rata pendidikan ayah dan ibu adalah lulus Sekolah 

Menegah Pertama (SMP). Rata-rata pendapatan keluarga adalah 3 juta rupiah per 

bulan.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi karakteristik sosial 

ekonomi, kohesivitas  keluarga, keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik 

orangtua-remaja, stereotipi gender, dan agresivitas remaja.  (2) Mengonstruksikan  

agresi verbal orangtua pada remaja. (3) Menganalisis pengaruh faktor sosial 

ekonomi, kohesivitas, keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik orangtua-

remaja,  dan stereotipi gender terhadap agresivitas remaja. (4) Menganalisis 

pengaruh-pengaruh  tidak langsung  terhadap  keterbukaan komunikasi, 

komunikasi konflik orangtua-remaja,  dan stereotipi gender yang membangun 

agresivitas remaja. 

Remaja merasa kohesivitas keluarganya tinggi dan cukup terbuka 

komunikasinya dengan orangtua. Akan tetapi, remaja dan orangtua seringkali 

mengabaikan proses komunikasi dengan cara menarik diri. Remaja masih sering 

mendapat agresi verbal dan nonverbal dari orangtua dalam kurun waktu setahun 

ini. Secara umum, remaja memiliki keyakinan yang cukup untuk menganggap 

laki-laki sebagai raja di rumah, mengambil keputusan besar di rumah, yang 

menunjukkan kuasa laki-laki. Akan tetapi remaja juga ditemukan memiliki 

keyakinan yang cukup untuk menganggap perempuan adalah ratu di istananya, 

perempuan membuat banyak keputusan besar di rumah, dan kata-kata perempuan 

tidak terbantahkan yang menunjukkan kuasa perempuan. Hanya sebagian kecil 

remaja memiliki keyakinan untuk menganggap ayah dan ibu dapat memukul anak 

kapanpun diinginkan yang menunjukkan pembiaran (privilege) agresi.  Remaja 

ditemukan seringkali melakukan agresi pada orang lain. Remaja laki-laki cukup 



 

 

memiliki kemampuan untuk melakukan agresi non verbal (fisik). Remaja 

perempuan cukup memiliki kemampuan untuk melakukan agresi verbal. Remaja 

laki-laki dan perempuan cukup memiliki kapasitas kemarahan dan kekejaman.  

Agresi verbal orangtua-remaja memiliki makna yang sama dengan agresi 

verbal orangtua-remaja yang terjadi di banyak negara di dunia.  Penelitian ini 

menguatkan riset yang menyimpulkan bahwa ayah dan ibu memperlakukan 

remaja laki-laki dan perempuan secara berbeda. Dilihat dari jumlah kata yang 

menyakitkan yang bersumber dari ayah, dapat disimpulkan bahwa ayah lebih 

sering berinteraksi dengan remaja laki-laki dibandingkan dengan remaja 

perempuan. Ibu lebih banyak memberikan kata menyakitkan dibandingkan dengan 

ayah, baik kepada remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Penelitian ini 

menemukan bahwa mempermalukan dan merendahkan adalah tipe agresi verbal 

yang paling umum ditemukan.  Penyebab konflik yang paling sering ditemukan 

adalah perilaku pulang malam, jarang di rumah, main terus dan malas membantu 

orangtua. Semakin banyak konflik orangtua-remaja, semakin banyak kata-kata 

yang menyakitkan dari orangtua. 

Agresivitas remaja sangat  dipengaruhi oleh komunikasi konflik orangtua-

remaja dan keyakinan stereotipi gender remaja. Penelitian ini dapat membuktikan 

bahwa pengaruh lingkungan keluarga sangat besar terhadap agresivitas remaja. 

Remaja melakukan proses modeling perilaku, baik dari sumber eksternal maupun 

internal. Proses modeling dari sumber eksternal dapat dilihat dari keberhasilan 

remaja meneladani (modeling) komunikasi agresi verbal dan nonverbal orangtua. 

Remaja dan orangtua juga ditemukan cenderung saling mengabaikan komunikasi. 

Selain itu, remaja juga mempelajari agresivitas dari keyakinan stereotipi gender 

dengan melakukan proses mirroring, yaitu menyamakan perilaku remaja dengan 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai dan norma yang menisbatkan orangtua pada posisi kekuasaan atas anak, 

kuasa laki-laki, dan kuasa perempuan merupakan budaya yang mendukung 

agresivitas remaja. Meskipun pada faktanya lingkungan keluarga dan norma 

budaya memiliki pengaruh yang sangat besar pada agresivitas remaja, pembuat 

keputusan untuk melakukan  agresi ada pada sumber internal diri remaja, setelah 

melalui tahap evaluasi diri.  Sumber internal remaja pada penelitian ini,  diukur 

dari frekuensi agresi, agresi verbal/nonverbal, kemarahan, dan kekejaman. 

Penelitian ini  menunjukkan bahwa remaja adalah pelaku perilaku agresi, 

walaupun remaja sudah mengevaluasi dirinya.  

Remaja perkotaan dan remaja laki-laki ditemukan lebih sering melakukan 

agresi dan lebih termotivasi untuk melakukan agresi fisik dibandingkan  remaja di 

perdesaan. Remaja perkotaan juga meyakini bahwa kuasa laki-laki adalah sesuatu 

yang sewajarnya di masyarakat dan bahwa agresi orangtua kepada anak adalah hal 

yang wajar terjadi. Remaja perempuan lebih sering dikasari secara verbal dari ibu 

dibandingkan remaja laki-laki, sedangkan remaja laki-laki lebih sering dikasari 

fisik oleh ayah. Interaksi sistem remaja yang berada pada level sistem meso 

adalah komunikasi konflik orangtua-remaja. Ada pengaruh gender, tempat tinggal 

dan pendapatan, juga kohesivitas keluarga terhadap komunikasi konflik orangtua-

remaja. Interaksi lainnya berada pada level sistem interaksi mikro-makro.   

 

Kata Kunci: Keluarga, keterbukaan komunikasi, gender, komunikasi konflik, 

remaja 



 

 

SUMMARY 

 

DIANA BERLIANTI. Family Cohesion, Parent-Adolescent Communication 

and Gender Stereotyped on Aggressiveness of High School Students in Bogor 

City and District.  Supervised by AIDA VITAYALA S. HUBEIS (Chairperson), 

DWI HASTUTI, SARWITITI SARWOPRASODJO, and  DIAH KRISNATUTI 

(Each as a member). 

 

There is a vague link among adolescent communication in family context, 

family environment climate, gender stereotypes and adolescent aggresiveness.  

Usually, the agressive perpetrators are the victims from their past experiences of 

abusive behavior from their surroundings. This present study aimed to examine 

influence among parent-adolescent conflict family environment climate, gender 

stereotypes toward  adolescent aggresiveness.  This study have been conducted 

using 367 adolescents sample of Bogor City and District. This report used 

quantitative and using cross sectional study design. Researcher also employed 

self-reported, survey methods in order to collect data.  The present research also 

employed a qualitative approach by having two focus group discussions on fifteen 

male and fifteen female adolescents. This present research use  Bandura‘s 

theoritical framework of social cognition, ecological theory of Bronfenbrenner, 

and parental acceptance-rejection theory. Result showed that the average age of 

respondents were 16.5 years old. Age of the fathers were between 30-75 years old 

(46.6 years old on average).  Age of the mothers were between 30-65 years old 

(42 years old on average). Both fathers and mothers educational attainment were 

graduated from middle school on average. Family income were 3 billion rupiahs 

(monthly) on average.  

Research aims to: (1) Identifying socio-economic, gender and demoghrapic 

status, family climate, communication discosure, parent-adolescent 

commmunication conflict, family gender stereotypes, adolescent aggression.  (2) 

Exploring parental-adolescents verbal agression.  (3) Analysing the influence of 

those factors (on point one) toward adolescent aggressiveness from the 

perspectives of the victim as well as from the perpetrators. (4) Analysing indirect 

influences toward parent-adolescent disclosure, conflict communication, and 

gender stereotypes that manifested adolescent agressivity.  

Adolescents felt that their family cohessiveness were quite high and they  

have a good disclosure with their parents. However, parents-adolescents chooses 

not to involve in communication process.  Parents often yelled, frighten/ scared of, 

compared  their adolescent in their current present year.  Adolescents also 

reported that their parent often spanking with or without tools, slapping faces, 

throwing things to their aadolescents in current present year.  Adolescent have 

sufficient beliefs to assume that man has to be a king in the house, man 

responsibles to thake important decisions in the house, that indicated male power.  

However, adolescents also have enough beliefs to accept woman as the queen of 

the house, woman makes important decisions, that indicated  female power. A few 

adolescents have beliefs to undertake father and mother can be  perpetrators of 

aggression. Nevertheless, a lot of adolescents felt tolerable to insult, push, hit and 

kick others.  Male adolescents have enough ability to do physical aggression, on 



 

 

the other hand, female adolescents found to be more likely doing verbal 

aggression.  Urban adolescents found to have more hostility than rural one.  

Parents-adolescents verbal aggression in Indonesia more or less are having 

the same meaning with parents-adolescents verbal aggression in many places of 

the world.  Research enhanced others that concluded father and mother treated 

male and female adolescents in different ways. It can be concluded that fathers 

most likely to be engaged with male adolescents. Mothers gave more hurtful 

words both for male and female adolescents than fathers did. Research stated that 

put down and shaming to be the most common of verbal agression in Indonesia. 

Family conflict communication and gender stereotypes found to be the most 

influential factors toward adolescent aggresiveness. This research showed that  

family environment played the most substantial element in adolescent 

aggressiveness. Adolescent modeled behavior from internal and externnal factors. 

Adolescents succeeded to model their parental aggressive communication, both 

verbally and nonverbally.  Parents and adolescents were found to withdraw from 

communication that might occur. Aside from that, adolescents learned 

aggressivity from their  gender stereotypes beliefs through mirroring, a process in 

which adolescents tried to concord their behavior with cultural values and norms. 

Research stated that value and norms that derived from the culture which posited 

male and female power as well as privilege aggression over children had been 

supportive to aggression. Despite the fact that  family environment and cultural 

norms have significant effects on adolescent aggresiveness, the decision maker of 

the action laid in the adolescents themself internally through self evaluation 

processes. Research used aggression frequency, verbally/nonverbally parental 

communication aggression toward adolescents, anger and hostility as indicators of 

internal factors. Research shown that adolescents were the actors/pelakuts  of 

aggression.  

Urban and male adolescents were found to be more aggressive in term of 

frequency and physically compared with rural ones.  Urban adolescents believed 

that male power and privilege aggression that was natural or proper in the society.  

Female adolescents were more likely received maternal verbal aggression more 

that male ones, while male adolescents were more likely received paternal 

nonverbal/physical aggression. One of the adolescents interactional system on 

meso system was parents-adolescents conflict communication pattern. There were 

influence of gender, places where adolescents live, and family income as well as 

family climate environment toward parent-adolescent conflict communication 

pattern.  Other interaction included micro to macro interactional system.    

 This present research excell on the ability to analyze the environmental 

impact on adolescents aggressiveness from family sources as well as ways to 

prevent it. As well as any other research that has limitations, this research has 

limitation on only   taking adolescents‘ perception and perceived.   

 

Keywords: Adolescents, familiy conflict communication, gender beliefs, parent-

adolescents disclosure  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kekerasan adalah salah satu dari perilaku yang paling sering terjadi dan 

paling merusak yang dihadapi oleh remaja saat ini, baik sebagai korban maupun 

pelaku (Maguire dan Pastore 2000; Rina 2011). Data yang dihimpun oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya peningkatan kasus 

kekerasan yang dilakukan oleh remaja berupa tawuran antar pelajar dari tahun ke 

tahun (KPAI 2014). Berbeda dengan konsep awam, kekerasan (violence) dalam 

psikologi sosial merupakan bagian ekstrim dari agresi yang ditujukan untuk 

melukai orang lain (Anderson dan Bushman 2002; Bushman dan Huesmann 2010; 

Huesmann dan Taylor 2006; Dodge et al. 2006; Allen dan Anderson 2015), 

sedangkan agresi atau agresivitas adalah sebuah perilaku atau kapasitas 

kekejaman, keyakinan, pemikiran, keinginan dan kemarahan yang ditujukan pada 

orang lain dengan niat sengaja untuk menyakiti atau mencelakakan orang tersebut 

(Allen dan Anderson 2015). Agresi dan kekerasan berada pada sebuah kontinum, 

dengan kekerasan pada ujung ekstrimnya. Setiap kekerasan pasti melibatkan 

agresivitas, tetapi tidak semua agresi adalah kekerasan  (Allen dan Anderson 

2015).  Adapun konstruksi agresi meliputi frekuensi agresi, agresivitas fisik dan 

verbal, kemarahan dan kekejaman remaja (Buss dan Perry 1992; Orpinas dan 

Frankowski 2001).  Penelitian tentang agresi remaja memiliki posisi yang penting  

karena remaja memiliki posisi sentral dalam pembangunan di masa mendatang 

mengingat jumlah remaja Indonesia tahun 2015 mencapai 25 persen dari jumlah 

total penduduk Indonesia (BPS 2013).  

Salah satu alasan remaja memiliki agresivitas tinggi adalah adanya 

reproduksi pesan agresi sebagai bagian dari  interaksi interpersonal yang 

didapatkan sebelumnya (Bandura 2001b). Teori kognisi sosial yang mempelajari 

pengembangan  perilaku melalui pengamatan terhadap lingkungan eksternalnya, 

dapat menjelaskan proses modeling perilaku komunikasi agresi dari orangtua 

kepada remaja (pendekatan korban), juga agresivitas dari pandangan remaja 

sebagai pelaku agresi (Bandura 2001a; Bandura 2001b; Bandura 2006; Kunkel et 

al. 2006).  Teori lainnya adalah teori ekologikal Bronfenbrenner yang dapat 

menjelaskan lingkungan interaktif tempat anak berkembang, sekaligus dapat 

menerangkan faktor resiko dan faktor proteksinya  (Bronfenbrenner 1994).  

Lingkungan eksternal pertama remaja untuk mempelajari perilaku adalah 

keluarga.  Agresi yang terjadi pada konteks keluarga, memiliki beberapa bentuk, 

mulai dari verbal, fisik (nonverbal), dan seksual (Vissing et al. 1991). Badan 

Pusat Statistik (Utami 2013) mengungkapkan bahwa sekitar 3.07 persen 

perempuan dan anak mengalami tindakan agresi dalam keluarga, yang berlawanan 

dengan  salah satu fungsi keluarga sebagai penyedia afeksi (Berns 1997). Selain 

itu, Undang-undang No. 23/2002, juga menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, pada konteks keluarga, tindakan agresi, 

sering kali terjadi di antara  orang-orang terdekat, seperti ibu pada anak, atau ayah 

pada anak,  juga anak kepada orangtua.  
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Salah satu fungsi keluarga pada tahap keluarga dengan anak remaja, 

menurut Duvall (Rodgers dan White 1993), adalah mengembangkan komunikasi 

yang sehat dengan remaja. Komunikasi keluarga merupakan hal yang penting 

untuk memahami perilaku agresi orangtua kepada anak. Cahn dan Lloyd (1996) 

menyatakan bahwa prediktor yang paling kuat dari perilaku agresi dalam keluarga 

adalah proses komunikasi (Anderson et al. 2004). Pada konteks keseharian, 

komunikasi antara orangtua dan remaja biasanya meningkat menjadi perilaku 

agresi jika orangtua tidak cakap dalam berkomunikasi. Ketidakcakapan tersebut 

memungkinkan orangtua merasa terluka dan gagal menciptakan kompromi 

dengan anak.  Jika peristiwa komunikasi tersebut terjadi berulangkali, maka akan 

mengakibatkan pola komunikasi konflik, yang mendukung adanya agresi verbal 

maupun nonverbal dalam rumah. Kurangnya keahlian dalam berkomunikasi, 

merupakan salah satu pencetus terjadinya agresi, walaupun bukan menjadi satu-

satunya hal yang menentukan adanya agresi orangtua pada anak (Babcock et al. 

1993).  

Remaja dalam tahapan psikososial Erikson (Santhrock 2004; Hastuti 2007) 

sedang mengembangkan otonomi (identitas)  dan independensinya, sehingga 

sangat sensitif dengan pesan-pesan yang bersifat ―you,‖ dari orangtua.  Pesan ―you‖ 

biasanya berisi pandangan, nilai dan perintah orangtua (Pagani et al. 2004). Pesan 

―you‖ yang bersumber dari orangtua seringkali menjadi penyebab munculnya 

agresi verbal (Kubany et al. 1992). Pesan ―you‖ sering kali dipahami sebagai 

tuduhan atau bentuk hukuman. Ketika anak dianggap tidak bisa memenuhi pesan 

―you‖ tersebut seperti yang diharapkan, maka orangtua sering mengulang perilaku 

komunikasi yang negatif seperti: menuduh, menyalahkan, mengajari, 

mempermalukan, mengarahkan, memerintahkan, dan lainnya (Robin dan Foster 

2002). Kebiasaan komunikasi antara orangtua dan anak ini, dilakukan berulang-

ulang dan menjadi suatu pola komunikasi tertentu yang tidak acak dan memiliki 

sifat intergenerational (Klein dan White 2002), yang memungkinkan episode 

kekerasan pada anak diturunkan ke generasi selanjutnya (Lewis et al. 2004). 

Penelitian ini menjadi penting agar ―lingkaran setan‖ perulangan pesan 

komunikasi agresi dapat dihindarkan.  

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa  pola komunikasi pengabaian 

orangtua-remaja  (Anderson et al. 2004), merupakan salah satu penyebab atas 

tidak diselesaikannya konflik yang meningkat menjadi perilaku agresi (Anderson 

et al. 2004). Pada konteks hubungan orangtua-remaja, seringkali orangtua dan 

remaja cenderung menghindari komunikasi konflik. Sebagai akibatnya, orangtua 

dan remaja tidak dapat membentuk metakomunikasi yang memungkinkan adanya 

eksplorasi keinginan masing-masing pihak dalam berinteraksi (Hauser 1991; 

Larson dan Richards 1994; Caughlin dan Malis 2004). Komunikasi remaja yang 

cenderung menarik diri (mengabaikan) antara orangtua dan remaja berhubungan 

dengan hasil-hasil penyesuaian yang buruk pada remaja, seperti penggunaan miras 

(Caughlin dan Malis 2004), akan tetapi dampak komunikasi pengabaian orangtua-

remaja terhadap agresivitas remaja belum banyak ditemukan.  

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas remaja adalah monitoring 

orangtua kepada remaja. Pada beberapa hasil kajian, disebutkan bahwa remaja 

yang dimonitor dengan baik oleh orangtuanya ditemukan lebih sedikit memiliki 

masalah penggunaan miras dan kenakalan remaja lainnya (Dishion dan McMahon 

1998). Monitoring yang baik akan membuat pengetahuan orangtua tentang 
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aktivitas anaknya menjadi lebih tinggi. Akan tetapi, beberapa pihak tidak suka 

dengan ide monitoring, karena proses monitoring yang baik dianggap justru akan 

banyak memberikan keterbatasan pada anak (Crouter dan Head 2005; Stattin dan 

Kerr 2000). Solusi untuk menjembatani cara mendapatkan pengetahuan tentang 

aktivitas remaja adalah dengan mengupayakan kerelaan yang berasal dari diri 

remaja sendiri yaitu dengan meningkatkan keterbukaan komunikasi antara 

orangtua dan remaja (self disclosure) dan kenyamanan berkomunikasi dengan 

orangtua (problem free communication) (Stattin dan Kerr 2000; Barnes dan Olson 

1985). Keterbukaan komunikasi menjadi penting untuk dikaji dalam hubungannya 

dengan agresivitas remaja. Remaja dapat secara sukarela terbuka kepada orangtua, 

jika iklim keluarganya kohesif (Cohen et al. 1989; Barnow dan Freyberger 2000). 

Kohesivitas lingkungan keluarga, menyebabkan remaja lebih terlibat dalam 

membangun komunikasi yang sehat atau tidak sehat dengan orangtua, seperti yang 

ditunjukkan oleh banyak penelitian secara konsisten (Patrick dan Maggs 2005; 

Snoek dan Rothblum 1979; Smetana et al. 2006; Soenens et al. 2007). Remaja 

yang memiliki kepuasan hubungan di dalam keluarga akan lebih mudah untuk 

membuka informasi tentang dirinya dibandingkan dengan yang tidak memilikinya 

(Finkenauer 2004).  

Faktor lain yang memiliki hubungan dengan agresivitas remaja yang 

diteliti pada penelitian ini, adalah keyakinan stereotipi gender remaja yang 

disosialisasikan oleh keluarga. Stereotipi gender yang diturunkan dari budaya 

patriarki memiliki hubungan dengan agresi dalam keluarga (Anderson dan 

Umberson 2001). Kekerasan, pada budaya patriarki kadang-kadang diperlukan 

sebagai ―sumber daya untuk menunjukkan atau memperagakan kejantanan laki-

laki‖ dan diperlukan untuk memenuhi identitas maskulin laki-laki (Anderson dan 

Umberson 2001). Para peneliti (Dobash dan Dobash 1998; Dutton 1988) 

mengidentifikasikan bahwa budaya patriarki sebagai sebuah system dalam 

hubungan laki-laki dan perempuan mendukung kekerasan. Budaya patriarki 

menyiratkan bahwa jika laki-laki merasa kehilangan kontrolnya atas perempuan 

maka muncul perasaan frustrasi yang dalam sebagian kasus ingin diraih kembali  

oleh laki-laki melalui dominasi fisik pada perempuan (Turk dan Bell 1972; Dutton 

1988). Laki-laki menggunakan kekerasan juga untuk menghukum isterinya yang 

dinilai gagal memenuhi kebutuhan fisik, seksual dan emosionalnya (Dutton 1999). 

Jika dikaitkan dengan anak, budaya patriarki juga disosialisasikan dan dipelajari 

dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Dutton 1988; Hubeis 2010). Anak 

memiliki keyakinan patriarkal yang bersumber dari pengalaman-pengalaman yang 

terjadi sebelumnya dalam keluarga (Hotaling dan Sugarman 1990; Graham-

Bermann dan Brescoll 2000). Anak pada budaya patriarki dianggap sebagai milik 

orangtuanya yang boleh dikasari secara fisik. Keyakinan patriarkal ini dapat 

membahayakan mengingat anak-anak cenderung melakukan proses mirroring, 

yakni menyamakan perilakunya dengan perilaku ayah, ibu dan lingkungan 

sosialnya (Eagley 2004) dan dipelajari anak dari lingkungan sosialnya. Stereotipi 

gender berasal dari norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Harapan dari norma 

sosial tersebut adalah adanya konformitas atau penyesuaian perilaku. Norma 

sosial akan menjadi sebuah bimbingan perilaku yang sebaiknya diikuti jika anak 

tidak ingin mendapatkan sangsi sosial (Eagley 2004).   

 Faktor karakteristik sosial ekonomi, seperti pendapatan orangtua, juga 

dikaji pada penelitian ini, sebab merupakan salah satu faktor penduga perilaku 
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komunikasi agresi orangtua kepada anak. Adanya kesulitan ekonomi sering kali 

membuat orangtua stres, sehingga tidak mengherankan jika pada masyarakat 

ekonomi rendah lebih sering terjadi agresi (Sedlak 2008). Karakteristik sosial 

ekonomi juga dikaji dalam kaitannya dengan agresivitas remaja. Pendapatan dan 

tingkat sosial ekonomi memengaruhi kesehatan mental remaja secara umum 

(Tremblay 1999; Singh dan Gandour 2012; Fatima dan Sheikh 2014). Demografi, 

juga merupakan faktor yang ditemukan berpengaruh pada penelitian sebelumnya. 

Remaja perkotaan secara umum lebih banyak ditemukan melakukan agresi 

(Smokowski et al. 2012). Demikian pula dengan gender, beberapa studi 

menyatakan bahwa kekerasan fisik lebih banyak dialami oleh anak laki laki 

dibandingkan pada anak perempuan, sedangkan kekerasan verbal lebih banyak 

dialami oleh anak perempuan dibandingkan pada anak laki-laki (Galea 2010; 

Idemudia dan Makhubela  2011; Kitzmann et al. 2003). Menimbang adanya 

perdebatan tersebut maka menjadi penting untuk melihat hubungan dan pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi terhadap komunikasi keluarga, stereotipi gender dan 

agresi remaja. 

Secara khusus, penelitian ini juga akan mengeksplorasi konstruksi remaja 

atas agresi verbal orangtua. Pada Survey of Violence against Women and Children 

in Indonesia, disebutkan bahwa agresi verbal merupakan jenis agresi yang paling 

umum dan biasa dari semua jenis agresi. Hampir dua pertiga dari populasi di 

perkotaan dan perdesaan mengalami agresi verbal seperti dipermalukan atau 

dihina (Utami 2013). Ayah dan kerabat dekat dilaporkan sebagai pelaku yang 

paling sering melakukan agresi verbal pada istri dan anak. Hyden (1995) 

mendefinisikan agresi verbal sebagai ―pernyataan negatif dari orang-orang 

penting di sekitar anak,‖ juga ―pemanggilan dengan nama nama buruk, ancaman 

kasar, komentar sarkastis terus menerus yang dapat menenggelamkan harga diri 

anak karena dipermalukan‖. Istilah agresi verbal juga merupakan istilah yang 

sama atau dapat dipertukarkan dengan istilah agresi emosional (Loh et al. 2011). 

Agresi verbal sering menimbulkan perdebatan, karena sifatnya yang menyerang 

psikis/emosi sehingga tidak meninggalkan bekas. Beberapa ahli merumuskan 

konstruksi agresi verbal diantaranya yaitu: kata-kata yang merendahkan dan 

mempermalukan, menolak, menyalahkan, melebih-lebihkan kesalahan, 

mengancam, memanggil bahaya, menyesal, membanding-bandingkan,  

memprediksikan negatif.   

Penelitian agresi verbal di Indonesia menjadi penting jika dilihat dari 

sedikitnya riset tentang agresi verbal di Asia dibandingkan dengan penelitian 

sejenis di masyarakat barat (Kaplan et al. 1999; Schaefer 1997; Vissing et al. 

1991), padahal jika dilihat dari budaya masyarakat Indonesia dan Asia secara 

umum, mungkin sekali terdapat perbedaan persepsi tentang definisi dan makna 

kategoris agresi verbal. Orangtua Indonesia, lebih memilih taktik pendisiplinan 

yang lebih unavoidable, seperti memberikan janji-janji kosong pada anak, 

menakut-nakuti anak, membentak dengan keras, mempermalukan anak di hadapan 

anak lainnya, atau memuji-muji anaknya (Geertz 1985; Mead 1953; Zevalkink 

dan Riksen-Walraven 2001). Beberapa penelitian tentang agresi verbal di Asia 

mengatakan bahwa faktor budaya memiliki peran yang sangat besar terhadap 

pemahaman masyarakat tentang definisi agresi verbal (Zoysa et al. 2010; Loh et 

al. 2011). Nilai-nilai sosial budaya yang diturunkan menjadi praktek pengasuhan, 

dianggap memiliki kontribusi yang besar pada konstruksi agresi verbal dalam 
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suatu masyarakat.  Akan tetapi, studi tentang agresi verbal di Indonesia masih 

jarang ditemui, padahal praktek pengasuhan di Indonesia yang mengedepankan 

nilai tata kesopanan (seperti menunduk ketika anak hendak lewat orang dewasa, 

anak cenderung menahan diri berbicara dengan orang dewasa, orangtua menepuk-

nepuk pundak anaknya) yang dapat dimaknai sebagai bentuk agresi di negara-

negara barat, merupakan praktek yang biasa terjadi di Indonesia (Geertz 1985).  

 

 

Perumusan Masalah 

Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Masalah identifikasi, 

adanya perbedaan data  agresivitas remaja dari satu penelitian ke penelitian 

lainnya. Keengganan korban untuk melaporkan pelaku kekerasan yang biasanya 

juga merupakan orang-orang terdekat korban (BPS 2013). (2a)  Masalah eksternal 

penyebab agresi yang berasal dari lingkungan keluarga remaja, yaitu i) Adanya 

lingkungan keluarga yang dingin dan tidak kohesif sehingga anggota-anggotanya 

tidak nyaman dan tidak senang berada di rumah (Patrick dan Maggs 2005; Snoek 

dan Rothblum 1979; Smetana et al. 2006;  Soenens et al. 2007), ii) Adanya 

peranan faktor demografis tempat tinggal dan pendapatan. Tempat tinggal yang 

berada di perkotaan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi (Smokowski et al. 

2012). Adapun pendapatan/tingkat sosial ekonomi memengaruhi kesehatan mental 

remaja secara umum (Tremblay 1999; Singh dan Gandour 2012; Fatima dan 

Sheikh 2014), iii) Adanya peran jenis kelamin yang diturunkan ke dalam budaya 

gender dalam masyarakat yang membedakan bentuk dan frekuensi agresivitas 

remaja (Galea 2010; Idemudia dan Makhubela  2011; Kitzmann et al. 2003; 

Eagley 2004), iv) Adanya peran pola keterbukaan komunikasi orangtua-remaja 

terhadap agresi remaja (Stattin dan Kerr 2000; Barnes dan Olson 1985), v) 

Adanya peran modeling dalam imitasi perilaku agresi verbal/nonverbal dan pola 

komunikasi pengabaian yang bersumber dari role model orangtua (Bandura 2001), 

vi) Adanya peran keyakinan terhadap stereotipi gender yang diturunkan dari 

norma dan nilai masyarakat yang memiliki pengaruh pada agresivitas remaja 

(Eagley 2004). (2b) Masalah internal penyebab agresi yang berasal dari diri 

remaja, yaitu, i) Adanya peran regulasi diri dalam diri remaja berupa evaluasi 

terhadap agresivitas dari dalam dirinya (Bandura 2001). Adanya peranan sistem 

lingkungan, mikro, meso, makro remaja yang saling berinteraksi satu sama lain 

(Bronfenbrenner 1994). Adanya kata-kata menyakitkan dari orangtua yang 

dipersepsikan remaja sebagai bahasa penolakan (Loh et al. 2011).  Berdasarkan 

adanya kesenjangan dari berbagai literatur yang disebutkan di atas, maka 

dirumuskan masalah penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana identifikasi karakteristik sosial, ekonomi, wilayah dan gender 

remaja, keterbukaan komunikasi orangtua-remaja, komunikasi konflik 

orangtua-remaja, stereotipi gender remaja dan agresivitas remaja? 

2. Bagaimana remaja memersepsikan agresi verbal yang diterimanya dari 

orangtua? 

3. Bagaimanakah pengaruh dari faktor karakteristik sosial ekonomi dan gender, 

kohesivitas keluarga, keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik dan 

stereotipi gender terhadap agresivitas remaja? Faktor manakah yang 
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memiliki pengaruh terbesar? Apakah ada perbedaan antar jenis kelamin? 

juga antara desa dan kota?   

4. Bagaimana interaksi sistem individual, mikrosistem, mesosistem, 

eksosistem dan makrosistem  remaja saling  memengaruhi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah dapat 

dijelaskan bahwa  studi  ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi, kohesivitas  keluarga, 

keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik orangtua-remaja, stereotipi 

gender, dan agresivitas remaja.  

2. Mengonstruksikan  agresi verbal orangtua pada remaja. 

3. Menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi,  kohesivitas, keterbukaan 

komunikasi, komunikasi konflik orangtua-remaja,  dan stereotipi gender 

terhadap agresivitas remaja. 

4. Menganalisis pengaruh-pengaruh  tidak langsung  terhadap  keterbukaan 

komunikasi, komunikasi konflik orangtua-remaja,  dan stereotipi gender yang 

membangun agresivitas remaja. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yaitu: 

1. Bagi instansi terkait seperti dinas sosial dan direktorat keluarga, lembaga 

perlindungan anak, dan sekolah. Penelitian ini dapat menyediakan model 

strategis pencegahan agresi pada (pendekatan korban) dan dari (pendekatan 

pelaku) remaja dengan menggunakan perspektif komunikasi keluarga yang 

ramah gender.   

2. Bagi aktivis pekerja sosial pemerintah maupun non pemerintah, guru dan 

orangtua untuk menyediakan tuntunan praktis tentang hal-hal yang harus 

dilakukan atau dihindari untuk mencegah agresi. 

3. Bagi Institut Pertanian Bogor, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada  komunikasi keluarga, budaya 

patriarki dan kekerasan verbal/ nonverbal orangtua-remaja. Responden yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelajar  SMA di Kota  dan Kabupaten 

Bogor.  

 

Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah 

kekerasan verbal/nonverbal dalam penelitian ini hanya membatasi diri pada 

kekerasan verbal/nonverbal yang berada pada lingkup keluarga antara orangtua 
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dan remaja. Kekerasan verbal/nonverbal juga terjadi antara saudara kandung dan 

teman  yang tidak didalami dalam penelitian ini.  

 

 

Kebaruan (Novelty) 

Ada beberapa hal yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini, diantaranya, 

yaitu: 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada  komunikasi keluarga, budaya 

patriarki dan kekerasan verbal/ nonverbal orangtua-remaja. Responden yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelajar  SMA di Kota  dan Kabupaten 

Bogor. Beberapa hal yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini, diantaranya, 

yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan pisau analisis rumpun keilmuan komunikasi 

pembangunan dan keilmuan keluarga. Penggunaan kedua pisau analisis ini 

belum banyak digunakan. 

2. Pada bagian objek yang dikaji: 

a) Studi yang biasa dilakukan seringkali memisahkan remaja sebagai korban 

saja (Anderson dan Umberson 2005; Kunkel et a.l 2006) atau pelaku saja 

(Ryan 2005; Finkelhor 1995; Verona 2005). Penelitian ini dapat melihat 

kekerasan yang melihat remaja sebagai korban sekaligus pelaku agresivitas 

remaja. 

b) Penelitian ini mengeksplorasi kombinasi antara pengaruh kohesivitas, 

keterbukaan komunikasi, komunikasi  konflik stereotip gender terhadap 

agresivitas remaja.   

c) Penelitian ini dapat mengeksplorasi agresi verbal, sebagai jenis agresi yang 

paling sering terjadi (hampir dua pertiga dari 3.01 persen populasi 

penduduk Indonesia mengalaminya,  Utami 2013). 

d) Efek agresi verbal terhadap masalah interpersonal dan perkembangan 

remaja sangat luas, akan tetapi konsep agresi verbal masih ambigu (Loh et 

al. 2011) 

e) Prevalensi remaja dikasari orangtuanya sama besar dengan anak yang 

lebih kecil (Solomon dan Serres 1999; Vissing et al. 1991; Loh et al. 

2011), akan tetapi Penelitian tentang kekerasan pada remaja di dunia ini 

masih jarang dilakukan (Johnson et al. 2001; Olsen dan Holmes 1986). 

3. Pada bagian metodologi: 

a) Tujuan satu, tiga dan empat dilakukan dengan metode survey kuantitatif, 

paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma positivistik 

(Bryman 2004).  

b) Tujuan kedua yaitu mengetahui konstruksi agresi verbal remaja dilakukan  

dengan metode focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam 

(Kitzinger 1994; Neuendorf  2002) 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Karakteristik Sosial Ekonomi 

 Kajian tentang  pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap agresivitas 

remaja tidak selalu menghasilkan temuan yang konsisten.  Kajian di Indonesia 

tentang demografi kota misalnya, beberapa menyebutkan tentang adanya tingkat 

agresivitas yang lebih tinggi pada masyarakat perkampungan miskin perkotaan 

(Kartono 2006; Puspitawati et al. 2008). Temuan ini sejalan dengan temuan di 

negara-negara barat, yang menemukan remaja perkotaan  cenderung lebih tinggi 

agresivitasnya (Malesinska et al. 2015).  Perkotaan dianggap memiliki peran 

dalam memunculkan agresi remaja (Kartono 2006). Stres perkotaan dianggap 

bertanggung jawab menyebabkan peluang agresi remaja yang tinggi (Smokowski 

et al. 2012). Komunitas masyarakat perkampungan miskin perkotaan dengan 

tingkat kriminalitas tinggi juga memungkinkan remaja mengamati berbagai model 

yang melakukan agresi di sekitar remaja (Kartono 2006). Kelas sosial ekonomi  

yang lebih rendah memilliki kecenderungan lebih tinggi tingkat agresi remajanya 

(Kartono 2006). Pendapatan dan tingkat sosial ekonomi memengaruhi kesehatan 

mental remaja secara umum (Tremblay 1999; Singh dan Gandour 2012; Fatima 

dan Sheikh 2014). Adanya kesulitan ekonomi yang membuat orangtua stres 

menyebabkan orangtua dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah sering kali 

ditemukan melakukan agresi (Sedlak 2008). Gender juga memiliki pengaruh yang 

besar pada agresivitas. Di Indonesia, misalnya ditemukan jumlah remaja laki-laki 

yang tergabung dalam kelompok geng dan melakukan kejahatan lebih banyak 

dibandingkan dengan kelompok geng kejahatan remaja perempuan (Kartono 

2006).  Secara khusus, pembahasan tentang pengaruh gender terhadap agresivitas 

dibahas pada bagian Tinjauan Pustaka sub bab Stereotipi Gender.  

 

Remaja 

Remaja dalam tahapan psikososial Erikson (Santhrock 2004; Hastuti 2007) 

sedang mengembangkan otonomi (identitas)  dan independensinya, sehingga 

sangat sensitif dengan pesan-pesan yang bersifat ―you,‖ dari orangtua yang 

biasanya berisi pandangan, nilai dan perintah orangtua (Pagani et al. 2004). 

Kubany et al.(1992) menyimpulkan bahwa kebanyakan pernyataan ―you,‖ adalah 

penyebab munculnya agresi verbal, karena pesan tersebut sering kali dipahami 

sebagai tuduhan atau bentuk hukuman. Ketika anak dianggap tidak bisa 

memenuhi pesan ―you,‖ tersebut seperti yang diharapkan, maka orangtua sering 

mengulang perilaku komunikasi yang negatif seperti: menuduh, menyalahkan, 

mengajari, mempermalukan, mengarahkan, memerintahkan, dan lainnya  (Robin 

dan Foster 2002). Kebiasaan komunikasi antara orangtua dan anak ini dilakukan 

berulang-ulang dan menjadi suatu pola komunikasi tertentu yang tidak acak.  

Remaja merupakan tahap perkembangan antara anak-anak dan dewasa 

(Feldman 2011).  Ketika seseorang memasuki masa remaja, banyak perubahan 

fisik terjadi, seperti suara yang mengeras pada laki-laki dan perubahan fisik baik 

pada laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan perubahan fisik maupun non fisik 

(emosional) biasanya berasal dari perubahan hormonal (Feldman 2011). Pada 

masa ini, seorang remaja juga mengalami masa pubertas, yaitu sebuah periode 
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dimana kematangan organ seksual terjadi, ditandai dengan menstruasi pada anak 

perempuan (sekitar usia 11-12 tahun) dan pada laki-laki ditandai dengan mimpi 

basah (spermache, usia sekitar 13 tahun).   

Secara umum, masa pubertas yang ditandai oleh perubahan fisik, 

memengaruhi cara remaja memandang orang lain dan dirinya sendiri (Feldman 

2011). Beberapa teori perkembangan menjelaskan remaja, salah satunya adalah 

teori psikososial Erikson tentang pencarian identitas. Pada tahap kelima dalam 

teori Erikson adalah tahap identitas melawan kebingungan peran. Pada masa ini, 

setiap orang mencoba untuk mencari keunikannya masing-masing dengan cara 

melakukan serangkaian ―percobaan‖, dalam proses mencari identitas. Remaja 

biasanya ingin mengeksplorasi diri utuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya, 

kekuatan dan kelemahannya serta peran-peran apa yang cocok untuk dimainkan 

oleh remaja tersebut di masa mendatang dalam kehidupan selanjutnya, dengan 

kata lain mereka mencari identitasnya (Feldman 2011). Jika seseorang merasa 

kebingungan untuk menentukan peran apa yang paling cocok untuk dimainkan 

secara stabil di masa mendatang, maka seseorang tersebut akan mengadopsi peran 

yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, dan kekurangmampuan untuk 

memelihara hubungan jangka panjang di kehidupan selanjutnya (Updegraff et al. 

2004; Vleioras dan Bosma 2005; Goldstein 2006). Pada periode ini, remaja juga 

merasa ditekan untuk mengidentifikasi dirinya. Sebagian dari tekanan tersebut 

berasal dari perubahan fisiknya. Masyarakat merasa remaja harus menyesuaikan 

emosi dan perilakunya dengan pertumbuhan fisiknya yang membesar. Tahap ini, 

dicirikan dengan penolakan remaja untuk selalu bersandar pada orang dewasa, 

terutama pada proses pencarian informasi dan berpindah ke teman sebaya, sebagai 

sumber informasi  dan penilaian sosial (Feldman 2011). 

 

 

Kohesivitas (Iklim) Keluarga 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada agresivitas adalah  faktor 

lingkungan keluarga yang dapat dilihat dari derajat kehangatan (kohesivitas) 

keluarga. Lingkungan keluarga dalam studi agresi pada konteks keluarga sangat 

penting, karena dapat menjelaskan latar belakang teoritis tentang lingkungan 

seperti apa  yang melingkupi remaja agresif. Sebaliknya, juga dapat menyediakan 

teori tentang bagaimana lingkungan dimodifikasi agar anggota keluarga tidak 

agresif. 

Temuan-temuan penelitian terdahulu menyatakan bahwa ketidakhangatan 

antara anggota-anggota keluarga memiliki pengaruh pada perilaku agresivitas 

remaja (Cohen et al. 1989; Barnow dan Freyberger 2000). Kehangatan atau 

kohesivitas lingkungan keluarga menyebabkan remaja lebih terlibat dalam 

membangun komunikasi yang sehat atau tidak sehat antara orangtua dan remaja, 

seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian secara konsisten (Patrick dan 

Maggs 2005; Snoek dan Rothblum 1979; Smetana et al. 2006;  Soenens et al. 

2007). Remaja yang memiliki kepuasan hubungan di dalam keluarga akan lebih 

mudah untuk membuka informasi tentang dirinya dibandingkan dengan yang 

tidak memilikinya (Finkenauer 2004). Kohesivitas keluarga sangat berkaitan erat 

dengan keberfungsian keluarga. Jika dalam sebuah keluarga, terdapat anggota-
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anggota yang saling mendukung satu sama lainnya maka akan tercipta kohesivitas 

keluarga yang kohesif.  

 

Fungsi Keluarga 

Definisi  UUPA No 23 tahun 2002, keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami isti dan anaknya, atau ayah 

dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke 

atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 

Strong dan DeVault (1986) mengatakan keluarga secara tradisional 

didefinisikan sebagai pasangan menikah atau sekelompok dari orang dewasa yang 

bekerjasama dan membagi pekerjaan sesuai dengan tuntutan jenis kelaminnya, 

membesarkan anak dan berbagi tempat yang sama. Namun dalam kajian 

komunikasi ini digunakan terminologi Littlejohn dan Domenici (2007). Keluarga 

dilihat sebagai sebuah sistem dari kekerabatan yang tindakan-tindakannya 

terhubung kepada dan memengaruhi keseluruhan dari anggota keluarga lainnya 

(Littlejohn dan Domenici 2007).   

Fungsi keluarga adalah memiliki dan memberikan sosialisasi pada anak, 

fungsi pemenuhan ekonomi, fungsi sosial dan status dari individu, fungsi 

penyediaan sumber keintiman hubungan (Strong dan DeVault 1986). Ada 

beberapa kelengkapan yang harus dimiliki oleh keluarga (White dan Klein 2002) 

yang membedakan antara keluarga dengan kelompok sosial lainnya. 

a) Keluarga memiliki komitmen jangka panjang yang berasaskan sukarela dan 

secara natural terikat. Kelompok sosial lainnya juga ada yang memiliki 

komitmen jangka panjang, tetapi biasanya tidak memiliki tujuan untuk tetap 

terus berada pada komitmen yang sama.   

b) Keluarga adalah hubungan yang tercipta secara biologis, hukum  atau atas 

dasar kasih sayang.  

c) Keluarga merupakan organisasi kekerabatan yang cenderung melakukan 

perpanjangan. Sebuah keluarga yang memiliki anak tiga dan tiga orang 

cucu, juga bisa memiliki beberapa saudara ipar, sepupu dan keluarga besan 

serta kerabat yang lain. Organisasi yang cenderung melebarkan kekerabatan 

hanya dimiliki oleh keluarga.  

d) Keluarga memiliki interdependensi atau saling keterkaitan antara satu 

anggota dengan anggota lainnya secara terus menerus. Sesuatu hal yang 

menimpa salah satu anggota akan memengaruhi sistem keluarga secara 

keseluruhan.  

e) Keluarga melakukan institusionalisasi nilai-nilai yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi selanjutnya.  

 

Instrumentasi kohesivitas (iklim) 

Salah satu pengembang teori lingkungan yang sudah diterima luas adalah 

Moos et al. (1971; 1984) dengan mengembangkan family environment scale 

(FES). FES adalah sebuah instrumen yang ditujukan untuk mengukur kohesivitas 

keluarga, yaitu bagaimana lingkungan diterima oleh  anggota keluarga. Ada 

sembilan dimensi FES: kohesivitas, ekspesi, konflik, independensi, orientasi 

pencapaian, orientasi intelektual-budaya, orientasi aktif-rekreasi, penekanan 

moral-religius, organisasi dan kontrol (Wong 2012). Pada penelitian ini hanya 

diambil satu subscale saja yaitu kohesivitas. Instrumen ini mengukur kehangatan 
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dan kedinginan keluarga dengan skala kategori jawaban mulai dari 1 (tidak pernah  

terjadi) hingga 5 (hampir selalu terjadi). Selengkapnya dapat dilihat pada bagian 

Metode Penelitian.  

 

 

Komunikasi Keluarga 

Keterbukaan Komunikasi Orangtua-Remaja 

Keterbukaan komunikasi (disclosure) orangtua dan remaja merujuk pada 

derajat seseorang dipengaruhi dan memengaruhi oleh satu sama lain sepanjang 

waktu. Indikator dari kedekatan yang sering muncul adalah: interdependensi, 

keintiman, kedekatan, kepercayaan dan komunikasi  (Laursen dan Collins 2004). 

Keterbukaan juga berhubungan dengan pola interaksi, emosi dan kognisi dari 

remaja dengan kehidupan sebelumnya  (Collins dan Russell 1991). 

Salah satu yang harus dipertimbangkan dalam keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja adalah proses pencarian identitas remaja yang terkait dengan 

pengembangan otonomi dari orangtua kepada anak (Purcell et al. 2007).  Remaja 

yang terlalu dikontrol dan diarahkan oleh orangtuanya, akan lebih sedikit 

berkomunikasi terbuka dengan orangtuanya (Kerr dan Stattin, 2000; Kreppner dan 

Ullrich, 1998). Sebaliknya, remaja yang diberikan pilihan dalam proses 

pengambilan keputusan akan menjadi lebih terbuka pada orangtuanya (Purcell et 

al. 2007). Keterbukaan komunikasi orangtua-remaja menjadi hal yang sangat 

penting dalam keluarga untuk memahami satu sama lain. Keterbukaan komunikasi 

merupakan ―soft skills‖ yang dibutuhkan dalam membangun komunikasi efektif. 

Soft skills lainnya adalah kemampuan untuk mendengar aktif, kejelasan, 

keberlanjutan, dan penghormatan pada perasaan atau pesan orang lain, seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 1 (Olson 1999).  

 

Tabel 1 Komponen komunikasi efektif keluarga (Olson 1999) 

Kategori Keterangan 

Keahlian 

mendengar aktif 
Empati 

Mendengarkan dengan perhatian 

Keahlian 

berbicara 
Berbicara dengan orang lain (ataukah berbicara dengan dirinya 

sendiri). 

Self disclosure Berdiskusi tentang diri, perasaan dan hubungan. 

Kejelasan Konsistensi dan atau kejelasan pesan verbal (atau inkonsistensi dan 

atau pesan verbal yang tidak jelas. 

Terjadi pesan yang kongruen atau tidak kongruen 

Keberlanjutan Banyaknya keberlanjutan dari konten pesan. 

Adanya pesan nonverbal yang relevan atau tidak relevan dengan 

situasi. 

Seringnya pergantian perubahan topik yang  tidak sesuai.. 

Penghormatan 

dan 

penghargaan 

Kurangnya penghargaan pada perasaan orang lain. 

Adanya kemungkinan merendahkan orang lain 
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Keterbukaan komunikasi orangtua-remaja sangat berkaitan dengan 

konstruksi gaya pengasuhan (Baumrind 1991; Maccoby dan Martin 1983).  Jika 

orangtua memiliki pola pengasuhan yang otoritatif, yaitu ditunjukkan dengan 

serangkaian sikap dan tindakan yang memberikan prioritas  pada kebutuhan anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya, keterbukaan komunikasi akan cenderung 

lebih dapat terbentuk.  Gaya pengasuhan otoritarian di sisi lainnya ditandai 

dengan serangkaian sikap dan tindakan orangtua yang memaksakan pelakuda 

orangtua dan bila perlu menggunakan hukuman dan mengabaikan kebutuhan 

anak, yang membuat anak enggan untuk membuka komunikasi dengan 

orangtuanya. Pada sisi ekstrim lainnya terdapat pula gaya pengasuhan yang  

permisif, yaitu sebuah gaya interaksi yang berpusat pada anak, mengabaikan, 

tidak memberikan arahan pada anak, atau orangtua tidak memiliki perhatian atau 

menelantarkan anaknya (Maccoby dan Martin 1983). Gaya pengasuhan digunakan 

oleh orangtua untuk  sosialisasi nilai-nilai yang diterapkan dalam bentuk strategi 

untuk mendapatkan persetujuan, memelihara kontrol, dan mendapatkan harapan. 

Gaya pengasuhan  berpengaruh pada perilaku dan emosi serta kualitas hubungan 

antara anak dan praktek pengasuhan (Lerner dan Steinberg 2010).  

Tekanan paling utama  dalam hubungan orangtua- remaja berasal dari 

perubahan fisik sosial dan kognisi. Remaja mengalami hal-hal baru yang 

mendorong remaja untuk mendapatkan kekuasaan (otonomi)  yang lebih besar. 

Beberapa hal yang dapat memengaruhi hubungan remaja dan orangtua pada tahap 

ini, adalah pengalaman bersama pada saat sebelumnya, dan meningkatkan 

interaksi dengan remaja dengan lebih banyak pada percakapan, negosiasi dan 

pengambilan keputusan bersama (Maccoby 1984).  Ada beberapa perubahan 

dalam keberlanjutan hubungan remaja dan orangtua yang meliputi permasalahan 

interaksi, emosi dan kognisi remaja. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh 

Rutter et al. (1976), dilaporkan bahwa terdapat masalah dalam hubungan 

orangtua-remaja yaitu penarikan diri remaja secara fisik, dan masalah komunikasi 

lainnya. Permasalahan keberlanjutan hubungan berubah dalam jumlah, konten, 

perceived meaning dari interaksi, ekspresi positif dan negatif yang terjadi antara 

remaja dan orangtua dan persepsi masing-masing terhadap hubungan di antara 

remaja orangtua. Perubahan lainnya adalah adanya perubahan keintiman seperti 

memeluk dan lainnya yang semakin  berkurang setelah memasuki usia remaja, 

akan tetapi pada sisi lainnya percakapan bertambah  (Hartup dan Laursen 1991).  

Proses tersebut dianggap wajar dalam proses pembentukan kematangan remaja, 

karena remaja akan dihadapkan pada proses pengambilan keputusan-keputusan 

besar dalam kehidupannya mendatang sehingga sampai tahap tertentu harus 

mendapatkan otoritas (Lerner dan Steinberg 2010). Pada beberapa laporan 

disebutkan, bahwa ibu dan remaja memiliki persepsi yang berbeda tentang 

komunikasi keterbukaan dan kedekatan secara umum. Hampir sebagian besar 

orangtua cenderung memuji anak remajanya dan merasa puas dengan kedekatan 

mereka, sementara pada sisi remaja, justru ditemukan lebih jarang memuji 

orangtuanya (Laursen dan Collins, in press).  Ibu juga kerap kali melaporkan 

kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga dibandingkan dengan remaja 

(Silverberg dan Steinberg 1990). Kedekatan antara orangtua dan remaja 

bervariasi. Remaja perempuan dan laki-laki biasanya memiliki hubungan hangat 

dengan ibunya dalam hal berbagi perasaan tetapi pada ayah biasanya 

hubungannya dekat dalam hal penyediaan informasi dan dukungan material. Akan 
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tetapi, remaja laki-laki lebih dekat pada ayahnya dibandingkan dengan remaja 

perempuan. Pubertas juga memengaruhi kedekatan hubungan terutama pada ayah 

dan remaja perempuan (Hill 1988) dan waktu yang dihabiskan ibu  dan ayah baik 

dengan  remaja putra dan putri  (Larson et al. 1996).  

Barelson dan Steiner memberikan definisi komunikasi sebagai 

―transmission properties‖ yang melihat komunikasi sebagai transmisi dari 

informasi, ide, emosi, keahlian, melalui penggunaan simbol, kata kata, gambar, 

grafik dan lainnya. Begitu juga Shanon dan Weaver (Jenkins 1995)  yang 

mengatakan bahwa proses transmisi itu memungkinkan seseorang memengaruhi 

pikiran orang lain. Fitzpatrick dan Ritchie (Jenkins 1995) menuliskan komunikasi 

sebagai ―any instance of the creation of symbol in some medium in such a fashion 

that other people can notice the symbols and make sense of them‖. Pandangan 

behavioristic seperti pandangan Gray dan Wise, komunikasi dipandang sebagai, 

―presenting of stimuli as well as the response, real or imagined, as it comes into 

the awareness of the initiator of the process‖ (Jenkins 1995).  Definisi yang paling 

umum diterima adalah definisi dari Galvin dan Brommel (1982), yaitu proses 

menciptakan dan berbagi makna bersama.  Proses mendefinisikan komunikasi 

jauh lebih mudah,  daripada memahami komunikasi yang jauh lebih kompleks 

(Galvin dan Brommel 1982).  Permasalahan memahami proses komunikasi adalah 

permasalahan yang melibatkan bagaimana simbol diorganisasikan dan 

diinterpretasikan. Ada beberapa perspektif untuk memahami proses komunikasi 

(Galvin dan Brommel 1982), yaitu, perspektif mekanistik, psikologikal, 

interaksional, dan pragmatik atau sistemik. Dari beberapa perspektif yang ada, 

pola komunikasi menggunakan perspektif makna bersama dari ke empat 

perspektif di atas, karenanya sebelum membahas perspektif makna bersama akan 

dituliskan pespektif tersebut satu per satu. 

Perspektif mekanistik (Day et al. 1995), membuat konsepsi tentang 

komunikasi sebagai sesuatu yang berada pada tingkat ―ideal,‖ menurut perspektif 

ini, jika semua komponen dalam proses komunikasi berfungsi sebagaimana 

seharusnya maka proses komunikasi seharusnya dapat diterima dan akurat. 

Pandangan ini mengilustrasikan proses komunikasi selayaknya mesin komunikasi. 

Perspektif ini dikembangkan dari model klasik fisika, dengan membuat beberapa 

asumsi, termasuk quasi causality, transitivity of functions, eksistensi material dari 

komponen-komponennya, dan reduksionisme. Quasi causality merujuk pada 

asumsi mekanistik, yang mengatakan bahwa hari ini mewakili masa depan, 

kejadian di masa kini menentukan kejadian di masa depan. Transitivity of function 

merujuk pada sebuah proses yang melibatkan fungsi orang orang di dalamnya 

menjadi terhubung satu dan lainnya. Eksistensi material dari komponen 

mengasumsikan bahwa semesta terbangun dari entitas material yang memiliki 

bentuk dan substansi dan memiliki struktur yang jelas dan bergerak dalam ruang 

dan waktu tertentu.  

Reduksionisme berarti bahwa proses komunikasi dapat dipecah pecah 

menjadi unit yang lebih kecil lagi (Jenkins 1995). Dalam prosesnya perspektif 

mekanistik memandang harus ada komponen-komponen termasuk pesan/umpan 

balik, saluran, sumber/penerima, encoding/decoding, transformasi dan noise, 

sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.  Pesan didefinisikan sebagai apa 

yang dikomunikasikan, biasanya merujuk pada istilah ―informasi,‖ pesan 

memiliki sumber yang di encode dan pergi melalui sebuah saluran, yang mungkin 
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Konflik melibatkan sebuah proses dimana dua atau lebih anggota keluarga 

percaya bahwa keinginannya berbeda dengan anggota lainnya. Pada prakteknya 

sering ditunjukkan dengan adanya, ―pertukaran perilaku yang menyakitkan secara 

sengaja‖ (Galvin  et al. 2004). Menurut Galvin et al. (2004) konflik merupakan 

hasil dari persepsi, perbedaan perilaku, atau nilai-nilai, juga disebabkan oleh 

adanya ancaman terhadap self esteem seseorang. Konflik juga dapat dilihat 

sebagai sebuah ekspresi pertentangan antara sedikitnya dua pihak yang saling 

terhubung yang memiliki ketidaksesuaian tujuan, sumber daya yang sedikit dan 

campur tangan dari salah satu pihak dalam mencapai tujuan-tujuannya. Konflik 

adalam keluarga, terjadi biasanya karena seks, uang, ruang, manajemen, waktu, 

kepemilikan, dan banyak masalah lainnya yang dapat secara signifikan memiliki 

implikasi pada keluarga (Littlejohn dan Domenici 2007). Littlejohn dan Domenici 

(2007) menyatakan konflik terjadi saat anggota keluarga merasa ada perbedaan-

perbedaan yang menghalangi komunikasi (gets in the way). Seringkali pesan yang 

disampaikan dalam keluarga,  lebih bersifat subtle, yaitu anggota keluarga lainnya 

seringkali dipaksa untuk memahami komunikasi-komunikasi nonverbal yang 

disampaikan oleh anggota lainnya (Klein dan White 2002). Kegagalan remaja 

menerjemahkan pesan nonverbal orangtuanya, juga disebabkan karena pada 

periode ini remaja sedang mengembangkan otonominya (Santhrock 2008).  

Remaja, pada tahap ini,  menjadi tidak suka diperlakukan sebagai anak anak tetapi 

juga belum sepenuhnya dewasa. Bahasa-bahasa orangtua pada anak yang berusia 

lebih kecil yang biasanya menggunakan pendekatan ―you‖ dengan menggunakan 

kalimat imperatif, dinilai remaja sebagai sebuah hal yang harus ditentang karena 

berlawanan dengan otonominya (Pagani et al. 2006).   

 Menurut Jenkins (1995), pola komunikasi konflik dalam keluarga berguna 

untuk menyediakan urutan dan preseden bagi anggota keluarga. Pola 

menyediakan kestabilan fungsi, keajegan dan kepercayaan diri. Pola komunikasi 

konflik dalam keluarga ada untuk tiga alasan. Pertama, perilaku adalah sesuatu 

yang dapat diprediksikan, walaupun nampaknya acak. Kedua, individu harus 

bertanggung jawab pada perilakunya. Ketiga, kebanyakan manusia berharap 

bahwa setiap manusia bertindak secara ‗benar‘. Ketiga alasan tersebut,  

menimbulkan harapan-harapan dari satu anggota pada anggota keluarga lainnya. 

Masalahnya, tidak semua keluarga memberikan sosialisasi harapan tersebut dalam 

komunikasi verbal yang eksplisit. Seringkali, pesan tersebut bersifat nonverbal, 

dan memungkinkan adanya kesalahan penafsiran. Kesalahan penafsiran ini  

biasanya meningkat menjadi perilaku agresi. Agresi dalam keluarga memang 

berkaitan dengan keahlian berkomunikasi anggota keluarga. Ketika terdapat 

defisit komunikasi anggota-anggota keluarga,  pada banyak kasus, seringkali 

berakhir dengan agresi (Anderson et al. 2004). Beberapa studi menunjukkan 

adanya agresi dalam keluarga yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan 

memecahkan masalah dan keahlian bernegosiasi (Anderson et al. 2004). Agresi 

dalam keluarga juga berhubungan dengan pola komunikasi aversive-defensive 

seperti menyalahkan, menginterupsi, invalidating, dan menarik diri (Anderson et 

al. 2004).  

Blumer (1969), menyatakan bahwa perilaku komunikasi tidaklah tunggal. 

Proses tersebut diinterpretasikan oleh orang lain. Sebagai contoh, adanya kata-

kata pedas dari seorang ibu atau ayah akan dipahami oleh anak remaja sebagai 

serangan pada diri remaja. Remaja dapat merespon serangan tersebut dengan 



 

16 

jawaban yang baik, atau dapat juga dengan melawan orangtua (Anderson et al. 

2004).  Perilaku komunikasi, juga tidak memiliki makna yang tetap, tetapi harus 

diinterpretasikan oleh orang lain (Anderson et al. 2004), selain itu, perilaku 

komunikasi konflik yang dilakukan berulang menciptakan pola-pola interaktif 

yaitu sebuah pola yang secara bertahap muncul menciptakan sesuatu keteraturan 

yang kaku dalam hal agresi dan menciptakan sesuatu yang bersifat coercive, 

negatif dan interaksi yang terpolarisasi (Anderson et al. 2004).  Pola interaktif ini 

dipengaruhi oleh insecure attachment (kelekatan yang tidak aman), demand-

withdraw (meminta dan menarik diri) dan reaktivitas emosional seseorang 

(Anderson et al. 2004). Insecure attachment merupakan sebuah konsep yang 

pertama kali dikenalkan oleh Bowlby, konsep ini mengacu pada anak anak 

menciptakan ‗model kerja‘ hubungan dengan orang lain melalui kelekatan 

hubungannya dengan orangtua dan pengasuh utamanya (Bowlby 1973).  Riset 

menunjukkan, anak-anak yang kurang kelekatannya dengan orangtua dan 

pengasuhnya, akan mengalami kecemasan berlebihan, ketergantungan berlebihan, 

dan ketakutan berinteraksi dengan orang lain (Anderson et al. 2004). Demand-

withdraw (meminta-menarik diri) adalah pola meminta konflik dan menarik diri 

dari konflik. Interaksi demand dan withdraw ditandai dengan, ―satu pasangan 

meminta, mencoba untuk mengubah pasangannya, sementara pasangan lainnya 

mengubah dengan cara diam, menarik diri, tindakan pasif (Anderson et al. 2004). 

Beberapa konflik keluarga yang bereskalasi menjadi agresi disebabkan karena 

pola interaktif demand-withdraw  (Anderson et al. 2004).  

Komunikasi konflik pada penelitian ini dirumuskan menjadi pola 

komunikasi pengabaian dan komunikasi agresi verbal dan nonverbal (fisik) 

orangtua.  Komunikasi agresi verbal/nonverbal orangtua kepada remaja digunakan 

untuk melihat frekuensi agresi verbal dan nonverbal yang terjadi pada kurun 

waktu satu tahun berjalan dan menempatkan anak sebagai korban dari perilaku 

agresi verbal/nonverbal orangtua. 

 Pola komunikasi pengabaian orangtua-remaja adalah pengembangan dari 

pola komunikasi meminta-menarik diri (Demand-withdraw).  Pada Penelitian ini, 

hanya satu bagian dari pola komunikasi meminta-menarik diri  yang diambil 

menjadi bagian penelitian ini yaitu pada bagian saling menarik diri yang diberi 

label pola komunikasi pengabaian. Konflik orangtua-remaja dapat bersifat 

konstruktif dan dapat bersifat merusak tergantung dari pola komunikasi konflik 

meminta-menarik diri (Holmbeck 1996;  Caughlin dan Malis 2004). Meminta-

menarik diri telah menjadi fenomena yang penting untuk diamati dalam kajian 

orangtua-remaja (Caughlin dan Malis 2004). Kajian meminta-menarik diri 

memang belum menjadi fokus utama dalam literatur komunikasi konflik orangtua-

remaja, akan tetapi dalam beberapa penelitian ditunjukkan bahwa remaja 

seringkali menarik diri secara fisik maupun perilaku dari orangtuanya. Penarikan 

diri remaja ini terkait dengan upaya anak untuk melindungi ―privasi‖nya dan 

menolak monitoring orangtua (Petronio 1994; Caughlin 2002), juga karena 

orangtua dianggap oleh remaja terlalu banyak meminta dan membatasi (Caughlin 

2002). Komunikasi agresi nonverbal (fisik) didefinisikan sebagai semua peristiwa 

komunikasi yang merupakan tindakan fisik,  dilakukan dengan niat menyakiti 

orang lain (korbannya) secara fisik dan korban tersebut tidak menginginkannya 

(Anderson dan Bushman 2002). Komunikasi agresi verbal. Konsep agresi verbal 

atau agresi psikologis atau agresi emosional seringkali membingungkan. Salah 
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satu argumen terkait agresi verbal atau agresi emosional adalah ketiadaan bukti 

fisik sebagai akibat agresi verbal (Morgan dan Wilson 2005; Warburton dan 

Anderson 2015). Agresi verbal  atau agresi psikologikal, biasanya muncul dalam 

bentuk kata-kata yang menyakitkan, sehingga sulit dibuktikan karena tidak 

meninggalkan bukti fisik. Meskipun kata-kata menyakitkan tidak menimbulkan 

luka fisik, banyak laporan menyebutkan tentang dampak kata-kata menyakitkan 

atau agresi verbal pada kesehatan emosional anak (Claussen dan Crittenden 1991;  

Springer et al. 2003; Moore dan Pepler  2006; Loh et al. 2011; Odhayani 2013). 

Anak-anak yang mengalami agresi verbal dari orangtuanya ditemukan lebih 

agresif secara nonverbal, lebih berperilaku antisosial, memiliki lebih banyak 

masalah interpersonal, memiliki level yang lebih tinggi dalam kecemasan, depresi, 

somatisasi, kemarahan-kekejaman dibandingkan dengan anak-anak yang tidak 

mengalaminya  (Vissing et al. 1991; Fry et al. 2012; Tomoda et al. 2010). Agresi 

verbal menciptakan masalah emosional di tahap perkembangan selanjutnya (Loh 

et al. 2011;  Zoysa et al. 2010;  Moore dan Pepler 2006; Deb dan Walsh, 2012) 

dan mengganggu perkembangan emosional di masa depan (Wright et al. 2009; 

Springer et al. 2006). Studi terdahulu menyatakan bahwa anak yang mengalami 

agresi verbal cenderung kurang memiliki kelekatan emosional, kurang percaya 

diri, memiliki masalah kemampuan kognitif dan kurang keahlian sosialnya (Dube 

et al. 2002; Kjelsberg dan Dahl 1999; Loh et al. 2011). Agresi verbal sendiri, 

tanpa didampingi oleh agresi jenis lainnya berkontribusi dalam menurunkan 

kepercayaan diri anak (Esteban 2006) dan pencapaian akademik anak (Solomon 

and Serres 1999; Smith dan Moore 2013). Akan tetapi, walaupun banyak bukti 

tentang efek agresi  orangtua pada anak, studi tentang agresi verbal jarang 

dilakukan  (Loh et al. 2011; Moore, dan Peppler 2006). 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa agresi verbal sendiri dirumuskan 

sebagai serangkaian perilaku termasuk isolasi, pengasingan dan kurangnya 

perhatian (Claussen dan Crittenden,1991). Menurut Ney et al. (Moore dan Peppler 

2006) agresi verbal seringkali memengaruhi cara pandang anak anak terhadap 

dirinya sendiri dibandingkan dengan jenis agresi lainnya. Di antara cara pandang 

tersebut di antaranya berfokus pada hubungan antara agresi verbal dan 

penyesuaian anak.  Misalnya, Hyden (1995) mendefinisikan agresi verbal sebagai 

―pernyataan negatif dari orang-orang penting di sekitar anak,‖ juga ―pemanggilan 

dengan nama nama buruk, ancaman kasar, komentar sarkastis terus menerus yang 

dapat menenggelamkan harga diri anak karena dipermalukan‖. Istilah agresi 

verbal juga merupakan istilah yang sama atau dapat dipertukarkan dengan istilah 

agresi emosional (Loh et al. 2011). Definisi lainnya adalah, ―sebuah proses 

komunikasi yang ditujukan pada anak untuk menyebabkan pengalaman psikologis 

yang menyakitkan. Tindakan komunikasi tersebut dapat secara aktif maupun pasif 

juga verbal atau nonverbal‖ (Solomon dan Serres 1999; Vissing et al. 1991). 

Sebagai contoh misalnya pemanggilan dengan nama nama buruk (aktif, verbal), 

membanting pintu (aktif, nonverbal) atau diam mematung atau mengabaikan 

(pasif, nonverbal) (Vissing et al. 2003).   

Para ahli cenderung sepakat bahwa agresi verbal biasanya melibatkan 

penolakan psikologis atau emosional pada anak melalui tindakan verbal atau 

bentuk simbolik dari perilaku agresif (Zoysa et al. 2010). Claussen dan Crittenden 

(1991), dalam studinya menyatakan bahwa agresi verbal didefinisikan menjadi 

serangkaian perilaku, termasuk isolasi, pengasingan dan kurangnya perhatian.  
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UNICEF (2008) merumuskan agresi verbal melibatkan kegagalan orangtua untuk 

menyediakan lingkungan perkembangan yang layak, mendukung, ketersediaan 

figur kelekatan utama, sehingga anak dapat mengembangkan dengan stabil 

kompetensi emosional dan sosialnya dalam konteks kemasyarakatan tempat anak 

anak bertumbuh. Tindakan yang termasuk dalam agresi verbal adalah pembatasan 

gerak, penghinaan berpola, merendahkan, mengkambinghitamkan, mengancam, 

menakut-nakuti, membeda-bedakan, mempermalukan dan bentuk-bentuk 

kekejaman non fisik lainnya atau perlakuan menolak anak (Krug et al. 2002 dalam 

UNICEF 2008). Menurut World Health Organization (WHO 2006), agresi verbal 

dikategorikan menjadi agresi emosional yaitu kegagalan menyediakan lingkungan 

yang memadai dan suportif termasuk di dalamnya keberadaan figur kelekatan 

utama, sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan stabil. Adapun tindakan-

tindakan yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap perkembangan fisik, 

mental, spiritual, moral dan sosial merupakan bentuk agresi pada anak. Tindakan-

tindakan tersebut di antaranya adalah pembatasan gerak, penghinaan berpola, 

pengejekan, pengkambinghitaman, pengancaman, menakut-nakuti, mempermalu-

kan dan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan pengasingan atau penolakan. 

Akan tetapi meskipun penelitian tentang agresi verbal banyak dilakukan pada 

anak yang lebih kecil, penelitian agresi verbal pada remaja masih relatif jarang 

dilakukan terutama di Asia, padahal prevalensi anak remaja dikasari orangtuanya 

sama besar dengan anak yang lebih kecil (Solomon dan Serres 1999; Vissing et al. 

1991; Loh, et al. 2011). Penelitian yang mengkonstruksi  agresi verbal oleh 

orangtua pada remaja belum banyak dilakukan. 

Menurut World Health Organization (WHO 1999), agresi verbal 

dikategorikan menjadi agresi emosional yaitu kegagalan menyediakan lingkungan 

yang memadai dan suportif termasuk di dalamnya keberadaan figur kelekatan 

utama, sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan stabil. Adapun tindakan-

tindakan yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap perkembangan fisik, 

mental, spiritual, moral dan sosial merupakan bentuk agresi pada anak. Tindakan-

tindakan tersebut di antaranya adalah pembatasan gerak, penghinaan berpola, 

pengejekan, pengkambinghitaman, pengancaman, menakut-nakuti, mempermalu-

kan dan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan pengasingan atau penolakan. 

Pengertian agresi verbal versi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup pengertian bentuk-

bentuk kekerasan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT 

merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai 

kemanusian dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Sesuai dengan UU No. 

23 tahun 2004, KDRT merupakan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman 

pidana setelah perkara KDRT ditetapkan sebagai pelanggaran pidana. KDRT 

memiliki dimensi luas, tidak hanya pada tindakan secara  fisik, tetapi juga tindak 

kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki dimensi non-fisik.   

Sesuai dengan UU No.23 tahun 2004, KDRT memiliki dimensi luas, tidak 

hanya pada tindakan secara fisik, tetapi juga tindak kekerasan dalam rumah 

tangga yang memiliki dimensi non-fisik. KDRT dapat dikelompokan ke dalam 

bentuk- bentuk sebagai berikut: 

1) Kekerasan nonverbal (fisik) dalam bentuk pemukulan dengan tangan 

maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang 

berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan. 
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2) Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk 

penghinaan lain secara verbal. 

3) Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak 

individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror. 

4) Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasn penggunaan keuangan 

yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk untuk kepentingan-

kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya. 

5) Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan 

hingga perkosaan. 

Beberapa ahli seperti Loh et al. (2010) menyebutkan bahwa agresi verbal 

biasanya dikenali dari tujuh indikator kepribadian yakni: perilaku agresif dan 

kejam, ketergantungan, harga diri negatif (negative self-esteem), penilaian diri 

yang negatif (negative self-adequacy), ketidakmampuan untuk menjawab situasi 

situasi emosional (emotional unresponsiveness), ketidakstabilan emosional, dan 

pandangan negatif pada dunia (negative world view). Sementara American 

Professional Society on The Abuse of children (APSAC 2005) memberikan garis 

besar tentang dimensi yang harus ada dalam kekerasan verbal yaitu: kekerasan 

psikologis merujuk pada pola pola berulang dari perilaku pengasuh yang 

memeberikan pesan kepada anak bahwa anak tersebut tidak berharga, salah, tidak 

dicintai, terancam, atau hanya memenuhi nilai orang lain. Agresi psikologis 

termasuk penolakan keras seperti menolak dan merendahkan anak dengan 

tindakan verbal maupun nonverbal yang dapat membuat anak merasa tidak berarti, 

memberikan teror (misalnya pengasuh berperilaku mengancam akan melukai, 

membunuh, mengabaikan dan menempatkan anak pada sebuah situasi yang 

membahayakan secara fisik). Kekerasan verbal juga termasuk mengisolasi anak 

(tidak memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan sebaya dan orang lain di luar rumah), mengeksploitasi anak (misalnya 

dengan memberikan contoh contoh tindakan kekerasan), menolak untuk 

merespons emosi anak (mangabaikan emosi anak dan tidak memberikan emosi 

yang tepat dalam berinteraksi dengan anak), pembiaran terhadap kebutuhan 

kesehatan mental, medis dan pendidikan. Istilah agresi verbal biasa dipertukarkan 

dengan istilah agresi emosional atau agresi psikologis (Hart et al. 1987 dalam Loh 

et al. 2010) atau istilah lain seperti emotional abuse, emotional maltreatment, 

psychological maltreatment, psychological abuse, dan verbal/symbolic aggression 

(Vissing et al. 1991). Tidak adanya kesepakatan yang sama terhadap definisi 

kekerasan verbal, menjadikan proses pembuatan dimensi kekerasan verbal 

menjadi lebih menantang dan pengukurannya menjadi bervariasi dari satu 

penelitian ke penelitian lainnya (Loh et al. 2011).  

Jika dilihat dari definisi-definisi (Tabel 3), ada beberapa kata kunci yang 

sama, yaitu: 

 

1) Adanya niat, ditunjukkan dengan cara melakukan tindakan verbal maupun 

nonverbal, aktif maupun pasif, mengandung maksud atau dipahami secara 

simbolik menyakitkan atau mengancam, digunakan untuk menyakiti orang 

lain. 

2) Tujuan dari perilaku/tindakan verbal tersebut adalah menenggelamkan harga 

diri anak dengan mempermalukannya, membuat ketergantungan, membuat 

anak menilai diri negatif (negative selfadequacy), membuat anak tidak 



 

20 

mampu untuk merespon situasi-situasi emosional,  membuat anak tidak stabil 

emosinya, dan memiliki pandangan negatif pada dunia.   

3) Dilakukan berulang-ulang atau terus menerus. 

 

Tabel 2 Definisi dan dimensi agresi verbal, emosional dan psikologis 

Lembaga/peneliti Definisi 

 

 

 

 

 

WHO (1999) 

“Kekerasan emosional termasuk kegagalan menyediakan ruang 

perkembangan yang cukup, lingkungan yang suportif termasuk 

penyediaan figur kelekatan yang utama sehingga anak dapat 

berkembang secara stabil dan memiliki kompetensi sosial emosional 

secara penuh yang dapat mencerminkan potensinya secara penuh 

dalam konteks masyarakat tempat mereka berkembang. Ada juga 

tindakan ke pada anak yang memiliki kemungkinan besar 

menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik, mental, spiritual 

maupun perkembangan sosialnya. Tindakan tersebut diantaranya 

adalah pembatasan gerak, pola penghinaan, pengambinghitaman, 

pengancaman, menakut-nakuti, mendiskriminasikan, menghina atau 

bentuk kekejaman non fisik lainnya.‖  

 

 

 

Unicef 

Agresi verbal melibatkan kegagalan orangtua untuk menyediakan 

lingkungan perkembangan yang layak, mendukung, ketersediaan 

figur kelekatan utama, sehingga anak dapat mengembangkan dengan 

stabil kompetensi emosional dan sosialnya dalam konteks 

kemasyarakatan tempat anak anak bertumbuh. Tindakan yang 

termasuk dalam kekerasan verbal adalah pembatasan gerak, 

penghinaan berpola, merendahkan, mengkambinghitamkan, 

mengancam, menakut-nakuti, membeda-bedakan, mempermalukan 

dan bentuk bentuk kekejaman non fisik lainnya atau perlakuan 

menolak anak 

 

UU No. 23 tahun 

2004 

 

Agresi verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk 

penghinaan lain secara verbal. Kekerasan psikologi atau emosional 

yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam 

bentuk tindakan teror. 

Solomon dan 

Serres (1999); 

Vissing et al.  

(1991) 

Proses komunikasi yang ditujukan pada anak untuk menyebabkan 

pengalaman psikologis yang menyakitkan. Tindakan komunikasi 

tersebut dapat secara aktif maupun pasif juga verbal atau nonverbal‖  

 

APSAC (2005) 

Agresi psikologis merujuk pada pola pola berulang dari perilaku 

pengasuh yang memberikan pesan kepada anak bahwa anak tersebut 

tidak berharga, salah, tidak dicintai, terancam, atau hanya memenuhi 

nilai orang lain.  
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Lanjutan Tabel 2 

Lembaga/peneliti Definisi 

 

 

Loh et al.  (2010) 

Perilaku agresif dan kejam yang menyebabkan ketergantungan, 

harga diri negatif (negative self-esteem), penilaian diri yang negatif 

(negative selfadequacy), ketidakmampuan untuk menjawab situasi 

situasi emosional (emotional unresponsiveness), ketidakstabilan 

emosional, dan pandangan negatif pada dunia (negative world view). 

Campbell (1989)  Pernyataan negatif dari orang-orang yang penting di sekitar anak. 

 

 

Hyden (1995) 

Sebuah tindakan verbal yang mengandung maksud atau dipahami 

secara simbolik menyakitkan atau mengancam yang digunakan 

untuk menyakiti orang lain, juga penyebutan nama buruk terus 

menerus, perlakuan kasar dan pernyataan sarkastis yang dilakukan 

berulang ulang dan dapat menenggelamkan harga diri anak dengan 

mempermalukannya.‖ 

Zoysa et al. 

(2010) 
Agresi verbal melibatkan penolakan psikologis atau emosional pada 

anak melalui tindakan verbal atau bentuk simbolik dari perilaku 

agresif.  

Claussen dan 

Crittenden (1991) 
kekerasan verbal didefinisikan menjadi serangkaian perilaku, 

termasuk isolasi, pengasingan dan kurangnya perhatian. 

 

Penelitian ini melihat agresi verbal sebagai suatu  tindakan atau peristiwa 

komunikasi  yang ditunjukkan dengan cara melakukan tindakan verbal, aktif 

maupun pasif, mengandung maksud atau dipahami secara simbolik menyakitkan 

atau mengancam, digunakan untuk menyakiti orang lain secara berulang ulang. 

Perilaku tersebut dapat menenggelamkan harga diri anak dengan 

mempermalukannya, membuat ketergantungan, membuat penilaian diri negatif, 

membuat ketidakmampuan untuk menjawab situasi situasi emosional,  membuat 

tidak stabil emosinya, dan memiliki pandangan negatif pada dunia. 

Ada beberapa kutub ilmuwan dalam memandang permasalahan agresi 

verbal. Sebagian ilmuwan memandang bahwa agresi verbal berdiri sendiri 

berbeda dengan tipe agresi lainnya (Kinard 2001; Lau et al. 2005). Sementara 

sebagian ilmuwan lainnya memandang bahwa agresi verbal yang dapat berdiri 

sendiri tanpa didampingi oleh jenis agresi lainnya, seperti Vissing et al. (1991) 

yang menemukan hubungan positif antara jumlah agresi verbal yang dilakukan 

orangtua dengan masalah perilaku yang dimunculkan oleh anak. Vissing et al. 

(1991) menyimpulkan bahwa agresi verbal itu merupakan jenis agresi yang dapat 

berdiri sendiri dan dapat dipisahkan dengan agresi fisik. Sementara sebagian lagi 

melihat satu jenis agresi biasanya diikuti oleh tipe agresi lainnya (Binggeli et al. 

2001; Brassard et al. 2000). Beberapa ilmuwan seperti Rohner dan Rohner (1980), 

mengungkapkan bahwa penolakan pada anak yang dilakukan oleh orangtua atau 

pengasuh utama, biasanya dilakukan melalui perlakuan agresif yang melibatkan 

tindakan verbal maupun nonverbal, sehingga sulit untuk memisahkan antara satu 

jenis perilaku agresi dengan perilaku agresi lainnya. Agresi  fisik dan agresi verbal 

biasanya terjadi secara bersamaan dengan berbagai variasi yang menimbulkan 

berbagai masalah disfungsi perkembangan. Perdebatan teoritis ini mengindikasi-

kan perlu adanya penelitian tentang  agresi verbal pada remaja Asia. 
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Menurut beberapa studi, agresi fisik lebih banyak dialami oleh anak laki laki 

dibandingkan dengan anak perempuan, sedangkan agresi verbal lebih banyak 

dialami oleh anak perempuan (Galea 2010; Idemudia dan Makhubela 2011;  

Kitzmann et al. 2003). Dampak agresi pada anak perempuan seringkali 

menimbulkan masalah internalizing seperti kemarahan sedangkan pada anak laki-

laki menimbulkan masalah eksternalizing, seperti kesedihan (Evans et al. 2008).  

Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa anak laki-laki mengalami lebih banyak 

agresi fisik dari pada anak perempuan, anak perempuan mengalami lebih banyak 

agresi seksual dan agresi verbal biasanya dialami oleh anak laki-laki dan 

perempuan secara hampir seimbang, walaupun kecenderungan frekuensinya lebih 

banyak dialami oleh anak perempuan (Dunne et al. 2008). Oleh karenanya penting 

untuk melihat konteks agresi verbal oleh orangtua yang dialami remaja dikaitkan 

dengan jenis kelamin anak. 

Penelitian agresi verbal di Indonesia menjadi penting jika dilihat dari 

sedikitnya riset tentang agresi verbal di Asia dibandingkan dengan penelitian 

sejenis di masyarakat barat  (Kaplan et al. 1999; Schaefer 1997; Vissing et al. 

1991), padahal jika dilihat dari budaya masyarakat Indonesia dan Asia secara 

umum, mungkin sekali terdapat perbedaan persepsi tentang definisi dan makna 

kategoris agresi verbal di masyarakat barat dan di Asia seperti di Indonesia. 

Orangtua Indonesia, lebih memilih taktik pendisiplinan yang lebih unavoidable, 

seperti memberikan janji-janji kosong pada anak, menakut-nakuti anak, 

membentak dengan keras, mempermalukan anak di hadapan anak lainnya, atau 

memuji-muji anaknya (Geertz 1985; Mead 1953; Zevalkink dan Riksen-Walraven 

2001). Beberapa penelitian tentang agresi verbal di Asia mengatakan bahwa faktor 

budaya memiliki peran yang sangat besar terhadap pemahaman masyarakat 

tentang definisi agresi verbal (Zoysa et al. 2010; Loh et al. 2011). Nilai-nilai 

sosial budaya yang diturunkan menjadi praktek pengasuhan, dianggap memiliki 

kontribusi yang besar pada konstruksi agresi verbal dalam suatu masyarakat.  

Akan tetapi, studi tentang agresi verbal di Indonesia masih jarang ditemui, 

padahal praktek pengasuhan di Indonesia yang mengedepankan nilai tata 

kesopanan (seperti menunduk ketika anak hendak lewat orang dewasa, anak 

cenderung menahan diri berbicara dengan orang dewasa, orangtua menepuk-

nepuk pundak anaknya) yang dapat dimaknai sebagai bentuk agresi di negara-

negara barat, merupakan praktek yang biasa terjadi di Indonesia (Geertz 1985).  

Salah satu penyebab dari agresi verbal oleh orangtua pada remaja adalah 

adanya konflik yang tidak terselesaikan yang meningkat menjadi perilaku agresi 

(Pagani et al. 2005). Konflik yang terjadi antara orangtua dan remaja biasanya 

disebabkan oleh masalah uang, keuntungan (priviledged), dan masalah pembagian 

tugas kerumahtanggaan (Pagani et al  2005). Akan tetapi penelitian tentang agresi 

verbal dan penyebab-penyebab konflik dari sudut pandang remaja belum banyak 

ditemukan. 

Penelitian ini menggunakan panduan teoritis dari Teori penerimaan dan 

penolakan orangtua (parental acceptance rejection/PAR) yang digunakan untuk 

memahami agresi verbal secara konseptual (Rohner dan Rohner 1980). Teori PAR 

merupakan teori sosialisasi orangtua pada anak yang direfleksikan dalam bentuk 

kontinum, di mulai dari kehangatan orangtua di satu sisi dan penolakan pada sisi 

yang lainnya. Kehangatan orangtua dinyatakan dengan sentuhan fisik (seperti 

memeluk dan mencium anak) dan penyampaian kata-kata verbal (dinyatakan 
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dengan memuji dan lainnya). Sebaliknya penolakan orangtua dinyatakan dengan 

perilaku kejam dan penghinaan. Agresi verbal yang dilakukan oleh orangtua 

termasuk berniat untuk menyakiti anak dengan menggunakan  kata-kata yang 

mengandung makna sarkastis, mengutuk, berteriak-teriak, mempermalukan atau 

mengatakan kata-kata yang merendahkan anak atau remaja. Teori PAR dapat 

memprediksikan konsekuensi fungsi perkembangan psikologis anak akibat dari 

perilaku agresi yang diterima oleh anak (Loh et al. 2011). Anak-anak yang 

tertolak oleh orangtuanya akan cenderung menjadi kejam, agresif, memiliki self- 

esteem dan self-adequacy yang buruk, secara emosioanl tidak stabil dan memiliki 

pandangan yang buruk terhadap dunia (Dube et al 2002, Spillane-Grieco 2000). 

Ada beberapa kategori kata-kata yang menyakitkan (Loh et al. 2011) yang 

diterima anak di antaranya adalah kata-kata yang merendahkan dan 

mempermalukan, kata-kata berisi penolakan, kata-kata menyalahkan, kata-kata 

melebih-lebihkan kesalahan, Kata-kata berisi ancaman untuk melukai atau 

mengintimidasi, kata-kata berisi pemanggil bahaya, kata-kata berisi penyesalan, 

kata-kata berisi perbandingan yang tidak adil, dan kata-kata berisi prediksi 

negatif. Konstruk kategori agresi dari Loh et al. (2010), akan digunakan dalam 

penelitian ini. Kategori-kategori tersebut di antaranya adalah: 

Kata-kata yang merendahkan dan mempermalukan merujuk pada kata-kata 

atau frasa yang merendahkan harga diri anak termasuk didalamnya, penyebutan 

penamaan buruk,  bahasa yang salah, penekanan yang sarkastis, dan penekanan 

yang merendahkan. Contohnya adalah pemanggilan anak dengan kata-kata 

―bodoh‖, ―brengsek‖ dan ―kamu tidak berguna‖. Agresi verbal yang dilakukan 

oleh orangtua biasanya paling sering diterima anak dari kategori merendahkan dan 

mempermalukan (Loh et al. 2010). Kata-kata penolakan adalah kata-kata yang 

diterima anak sebagai kata-kata yang mengekspresikan penarikan diri orangtua 

dari kasih sayang dan perhatian. Kata-kata tersebut di antaranya adalah kata-kata, 

―Ibu/Ayah tidak mencintai kamu,‖ dan ―pergi!‖ Kata-kata yang menyalahkan 

merefleksikan kata-kata atau frasa yang menuduh anak bersalah untuk membuat 

anak merasa bersalah atas permasalahan di luar kontrol anak, contohnya adalah 

kata-kata seperti, ―Ibu jadi begini karena kamu,‖ atau ―kamu adalah penyebab 

kesialan.‖ 

Kata-kata melebih-lebihkan kesalahan berisi frasa yang secara tidak adil 

melebih-lebihkan  kesalahan atau kelemahan anak, seperti kata, ―Kamu selalu 

kalah,‖ atau ―Kamu tidak akan bisa.‖ Kata-kata ancaman yang ditujukan untuk 

secara fisik dikatakan untuk menyakiti secara fisik, mengintimidasi dan berisi 

ancaman untuk tidak lagi menyediakan dukungan material. Kata-kata tersebut di 

antaranya adalah, ―Awas, nanti Ibu pukul,‖ ―Bapak tidak akan menyekolahkan 

kamu lagi.‖ atau ―Jangan makan, biar kelaparan.‖ Kata-kata yang berisi 

pemanggil bahaya merefleksikan kata-kata atau frasa kejam, berbahaya dan 

ketidakberuntungan yang akan ditimpakan pada seseorang. Sebagai contoh adalah 

kata-kata, ―Disamber gledek lo,‖ ―Ibu harap kamu mati saja,‖ atau ―Masuk neraka 

lo.‖ Kata-kata berisi penyesalan merujuk pada ekspresi penyesalan bahwa sesuatu 

yang buruk seharusnya menimpa pada anak. Contohnya termasuk: ―Seharusnya 

Ibu tidak memelihara kamu,‖ ―Ibu menyesal melahirkan kamu.‖ 

 Kata-kata berisi perbandingan yang tidak adil merujuk pada frasa yang 

membandingkan anak secara tidak adil dengan diri Bapak atau Ibu di masa muda, 

saudara, atau anak orang lain. Frasa ini dianggap dapat membuat anak merasa 
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tidak cukup cakap menilai kemampuan dan potensinya. Contohnya: ―Waktu 

Bapak muda, Bapak lebih mandiri dari kamu‖, atau, ―Mengapa kamu tidak bisa 

seperti Kakak kamu?‖ ―temanmu lebih jago dari kamu,‖ atau ―lihat anak tetangga 

kita kelakuannya lebih baik dari kamu.‖ Kata-kata berisi prediksi negatif, yaitu 

frasa yang meramalkan secara negatif hasil-hasil anak, misalnya kata-kata seperti, 

― Kamu nggak akan sukses,‖ atau ―kamu akan ke neraka.‖ 

Penyebab konflik yang terjadi antara orangtua dan remaja,  biasanya 

berkaitan dengan pembagian tanggung jawab rumah tangga, uang dan keuntungan 

pribadi (privilege) (Pagani et al. 2004), tetapi apakah benar konflik-konflik 

tersebut berujung pada agresi verbal  oleh orangtua pada remaja di Indonesia, 

belum banyak dieksplorasi.  

   

Modeling dan komunikasi  

Teoritisi utama teori kognisi sosial adalah Albert Bandura (2001),  seorang 

tokoh yang mampu memformulasikan ulang teori belajar sosial ke dalam teori 

kognisi sosial.  Penggunaan Teori kognisi sosial dipakai karena dapat menjelaskan 

bagaimana pesan agresi yang diterima anak direproduksi. Teori belajar sosial 

dapat menjelaskan proses tentang bagaimana manusia mempelajari atau 

mengembangkan perilaku melalui pengamatan terhadap lingkungan eksternalnya 

(Bandura 2001). Teori  kognisi sosial merupakan pengembangan dari teori belajar 

sosial yang memiliki sejarah  dari tradisi behaviorism (Kunkel et al.  2006). 

Behaviorism menganggap bahwa perilaku adalah, ―Cued by the stimuli that 

precede it and shaped and controlled by the reinforcing stimuli that follow it‖ 

(Bandura 2001).  Proses belajar sosial ini ditandai dengan pengkondisian yang 

menekankan imbalan/penekanan dan hukuman dalam produksi perilaku imitatif 

yang dipelajari (Kunkel et al.  2006).   

Perbedaan yang paling mendasar antara teori kognisi sosial dan teori belajar 

sosial adalah pada proses pengakuan adanya peran individual pelaku belajar 

dalam proses belajar. Bandura berargumen bahwa proses belajar dalam teori 

belajar sosial hanya berhubungan dengan model pengkondisian yang berasosiasi 

dengan respon akuisisi perilaku tersebut, padahal ada faktor lain sebagai kontrol 

dalam proses ―belajar‖ yaitu pembelajar individual sebagai pelaku dari perilaku 

tersebut  (Kunkel et al. 2006). Kontribusi Bandura dalam teori kognisi sosial 

termasuk tahapan belajar sosial dan pengembangan dari konstruksi psikologis 

self-efficacy. 

Eksperimen yang dilakukan oleh Bandura menunjukkan bahwa anak-anak  

yang  menyaksikan kekerasan di televisi tanpa diperingati dan dihukum cenderung 

untuk bertindak lebih agresif dibandingkan dengan anak-anak yang diberi 

peringatan dan pengertian (Bandura 2001).  Dalam studi pada 33 anak usia pra 

sekolah yang dibagi dalam tiga kelompok dan diberi tontonan seorang model 

dewasa memukuli boneka pantul Bobo, seukuran orang dewasa. Pada kelompok 

pertama ada model lainnya yang memuji perilaku orang yang memukul tadi, pada 

kelompok kedua model yang memukul dimarahi dan dikatakan sebagai pem-bully. 

Pada kelompok ketiga model yang memukul tidak diberi konsekuensi apapun. 

Hasilnya adalah kelompok pertama lebih berperilaku agresif dibandingkan dengan 

kelompok kedua dan ketiga (Lamanna dan Riedmann 1985). Semakin sering 

seseorang melihat kekerasan semakin mungkin seseorang tersebut melakukan 

proses peniruan kekerasan. 
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Sebuah perilaku kekerasan akan efektif ditiru jika telah terjadi proses atensi 

yang berulang ulang dengan prevalensi yang dapat menghasilkan proses 

penguatan atensi (proses retensi), proses tersebut kemudian diproduksi dalam 

ingatan anak menjadi sesuatu yang diterima sebagai pedoman tingkah laku atau 

juga anak akan melakukan proses korektif dan proses observasi. Jika anak 

menjadikannya sebagai pedoman tingkah laku maka anak akan memasuki proses 

motivasi yang akan berujung pada penyamaan tingkah laku. Tahapan belajar 

sosial Bandura terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama seorang individu 

pembelajar ―menghadiri‖ perilaku orang lain secara langsung atau tak langsung 

(dimediasi oleh sumber lainnya seperti televisi dan lainnya). Pada tahap kedua, 

individu pembelajar mengakui dan menyaring pengetahuan tentang perilaku 

tersebut. Tahap ke tiga adalah tahap ketika individu tersebut dapat mereproduksi 

apa yang dilihat dan didengarnya. Pada tahap ke empat, individu tersebut memilih 

untuk menerima perilaku tersebut untuk dijadikan pedoman perilaku. Keputusan 

untuk menerima perilaku tersebut ditentukan oleh konsekuensi yang mungkin 

diterima oleh individu pembelajar tadi (Kunkel et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6 Empat fungsi utama belajar melalui  pengamatan dan faktor 

faktor yang memengaruhinya 
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Gambar 6 memperlihatkan bagaimana terjadinya proses peniruan. Bandura 

meyakini bahwa keluarga merupakan unit sosial yang sangat kritis dalam proses 

kognisi sosial. Proses kognisi sosial merupakan kunci untuk memahami 

bagaimana perilaku kekerasan berulang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

Seorang anak adalah individu pembelajar yang mampu menyerap agresivitas 

lingkungan keluarganya untuk direproduksi menjadi perilaku yang sama di masa 

mendatang saat anak anak membutuhkannya. Rosser mengatakan bahwa proses 

belajar sosial dapat menjelaskan ―sumber dari informasi verbal‖, yang berakibat 

pada kondisi apa dan mengapa sebuah perilaku dilakukan (Kunkel et al. 2006). 

Instrumentasi komunikasi pada penelitian ini diantaranya adalah: 

komunikasi pengabaian orangtua-remaja menggunakan  Communication Pattern 

Questionnaire/CPQ (Christensen 1993). Pengukuran CPQ bersifat retrospektif 

dan self report.  CPQ yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil modifikasi 

yang digunakan untuk mengukur komunikasi konflik pengabaian antara orangtua-

remaja. Perilaku komunikasi agresi verbal dan fisik orangtua menggunakan  

Conflict Tactics Scale (CTS) children version yang telah dimodifikasi.  

Keterbukaan Komunikasi orangtua-remaja menggunakan parent-adolescent 

communication (PAC) yang dikembangkan oleh Olson (1999). Selengkapnya 

dapat dilihat pada bagian Metode Penelitian. 

 

 

Stereotipi Gender 

Perbedaan manusia berbasis gender merupakan fenomena yang 

memengaruhi seluruh sendi kehidupan manusia.  Adanya anggapan bahwa laki-

laki harus lebih maskulin, tidak boleh menangis, sementara perempuan harus 

lemah lembut dan penyayang merupakan bagian dari anggapan masyarakat yang 

disosialisasikan pada masyarakat melalui serangkaian proses gender-typing 

(Eagley et al. 2004).  Sementara beberapa perbedaan gender memang merupakan 

perbedaan biologis, kebanyakan dari atribusi stereotipi dan peran gender lebih 

banyak berasal dari  hasil  konstruksi desain budaya daripada sekedar perbedaan 

biologis  (Bandura 1986; Beall dan Sternberg 1993; Epstein 1997).  

 Ada beberapa perspektif teoritis yang bisa dikunjungi kembali  dalam 

pengkajian tentang gender: 

1. Perspektif yang menekankan pada perkembangan psikologis, biologis dan 

determinan sosiostruktural (Freud 1905/1930; Kohlberg 1966). Perpektif  

teoritis ini juga termasuk perspektif biologis yang menganggap perbedaan 

peran dan fungsi gender berasal dari perbedaan biologis semata yang 

menekankan pada proses reproduksi (Buss 1985; Trivers 1972). 

2. Perspektif teori sosiologis yang berfokus pada pengembangan peran dan 

fungsi gender (Berger et al. 1980; Eagly 1987a; Epstein 1988).  

3. Perspektif interaksi antara psikologis, biologis dan sosiologis. Salah satu 

teorinya adalah teori sosial kognitif (Bandura). Teori sosial kognitif  tentang 

perkembangan dan fungsi  gender merupakan teori yang memandang bahwa 

konsepsi dan peran gender merupakan bagian dari determinan psikologis 

dan sosial budaya yang merupakan produk dari pengaruh sosial keluarga 

dan masyarakat secara umum. Tidak seperti kebanyakan teori tentang 

perkembangan gender, yang mengambil setting pada masa kanak-kanak 
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saja,  teori sosial kognitif  mengambil setting seluruh rentang kehidupan 

manusia.  

 

Sebelum masuk pada teori sosial kognitif tentang perkembangan dan fungsi 

gender, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang teori-teori yang berpengaruh 

dalam perkembangan gender.  

1. Psychoanalytic Theory. Menurut teori psikoanalisis, perempuan adalah 

makhluk inferior yang memiliki kecemasan karena tidak memiliki alat 

genital yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki kecemasan dan 

ketakutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Teori 

psikoanalisis ini tidak memiliki basis temuan yang jelas tetapi seringkali 

dipakai oleh para terapis psikologis. 

2. Teori perkembangan kognitif. Identitas gender merupakan pengatur belajar 

anak tentang gender. Anak-anak mengembangkan konsepsi stereotipi 

tentang apa yang didengar dan dilihat dari lingkungan sekitar. Ketika anak-

anak sudah mencapai  gender constancy,  – keyakinan tentang gender yang 

tetap dan irreversible – anak-anak seringkali menilai positif identitas gender 

yang telah terbentuk dan bertindak sesuai dengan konsepsi keyakinan 

tersebut. Ketika gender constancy itu telah terbentuk, Kohlberg 

menempatkan proses kognitif yang akan selalu konsisten dan tidak berubah 

sepanjang rentang kehidupan manusia (Kohlberg 1966).  

3. Gender Schema Theory. Teori skema gender mirip dengan teori kognitif 

gender. Jika pada teori kognitif gender dikenal istilah gender constancy, 

pada teori gender skema lebih menekankan pada  pada kemampuan anak-

anak untuk melabel dirinya sendiri dan orang lain sebagai laki-laki atau 

perempuan. Jika kemampuan itu telah terbentuk maka perkembangan skema 

gender dapat terbentuk. Setelah terbentuk, skema berkembang menjadi 

pengetahuan, aktivitas, minat, atribusi personal dan sosial dan naskah 

tentang aktivitas yang berkaitan dengan gender (Levy dan Fivush 1993; 

Martin 1995; Martin dan Halverson 1981). Skema terbentuk dari interaksi 

dengan lingkungan, tetapi proses pengembangan pengetahuan bagaimana 

skema terbentuk, tidak banyak dijelaskan pada teori skema gender ini. 

Ketika skema telah terbentuk, anak-anak diharapkan berperilaku konsisten 

sesuai dengan peran gendernya. Sebuah skema gender merepresentasikan 

struktur pengetahuan yang generik tentang bagaimana laki-laki dan 

perempuan seharusnya berperilaku (Bandura 2001). Baik teori 

perkembangan kognitif gender maupun teori skema gender berfokus pada 

konsepsi gender, dan tidak menggali mekanisme bagaimana konsepsi 

gender didapatkan dan diterjemahkan dalam kehidupan.  

4. Teori-teori biologis, berasal dari tradisi teori evolusionis yang memandang 

bahwa perbedaan gender adalah program genetis yang diturunkan dan 

terprogram (Archer 1996; Buss 1995; Simpson dan Kenwick 1997). 

Menurut teori ini, basis biologis dari diferensiasi gender hanya sedikit saja 

berubah dari para pendahulunya. Menurut teori ini, laki-laki yang memiliki 

kebiasaan berburu jadi terbiasa agresif dibandingkan dengan perempuan 

yang memiliki peran dan fungsi domestik. Teori ini menerangkan bahwa 

secara genetis, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan pilihan, atribut,  

peran sosial dan pekerjaan yang berbeda yang diturunkan dan relatif tidak 
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berubah dari zaman dulu. Kritik bagi teori ini adalah, beberapa atribut 

seperti tinggi badan, karena asupan nutrisi lebih baik, mengalami perubahan 

dibandingkan zaman dahulu, yang mengakibatkan perubahan pilihan dan 

perubahan peran gender.  

5. Teori-teori sosiologis memandang bahwa gender merupakan konstruksi 

sosial dan bukan semata faktor biologis. Sumber dari perbedaan gender 

terletak pada praktek-praktek sosial dan institusional yang membentuk 

anggapan tentang gender (stereotipi gender). Stereotipi gender membentuk 

pola-pola persepsi, evaluasi dan perlakuan yang bisa dibenarkan oleh 

lingkungan sosial budaya. Stereotipi gender membentuk perilaku sosial 

yang merupakan bentukan dari perbedaan pekerjaan dan kekuasaan juga 

status gender laki-laki dan perempuan.  (Eagly 1987a). Menurut teori ini 

perbedaan gender yang didasarkan pada perbedaan biologis sangat 

mengada-ada dan bahkan justru menguatkan keteraturan sosial, relasi 

gender, pembagian kerja dan segregasi sosial yang tidak adil yang 

melemahkan kaum perempuan dan menempatkannya pada posisi minoritas. 

 

Pengaruh Modeling pada Perkembangan Gender Anak  

Modeling adalah cara yang paling kuat dan paling cepat menyebarkan nilai, 

sikap, pola berpikir dan perilaku (Bandura 1986; Rosenthal dan Zimmerman 

1978). Modeling, pada awal perkembangannya dipercaya sebagai respon mimikri, 

tetapi pada perkembangannya tidak dianggap sesederhana mimikri, karena 

prosesnya yang kompleks melalui proses modeling abstrak. Proses modeling 

abstrak melibatkan serangkaian proses yang sangat detil yang memiliki aturan dan 

struktur. Ketika remaja mampu menguasai pola pemodelan tersebut, maka 

modeling dapat dilakukan. Modeling yang sukses dilakukan hasilnya tidak selalu 

sama dengan perilaku yang dimodel tetapi seringkali melebihi apa yang didengar 

atau dilihat oleh remaja pembelajar. Pada modeling teori kognisi sosial, tahap 

pertama pembelajar adalah belajar melalui proses pengamatan, yaitu proses 

menghadiri (attentional process). Pada tahap ini pembelajar melakukan seleksi 

dan mengekstrak informasi dari suatu perilaku, jika perilaku tersebut menarik 

pembelajar  secara kognitif, preconceptions, nilai yang dipilih, juga kualitas 

kepentingan, ketertarikan,dan memenuhi fungsi nilainya maka perilaku tersebut 

akan diproses ke tahap retensi, produksi dan motivasi. Penting untuk disebutkan 

bahwa efikasi diri dari pembelajar dan kesempatan untuk melakukan modeling 

perilaku memiliki pengaruh yang sangat besar.   

Model-model perilaku menyediakan contoh-contoh  aktivitas yang dimaknai 

oleh para pembelajar boleh atau tidak boleh dilakukan oleh kedua jenis kelamin, 

dari proses inilah, anak mempelajari stereotipi gender. Persepsi membimbing 

preconception. Kemampuan kognitif pengamat untuk memperhatikan sesuatu 

yang mungkin tidak dipergatikan oleh yang lainnya. Semakin tinggi kemampuan 

kogitifnya dan pengetahuan sebelumnya, penerimaan pengamatan menjadi jauh 

lebih samar.  Ketika anak sudah dapat membedakan jenis kelaminnya, mereka 

memilih untuk lebih sering menghadirkan perilaku yang sesuai dengan jenis 

kelaminnya. 

 
―Persepsi dibimbing oleh prekonsepsi. Kompetensi kognitif pengamat dan se 

persetual pengamat mempengaruhinya untuk melihat hal-hal yang ingin dilihat 
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oleh observer. Semakin baik keahlian kognitif dan pengetahuan sebelumnya, 

semakin jelas penerimaan pengamat. Sekali seorang anak dapat membedakan jenis 

kelamin, mereka akan memilih menghadiri dan mengidentifikasi pada gender yang 

sama, dibandingkan dengan pada model gender lainnya.‖ (Bussey dan Bandura, 

1984, 1992).‖  
 

Pembelajar mengamati  sesuatu berdasarkan relevansi dengan gendernjya 

dan sepanjang rentang kehidupan manusia (Kanfer et al. 1971), anak laki-laki 

cenderung untuk memberikan modeling lebih banyak dibandingkan dengan anak 

perempuan (Slaby dan Frey 1975). 

Jika anak-anak belajar dengan mengamati lingkungan yang homogen seperti 

di dalam laboratorium, anak-anak cenderung untuk menampilkan perilaku yang 

memiliki derajat yang sama bagi model dari kedua gender, namun jika mereka 

harus memilih perilaku dari kedua model, maka anak-anak biasanya akan memilih 

perilaku yang ―sesuai‖ dengan model sesama jenis kelaminnya (Bussey dan 

Bandura 1984). Faktor lainnya yang menentukan adalah bagaimana pengaturan 

struktur dari interaksi manusia dan jaringan hubungan manusia. Pada masyarakat 

yang memiliki variasi pada aturan-aturan gender tradisional yang diatur oleh 

peraturan gender yang berlapis dan menyegregasi biasanya membatasi 

kesempatan untuk mempelajari keragaman gaya dan peran gender.     

Mekanisme untuk menerjemahkan konsep ke dalam tindakan yang dianggap 

tepat membutuhkan proses transformasi dan generatif. Semakin kuat keahlian 

untuk mengadopsi perilaku dimiliki oleh seseorang, semakin mudah orang 

tersebut mengintegrasikan perilaku baru tersebut ke dalam pola tindakannya. 

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua orang menerapkan apa yang 

dipelajarinya ke dalam bentuk tindakan. Contohnya anak-anak yang diajari untuk 

melakukan pekerjaan rumah tangga jarang ada yang menerapkannya pada 

kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan anak perempuan (Bandura 1965). 

Pada tahap inilah  proses motivasi bermain.  

Hasil-hasil pengamatan ditampilkan dalam tiga motivator utama: langsung, 

vicarious dan self-evaluatif.  Kebanyakan orang lebih memilih untuk memodel 

perilaku yang meguntungkan dibandingkan dengan perilaku yang tidak memiliki 

keuntungan atau cenderung memiliki hukuman. (Bandura dan Barab 1971; Hicks 

1968). Pada belajar vicarious, orang termotivasi untuk melakukan tindakan seperti 

halnya orang-orang yang melakukan langsung, karena kemampuan manusia untuk 

membayangkan  dampak situasi sosial yang akan didapatkannya jika melakukan 

sebuah tindakan.  

 

Penggunaan Teori Peran Sosial dalam Memahami Stereotipi Gender 

Teori peran sosial (Social role theory/SRT) bermula dari keinginan untuk 

memahami penyebab perbedaan dan kesamaan dalam perilaku sosial yang 

berkaitan dengan gender.  SRT mengklaim memiliki bukti-bukti kuantitatif untuk 

mengembangkan sebuah keilmuan teoritis yang dapat menjelaskan hasil-hasil 

temuan psikologis tentang pola-pola perbedaan dan kesamaan perilaku sosial yang 

berkaitan dalam gender. Riset-riset tentang stereotipi gender menyatakan bahwa 

penerima perilaku memiliki kumpulan keyakinan yang terelaborasi tentang 

bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. SRT berkembang 

menjadi sebuah disiplin keilmuan yang sifatnya mengonfirmasi dan 

mendokumentasikan keyakinan-keyakinan dan ide-ide yang dimiliki masyarakat 
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tentang perbedaan jenis kelamin yang berdampak pada performa peran laki-laki 

dan perempuan (Eagley et al. 2004).  

Peran laki-laki dan perempuan direfleksikan ke dalam divisi jenis kelamin  

yang berakibat pada pekerjaan dan  hirarki gender dari masyarakat.  Keyakinan-

keyakinan tersebut berhubungan dengan peran gender, yang melalui berbagai 

mediator berkaitan dengan perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan. Konsep 

peran gender berasal dari pengakuan adanya perbedaan konstruksi peran gender 

baik yang bersifat ekspresif maupun instrumental. Peran gender berkaitan dengan 

harapan-harapan yang ada pada masyarakat mengenai bagaimana laki-laki dan 

perempuan seharusnya berperilaku yang direfleksikan oleh perbedaan status dan 

kekuasaan yang memosisikan laki-laki dan perempuan dalam hirarki gender 

(Eagley et al. 2004). 

SRT memandang bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan 

teramati dari studi-studi psikologikal dan sosiologikal tentang perilaku  sosial dan 

kepribadian yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan (Eagley 

1987, 1997b). Ada beberapa anggapan atau stereotipi gender yang ada di 

masyarakat, contohnya bahwa perempuan dikatakan memiliki kekuasaan, status 

dan sumber daya yang lebih sedikit dari pada laki-laki (Rhoodie 1989). Aspek 

struktur sosial ini seringkali dikatakan sebagai istilah hirarki gender atau patriarki. 

Dari perspektif struktur sosial, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam 

organisasi sosial merupakan akar penyebab perbedaan perilaku. Perempuan dan 

laki-laki menyesuaikan peran berdasarkan jenis kelaminnya melalui serangkaian 

proses penerimaan keahlian dan sumber daya spesifik yang berkaitan dengan 

keberhasilan dilaksanakannya peran sosial tersebut dengan mengadaptasi perilaku 

sosialnya sesuai dengan peran tadi (Eagley et al. 2004).  

Laki-laki dan perempuan menyesuaikan perilaku sosial mereka dengan 

peran-peran yang telah tersedia di masyarakat dengan cara menerima keahlian 

yang berkaitan dengan peran mereka. Contohnya perempuan lebih cenderung 

mempelajari peran domestik seperti mencuci dan mengurus rumah, sedangkan 

laki-laki mempelajari keahlian publik seperti berdagang, sehingga akomodasi 

keahlian tersebut membentuk pola-pola keahlian komunal (Eagley et al. 2004). 

keahlian komunal tersebut membentuk pembagian kerja berdasarkan kualitas 

maskulin feminin. Salah satu dampak dari pembagian kerja berdasarkan jenis 

kelamin yang dimediasi oleh proses sosial dan psikologis adalah formasi peran 

gender. Formasi peran gender menyediakan serangkaian karakteristik tentang 

keahlian-keahlian  yang harus dikuasai oleh laki-laki dan perempuan. Peran 

gender adalah serangkaian harapan bersama yang disosialisasikan di masyarakat 

tentang penggambaran dan penentuan tipe-tipe  jenis kelamin.   

Peran gender menurunkan anggapan-anggapan stereotipi gender yang layak 

atau tidak layak dilakukan oleh kedua jenis kelamin dalam perilaku komunal dan 

domestik seperti jenis pemilihan pekerjaan dan peran keluarga. Contohnya jika 

peran gender berhasil dikuasai, stereotipi gender laki-laki adalah, lebih pelakutic, 

dominan, kemampuan menguasai sumber daya. Perilaku ini disosialisasikan pada 

masyarakat dari kecil hingga remaja.  

Sebagai kumpulan keyakinan-keyakinan tentang bagaimana perempuan dan 

laki-laki berperilaku dan seharusnya berperilaku, peran gender memiliki konsep 

umum yang diturunkan dari peran sosial, yang merujuk pada harapan bersama 

yang diaplikasikan pada orang-orang yang memiliki posisi sosial atau kategori 
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tertentu. Seperti halnya peran sosial lainnya, ada dua norma dalam peran gender. 

Pertama adalah, norma injunctive yaitu harapan tentang hal-hal yang harus atau 

secara ideal seharusnya dilakukan. Norma injunctive diturunkan dari norma-

norma yang secara ideal dinyatakan sebagai pedoman yang diinginkan dan 

seharusnya, membutuhkan persetujuan orang lain sebagai determinan dari 

tindakan dalam model perilaku, sehingga masyarakat cenderung berperilaku 

sesuai dengan keyakinan yang ada di masyarakat untuk mendapatkan persetujuan 

terutama dari lingkungan terdekat (significant others). Kedua adalah norma 

deskriptif yaitu harapan tentang hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. 

Pada level individual, sebuah peran memenuhi sebuah konstruksi atau 

struktur pengetahuan yang terdiri dari kumpulan keyakinan tentang sekelompok 

orang.  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gender merupakan basis yang 

kuat untuk mengkategorisasi manusia. Pada beberapa kasus lebih kuat 

dibandingkan dengan umur, ras dan pekerjaan (Van Knippenber et al. 1994; 

Twuyver dan Pepels 1994).  

Harapan-harapan dan keyakinan yang terkumpul pada peran gender 

disosialisasikan agar masyarakat memiliki perilaku yang konsisten dengan norma-

norma injunctive dan deskriptif.  Stereotipi gender merupakan anggapan-anggapan 

yang diturunkan dari peran gender berupa keyakinan, norma dan harapan perilaku 

yang disosialisasikan dalam masyarakat. Stereotipi gender dapat berfungsi sebagai 

rasionalisasi dari pembagian peran dan dapat berkembang menjadi pembenaran 

sistemik tentang bagaimana kedua jenis kelamin berperilaku dan seharusnya 

berperilaku. Stereotipi gender yang ada dimasyarakat, contohnya, adalah bahwa 

laki-laki semenjak kecil disosialisasikan untuk memiliki hirarki status dan otoritas 

yang lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki banyak mengasah 

keterampilannya di sektor publik, seperti permainan yang membutuhkan 

kompetisi (sepak bola, dan lainnya),  sementara perempuan di sektor domestik 

seperti pengurusan rumah tangga, mencuci dan lainnya. Sosialiasasi stereotipi 

gender berlangsung terus hingga dewasa sehingga peran domestik dianggap 

memiliki status yang lebih rendah daripada peran publik. Pada konteks keluarga, 

ayah dianggap memiliki keuntungan kekuasaan, baik dalam pembuatan keputusan 

maupun resolusi konflik (Scanzoni 1979). Ayah kemudian dianggap memiliki 

status peran yang lebih tinggi daripada perempuan dan dianggap lebih pelakutik 

(memiliki otonomi yang lebih banyak). Masyarakat menggunakan jenis kelamin 

sebagai petunjuk untuk memulai seting alamiah dalam kekuasaan dan status 

sosial. Misalnya, laki-laki dianggap lebih kompeten daripada perempuan dalam 

sebuah kelompok kerja. Secara singkat stereotipi gender berisi keyakinan-

keyakinan bahwa perempuan lebih komunal dalam berperilaku, sedangkan laki-

laki lebih pelakutik (otonom) karena: (a) pembagian kerja kedua jenis kelamin, (b) 

pembagian jenis-jenis pekerjaan berbayar yang cocok atau tidak cocok bagi kedua 

jenis kelamin, dan (c) hirarki gender yang menempatkan laki-laki pada posisi 

peran sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. 

Perbedaan jenis kelamin secara aktual akan menjadi cerminan dan 

membenarkan harapan dan regulasi peran juga  stereotipi gender. Ide-ide bersama 

tentang penempatan kedua jenis kelamin, disosialisasikan dan menjadi aspek yang 

penting pada budaya yang memengaruhi konsep diri dan perilaku kedua jenis 

kelamin. Stereotipi gender juga dapat berlaku sebagai self-fulfiling prophecy dan 

pengaruh normatif. Secara umum, orang-orang diasumsikan mengkomunikasikan 
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harapannnya pada orang lain melalui perilaku verbal maupun nonverbal dan akan 

bereaksi positif jika harapan tersebut telah dapat dilakukan. Tentu saja, orang 

tidak selamanya akan berperilaku konsisten sesuai dengan harapan dan norma, 

akan tetapi ketika orang telah dapat menyesuaikan dirinya dengan norma maka 

akan terjadi keseragaman yang menjadi pola pada kedua jenis kelamin (Olson 

1996).  Hasil penelitian menunjukkan masyarakat cenderung bertindak sesuai 

dengan harapan yang ada  dan harapan stereotipi gender memiliki kekuatan yang 

dapat membuat orang untuk memproduksi perilaku sesuai dengan harapan 

tersebut (Eagly et al. 2004). Orang-orang  biasanya akan menimbang keuntungan 

atau kerugian sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan peran gender yang ada, 

sehingga lebih cenderung melakukan perilaku yang sesuai dengan peran 

gendernya (Eagley et al. 2004). Begitu juga jika dilihat dari pendekatan belajar 

sosial, orang-orang akan cenderung memilih tindakan sesuai dengan peran gender 

karena berharap hadiah persetujuan masyarakat dan cenderung menghindari 

perilaku yang bertentangan dengan peran gendernya karena khawatir akan 

hukumannya (Eagley et al 2004).  

Instrumentasi stereotipi gender pada penelitian ini akan digunakan 

instrumen The Family Stereotypes Card Sort (FSCS; Graham-Bermann 1995). 

Ada empat faktor pada FSCS. Pertama kuasa laki-laki, kuasa perempuan, 

pembiaran (privileged kekerasan) dan otonomi keluarga.  Pada penelitian ini 

dipilih tiga faktor, yakni kekuasaan laki-laki, kekuasaan perempuan dan 

pembenaran (privileged) kekerasan. Adapun otonomi keluarga tidak dipilih 

(selengkapnya dapat dilihat pada bagian Metode Penelitian).   

  

 

Agresi Manusia 

Definisi dan karakteristik  

Ada tiga permasalahan utama dalam mendefinisikan agresi manusia. 

Pertama adalah masalah akibat kerancuan definisi yang digunakan oleh hasil riset 

dan temuan. Baru belakangan ini saja agresi manusia memiliki definisi yang jelas. 

Definisi tersebut berkaitan dengan  semua tindakan yang dilakukan dengan niat 

menyakiti orang lain (korbannya) dan korban tersebut tidak menginginkannya 

(Anderson dan Bushman 2002; Bushman dan Huesmann 2010).   

 
“Agresi manusia adalah segala perilaku yang ditujukan ke pada individual lainnya yang 

dilakukan melalui intensi langsung yang mengakibatkan orang lain celaka. Sebagai 

tambahan, penyerang harus memiliki keyakinann bahwa perilaku tersebut akan melukai 

orang tersebut dan bahwa orang tersebut berusaha menghindari perilaku si penyerang.‖ 

(Baron dan Richardson 1994, Berkowitz 1993, Geen 2001).‖ 

 

Dengan definisi tersebut, diketahui bahwa agresi berkaitan dengan niat 

untuk menyakiti orang lain. Ketidaksengajaan bukanlah merupakan agresi karena 

agresi harus melibatkan niat untuk menyakiti. Begitupun dengan tindakan medis, 

misalnya yang dilakukan oleh dokter pada pasien ketika menyuntik atau 

mengoperasi yang memiliki niat untuk menyembuhkan, bukanlah merupakan 

tindakan agresi.  

  Masalah kedua, adalah tidak adanya batasan yang jelas antara agresi 

dengan fenomena lainnya seperti kemarahan, kekejaman dan perilaku kompetitif.  
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Pada ranah keilmuan, agresi merujuk pada perilaku dan bukan pada mindset atau 

kondisi emosional. Perasaan marah, kejam merupakan bagian (subset) dari 

agresivitas, yang merupakan bagian dari kondisi emosional merupakan bagian 

dari perasaan agresivitas. Singkatnya, agresi adalah tindakan dengan niat untuk 

menyakiti orang lain dan peristiwa itu telah terjadi, sedangkan agresivitas adalah 

perasaan yang membangun dan memotivasi  agresi (Warburton dan Anderson 

2015).   

Masalah ketiga adalah kebingungan untuk membedakan antara definisi 

agresi dan kekerasan (violence). Agresi dan kekerasan seringkali dipakai sebagai 

istilah yang bisa dipertukarkan sehingga menimbulkan kebingungan. Menurut 

para ahli, kekerasan merupakan bagian dari agresi. Jika berada dalam sebuah 

kontinum, kekerasan berada pada ujung ekstrim agresi. Kekerasan adalah agresi 

yang diniatkan untuk menyakiti orang lain sampai pada level yang sangat parah, 

misalnya sampai harus mendapatkan perawatan medis. Para ahli psikologi 

menggunakan istilah kekerasan untuk menjelaskan agresi yang menyebabkan 

kerusakan fisik sebagai tujuannya. Kekerasan merupakan subset dari agresi. 

Semua kekerasan adalah agresi, tapi tidak semua agresi merupakan kekerasan 

(Warburton dan  Anderson 2015; Anderson dan Bushman 2002; Bushman dan 

Huesmann  2010).  

Penelitian ini menggunakan teori kognisi sosial Bandura. Teori kognisi 

sosial, pada awal perkembangannya lahir dari tradisi teori belajar sosial. Teori 

kognisi sosial kemudian ―mengawinkan‖ antara teori belajar sosial yang berada 

pada domain teori lingkungan dengan teori-teori personalitas yang berada pada 

domain teori kepribadian. Teori ini merupakan salah satu teori yang berada pada 

domain teori interaksi. Ada dua alasan mengapa teori kognisi sosial digunakan 

sebagai pendekatan teoritis pada penelitian ini. Alasan yang pertama adalah teori 

kognisi sosial dapat menjelaskan proses modeling perilaku agresi yang terjadi dari 

orangtua kepada anak. Alasan kedua, adalah karena teori kognisi sosial berada 

pada wilayah teori interaksi yang memandang orangtua dan anak baik sebagai 

pelaku (pelaku) maupun korban agresi. Teori kognisi sosial dianggap sebagai teori 

yang paling tepat dijadikan kerangka teoritis penelitian ini. Pada penelitian ini 

akan dijelaskan bagaimana proses nature dan nurture korban agresi menjadi 

seorang pelaku (pendekatan pelaku). Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, 

maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu teori-teori sebelumnya tentang agresi 

manusia. Teori-teori di bawah ini, secara keilmuan membangun teori tentang 

agresi. Selain teori dari rumpun psikologi sosial. Beberapa teori berasal dari 

keilmuan biologi, seperti adanya agresivitas genetik, hormon, kerusakan otak, dan 

sistem syaraf (Anderson dan Bushman 2002; Bushman dan Huesmann 2010).  

Teori-teori awal agresi di antaranya adalah: 

1. Teori hipotesis frustrasi-agresi yaitu teori ini lahir sekitar awal 1939 sebagai 

respon dari Perang Dunia Dua dan mendapatkan pengaruh dari teori 

psikodinamika. Menggunakan asumsi dari teori psikoanalisis, teori ini 

berfokus pada frustrasi yang disebabkan karena tujuan yang tidak tercapai 

atau terhalang. Dollard et al. (1939) menyatakan ―the occurrence of 

aggressive behavior always presupposes the existence of frustration,” and 

that “the existence of frustration always leads to some form of aggression‖. 

Teori ini mendapatkan banyak bantahan terutama karena tidak semua agresi 
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berasal dari frustasi dan tidak semua frustrasi berakhir dengan agresi 

(Anderson dan Bushman 2002; Bushman dan Huesmann 2010).   

2. Teori belajar sosial yang berasal  dari teori pengkondisian klasik, berkaitan 

dengan belajar mengasosiasikan satu dan lainnya. Pavlov menyatakan bahwa 

sekali seseorang yang sudah sakit jiwa bersama, maka mereka terkondisikan 

untuk  membuat hal-hal yang agresif bersama. Teori ini dikuatkan oleh teori 

operant-conditioning  oleh Thorndike dan Skinner, yang menyatakan bahwa 

orang-orang cenderung untuk melakukan lagi tindakan yang dianggap 

menguntungkan dan akan cenderung menghindari tindakan yang memiliki 

dampak hukuman.  Pada banyak riset tentang agresi ditunjukkan bahwa anak 

dapat diajarkan untuk berperilaku agresif melalui hadiah/pujian (penguatan 

positif terhadap kekerasan) atau menghindarkan agresi dengan cara 

memberikan hukuman pada pelaku agresi (penguatan negatif terhadap 

kekerasan).  Meskipun banyak studi menunjukkan bahwa agresi dapat 

dipelajari melalui pengkondisian, akan tetapi belum pernah ada yang 

menerangkan bagaimana mekanisme agresi itu diterima anak dan diproses 

menjadi perilaku agresi baru melalui proses pengamatan terhadap lingkungan 

sosialnya.  Pada tahun 1960-an, Bandura menjelaskan mekanisme perilaku 

agresi diakuisisi dari lingkungan sosial melalui pengamatan dan peniruan 

terhadap perilaku agresif orang lain. Pada penelitian klasiknya anak-anak 

mengamati sebuah film yang menunjukkan aktor film nemukul boneka Bobo 

dengan penguatan positif yaitu diberikan pujian dan dibiarkan, ternyata 

ditemukan bahwa anak-anak yang melihat film itu cenderung meniru perilaku 

agresi tersebut, demikian sebaliknya. Bandura juga mengembangkan belajar 

vicarious dari agresi dan menunjukkan bahwa anak biasanya akan meniru 

role model yang ada di lingkungannya jika ada keuntungannya, walaupun 

anak tersebut belum mengalami peristiwa tersebut. Anak memiliki 

kemampuan untuk membayangkan dirinya berada pada situasi sosial tertentu. 

Misalnya ada anak yang diuntungkan berperilaku agresi, anak lain yang 

melihat anak yang diuntungkan jadi termotivasi untuk mendapatkan 

keuntungan yang sama, sehingga pada situasi sosial tertentu, si anak yang 

mengamati tadi akan menjadi agresif. Bandura berpendapat bahwa orang 

mengkonstruksikan pengalamannya dengan cara mengamati reaksi orang-

orang sekitarnya. Proses mental konstruksi pengamatan anak terhadap 

peristiwa agresi yang terjadi pada orang-orang disekitarnya menjadi sangat 

krusial. Jika ada situasi sosial berupa provokasi dari lingkungan sekitarnya, 

anak yang mengamati peristiwa agresi cenderung berperilaku sama dengan 

role modelnya. Dengan cara ini, pengamat dapat berperilaku lebih kasar 

dibandingkan pelaku pertama  (Bandura1986).  

4. Teori-teori kognitif di antaranya adalah: teori proses informasi sosial dan 

teori naskah (skema/script). Teori ini berasal dari pertemuan kemampuan 

komputer dan dominasi pendekatan kognitif di era 1980-an yang dimulai 

dengan dominasi komputer.  Para peneliti mulai memberikan analogi 

komputer pada studi-studi agresi, seperti input, output dan pemrosesan 

informasi. Ada dua teori besar yang lahir pada era ini, yaitu teori pemrosesan 

informasi  (social information processing/SIP) dari Dodge (2006) dan teori 

script (naskah, Huesmann 1982). Teori SIP menekankan pada bagaimana cara 

orang-orang menerima (perceive) perilaku yang dilakukan oleh orang lain dan 
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membuat atribusi tentang motif mereka. Konstruksi kunci dari SIP adalah 

bias atribusi kekejaman yaitu sebuah tendensi untuk menginterpretasikan 

kejadian yang ambigu seolah-olah termotivasi oleh niat jahat. Bias ini telah 

dipelajari secara ekstensif dan dapat digunakan untuk memprediksikan 

perilaku agresif. Teori script menekankan pada akuisisi naskah. Teori script 

berfokus pada akuisisi naskah sebagaimana layaknya seorang aktor melalui 

pengalaman langsung ataupun belajajar melalui observasi. Setelah di encode 

oleh ingatan semantik, script didefinisikan menjadi pedoman perilaku pada 

situasi tertentu. Pada teori script, seseorang memilih naskah tertentu yang 

cocok dengan situasi sosial yang dihadapi. Ketika seseorang tersebut merasa 

cocok dengan naskah tertentu maka naskah tersebut akan diaktifkan. Jika 

naskah seseorang dipenuhi oleh kejadian kekerasan dan agresi secara 

otomatis, naskah tersebut yang akan diambil sebagai rujukan perilaku.  

5. Cognitive Neoassociation Theory (CNA), mereformulasikan hipotesis 

frustrasi-agresi yang dihubungkan oleh pengetahuan baru tentang konektivitas 

neural. Teori ini mengasumsikan  bahwa konsep, emosi, memori dan aksi 

seringkali terhubung dengan aktivitas jaringan saraf otak Berkowitz (1989). 

Teori ini menempatkan frustrasi, provokasi, dan pengalaman yang tidak 

menyenangkan akan menghasilkan efek negatif pada pemikiran, perasaan dan 

kecenderungan berperilaku yang berkaitan dengan kecenderungan untuk 

mengahadapi atau menghindari (fight or flight) situasi kekerasan tertentu.   

6. Model teori umum agresi (The General Aggression Model/GAM; Anderson 

and Bushman 2002) adalah teori yang terbaru dan paling lengkap. Teori ini 

diturunkan dari model teori biososial-cognitive dan didesain untuk dapat 

disesuaikan pada efek pengaruh perkembangan. GAM dapat menjelaskan 

perilaku agresif secara komprehensif untuk praktek dalam disiplin keilmuan 

psikologi, karena unit analisanya bersifat episodik.   

Model pengaruh teori kognisi sosial melihat perkembangan agresi dan 

gender dalam teori kognisi sosial terdiri dari  tiga cara untuk memengaruhi sistem 

melalui pengekspresian informasi dalam serangkaian proses kognis (Bandura 

2001). Cara pertama adalah melalui modeling. Banyak informasi yang disediakan 

berkaitan dengan informasi agresi dan gender yang dicontohkan oleh model, 

seperti keluarga, teman sebaya, dan orang-orang yang signifikan berpengaruh di 

lingkungan sosial, pendidikan dan pekerjaan, juga media. Cara kedua adalah 

melalui pengaktifan pengalaman. Melalui proses pengaktifan pengalaman 

didapatkan melalui pengorganisasian informasi berkaitan dengan agresi dan 

gender yang merupakan hasil dari tindakan seseorang. Cara kedua memiliki resiko 

karena biasanya jika tidak sesuai akan diberikan sangsi di sebagian besar 

masyarakat, karenanya penting untuk melakukan proses evaluatif pada saat 

mengumpulkan informasi dan mengonstruksi konsepsi agresi dan gender. Sebagai 

contoh, masyarakat memiliki konsepsi sendiri tentang hal-hal yang pantas atau 

tidak pantas dilakukan antara kedua jenis kelamin (Bandura 2001; Eagley et al. 

2004). Orangtua berperan sebagai penguat, instruktur dan model dari perilaku 

agresi dan gender anak (Lytton dan Romney 1991). Secara khusus, orangtua 

melakukan komunikasi pada anaknya tentang keyakinan peran gender dan agresi 

(Eccles 1994). Misalnya anak laki-laki diperbolehkan oleh masyarakat untuk 

bersikap kasar secara fisik, sedangkan perempuan harus lemah lembut. Anak laki-
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laki tidak boleh menunjukkan emosi sedihnya sedangkan anak perempuan boleh 

menangis (Lytton dan Romney 1991). Cara ketiga adalah petunjuk langsung. 

Petunjuk langsung berisi cara menginformasikan orang-orang tentang berbagai 

perbedaan gaya berperilaku yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan agresi 

dan gendernya. Petunjuk langsung seringkali digunakan sebagai generalisasi 

informas dari contoh model spesifik dan pengalaman berperilaku tertentu yang 

harus dihasilkan.  

Pemberlakuan ketiga cara tersebut, memiliki pengaruh yang bervariasi 

tergantung dari status perkembangan individu dan struktur sosial pengalaman, 

karenanya suatu cara biasanya memiliki pengaruh yang lebih  besar pada masa 

tertentu dalam rentang perkembangan. Modeling merupakan sebuah proses sejak 

dari dalam kandungan dan sejak itu manusia belajar pada konteks yang sangat 

interaktif  (Bandura 1976; Uzgiris dan Kuper 1992). Misalnya, ketika anak 

memiliki mobilitas dan kompetensi yang berkaitan dengan agresi ataupun gender 

untuk berperilaku pada lingkungan sosialnya, mereka akan mulai untuk 

memberlakukan perilaku yang mereka anggap sesuai yang berkaitan dengan 

agresi dan gender serta mengalami reaksi sosial dari lingkungannya. Belajar 

melalui modeling lebih cepat dibandingkan belajar melalui pengaktifan 

pengalaman (Bandura 1986; Debowski, Wood, dan Bandura 1999). Pada 

modeling, atribut gender telah dikelompokkan ke dalam bentuk yang terstruktur. 

Pada belajar cara pengaktifan pengalaman, informasi tentang respons hasil yang 

berisikan pola perilaku yang seharusnya tidak selalu tersedia (sifat belajarnya trial 

and error).  Belajar melalui cara pengaktifan pengalaman membutuhkan proses 

abstraksi yang lebih banyak. Konsepsi gender pada belajar jenis ini, dikonstruksi 

bertahap dengan mengamati hasil-hasil yang berbeda dari sebuah tindakan. Ketika 

orang gagal memahami efek dari perbuatannya, atau tidak dapat memproses 

variasi informasi sepanjang rentang waktu tertentu maka orang tersebut tidak 

belajar banyak, meskipun ada resiko konsekuensi. Belajar melalui cara 

pengarahan, merupakan jenis belajar yang sangat terintegrasi, namun fungsi 

instruksional kadang-kadang tidak dapat ditangkap karena faktor abstraksi bahasa 

dan umur anak. Instruksi verbal saja, hanya memiliki sedikit pengaruh 

dibandingkan dengan modeling  (Rosenthal dan Zimmerman, 1978). Akan tetapi, 

pengarahan dapat digunakan untuk menggeneralisasi hasil-hasil modeling dan 

pengaktifan pengalaman. 

 

Pendekatan Interaksi dalam Teori Kognisi Sosial 

Teori kognisi sosial mengakui adanya peran yang sangat berpengaruh dari 

faktor biologis adaptasi manusia dan perubahannya, tetapi menolak adanya premis 

tunggal yang menafikan faktor sosial dan inovasi teknologi (Bandura 1999). 

Begitupun manusia  tidak sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan eksternalnya.  

Manusia merupakan produsen sekaligus juga produk dari pengaruh eksternal, 

sebagaimana struktur sosial merupakan produk dari sistem sosial. Sistem sosial 

diciptakan oleh aktivitas manusia  (Bandura 1997a; 1999; Giddens 1984). Teori 

kognisi sosial mengakomodir pengaruh biologis dengan memandang manusia 

memiliki kemampuan  untuk memperluas proses belajar  dan keahlian  

pengamatannya melalui proses modeling.  Manusia memiliki kemampuan untuk 

melakukan  The self-regulatory yang berakar pada standar internal dan pengaruh 

self-reactive yang mampu menyediakan atribusi pelatihan bagi dirinya untuk 
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mencapai self-directedness. Kemampuan self reflective merupakan kapasitas 

untuk mengevaluasi kecukupan pikiran dan tindakan seseorang dan untuk 

memutuskan suatu tindakan  (Bandura 1986).  

Ada tiga pandangan budaya yang memandang bahwa manusia secara 

inheren sudah agresif (Bandura 1999). Pandangan pertama adalah pandangan 

keragaman interkultural, proses modeling agresivitas kemudian menyebar dan 

diberi nilai prestis untuk mencapai status sosial tertentu, keuntungan material, dan 

kontrol sosial. Contoh dari penerapan pandangan budaya ini adalah pada kasus 

penyerangan Hittler ke Polandia. Banyak pihak menduga penyerangan tersebut 

adalah permasalahan biologis, untuk pemurnian ras, tetapi agresivitas yang terjadi 

lebih banyak merupakan permasalahan ideologis dibandingkan dengan biologis.  

Pandangan keragaman interkultural dapat digunakan untuk memahami bagaimana 

proses modeling agresivitas pada penelitian ini terjadi.  

Struktur penyeba pada model triadik resiprokal, faktor-faktor personal  yang 

membentuk kognisi, afeksi dan faktor biologis, pola perilaku, dan faktor 

lingkungan dilihat sebagai determinan yang saling berinteraksi satu sama lainnya 

dan saling memengaruhi (Bandura 1986). Kontribusi dari faktor-faktor personal, 

seperti konsepsi yang berkaitan dengan gender, perilaku dan standar penilaian 

berpengaruh pada self regulatory. Perilaku merujuk pada aktivitas berpola yang 

berkaitan dengan gender, dan faktor lingkungan mengacu pada jaringan luas dari 

pengaruh sosial yang ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Model triadik ini 

tentu saja berbeda dengan model yang ditawarkan oleh teori perkembangan 

kognitif dan teori skema gender. Determinan yang memiliki peran penting pada 

model triadik ini adalah faktor motivasi, afeksi dan lingkungan yang berfungsi 

pada pengembangan faktor kognitif dan bukan sekedar skema gender dan 

pengetahuan stereotipi gender semata.   

Struktur lingkungan pada teori kognisi sosial bukanlah merupakan entitas 

yang bersifat personal dan monolitik. Lingkungan menurut teori kognisi sosial 

dibedakan menjadi tiga tipe struktur lingkungan: lingkungan yang dipaksakan, 

lingkungan selektif dan lingkungan bentukan (Bandura 1997). Ada perbedaan 

yang sangat mendasar antara lingkungan potensial dan lingkungan yang benar-

benar teralami. Lingkungan potensial adalah lingkungan yang menyediakan  

lingkungan selektif yang berisi pengalaman orang-orang dengan potensi hukuman 

dan ganjaran. Lingkungan potensial baru diaktivasi jika ada tindakan nyata yang 

dilakukan oleh seseorang. Setelah suatu perbuatan dilakukan, maka dia menjadi 

lingkungan yang teralami yang membentuk bagaimana orang berperilaku. 

 

Pendekatan Pelaku dalam Teori Kognisi Sosial 

 Berbeda dengan pendekatan teori belajar sosial, yang mengganggap bahwa 

hanya lingkunganlah yang memiliki pengaruh pada perilaku seseorang, Teori 

kognisi sosial Bandura menganggap penting peran manusia sebagai pelaku (agen). 

Pendekatan pelaku melihat konstruksi sebagai fungsi struktur otak manusia 

(Bandura, 2001). Ada dua tantangan yang muncul pada pendekatan pelaku ini, 

pertama, tentang bagaimana menjelaskan mekanisme memfungsikan manusia. 

Kedua, tentang makroanalisa terhadap situasi sosial yang membentuk 

perkembangan manusia berupa adaptasi dan perubahannya. Pendekatan pelaku 

berarti bahwa manusia bertindak dalam mengeksplorasi, memanipulasi, dan 

memengaruhi lingkungannya. Manusia memiliki kemampuan untuk mengatur 
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dirinya sendiri (self regulation) berupa evaluasi dan efikasi diri dan mampu untuk 

menghasilkan pengalamann dan menentukan tipe lingkungan yang diinginkannya. 

Tentu saja, selalu ada ketidaksengajaan, maka Bandura (2001) merumuskan  

adanya tiga moda dari manusia sebagai pelaku. Moda tersebut adalah, personal, 

proxy dan kolektif. Moda personal jika proses self regulation itu dilakukan 

sendiri. Proxy jika dilakukan oleh tangan orang lain, tetapi tidak terlepas dari 

campur tangan pelaku, dan kolektif jika dilakukan secara bersama-sama antara 

pelaku dan orang lain di sekitarnya.  

 

Tipe dan Karakteristik Agresi 

Ada banyak cara manusia menyakiti manusia lainnya, sehingga penting 

untuk dipelajari perbedaan bentuk agresi dan perbedaannya. Perbedaan tipe agresi 

termasuk secara fisik menyakiti orang lain (agresi fisik/nonverbal seperti 

memukul, menggigit, menendang), menyakiti orang lain dengan kata-kata yang 

diucapkan (agresi verbal) seperti berteriak, menyumpah, merendahkan), menyakiti 

orang lain dengan cara merusak reputasinya secara verbal maupun digital (agresi 

relasional). Agresi juga bisa bersifat langsung pada korban yang saat itu ada di 

tempat, atau tidak langsung, misalnya dengan menyebarkan rumor tentang orang 

yang bersangkutan.  Agresi juga bisa dibedakan berdasarkan fungsi. Misalnya 

dengan niat utuk menghukum seseorang atau sebagai dampak dari provokasi  atau 

ditujukan untuk mendapatkan hasil tertentu. Agresi bisa bersifat otomatis seperti 

untuk pertahanan diri maupun memiliki naskah perilaku agresif (Anderson dan 

Huesmann  2003). 

Subset agresi. Penelitian ini melihat agresi dalam dua pendekatan. 

Pendekatan pertama adalah agresi sebagai peristiwa komunikasi yang 

menyakitkan baik bersifat verbal maupun nonverbal dari orangtua kepada anak. 

Agresi pada bagian ini adalah    agresi yang dilakukan oleh remaja sebagai pelaku. 

Pendekatan aagresi ini,  melihat frekuensi agresi yang dilakukan remaja pada 

kurun waktu tujuh hari. Pada pendekatan ini, agresi memiliki subset agresi verbal, 

nonverbal remaja, kemarahan dan kekejaman.  

Agresi verbal. Hyden (1995) mendefinisikan agresi verbal sebagai 

―pernyataan negatif dari orang-orang penting di sekitar anak,‖ juga  ―pemanggilan 

dengan nama nama buruk, ancaman kasar, komentar sarkastis terus menerus yang 

dapat menenggelamkan harga diri anak karena dipermalukan‖. Istilah agresi 

verbal juga merupakan istilah yang sama atau dapat dipertukarkan dengan istilah 

agresi emosional (Loh et al. 2011). Definisi lainnya adalah, ―sebuah proses 

komunikasi yang ditujukan pada anak untuk menyebabkan pengalaman psikologis 

yang menyakitkan. Tindakan komunikasi tersebut dapat secara aktif maupun pasif 

juga verbal atau nonverbal‖ (Solomon dan Serres 1999; Vissing et al. 1991).  

Agresi nonverbal (fisik) didefinisikan sebagai semua tindakan fisik yang 

dilakukan dengan niat menyakiti orang lain (korbannya) secara fisik dan korban 

tersebut tidak menginginkannya (Anderson dan Bushman 2002). Agresi fisik 

remaja telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh semua remaja pada 

masyarakat modern di manapun (Tremblay 2012). Pada rentang kehidupan 

manusia, remaja memiliki potensi melakukan agresi fisik lebih tinggi 

dibandingkan dengan titik poin manapun (Tremblay  2012).  Secara umum, hasil-

hasil penelitian menemukan bahwa laki-laki lebih agresif dibandingkan dengan 

perempuan sepanjang rentang kehidupan, baik pada agresi fisik maupun pada 
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tingkat kekejamannya. Laki-laki lebih sering melakukan agresi langsung, 

sementara perempuan lebih sering melakukan agresi tidak langsung termasuk 

agresi relasional.   

Kemarahan didefinisikan sebagai pengalaman afektif, mulai dari perasaan 

terganggu  sampai perasaan murka (Schulman dan Stromberg 2007).  Menurut 

para ilmuwan, kemarahan berkaitan dengan agresi karena kemarahan merupakan 

penyebab agresi  (Berkowitz 1993; Geen 2001).  Kemarahan menyebabkan agresi 

dengan lima alasan (Berkowitz 2001). Pertama, kemarahan membuat orang tidak 

merasa  malu atau khawatir untuk melakukan agresi karena kemarahan 

memberikan pembenaran untuk melakukan agresi. Kedua, kemarahan 

memungkinkan seseorang untuk memelihara niat agresif dari waktu ke waktu, 

setiap ada peristiwa yang mirip, kemarahan itu muncul lagi, menjadi semakin 

besar dan besar dan terkadang ambigu, berbeda dengan kejadian pertama.  Ketiga, 

kemarahan seperti halnya emosi lainnya,  dapat digunakan sebagai petunjuk yang 

menginformasikan penyebab, siapa yang bersalah, dan bagaimana cara merespon 

peristiwa lainnya yang tidak berhubungan dengan peristiwa kemarahan yang 

pertama.  Keempat, kemarahan memicu pengetahuan tentang pemikiran, skrip dan 

perilaku agresif  yang dapat digunakan untuk diinterpretasikan pada situasi sosial 

yang mirip dengan peristiwa kemarahan yang pertama dan cenderung untuk 

merespon berlebihan (Cohen et al. 1998). Kelima, kemarahan menyimpan dan 

menyediakan energi bagi perilaku agresif (Anderson dan Bushman 2002).  

Kekejaman dianggap sebagai sebuah perasaan impulsif, tidak dipikirkan, 

tidak direncanakan sebelumnya dan dikendalikan oleh kemarahan untuk 

menyakiti korbannya sebagai reaksi dari provokasi yang diterima seseorang 

(Anderson dan Bushman 2002). Menurut Smith dan Glazer (2004) kekejaman 

merupakan sebuah kecenderungan untuk memandang dunia dengan energi negatif 

dan sinis, selalu memiliki konstruksi pemikiran negatif, keinginan dan niat jahat 

juga kebencian  pada orang lain  

 

Penggunaan Teori Ekologi untuk Memahami Agresi 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis ekologi 

Bronfenbrenner. Menurut Gelles dan Strauss (1979) ada dua kutub teoritis dalam 

pembahasan agresi pada anak. Kutub pertama adalah kutub keilmuan psikiatri dan 

yang kedua adalah kutub keilmuan sosiologi. Para ahli telah mencoba untuk 

mengidentifikasi faktor individu, keluarga, komunitas, atau budaya apakah yang 

paling memiliki pengaruh dalam kekerasan yang terjadi pada keluarga. 

Belakangan ini, ada kecenderungan yang baik terjadi dalam perkembangan 

keilmuan kekerasan dalam keluarga, dimana adanya satu pemahaman bahwa 

permasalahan kekerasan dalam keluarga haruslah dilihat secara utuh dengan dua 

pendekatan tersebut (Borsella 2006). Sebagai akibatnya secara keilmuan, 

pendekatan etiologis ekologi keluarga dianggap sebagai pendekatan yang paling 

cocok untuk melihat permasalahan ini (Bronfenbrenner 1994).  

Teori Ekologi Bronfenbrenner menitikberatkan pada peran sosial anak 

(individu yang sedang berkembang). Menurut teori ini, peran sosial anak meliputi 

perilaku dan harapan yang berhubungan dengan fungsi tertentu dalam masyarakat. 

Dalam melaksanakan peran sosialnya anak dihadapkan dalam lingkungan  yang 

interaktif, dan lingkungan tersebut lebih dari satu. Lingkungan adalah kunci 
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perkembangan (Bronfenbrenner 1994). Gambar 3 menunjukkan lingkungan-

lingkungan yang memengaruhi individu yang sedang berkembang. 

 

 
 

 

 

Lingkungan tersebut meliputi: 

1) Mikro-sistem, sebuah hubungan yang kompleks antara anak, dan 

lingkungan dalam setting langsung anak, seperti rumah, sekolah. Setting 

adalah sebuah posisi dengan melibatkan sentuhan fisik, dimana anak 

melakukan aktivitas dengan seseorang/sesuatu dalam peran tertentu (seperti, 

anak, adik, kakak, teman) dalam ruang dan waktu tertentu.  

2) Meso-sistem, meliputi inter-relasi antara setting-setting besar di lingkungan 

anak. Seorang anak sembilan tahun memiliki interaksi meso-sistem di antara 

keluarga, sekolah, teman sebaya dan televisi (media). 

3) Ekso-sistem, sebuah lingkungan yang tidak langsung berhubungan dengan 

anak tetapi memengaruhi anak, contohnya tempat kerja ayah dan ibu. 

4) Makro-sistem, kejadian-kejadian yang terjadi dalam lingkungan anak, 

misalkan sejarah anak, kebijakan politik  yang pernah atau sedang terjadi 

(Bronfenbrenner 1994). 

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, penelitian ini  melihat kekerasan 

pada beberapa tingkatan. Pada level makrosistem dilihat interaksi anak dengan 

keyakinan budaya terutama berkaitan dengan pengasuhan, komunikasi, kekerasan 

verbal/nonverbal, dan peran gender. Pada level eksosistem digali mengenai 

lingkungan pertemanan remaja, sedangkan pada level mikro digali mengenai 

interaksi anak dengan orangtua, saudara kandung dan ayah. 

 

Gambar 2 Teori ekologi perkembangan manusia 
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Teori Penerimaan-Penolakan (Parental Acceptance-Rejection/PAR) dan 

Penggunaannya pada Agresi Verbal Orangtua-Remaja 

Teori penerimaan dan penolakan/ PAR (Rohner et al. 2012) adalah sebuah 

teori berdasarkan teori sosialisasi yang dapat memprediksikan dan menjelaskan 

penyebab utama, akibat dan hubungan interpersonal terutama penerimaan dan 

penolakan orangtua. Teori ini berusaha untuk menjawab lima pertanyaan ke dalam 

3 subteori. Subteori tersebut adalah subteori personalitas (kepribadian), subteori 

coping dan subteori sistem sosiokultural.  

Kombinasi-kombinasi yang dapat muncul sebagai ekspresi dari kekerasan 

fisik dan psikologis adalah: a) perilaku dingin dan tidak menyayangi melawan 

perilaku hangat dan menyayangi, b) perilaku keras dan kejam, c) perilaku 

mengacuhkan dan menelantarkan, d) perilaku undifferentiated rejecting yaitu 

suatu persepsi subyektif dari penerima. Misalnya, si anak tidak menganggap dia 

ditelantarkan padahal dari indikator-indikator penolakan, hal tersebut bisa 

dimaknai sebagai penolakan, menelantarkan, tidak sayang atau agresif padanya. 

Ekspresi kontinum (derajat penerimaan-penolakan) ditunjukan dengan 

kehangatan fisik seperti memeluk, mencium, mengayun. Kehangatan verbal 

seperti perilaku memuji, berkata yang baik tentang anak. Perilaku penolakan fisik 

dengan berperilaku dingin atau tidak sayang ditunjukkan secara fisik seperti tidak 

pernah memeluk, mencium, mengayun. Perilaku penolakan secara verbal seperti 

tidak pernah memuji dan  tidak pernah berkata baik pada anak. Perilaku kejam 

atau agresif ditunjukkan secara fisik dengan memukul, menendang, mendorong, 

mencubit. Perilaku kejam secara verbal ditunjukkan dengan menyumpah, 

menghina, sarkastis, berkata tanpa dipikirkan dahulu, berkata jelek atau kejam. 

Gambar  3 Ekoasesmen interaksi sistem remaja 
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Perilaku penelantaran ditunjukkan secara fisik dan psikologis dengan perilaku 

ketiadaan  sebagai orangtua, tidak menghiraukan kebutuhan anak. Perilaku 

Undifferentiated rejection ditunjukkan dengan indikator anak merasa tidak 

disayangi, tidak dihargai dan tidak diperhatikan. PAR dapat dipelajari dari dua 

sisi, yaitu perspektif fenomenologi dan perspektif perilaku. Biasanya, tapi tidak 

selalu, kedua perspektif ini memiliki kesimpulan yang hampir sama.  

Instrumen agresi untuk pendekatan remaja sebagai pelaku agresi,  

menggunakan properti psikometri dari The Aggression Scale  (Orpinas dan 

Frankowski 2001). The Aggression Scale (Orpinas dan Frankowski 2001), terdiri 

dari 11 butir pernyataan yang dirancang untuk mengukur agresivitas (self-

reported) remaja, dengan mengukur perilaku yang mungkin secara psikologis 

maupun fisik membahayakan orang lain. Pertanyaannya dibatasi untuk mengukur 

agresivitas yang mengarah  ke luar. Instrumen kedua adalah the agression 

questionnaire (Buss dan Perry 1992) yang memiliki empat faktor. The agression 

questionnaire (Buss dan Perry 1992) adalah instrumen yang sangat teruji 

konsistensi internalnya dari waktu ke waktu (selengkapnya dapat dilihat pada 

bagian Metode Penelitian). 

 

 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori kognisi sosial (Bandura 

2001) dan teori ekologi Bronfenbrenner (Bronfenbrenner 1994). Teori kognisi 

sosial dipakai karena dapat menjelaskan bagaimana pesan kekerasan yang 

diterima anak direproduksi. Teori kognisi sosial dapat menjelaskan proses tentang 

bagaimana manusia mempelajari atau mengembangkan perilaku melalui 

pengamatan terhadap lingkungan eksternalnya (Bandura 2001). Teori ekologi 

Bronfenbrenner dapat membantu memetakan lingkungan tempat remaja 

berkembang.  

Adapun hipotesis yang akan diujikan pada penelitian ini adalah: 

1) Karakteristik sosial ekonomi (X1) berpengaruh pada keterbukaan 

komunikasi orangtua-remaja (Y1). 

2) Kohesivitas keluarga (X2) berpengaruh pada keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja (Y1). 

3) Karakteristik sosial ekonomi dan gender (X1) berpengaruh pada komunikasi 

konflik orangtua-remaja (Y2). 

4) Kohesivitas keluarga (X2) berpengaruh pada komunikasi konflik orangtua-

remaja (Y2). 

5) Karakteristik sosial ekonomi (X1) berpengaruh pada stereotipi gender (Y3). 

6) Keterbukaan komunikasi orangtua-remaja (Y1) berpengaruh pada stereotipi 

gender (Y3). 

7) Komunikasi konflik orangtua-remaja (Y2) berpengaruh pada stereotipi 

gender (Y3). 

8) Karakteristik sosial ekonomi (X1) berpengaruh pada agresivitas remaja 

(Y4). 

9) Keterbukaan komunikasi orangtua-remaja (Y1) berpengaruh pada 

agresivitas remaja (Y4). 
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10) Komunikasi konflik orangtua-remaja (Y2) berpengaruh pada agresivitas  

remaja (Y4). 

11)  Stereotipi gender (Y3) berpengaruh pada agresivitas remaja (Y4).  

 

 

 

  

Gambar 2 Kerangka pemikiran pengaruh karakteristik sosial ekonomi, 

kohesivitas, keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik 

orangtua-remaja, stereotipi gender terhadap agresivitas remaja 

 

 

METODE 

Desain Penelitian 

Desain penelitian kuantitatif dengan metode survei, crossed sectional study, 

digunakan untuk menjawab tujuan penelitian nomor satu, yaitu identifikasi 

terhadap karakteristik sosial ekonomi, kohesivitas keluarga, keterbukaan 

komunikasi, komunikasi konflik orangtua-remaja, stereotipi gender, dan 

agresivitas remaja. Pertanyaan tiga, yaitu menganalisis pengaruh faktor sosial 

ekonomi,  kohesivitas, keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik orangtua-

remaja,  dan stereotipi gender terhadap agresivitas remaja. Pertanyaan empat, 

yaitu menganalisis pengaruh-pengaruh  tidak langsung  terhadap  keterbukaan 
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komunikasi, komunikasi konflik orangtua-remaja,  dan stereotipi gender yang 

membangun agresivitas remaja. 

Tujuan kedua, yaitu mengeksplorasi konstruksi agresi verbal orangtua 

kepada remaja, merupakan penelitian kualitatif.  Teknik pengambilan data 

kualitatif, didapatkan melalui wawancara kualitatif kelompok dalam diskusi 

kelompok dan wawancara mendalam (semi terstruktur). Wawancara mendalam 

(semi terstruktur) adalah teknik wawancara yang memungkinkan Peneliti 

memiliki panduan sekuensial, akan tetapi pada saat yang sama, juga 

memungkinkan Peneliti untuk tetap dapat mengeksplorasi pertanyaan yang berada 

dalam ―latitude‖ kerangka referensi (Bryman 2004). 

Tahapan penelitiannya adalah sekuensial dari penelitian kualitatif ke 

kuantitatif (Creswell dan Miller 2000). Tahapan penelitiannya dimulai dengan 

mengadakan penelitian kualitatif (FGD dan wawancara mendalam). Setelah 

dilakukan analisis konten data kualitatif, maka maka diambil kerangka teoretis 

yang sesuai. Kerangka teoretis yang dianggap sesuai adalah  teori sosial kognitif 

Bandura yang juga digunakan menjadi payung teoritis karena dapat menjelaskan 

rute korban agresi menjadi pelaku agresi. Teori sosial kognitif dapat menjelaskan 

lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang mempengaruhi agresivitas 

remaja. Setelah dilakukan penelitian kualitatif, maka dilakukan penambahan pada 

beberapa variabel kuantitatif dan dilakukan pengayaan masalah.  Teori  lainnya 

yang digunakan adalah teori Bronfenbrenner yang digunakan untuk melihat 

interaksi sistem ekologis. Interaksi sistem ekologis ini dibutuhkan dalam 

pembahasan berkenaan agresivitas remaja. Agresivitas remaja merupakan 

interaksi dari sistem-sistem terkait. Setelah itu penelitian kuantitatif dilakukan.  

 

 

Lokasi, Waktu dan Prosedur  Penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Populasi penelitian ini adalah siswa SMA/K di Kota dan Kabupaten Bogor. 

Bogor dipilih sebagai lokasi karena tingginya aksi tawuran dan kenakalan remaja 

lainnya (Puspitawati 2008). Bogor dianggap dapat mewakili lokasi dengan tingkat 

kekerasan yang tinggi.  

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas pendidikan Kota dan 

kabupaten Bogor, jumlah populasi siswa yang terdaftar sebanyak 18928 siswa. 

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan selama enam bulan 

(Januari-Juni 2016). 

 

Prosedur Penelitian Kuantitatif  

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan metode survey dengan desain studi 

dalam jangka waktu tertentu (cross sectional study). Kuesioner juga dirancang 

dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak ambigu, tidak menyinggung, dan 

tidak menyertakan bias peneliti. Sebuah lembar konsen juga disertakan yang 

menyertakan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan bahwa nama dan 

identitas disimpan secara rahasia.  Pedoman wawancara diskusi kelompok dan 

wawancara mendalam disusun berdasarkan kategori yang secara teoritis telah 

dituangkan sebelumnya tentang agresi verbal.  
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Contoh pada penelitian ini merupakan pelajar sekolah menengah atas pada 

pada saat pengambilan data (bulan Januari-Maret 2016).  Pelajar sekolah 

menengah atas  merupakan remaja pada tahapan sedang berada pada masa 

negosiasi ulang hubungan dengan orangtua (Feldman 2011). Negosiasi ulang 

dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tugas utama remaja yaitu  menghadapi 

tahapan idetitas melawan peran kekacauan  (identity versus identity confusion) 

(Santhrock 2007), sehingga pada masa ini, dianggap banyak terjadi komunikasi 

konflik antara orangtua dan remaja.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei dan laporan diri.  

Berdasarkan hasil penelusuran data sekunder pada Dinas Pendidikan Kota dan 

Kabupaten menghasilkan data tentang sekolah-sekolah tertentu yang memiliki 

tingkat kenakalan yang dianggap tinggi. Selanjutnya dilakukan pengacakan 

sederhana. Ada tujuh SMA/K yang terpilih sebagai sekolah contoh (empat sekolah 

berada di Kotamadya dan tiga sekolah berada di Kabupaten Bogor). Total remaja  

yang diperoleh berdasarkan Rumus Slovin (galat kesalahan, lima persen), adalah 

369 remaja. Peneliti melebihkan jumlah kuesioner yang disebarkan, sebagai upaya 

berjaga-jaga. Upaya ini sangat penting, karena kuesioner yang disebarkan adalah 

kuesioner anonim (tidak boleh untuk menuliskan nama pada bagian manapun dari 

kuesioner), sehingga tidak mungkin dapat diketahui identitas responden. 

Penerapan azas anonimitas dan rahasia ini, penting untuk membuat kenyamanan 

responden dalam menjawab instrumen-instrumen yang sensitif karena terkait 

dengan perlakuan yang pernah diterima tentang agresi dari orangtuanya sendiri. 

Akan tetapi, jika ada kekurangan data,  maka sulit untuk dilengkapi. Jumlah total 

kuesioner yang kembali adalah 480 buah, akan tetapi hanya 367 responden saja 

yang lengkap semua bagiannya. Kesemua 367 responden tersebut semuanya 

dijadikan contoh penelitian ini. Sebanyak 227 orang adalah remaja laki-laki 

sedangkan remaja perempuan berjumlah 140 orang. Total responden yang mengisi 

penuh instrumen penelitian ini, yang bersumber dari SMA/K A berjumlah 61 

orang. SMA/K B berjumlah 43 orang. SMA/K C berjumlah 54 orang. SMA/K D 

berjumlah 28 orang. SMA/K E berjumlah 65 orang. SMA/K F berjumlah 55 orang. 

SMA/K G berjumlah 61 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5 skema 

cara penarikan contoh remaja 

Responden telah diberitahukan dan dimintakan konsen berupa izin tertulis  

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kuesioner disampaikan dengan teknik 

pengisian mandiri (self completion questionairre) dan diselesaikan dalam waktu 

antara 30-90 menit. Pemilihan teknik pengisian mandiri, dilakukan karena 

memiliki beberapa keuntungan seperti, ketiadaan efek pewawancara sehingga 

jawaban yang didapatkan betul betul berasal dari versi responden, kecepatan 

pengadministrasian, biaya rendah, lebih nyaman bagi responden karena dapat 

mengisikan apapun yang mereka inginkan dan mengatur kecepatannya sendiri 

(Bryman 2004).   
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Gambar 4 Skema cara penarikan contoh remaja 

 

Prosedur Penelitian Kualitatif 

Undangan untuk mengikuti diskusi kelompok terarah (Focus group 

discussion/ FGD), disampaikan pada beberapa sekolah menengah atas dan 

kejuruan (SMA dan SMK). FGD diadakan dengan pertimbangan bahwa 

metodologi kelompok terfokus berguna untuk mengeksplorasi dan memeriksa apa  

yang dipikirkan remaja tentang agresi verbal oleh orangtua berikut alasan-

alasannya sesuai dengan konstruk remaja tanpa memaksa remaja menyimpulkan 

atau mencapai suatu kesepakatan tertentu. Menurut Kitzinger (1994), metode 

diskusi terarah merupakan pendekatan ideal untuk memeriksa kisah, pengalaman, 

sudut pandang, keyakinan, kebutuhan dan kepedulian individu. FGD terutama 

berguna untuk mengembangkan pemikiran peserta dalam ―bahasa‖nya sendiri. 

FGD memungkinkan peserta untuk memberikan pemahaman kepada peneliti 

tentang dunia agresi verbal oleh orangtua pada remaja dalam istilah-istilahnya 

sendiri.  

Kriteria sekolah terpilih ditetapkan berdasarkan informasi sebelumnya 

bahwa remaja-remaja sekolah tersebut seringkali mengalami masalah 

perkembangan seperti dinilai oleh konselor sekolah.  Di antara beberapa sekolah 

yang diundang, satu sekolah mengajukan diri dan memfasilitasi adanya diskusi 

antara remaja dengan peneliti. Lima belas remaja laki-laki dan lima belas remaja 

perempuan dipilih untuk berdiskusi. Pemilihan remaja yang diajak berdiskusi 

didasarkan pada riwayat rujukan konselor dan keragaman karakteristik remaja. 

Setelah dilakukan FGD, peserta-peserta yang memiliki kekhasan direkrut 

kembali untuk diwawancarai untuk mendalami beberapa hal yang dianggap 

memiliki kekhasan. Ada lima peserta remaja perempuan dan lima peserta laki-laki 

yang direkrut. Semua kerahasiaan peserta FGD dan wawancara mendalam dijamin 

dan diterapkan azas anonimitas. Semua peserta wawancara mendalam menjawab 

pedoman wawancara yang tentang hal-hal yang menurut konstruk remaja terkait 

dengan penyebab agresi verbal orangtua pada remaja dan solusi-solusi yang 

ditawarkan oleh remaja.  
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Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data 

Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan cara (a) survei melalui kuesioner 

(Lampiran 1) yang dibagikan dan diisikan langsung oleh responden (self report), 

(b) diskusi kelompok (FGD), (c) wawancara mendalam (semi terstruktur). 

Data primer yang disertakan dalam kuesioner meliputi data tentang: 

1) Karakteristik sosial ekonomi, gender dan lokasi 

2) Persepsi remaja mengenai kepuasan hubungan kehangatan keluarga 

(kohesivitas keluarga) 

3) Persepsi dan perceived remaja mengenai komunikasi konflik orangtua 

remaja 

4) Persepsi remaja mengenai keterbukaan komunikasi orangtua remaja 

5) Persepsi dan keyakinan remaja mengenai stereotipi gender 

6) Persepsi dan perceived tentang  agresivitas remaja 

 

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari sekolah, dinas 

terkait, dan kepolisian.  Data sekunder yang disertakan dalam penelitian ini 

adalah,  (1) data tentang jumlah siswa SMA di Kota Bogor, (2) data tentang siswa 

di sekolah bersangkutan (data satu dan dua, didapatkan dari 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/), dan (3) data kekerasan yang terjadi di 

lingkup rumah tangga dari Kepolisian Kota Bogor.  

 

Pengolahan Data 

Data dan informasi yang telah dikumpulkan  diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan statistik induktif dan deskriptif. Analisis statistik menggunakan 

analisis (a) analisis statistik deskriptif, (b) analisis korelasi, (c) analisis uji beda 

rata rata, (d) analisis Structural Equation Modelling (SEM). Selanjutnya, 

Penelitian ini, menggunakan alur perencanaan model persamaan struktural, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 7.  

Peubah-peubah yang dianalisis dan alat analisisnya adalah: 

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis peubah karakteristik 

orangtua dan remaja, menggunakan SPSS 17.0. 

2. Analisis koefisien korelasi Pearson Product moment (r) digunakan untuk 

mengetahui hubungan peubah independen dan dependen, juga dapat 

digunakan untuk menguji hubungan peubah, menggunakan SPSS 17.0. 

3. Analisis uji beda rata rata, digunakan untuk menguji perbedaan rata rata 

contoh masing masing peubah. Di antara peubah-peubah yang  diujikan 

salah satunya adalah uji beda rata rata contoh perempuan dan laki-laki, 

menggunakan SPSS 17.0. 

4. Analisis model persamaan struktural (SEM) untuk menganalisis pengaruh-

pengaruh antar peubah. 

 

 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
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Gambar  7 Rencana analisis SEM 

 
Keterangan: 

X1.1=Jenis kelamin 

X1.2=Tempat tinggal (desa-kota) 

X1.3=Pendapatan keluarga 

X2.1=Kohesivitas 

Y1.1=Keterbukaan komunikasi ibu-remaja 

Y1.2= Keterbukaan komunikasi ayah-remaja 

Y2.1= Agresi verbal ayah 

Y2.2=Agresi nonverbal ayah 

Y2.3=Agresi verbal ibu 

Y2.4=Agresi nonverbal ibu 

Y2.5= Komunikasi pengabaian ibu-remaja 

Y2.6= Komunikasi pengabaian ayah-remaja 

Y3.1=Kuasa laki-laki 

Y3.2=Kuasa perempuan 

Y3.3=Pembiaran agresi 

Y4.1=Frekuensi agresi 

Y4.2=Agresi nonverbal remaja 

Y4.3=Agresi verbal remaja 

Y4.4=Kemarahan remaja 

Y4.5=Kekejaman remaja 

 

Strategi Pengolahan Data Kualitatif 

Tahap pertama, peserta FGD diminta untuk menyebutkan kata-kata 

menyakitkan yang pernah diterima selama ini, frekuensi, penyebutan kata-kata 

yang paling menyakitkan, respon dan solusi dari peserta dalam bahasa dan istilah 

remaja sendiri.  Tahap kedua adalah menggunakan analisis konten kualitatif untuk 

menganalisa data FGD dan wawancara mendalam (Neuendorf 2002). Konten 

analisis kualitatif adalah sebuah teknik analisis yang memecah teks tertulis 

menjadi unit-unit yang memiliki arti dan secara hati-hati menempatkannya dalam 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X2.1 

Y1.1 

Y1.2 

Y2.1 

Y2.2

Y2.3 

Y2.4 

Y2.5 

Y2.6 

Y3.1 

Y3.2

Y3.3

Y4.1

Y4.2

Y4.3

Y4.4

Y4.5

Karakteristik sosial 

ekonomi 

Kohesivitas 

keluarga 

Agresivitas remaja 

Stereotipi gender 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja 

Keterbukaan  

Koomunikai konflik 

orangtua-remaja 



 

49 

kategori tertentu. Kategori yang digunakan adalah kategori kata-kata menyakitkan 

orangtua pada remaja yang dikonstruksikan oleh Loh et al. 2011).  Studi ini 

menggunakan pendekatan analisis konten terarah dengan koding yang dimulai 

dengan teori dan temuan penelitian yang relevan (Hsieh dan Shannon 2005). 

Peneliti mengundang tiga konselor bergelar master untuk menganalisis konten 

dari jawaban-jawaban peserta FGD. Jawaban-jawaban tersebut dikategorikan ke 

dalam sembilan kategori kata-kata menyakitkan (Loh et al. 2011). Ketiga konselor 

tersebut menyetujui dengan suara bulat penempatan jawaban kata-kata ke dalam 

kategori tersebut (Tabel 3). Tahap ketiga adalah mendalami alasan-alasan 

terjadinya agresi verbal oleh orangtua pada peserta dan menelusuri hasil-hasil 

agresi verbal tersebut dari perspektif remaja dengan bahasanya  sendiri.  

 

Tabel 3 Kategori kata-kata menyakitkan orangtua pada remaja 

Tipe Definisi Contoh kata-kata menyakitkan 

orangtua 

Mempermalu-

kan/menghina/me

rendahkan 

penyebutan penamaan buruk,  bahasa 

yang salah, penekanan yang sarkastis, 

dan penekanan yang merendahkan 

―bodoh‖, ―brengsek‖ dan ―kamu 

tidak berguna‖ 

Kata-kata 

penolakan  

mengekspresikan penarikan diri 

orangtua dari kasih sayang dan 

perhatian 

―Ibu/Ayah tidak mencintai 

kamu,‖ dan ―pergi!‖ 

Kata-kata yang 

menyalahkan  

frasa yang menuduh anak bersalah 

untuk membuat anak merasa bersalah 

atas permasalahan di luar kontrol anak,  

―Ibu jadi begini karena kamu,‖ 

atau ―kamu adalah penyebab 

kesialan.‖ 

Kata-kata 

melebih-lebihkan 

kesalahan  

frasa yang secara tidak adil melebih-

lebihkan  kesalahan atau kelemahan 

anak 

―Kamu selalu kalah,‖ atau ―Kamu 

tidak akan bisa.‖ 

Kata-kata 

ancaman 

berisi frasa untuk menyakiti secara 

fisik, mengintimidasi dan berisi 

ancaman untuk tidak lagi menyediakan 

dukungan material.  

 ―Awas, nanti Ibu pukul,‖ ―Bapak 

tidak akan menyekolahkan kamu 

lagi.‖ atau ―Jangan makan, biar 

kelaparan.‖ 

Kata-kata yang 

berisi pemanggil 

bahaya  

frasa kejam, berbahaya dan 

ketidakberuntungan yang akan 

ditimpakan pada seseorang 

―Disamber gledek lo,‖ ―Ibu harap 

kamu mati saja,‖ atau ―Masuk 

neraka lo.‖ 

Kata-kata berisi 

penyesalan  

ekspresi penyesalan bahwa sesuatu 

yang buruk seharusnya menimpa pada 

anak 

―Seharusnya Ibu tidak 

memelihara kamu,‖ ―Ibu 

menyesal melahirkan kamu.‖ 

Kata-kata berisi 

perbandingan 

yang tidak adil  

frasa yang membandingkan anak 

secara tidak adil dengan diri Bapak 

atau Ibu di masa muda, saudara, atau 

anak orang lain 

―Waktu Bapak muda, Bapak lebih 

mandiri dari kamu‖, atau, 

―Mengapa kamu tidak bisa seperti 

Kakak kamu?‖ ― 

Kata-kata berisi 

prediksi negatif,  

frasa yang meramalkan secara negatif 

hasil-hasil anak 

― Kamu nggak akan sukses,‖ atau 

―kamu akan ke neraka.‖ 
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Pengukuran 

Karakteristik Sosial Ekonomi  
Karakteristik sosial ekonomi dan gender meliputi pendapatan total keluarga, 

umur dan jenis kelamin. Instrumentasi kohesivitas memakai family environment 

scale (FES) yang dikembangkan oleh Moos et al. (1971; 1984). FES adalah 

sebuah instrumen yang ditujukan untuk mengukur kohesivitas keluarga, yaitu 

bagaimana lingkungan diterima oleh anggota keluarga. Terdapat sembilan dimensi 

FES: kohesivitas, ekspresi, konflik, independensi, orientasi-pencapaian, orientasi 

intelektual-budaya, orientasi aktif-rekreasi, penekanan moral-religius, organisasi 

dan kontrol (Wong 2012). Pada penelitian ini hanya diambil satu subscale saja 

yaitu kohesivitas. Instrumen ini mengukur kehangatan dan kedinginan keluarga 

dengan skala kategori jawaban mulai dari satu (tidak pernah terjadi) hingga lima 

(hampir selalu terjadi). Contoh-contoh pernyataannya adalah: keluarga saya saling 

tolong menolong dan sangat membantu. Kami melakukan yang terbaik yang kami 

bias lakukan ketika kami berada di rumah. Terdapat perasaan kebersamaan dalam 

keluarga. Seluruh anggota keluarga saling mengisi kekosongan di rumah. Kami 

sekeluarga sangat cocok satu sama lain di rumah, dan lainnya.  

 

Keterbukaan Komunikasi Orangtua-Remaja  
Keterbukaan Komunikasi orangtua-remaja menggunakan parent adolescent 

communication (PAC) yang dikembangkan oleh Olson (1999). Contoh 

pernyataannya adalah: Saya dapat mengatakan pendapat Saya tanpa merasa 

terbebani atau malu, orangtua Saya adalah pendengar yang baik, dan lainnya.  

Kategori jawaban dibagi menjadi lima yaitu sangat setuju, setuju, ragu ragu, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 

 

Komunikasi Konflik Orangtua-Remaja 

Komunikasi konflik orangtua-remaja berisikan dimensi perilaku agresi 

verbal/nonverbal orangtua-remaja dan komunikasi pengabaian orangtua-remaja. 

Komunikasi pengabaian orangtua-remaja menggunakan Communication Pattern 

Questionnaire (Christensen 1993). CPQ yang digunakan adalah hasil modifikasi 

yang digunakan untuk mengukur komunikasi antara orangtua-remaja. Instrumen 

ini mengukur komunikasi saling menarik diri orangtua-remaja. Pertanyaan seperti:  

ketika ada konflik, kedua belah pihak saling menghindar dan tidak mau 

mendiskusikan masalah bersangkutan. Kedua belah pihak tidak mau mengalah 

dan lainnya dikategorikan menjadi satu (sangat tidak mungkin terjadi) hingga 

tujuh (sangat mungkin terjadi).  Perilaku komunikasi agresi verbal dan nonverbal 

(fisik) orangtua, menggunakan  Conflict Tactics Scale (CTS) children version 

yang telah dimodifikasi. Pernyataan seperti penghinaan dari Ayah/Ibu, sumpah 

serapah  Ayah/Ibu, bentakan  Ayah/Ibu.  Ayah/Ibu menakut-nakuti Saya.  

Ayah/Ibu membanding-bandingkan Saya dengan saudara atau teman atau kenalan. 

Jawaban terhadap kategori kategori tersebut adalah tidak pernah, sekali, dua kali, 

3-5 kali, 6-10 kali, 11-20 kali dan lebih dari 20 kali.  Jawaban tersebut kemudian 

dikode 0,1, 2,4,8,15 dan 25.  Instrumen ini memiliki kelebihan dapat merekam 

frekuensi agresi orangtua pada remaja dalam kurun waktu setahun belakangan ini. 

Kekurangan instrumen ini adalah tidak melakukan pembobotan terhadap kejadian 

agresi baik verbal mapun nonverbal. Sebagai contoh kejadian agresi memukul dan 
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membakar (menyundut), disatukan dalam satu kategori, sehingga tidak diketahui 

bobot masing-masing kejadian tersebut. 

 

Instrumentasi Stereotipi Gender 

Instrumentasi stereotipi gender mengukur persepsi dan pengukuran 

keyakinan patriarkal remaja.  Pada penelitian ini digunakan instrumen The Family 

Stereotypes Card Sort (FSCS; Graham-Bermann dan Brescoll 1995). Ada empat 

faktor pada FSCS. Pertama kuasa laki-laki, kuasa perempuan, pembiaran 

(privileged kekerasan) dan otonomi keluarga. Pada penelitian ini dipilih tiga 

faktor, yakni kekuasaan laki-laki, kekuasaan perempuan dan pembenaran 

(privileged) kekerasan. Adapun otonomi keluarga tidak dipilih. Subscale 

kekuasaan laki-laki seperti laki-laki adalah raja di rumahnya, laki-laki membuat 

keputusan besar di rumah, kata-kata laki-laki/suami tidak terbantahkan, 

perempuan menikah dan anak-anak adalah milik suami/ayah, benda-benda adalah 

milik suami, suami dapat memukul suaminya, dan lainnya. Kekuasaan perempuan 

berisi subscales yang berisi perempuan adalah ratu di istananya, perempuan 

membuat banyak keputusan besar, laki-laki dan anak adalah milik isteri. 

Pembiaran (privileged) kekerasan berisi subscales memukul adalah bagian dari 

peran ibu, ayah dapat memukul kapanpun dia inginkan, suami dapat memukul 

isteri. Ayah bisa memukul anak, dan seterusnya. 

 

Instrumentasi agresi remaja 

Instrumentasi agresi remaja yang digunakan pada Penelitian ini 

menggunakan properti psikometri dari The Aggression Scale (Orpinas dan 

Frankowski 2001). The Aggression Scale terdiri dari 11 butir pernyataan yang 

dirancang untuk mengukur agresivitas (self-reported) remaja, dengan mengukur 

perilaku yang mungkin secara psikologis maupun fisik membahayakan orang lain. 

Pertanyaannya dibatasi untuk mengukur agresivitas yang mengarah ke luar (overt-

behavior). Skala ini dapat memberikan informasi tentang frekuensi perilaku 

agresif termasuk agresi verbal (menghina, pemanggilan dengan sebutan buruk, 

menganjurkan remaja lain untuk berkelahi, mengancam untuk menyakiti atau 

memukul), dan agresi nonverbal (fisik; seperti mendorong, menampar, 

menendang, memukul), juga informasi mengenai amarah remaja (mudah marah, 

marah sepanjang hari). Untuk meminimalkan bias yang mungkin terjadi skala ini 

menggali informasi tentang perilaku dalam kurun tujuh hari ke belakang. Respon 

dikategorikan dari 0 hingga 6 atau lebih. Respon dapat ditambahkan dan berkisar 

dalam rentang 0-66 poin (Orpinas dan Frankowski 2001).  

Instrumen kedua adalah the agression questionnaire (Buss dan Perry 

1992) yang memiliki empat faktor. Faktor pertama adalah agresi nonverbal (fisik) 

contoh pernyataannya adalah ―sesekali, saya tidak dapat menahan diri untuk 

menyerang orang lain‖. ―Jika Saya diprovokasi oleh seseorang, Saya mungkin 

memukul orang tersebut‖. Faktor kedua adalah, agresi verbal, contoh 

pertanyaannya adalah ―saya sering menemukan kalau Saya tidak sependapat 

dengan pendapat orang lain‖. ―Teman-teman mengatakan kalau Saya adalah orang 

yang selalu memulai perdebatan tentang sesuatu hal yang seringkali 

kontroversial‖. Faktor ketiga adalah kemarahan contohnya, ―kadang-kadang, Saya 

merasa seperti bahan eksplosif yang siap meledak‖. ―Kadang-kadang Saya 

gampang marah padahal tidak ada alasan apapun‖. Faktor keempat adalah  
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kekejaman contohnya, ―kadang-kadang, perasaan Saya dipenuhi oleh iri hati.  

Kadang-kadang, Saya merasa tidak diperlakukan adil oleh kehidupan. Saya heran 

mengapa Saya merasa begitu ―pahit‖ melihat sesuatu hal. Saya tahu kalau ―teman-

teman‖ membicarakan Saya di belakang Saya‖, dan lainnya. The agression 

questionnaire (Buss dan Perry 1992) adalah instrumen yang sangat teruji 

konsistensi internalnya dari waktu ke waktu. 

 

 

Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas  
Sebelum instrumen penelitian dipergunakan, terlebih dahulu diuji validitas 

dan reliabilitasnya melalui uji coba agar dapat diperoleh data yang valid serta 

memiliki konsistensi yang tinggi sehingga menghasilkan data yang tepat dan 

akurat. Konsep validitas instrumen dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu 

validitas isi (content validity), validitas konstruk (construct validity), dan validitas 

empiris atau validitas kriteria (Muljono 2012). Dalam penelitian ini dilakukan 

pengujian terhadap: (1) validitas isi (content validity) dan (2) validitas konstruk 

(construct validity).  

 

Reliabilitas 
Reliabilitas atau keterandalan merupakan indeks alat ukur yang digunakan 

untuk menunjukkan bagaimana suatu pengukuran relatif konsisten apabila diulang 

dua kali atau lebih (Singarimbun dan Effendi 2010).  Uji reliabilitas dilakukan 

dengan metode cronbach‟s alpha, menggunakan SPSS 16. Metode cronbach‟s 

alpha memiliki nilai dari nol sampai satu, semakin mendekati satu semakin 

reliabel data tersebut.  Tabel 4 menunjukkan hasil uji reliabilitas setelah proses 

pengambilan data selesai dilakukan. Seluruh alat ukur yang digunakan pada 

penelitian ini telah diujikan reliabilitasnya dengan hasil yang baik (α ≥ 0.6). 

 

Tabel 4 Reliabilitas alat ukur 

Alat Ukur Uji α Rata-rata Simpangan baku 

Kohesivitas Keluarga 0.67 33.34 4.50 

 Keterbukaan komunikasi ibu-remaja  0.70 68.85 7.39 

Keterbukaan komunikasi ayah-remaja 0.74 66.56 8.45 

Agresi nonverbal (fisik) ayah pada 

remaja 
0.87 29.88 42.31 

Agresi verbal ayah pada remaja 0.87 5.60 19.15 

Agresi nonverbal (fisik) ibu pada remaja 0.89 24.86 37.30 

Agresi verbal ibu pada remaja 0.86 5.40 19.09 

Kuasa laki-laki 0.76 61.70 14.72 

Kuasa Perempuan 0.79 37.22 10.98 

Privilege kekerasan orangtua 0.92 14.15 9.86 

Frekuensi agresivitas remaja 0.83 12.24 11.12 
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Lanjutan Tabel 4 

Alat Ukur Uji α Rata-rata Simpangan baku 

Agresi verbal remaja  0.65 12.48 4.25 

Kemarahan remaja  0.62 17.67 5.34 

Kekejaman remaja 0.79 21.85 7.03 

Komunikasi pengabaian  ayah-remaja 0.62 11.49 5.27 

Komunikasi pengabaian ibu-remaja 0.62 11.67 5.14 

 

 

Definisi Operasional 

Definisi operasional dibutuhkan untuk mengoperasionalisasikan konsep 

yang bersifat abstrak  ke dalam  sebuah pengertian yang dapat diukur. Definisi 

operasional dibutuhkan agar peubah-peubah penelitian yang diteliti dapat dengan 

mudah dipahami dan memiliki makna yang sesuai dengan definisi konseptual. 

Definisi operasional dibutuhkan agar definisi konseptual tidak menimbulkan 

pemahaman yang ambigu (Kerlinger 2006). 

Definisi operasional dan pengukuran terhadap setiap peubah yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Karakteristik sosial ekonomi, demografi dan geder adalah ciri atau 

karakteristik yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi 

tingkat pendapatan keluarga, tempat tinggal (desa-kota), dan tingkat 

pendidikan ayah dan ibu.  Pada analisa model persamaan struktural (SEM), 

karakteristik sosial ekonomi ditandai oleh pendapatan keluarga, demografi 

ditandai oleh tempat tinggal remaja (desa-kota, diberi dummy 1 dan 2),  

sedangkan gender yang merujuk pada basis pengalaman laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil bentukan budaya diberi dummy 1 dan 2. Adapun 

definisi operasional masing-masing indikator karakteristik sosial ekonomi 

adalah sebagai berikut: 

a) Gender remaja adalah label yang digunakan untuk mengindikasikan  

karakteristik  yang diyakini dan dipelajari oleh laki-laki dan perempuan 

sebagai hasil dari pengalaman sosial (budaya). Gender berbeda dengan jenis 

kelamin yang merujuk pada basis biologis laki-laki dan perempuan. Gender 

merujuk pada basis pengalaman laki-laki dan perempuan sebagai hasil 

bentukan budaya. Dinyatakan dengan laki-laki dan perempuan. Skala 

nominal.  

b) Jumlah saudara adalah banyaknya adik atau kakak responden (0, 1, 2, 3... 

dan seterusnya). 

c) Umur ibu adalah masa hidup yang telah dilalui oleh Ibu. Dihitung dari mulai 

tahun kelahiran hingga bulan terdekat dengan ulang tahun ibu, dinyatakan 

dalam tahun.  

d) Umur ayah adalah masa hidup yang telah dilalui  oleh ayah. Dihitung dari 

mulai tahun kelahiran hingga bulan terdekat dengan ulang tahun ayah, 

dinyatakan dalam tahun.  
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e) Pendidikan ayah adalah lamanya ayah responden menerima pendidikan 

formal baik yang telah sedang diikuti. Dihitung dari tahun yang dihabiskan 

untuk menempuh pendidikan formal, dinyatakan dalam tahun.  

f) Pendidikan ibu adalah lamanya  ibu responden menerima pendidikan formal 

baik yang telah sedang diikuti. Dihitung dari tahun yang dihabiskan untuk 

menempuh pendidikan formal, dinyatakan dalam tahun.  

g) Remaja adalah tahap perkembangan antara anak dan dewasa. Pada 

penelitian ini usia yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada 

tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa pada usia. 

h) Tempat tinggal adalah lingkungan geografis tempat remaja tinggal (desa dan 

kota).  

i) Pendapatan total adalah pendapatan gabungan ayah dan ibu dinyatakan 

dalam juta rupiah per bulan. 

Parameter dan pengukuran setiap indikator karakteristik sosial ekonomi, 

demografi dan  gender disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Tabel parameter dan pengukuran karakteristik sosial ekonomi 

Indikator Parameter  pengukuran Kategori pengukuran 

Gender remaja Dinyatakan dengan laki-laki dan 

perempuan 
1. laki-laki 

2. Perempuan 

Jumlah saudara Jumlah saudara kandung  Dinyatakan dalam 0, 1, 2, 

3...dan seterusnya 

Umur ibu Dihitung sejak lahir hingga tahun 

terdekat saat penelitian dilakukan 
Dinyatakan dalam tahun  

Umur ayah Dihitung sejak lahir hingga tahun 

terdekat saat penelitian dilakukan 
Dinyatakan dalam tahun 

Pendidikan ayah Dihitung dari tahun yang dihabiskan 

untuk menempuh pendidikan formal  
Dinyatakan dalam tahun 

(contoh lulus Sekolah dasar 

=6, lulus Sekolah menengah 

pertama=9, dan seterusnya) 

Pendidikan ibu Dihitung dari tahun yang dihabiskan 

untuk menempuh pendidikan formal 
Dinyatakan dalam tahun 

(contoh lulus Sekolah dasar 

=6, lulus Sekolah menengah 

pertama=9, dan seterusnya) 

Tempat tinggal Desa dan Kota 1. Kota 

2. Desa 

Pendapatan total Diukur berdasarkan nilai uang yang 

diterima dalam mata uang Rupiah 
Dinyatakan dalam jumlah 

uang yang diterima 

 

2) Kohesivitas keluarga adalah derajat kohesivitas lingkungan keluarga. 

Kohesivitas keluarga menyebabkan remaja lebih terlibat dalam membangun 

komunikasi yang sehat atau tidak sehat antara orangtua dan remaja. Jika 

dalam lingkungan keluarga ada lingkungan yang hangat yang kurang 

konflik dan tinggi kohesivitasnya, maka remaja akan rendah tingkat 

agresivitasnya demikian pula sebaliknya. Konsep kohesivitas keluarga yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan hasil elaborasi dari konsep 
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lingkungan keluarga (family environment). Pada penelitian ini kohesivitas 

keluarga diwakili oleh sembilan pernyataan yang menggunakan skala satu 

(tidak pernah terjadi) hingga lima (hampir selalu terjadi).  

3) Keterbukaan komunikasi orangtua-remaja adalah proses menciptakan dan 

berbagi makna bersama baik antara ayah-remaja maupun antara ibu-remaja. 

Indikator dari komunikasi orangtua-remaja pada penelitian ini adalah self 

disclosure dan komunikasi tanpa masalah (problem free communication).  

Pada penelitian ini keterbukaan komunikasi orangtua-remaja diwakili oleh 

total 40 pernyataan. Keterbukaan komunikasi ayah-remaja 20 pernyataan 

dan komunikasi keterbukaan ibu-remaja 20 pernyataan. Skala yang 

digunakan adalah dari satu (sangat tidak setuju) hingga lima (sangat setuju). 

Adapun definisi operasional masing-masing indikator, adalah sebagai 

berikut:  

a) Self disclosure adalah segala macam informasi tentang diri remaja  yang 

dikomunikasikan secara verbal sukarela dari remaja kepada orangtua 

begitupun sebaliknya. Self disclosure adalah bagian dari keterbukaan 

komunikasi orangtua-remaja.   

b) Komunikasi tanpa masalah (problem free communication): proses 

komunikasi orangtua-remaja yang dikomunikasikan secara verbal tanpa 

hambatan dan rasa takut pada orangtua. Komunikasi tanpa masalah adalah 

bagian dari keterbukaan komunikasi orangtua-remaja.  

 

4) Komunikasi konflik adalah suatu peristiwa komunikasi yang ditandai 

dengan adanya posisi yang saling bertentangan (berhadap-hadapan) 

antara orangtua dan remaja karena perbedaan budaya remaja dan 

orangtua, budaya gender, ide, dan minat. Pada penelitian ini dibatasi 

dimensinya pada peristiwa komunikasi konflik yang disebabkan 

karena komunikasi agresi verbal dan nonverbal orangtua kepada 

remaja juga komunikasi pengabaian orangtua-remaja.  

a) Komunikasi pengabaian orangtua-remaja adalah gaya berkomunikasi yang 

melibatkan pasangan komunikasi,  ditandai dengan kedua belah pihak 

(ayah-remaja, ibu-remaja) menarik diri dari proses komunikasi. Pernyataan 

dari komunikasi pengabaian orangtua-remaja diwakili oleh enam buah 

pertanyaan dengan skala 1 (sangat tidak mungkin) hingga 9 (Sangat 

mungkin)  

b) Komunikasi agresi nonverbal (fisik) orangtua-remaja adalah sebuah proses 

komunikasi yang ditujukan pada anak untuk menyebabkan pengalaman 

psikologis yang menyakitkan. Pada penelitian ini, komunikasi agresi 

nonverbal diukur melalui frekuensi kejadian perlakuan ayah atau ibu pada 

remaja pada saat dihadapkan pada konflik tertentu yang bentuk tindakannya 

ditujukan pada fisik remaja (misalnya memukul, mencubit, dan seterusnya), 

dengan niat menyakiti atau melukai. Pada penelitian ini komunikasi agresi 

nonverbal (fisik) orangtua-remaja mengukur peristiwa komunikasi agresi 

nonverbal yang dilakukan oleh orangtua pada kurun waktu setahun 

belakangan. Pernyataannya diwakili oleh 20 poin pernyataan, 10 poin ayah-

remaja, 10 poin ibu-remaja. Skala yang digunakan adalah tidak pernah, 

sekali, dua kali, 3-5 kali, 6-10, 11-20 kali dan lebih dari 20 kali.  
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c) Komunikasi agresi verbal orangtua-remaja adalah sebuah proses komunikasi 

yang ditujukan pada anak untuk menyebabkan pengalaman psikologis yang 

menyakitkan. Tindakan komunikasi tersebut dapat secara aktif maupun pasif. 

Komunikasi agresi verbal pada penelitian ini diukur melalui frekuensi 

kejadian perlakuan ayah atau ibu pada remaja pada saat dihadapkan pada 

konflik tertentu yang bentuk tindakannya berupa verbalisasi atau kata-kata 

yang buruk dari orangtua pada remaja, dengan niat menyakiti atau melukai.   

Pada penelitian ini, komunikasi agresi verbal orangtua-remaja mengukur 

peristiwa komunikasi agresi nonverbal yang dilakukan oleh orangtua pada 

kurun waktu setahun belakangan. Pernyataannya diwakili oleh 20 poin 

pernyataan, 10 poin ayah-remaja, 10 poin ibu-remaja. Skala yang digunakan 

adalah tidak pernah, sekali, dua kali, 3-5 kali, 6-10, 11-20 kali dan lebih dari 

20 kali. 

5) Stereotipi gender adalah keyakinan-keyakinan akan sikap dan perilaku yang 

dianggap normal dan cocok dilakukan oleh seseorang berdasarkan nilai dan 

norma budaya yang dianggap diturunkan dari jenis kelamin tertentu.  Pada 

penelitian ini stereotipi gender diturunkan menjadi dimensi kuasa laki-laki, 

kuasa perempuan dan pembiaran agresi.  

a) Kuasa Laki-laki adalah kemampuan laki-laki (suami/ayah) untuk 

menekankan atau menegaskan kepentingan keberadaan dan superioritas-nya 

dalam keluarga. Pada penelitian ini, kuasa laki-laki dinyatakan dengan 

beberapa pernyataan diantaranya, ―Laki-laki adalah raja di istananya, dia 

bertanggung jawab atas seluruh keluarga.‖ Pada penelitian ini, pernyataan 

yang mewakili kuasa laki-laki dirumuskan ke dalam 15 pernyataan dengan  

skala satu (sangat tidak mungkin) hingga tujuh (sangat mungkin). 

b) Kuasa perempuan adalah kemampuan perempuan (isteri/ibu) untuk 

menekankan keistimewaannya dalam keluarga. Pada penelitian ini, kuasa 

perempuan dinyatakan dengan beberapan pernyataan misalnya, ―Perempuan 

membuat keputusan penting bagi seluruh keluarga.‖ Pada penelitian ini, 

pernyataan yang mewakili kuasa perempuan dirumuskan ke dalam delapan 

pernyataan dengan  skala skala satu (sangat tidak mungkin) hingga delapan 

(sangat mungkin). 

c) Pembiaran (privileged) agresi adalah keistimewaan yang diberikan oleh 

budaya patriarki pada orangtua untuk membenarkan agresi fisik pada anak. 

Pada penelitian ini, privilege kekerasan dinyatakan dengan pernyataan, 

misalnya ―Ayah memiliki hak untuk memukul anaknya kapanpun Ayah 

menginginkannya.‖ Pada penelitian ini, pernyataan yang mewakili tujuh 

pembiaran  agresi dirumuskan ke dalam d  pernyataan dengan  skala skala 

satu (sangat tidak mungkin) hingga tujuh (sangat mungkin). 

Parameter dan pengukuran setiap indikator peubah yang diujikan pada 

penelitian ini,  disajikan pada Tabel 6 berikut: 
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Tabel 6 Parameter dan pengukuran setiap indikator peubah yang diujikan 

Peubah Indikator Parameter  pengukuran Kategori pengukuran 

Kohesivitas 

keluarga 

Kohesivitas keluarga 

 

Diwakili oleh sembilan 

pernyataan.   

Menggunakan  skala satu 

(tidak pernah terjadi) 

hingga lima (hampir 

selalu terjadi).  

Keterbukaan 

komunikasi 

orangtua-

remaja 

Keterbukaan 

komunikasi ayah-

remaja 

Keterbukaan komunikasi 

ayah-remaja berisi 20 

pernyataan  

Skala yang digunakan 

adalah dari satu (sangat 

tidak setuju) hingga lima 

(sangat setuju). 

Keterbukaan 

komunikasi ibu-

remaja 

 

Komunikasi keterbukaan 

ibu-remaja berisi 20 

pernyataan 

Skala yang digunakan 

adalah dari satu (sangat 

tidak setuju) hingga lima 

(sangat setuju). 

Komunikasi 

konflik 

orangtua-

remaja 

Komunikasi 

pengabaian ayah-

remaja 

Pernyataan dari 

komunikasi pengabaian 

ayah-remaja diwakili oleh 

enam buah pertanyaan  

Skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 9 

(sangat mungkin) 

Komunikasi 

pengabaian ibu-

remaja 

Pernyataan dari 

komunikasi pengabaian 

ibu-remaja diwakili oleh 

enam buah pertanyaan 

Skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 9 

(sangat mungkin) 

Komunikasi 

konflik 

orangtua-

remaja 
 

Komunikasi agresi 

verbal ayah 

 Mengukur peristiwa 

komunikasi agresi verbal 

yang dilakukan oleh ayah 

pada kurun waktu setahun 

belakangan. 

Pernyataannya diwakili 

oleh 10 poin pernyataan.  

Skala yang digunakan 

adalah tidak pernah, 

sekali, dua kali, 3-5 kali, 

6-10, 11-20 kali dan 

lebih dari 20 kali.  

 

Komunikasi agresi 

nonverbal ayah 

Mengukur peristiwa 

komunikasi agresi 

nonverbal yang dilakukan 

oleh ayah pada kurun 

waktu setahun 

belakangan. 

Pernyataannya diwakili 

oleh 10 poin pernyataan. 

Skala yang digunakan 

adalah tidak pernah, 

sekali, dua kali, 3-5 kali, 

6-10, 11-20 kali dan 

lebih dari 20 kali.  

Komunikasi agresi 

verbal ibu 

Mengukur peristiwa 

komunikasi agresi verbal 

yang dilakukan oleh ibu 

pada kurun waktu setahun 

belakangan. 

Pernyataannya diwakili 

oleh 10 poin pernyataan. 

Skala yang digunakan 

adalah tidak pernah, 

sekali, dua kali, 3-5 kali, 

6-10, 11-20 kali dan 

lebih dari 20 kali.  

Komunikasi agresi 

nonverbal ibu 

 

Mengukur peristiwa 

komunikasi agresi 

nonverbal yang dilakukan 

oleh ibu pada kurun waktu 

setahun belakangan. 

Pernyataannya diwakili 

oleh 10 poin pernyataan. 

 

Skala yang digunakan 

adalah tidak pernah, 

sekali, dua kali, 3-5 kali, 

6-10, 11-20 kali dan 

lebih dari 20 kali.  
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Lanjutan Tabel 6 

Peubah Indikator Parameter  pengukuran Kategori pengukuran 

Stereotipi 

gender 

Kuasa Laki-laki Pernyataan yang mewakili 

kuasa laki-laki 

dirumuskan ke dalam 15 

pernyataan.   

Skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 7 

(sangat mungkin). 

Kuasa perempuan Pernyataan yang mewakili 

kuasa perempuan 

dirumuskan ke dalam 

delapan  pernyataan. 

Skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 7 

(sangat mungkin). 

Pembiaran agresi 

 

Pernyataan yang mewakili 

pembiaran agresi 

dirumuskan ke dalam tuju 

pernyataan. 

Skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 7 

(sangat mungkin). 

Agresivitas 

Remaja 

 

 

Frekuensi agresi 

remaja 

Pertanyaan yang mewakili 

frekuensi agresi remaja 

dirumuskan ke dalam 

sebelas pernyataan.   

Skala 0 kali, 1 kali, 2 

kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali 

dan ≥6 kali. 

 

Agresi nonverbal 

(fisik) remaja 

Pada penelitian ini, agresi 

nonverbal remaja diukur 

melalui sembilan 

pernyataan dengan  

Skala persetujuan satu 

hingga lima. Satu 

menyatakan ―sangat 

tidak menggambarkan 

Saya,‖ dan lima 

menyatakan ―sangat  

menggambarkan Saya.‖ 

 

 

 

 

 

 

Agresivitas 

Remaja 

Agresi verbal remaja Diukur melalui lima 

pernyataan 

Skala persetujuan satu 

hingga lima. Satu 

menyatakan ―sangat 

tidak menggambarkan 

Saya,‖ dan lima 

menyatakan ―sangat  

menggambarkan Saya.‖ 

Kemarahan remaja Diukur melalui tujuh 

pernyataan 

Skala persetujuan satu 

hingga lima. Satu 

menyatakan ―sangat 

tidak menggambarkan 

Saya,‖ dan lima 

menyatakan ―sangat  

menggambarkan Saya.‖ 

Kekejaman remaja Diukur melalui delapan 

pernyataan 

Skala persetujuan satu 

hingga lima. Satu 

menyatakan ―sangat 

tidak menggambarkan 

Saya,‖ dan lima 

menyatakan ―sangat  

menggambarkan Saya.‖ 

 

6) Agresivitas remaja sebuah perilaku atau keyakinan, pemikiran, keinginan 

dan kemarahan yang ditujukan pada orang lain yang dilakukan oleh remaja 

dengan niat sengaja untuk menyakiti atau mencelakakan orang tersebut. 

Agresi berada pada ujung kiri kontinum, sedangkan kekerasan berada pada 

kontinum akhir dari perilaku agresivitas. Setiap perilaku kekerasan adalah 
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agresi, tetapi tidak semua agresi adalah kekerasan. Agresivitas remaja pada 

penelitian ini diukur melalui lima dimensi yaitu, frekuensi agresi, agresi 

verbal dan nonverbal remaja, kemarahan dan kekejaman. 

a) Frekuensi agresi remaja adalah jumlah kejadian dalam tujuh hari remaja 

berperilaku atau melakukan kapasitas kekejaman, keyakinan, pemikiran, 

keinginan dan kemarahan yang ditujukan pada orang lain dengan niat 

sengaja untuk menyakiti atau mencelakakan orang tersebut (overt dan 

covert). Pertanyaan yang mewakili frekuensi agresi remaja dirumuskan ke 

dalam sebelas pernyataan dengan skala 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 

kali dan ≥6 kali. 

b) Agresi nonverbal (fisik) remaja adalah perilaku, keyakinan, pemikiran, 

keinginan remaja yang ditujukan pada orang lain dengan niat sengaja untuk 

menyakiti atau mencelakakan orang lain tersebut, disampaikan melalui 

peristiwa komunikasi dalam bentuk tindakan fisik (overt). Pada penelitian 

ini, agresi nonverbal remaja diukur melalui sembilan pernyataan dengan 

skala persetujuan satu hingga lima. Satu menyatakan ―sangat tidak 

menggambarkan Saya,‖ dan lima menyatakan ―sangat menggambarkan 

Saya.‖ 

c) Agresi verbal remaja adalah perilaku, keyakinan, pemikiran, keinginan yang 

ditujukan pada orang lain dengan niat sengaja untuk menyakiti atau 

mencelakakan orang lain tersebut, disampaikan melalui peristiwa 

komunikasi dalam bentuk kata-kata  (verbalisasi; overt). Pada penelitian ini, 

agresi verbal remaja diukur melalui lima pernyataan dengan skala 

persetujuan satu hingga lima. Satu menyatakan ―sangat tidak 

menggambarkan Saya,‖ dan lima menyatakan ―sangat menggambarkan 

Saya.‖ 

d) Kemarahan remaja adalah sebuah perasaan yang sangat kuat terhadap 

ketidaksukaan atau perasaan terganggu.  Respons seseorang atas ancaman 

atau yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap individu atau kelompok. 

Ancaman tersebut, dapat memicu respons kemarahan dalam ruang lingkup 

yang lebih luas, melibatkan baik ancaman fisik maupun psikologis. Pada 

penelitian ini, kemarahan remaja diukur melalui tujuh pernyataan dengan 

skala persetujuan satu hingga lima. Satu menyatakan ―sangat tidak 

menggambarkan Saya,‖ dan lima menyatakan ―sangat menggambarkan 

Saya.‖ 

e) Kekejaman remaja adalah kecenderungan remaja untuk memandang dunia 

dengan energi negatif dan sinis, selalu memiliki konstruksi pemikiran 

negatif, keinginan dan niat jahat juga kebencian pada orang lain. Pada 

penelitian ini, kekejaman remaja diukur melalui delapan pernyataan dengan 

skala persetujuan satu hingga lima. Satu menyatakan ―sangat tidak 

menggambarkan Saya,‖ dan lima menyatakan ―sangat menggambarkan 

Saya.‖ 
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GAMBARAN UMUM LOKASI 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil contoh remaja di empat sekolah menengah atas  

dan kejuruan (SMA/K) di Kota dan Kabupaten Bogor. Lokasi pengambilan 

contoh remaja dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 
 

Gambar  8 Peta Kota dan Kabupaten Bogor lokasi dilaksanakannya 

pengambilan  contoh remaja 

 

Empat SMA/K di Kota Bogor adalah SMK A (Bogor Barat), SMK B 

(Bogor Barat), SMK C (Bogor Utara), SMAN D (Bogor tengah). SMA/K yang 

berada di Kabupaten Bogor adalah: SMAN E (Darmaga), SMK F (Pamijahan) dan 

SMK G (Leuwiliang). 

 

 

Gambaran Umum Lokasi 

Fasilitas sekolah 

Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang cukup memadai dibandingkan 

dengan di Kabupaten. SMAND, merupakan sekolah dengan terluas di kota juga 

memiliki laboratorium terbanyak. Satu sekolah di Kabupaten (SMANE) tidak 
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memiliki perpustakaan dan dua sekolah (SMK F dan G) tidak memiliki 

laboratorium.  

 

Tabel 7 Jumlah fasilitas di sekolah lokasi penelitian 

Lokasi Nama 

Sekolah 

Sumber 

listrik 
Luas  

tanah 

Ruang 

Kelas 

Laboratori

um 
Perpus 

takaan 

Kamar 

Mandi 

 

Kota 

Bogor 

SMKA 25000w 2520m 11 1 1 2 

SMKB 5000w 2100m 22 1 1 2 

SMKC 15000w 5100m 18 1 1 2 

SMAND 25000w 10616m 27 4 1 2 

Kabupaten 

Bogor 
SMANE 4400w 11410m 24 1 0 2 

SMKF 5500w 2154m 10 0 1 2 

SMKG 900w 1460m 4 0 1 2 

 

Jumlah Guru, Murid, Rombongan Belajar dan Kurikulum Sekolah  

Di perkotaan SMAND memiliki jumlah guru dan murid terbanyak, 

sedangkan SMKA memiliki jumlah guru dan murid paling sedikit. Di perkotaan 

hanya SMKA yang masih menggunakan kurikulum KTSP (Tabel 8).  

 

Tabel 8 Jumlah guru, murid, rombongan belajar, waktu, manajemen, dan 

kurikulum di sekolah lokasi penelitian 

Lokasi 
Nama 

Sekolah 
Guru L P 

Rom. 

Bel 
Waktu Kurikulum 

 

Kota 

Bogor 

SMKA 19 66 106 9 Pagi KTSP 

SMKB 34 300 56 18 Pagi K13 

SMKC 28 433 35 16 Pagi K13 

SMAND 59 378 524 27 Pagi K13 

Kabupaten 

Bogor 

SMANE 44 38 614 26 Pagi KTSP 

SMKF 13 274 203 12 Pagi KTSP 

SMKG 14 103 79 9 Kombinasi KTSP 

Catatan KTSP : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006); K13:Kurikulum 2013 

 

Semua sekolah di perkotaan memiliki waktu belajar pagi dan mengelola 

sekolahnya dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Semua sekolah di 

Kabupaten, menggunakan kurikulum KTSP dan menggunakan manajemen 

berbasis sekolah. Satu sekolah (SMKG) memiliki waktu sekolah kombinasi pagi 

dan siang. 
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HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Sosial Ekonomi 

Penelitian kuantitatif, melibatkan responden remaja perempuan dan laki-

laki yang tinggal di perkotaaan dan perdesaan. Rata-rata umur remaja contoh 

adalah 16.5 tahun. Rata-rata umur ayah adalah 46.6 tahun, sementara ibu, 42 

tahun. Pendidikan ayah terendah adalah tamat Sekolah Dasar (SD), dan paling 

tinggi Doktor. Rata-rata pendidikan ayah adalah lulus Sekolah Menegah Pertama 

(SMP).  Pendidikan ibu terendah adalah kelas 4 Sekolah Dasar (SD), dan paling 

tinggi Master. Rata-rata pendidikan ibu adalah lulus Sekolah Menegah Pertama 

(SMP). Pendapatan keluarga berkisar dari 0 hingga 12 juta. Rata-rata pendapatan 

keluarga adalah 3 juta rupiah (Tabel 9). 

 

Tabel 9 Deskripsi karakteristik sosial ekonomi reponden dan keluarga  

Peubah karakteristik sosial 

ekonomi 
Minimal Maksimal 

Rata-rata± Simpangan 

Baku 

Umur remaja (tahun) 14 21 16.55±1.44 

Jumlah saudara (orang) 1 11 3.24±1.58 

Umur ayah (tahun) 36 75 46.62±7.12 

Umur ibu (tahun) 30 65 42.07±6.45 

Pendidikan ayah (tahun) 6 21 9.63±3.48 

Pendidikan Ibu (tahun) 4 18 8.92±3.14 

Pendapatan total   (juta 

rupiah)  
0 12 3.01±2.19 

 

Jumlah remaja laki-laki contoh di perkotaan lebih banyak daripada remaja 

perempuan, sebaliknya di kabupaten remaja laki-laki contoh lebih sedikit daripada 

remaja perempuan (Gambar 9). 

 

 

Gambar  9 Sebaran jenis kelamin dan tempat tinggal responden 

Laki-laki 

Perempuan 

Laki-laki 

Perempuan 

n=367 

 



 

63 

Penelitian kualitatif yang merupakan konstruksi komunikasi agresi verbal 

orangtua pada remaja, dilakukan melalui dua kali diskusi kelompok terarah yang 

melibatkan 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan sekolah menengah 

kejuruan (SMKF Kota Bogor), ditujukan untuk mengeksplorasi tipe-tipe agresi 

verbal orangtua pada remaja, frekuensi dan tipe agresi verbal yang paling 

menyakitkan. Studi ini juga mengeksplorasi respon remaja ketika terlibat pada 

komunikasi agresi verbal orangtua.   

 

Tabel 10 Karakteristik sosial ekonomi peserta penelitian kualitatif 

Karakteristik n Rata-rata 

Pendapatan keluarga (dalam juta rupiah perbulan) 30 2. 6 (4-6) 

Pendidikan (dalam tahun, minimum-maksimum) 

Pendidikan Ayah  

Pendidikan Ibu 

 

30 

 

11.75 (6-16) 

11.51 (6-18) 

Umur (dalam tahun) 

Umur Ayah 

Umur Ibu 

 

30 

 

46 (36-60) 

40 (33-49) 

 

Studi kualitatif ini menggunakan kategori agresi verbal yang diduplikasi 

dari klasifikasi agresi verbal orangtua-remaja yang dikonstruksikan dalam 

Penelitian Loh et al. (2011). Usia remaja pada penelitian ini berkisar antara 15-17 

tahun. Rata-rata pendidikan ayah adalah sekolah menengah atas (SMA), rata-rata 

pendidikan ibu adalah SMA. Rata-rata pendapatan keluarga berkisar dari empat 

hingga enam  juta rupiah, seperti ditunjukkan pada Tabel 10. 

 

 

Kohesivitas Keluarga 

Pada penelitian ini kohesivitas keluarga yang dimaksud adalah derajat  

kehangatan lingkungan keluarga. Kehangatan  keluarga menyebabkan remaja 

lebih terlibat dalam membangun komunikasi antara orangtua dan remaja. Konsep 

kohesivitas keluarga yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil 

elaborasi dari konsep lingkungan keluarga (family environment). Pernyataan-

pernyataan pada kohesivitas keluarga ditujukan untuk mengetahui kohesivitas 

keluarga. Pernyataan tersebut di antaranya adalah: Keluarga Saya saling tolong 

menolong dan sangat membantu, di rumah, kami sepertinya menghabiskan waktu 

tanpa interaksi bersama, kami melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan 

ketika berada di rumah, dan lainnya (Lampiran 2).  Pernyataan-pernyataan 

tersebut diberi skor 1-5. Semakin ke arah maksimum, artinya semakin setuju 

responden remaja dengan pernyataan tersebut. Remaja perkotaan dan perdesaan, 

merasa kohesivitas keluarganya tinggi. Pada Tabel 11, dapat dilihat bahwa hampir 

semua remaja perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki maupun remaja 

perempuan merasa memiliki kohesivitas keluarga yang berada pada kategori 

tinggi.   
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Tabel 11 Sebaran (%) responden pada kohesivitas keluarga remaja berdasarkan 

gender dan tempat tinggal   

Kategori Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 2.1 0 0 1.0 1.3 0.7 

Sedang (33.01-66.00) 46.5 18.4 34.2 42.2 41.9 35.7 

Tinggi (66.1-100.00) 51.4 81.6 65.8 56.8 56.8 63.6 

Minimum-maksimum 22.00-97.00  

Rata-rata±SD  6. 72E1±12.48  

 

Setelah dilakukan uji beda, diketahui bahwa ada perbedaan kohesivitas 

keluarga remaja laki-laki dan remaja perempuan. Remaja perempuan merasa 

keluarganya lebih kohesif dibandingkan dengan remaja laki-laki (t=-1.641, sig. 

pada 0.102†, Lampiran 18).  

   

 

Komunikasi Keluarga 

Keterbukaan Komunikasi Orangtua Remaja 

Keterbukaan komunikasi orangtua remaja adalah proses menciptakan dan 

berbagi makna bersama baik antara ayah-remaja maupun antara ibu-remaja. 

Indikator dari komunikasi orangtua-remaja pada penelitian ini adalah self 

disclosure dan komunikasi tanpa masalah (problem free communication). Contoh 

pernyataan yang mewakili keterbukaan komunikasi orangtua remaja diantaranya 

adalah: Saya dapat menyatakan pendapat saya pada ibu/ayah tanpa merasa 

terbebani atau malu, saya tidak merasa sulit mempercayai semua yang dikatakan 

Ibu/ayah, Ibu/ayah saya adalah pendengar yang baik, saya tidak merasa takut 

untuk meminta sesuatu yang saya inginkan pada Ibu/ayah. Selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Semakin ke arah maksimum berarti semakin setuju 

remaja dengan pernyataan tersebut.   

Mayoritas remaja laki-laki dan perempuan, baik di perkotaan maupun di 

perdesaan, memiliki keterbukaan komunikasi yang berada pada kategori sedang 

dengan ayahnya, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 12. Hanya sedikit 

remaja yang memiliki keterbukaan komunikasi yang rendah dengan ayahnya, 

demikian pula dengan remaja yang memiliki keterbukaan komunikasi yang tinggi 

dengan ayahnya.  

 

Tabel 12 Sebaran (%) responden pada keterbukaan komunikasi ayah-remaja 

berdasarkan gender dan tempat tinggal   

Kategori Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 3.4 2.6 1.3 2.0 2.6 2.1 

Sedang (33.01-66.00) 77.4 73.7 82.2 83.3 78.9 80.7 

Tinggi (66.1-100.00) 19.2 23.7 16.5 14.7 18.5 17.2 

Minimum-maksimum 20.00-87.00  

Rata-rata±SD  57.83±10.55  
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Mayoritas remaja, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada remaja laki-

laki dan perempuan, menyatakan memiliki keterbukaan komunikasi pada kategori 

sedang dengan ibunya, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 13. Hanya 

sedikit remaja yang memiliki keterbukaan komunikasi yang rendah dengan ibunya, 

demikian pula dengan remaja yang memiliki keterbukaan komunikasi yang tinggi 

dengan ibunya. Setelah dilakukan uji beda rata-rata, tidak ditemukan perbedaan 

rata-rata antara remaja laki-laki dan perempuan (Lampiran 18). 

 

Tabel 13 Sebaran (%) responden pada keterbukaan komunikasi ibu-remaja 

berdasarkan gender dan tempat tinggal   

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 3.4 2.6 0 1.0 0.4 0.7 

Sedang (33.01-66.00) 77.4 73.7 75.9 70.6 74.4 78.7 

Tinggi (66.1-100.00) 19.2 23.7 24.1 28.4 25.2 20.6 

Minimum-maksimum 16.00-85.00  

Rata-rata±SD  60.68±9.27  

 

Komunikasi Konflik Orangtua-Remaja 

Pada penelitian ini komunikasi konflik orangtua-remaja diukur dari enam 

indikator yaitu komunikasi pengabaian orangtua-remaja, komunikasi agresi verbal 

dan nonverbal ayah dan ibu pada remaja. Komunikasi pengabaian orangtua remaja 

adalah gaya berkomunikasi yang melibatkan pasangan komunikasi, ditandai 

dengan kedua belah pihak menarik diri dari proses komunikasi.  

 

Komunikasi Pengabaian antara Orangtua dan Remaja 

Instrumen penelitian ini memberikan ilustrasi kasus, misalnya remaja 

diminta membayangkan berada dalam situasi diskusi dengan Ayah dan Ibunya. 

Saat baru menerima menerima raport sekolah, ternyata ada beberapa nilai yang 

tidak sesuai dengan harapan Ayah dan Ibunya. Dari Skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 9 (sangat mungkin), berada pada skor manakah masing-masing 

pernyataan menurut remaja. Contoh pernyataan yang mewakili adalah Saya dan 

Ayah menghindari untuk berdiskusi tentang masalah yang bersangkutan, setelah 

terjadinya diskusi kedua belah pihak (Saya dan Ayah) menarik diri dari diskusi, 

tidak ada satupun pihak (Saya dan Ayah) yang mau mengalah setelah terjadinya 

diskusi. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.  

1. Komunikasi pengabaian antara ayah dan remaja.  

Sebagian besar remaja laki-laki dan perempuan, baik di perkotaan maupun 

di perdesaan, memiliki komunikasi pengabaian yang tinggi dengan ayahnya. 

Komunikasi pengabaian ayah-remaja merupakan komunikasi saling menarik 

diri antara ayah dan remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 

remaja laki-laki dan perempuan di perkotaan dan perdesaan seringkali 

mengabaikan komunikasi dengan ayah, dengan cara menarik diri dari proses 

komunikasi, yang ditunjukkan dengan tingginya hasil kategori komunikasi 

pengabaian ayah dan remaja (Tabel 14).  
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Tabel 14 Sebaran (%) responden komunikasi pengabaian ayah-remaja 

berdasarkan gender dan tempat tinggal   

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Tinggi (0.00-30.00) 47.9 55.9 46.8 63.7 47.6 62.1 

Sedang (33.01-66.00) 37.7 33.6 38.0 29.4 37.9 30.0 

Rendah (66.1-100.00) 14.4 10.5 15.2 6.9 14.5 7.9 

Minimum-maksimum 4.00-100.00  

Rata-rata±SD  3.57E1±21.40  

 

2. Komunikasi pengabaian antara ibu dan remaja.  

Sebagian besar remaja laki-laki dan perempuan, baik di perkotaan maupun 

di perdesaan, memiliki komunikasi pengabaian yang tinggi dengan ibunya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa baik remaja laki-laki dan 

perempuan yang tinggal di perkotaan maupun remaja yang tinggal di 

perdesaan merasa seringkali mengabaikan komunikasi dengan ibu, yang 

ditunjukkan dengan cara menarik diri dari proses komunikasi. Komunikasi 

pengabaian antara ibu dan remaja menunjukkan ketidakinginan remaja dan 

ibu untuk terlibat dalam suatu peristiwa komunikasi (Tabel 15).  

 

Tabel 15 Sebaran (%) responden pada komunikasi pengabaian ibu-remaja 

berdasarkan gender dan tempat tinggal 

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Tinggi (0.00-30.00) 56.8 57.9 51.9 54.9 55.1 55.7 

Sedang (33.01-66.00) 28.8 34.2 39.2 36.3 32.6 35.7 

Rendah (66.1-100.00) 14.4 7.9 8.9 8.8 12.3 8.6 

Minimum-maksimum 4.00-95.00  

Rata-rata±SD  3.50E1±21.90  

 

Komunikasi Agresi Verbal Orangtua-Remaja  

Instrumen komunikasi agresi verbal merupakan penelitian retrospektif 

dalam kurun waktu setahun belakangan ini, yang merekam berapa kali remaja  

mengalami peristiwa komunikasi agresi verbal dalam kurun waktu setahun 

berjalan. Contoh pernyataannya adalah penghinaan dari Ayah, sumpah serapah 

(misalnya goblok, anjing, dll) dari Ayah, bentakan dari Ayah, Ayah membanding-

bandingkan Saya (misalnya dengan Saudara atau teman atau kenalan), dan lainnya. 

Selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran 6.  

1. Komunikasi agresi verbal ayah kepada remaja. Kurang lebih seperempat 

total responden menyatakan pernah dihina dan diberikan sumpah serapah 

oleh ayah dalam kurun waktu setahun ini. Akan tetapi, hanya sedikit remaja 

yang tidak menerima bentakan dari ayah (Tabel 16). Ayah membentak 

remaja bervariasi dari sekali (20.2 persen), dua kali (10.6 persen), 3-5 kali 

(15.3 persen), 6-10 kali (7.1 persen), 11-20 kali (6.3 persen),  dan  lebih dari 
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20 kali (12.3 persen), dalam kurun waktu setahun belakangan ini. Sebagian 

besar remaja  pernah dibanding-bandingkan, sekali (13.1 persen), dua kali 

(11.2 persen), 3-5 kali (9.0 persen), 6-10 kali (8.2 persen), 11-20 kali (4.6 

persen),  dan  lebih dari 20 kali (17.2 persen), dalam kurun waktu setahun 

belakangan ini.  Lebih dari setengah total remaja pernah menerima 

perkataan yang menyakitkan dari ayah, sekali (19.3 persen), dua kali (7.4 

persen), 3-5 kali (9.8 persen), 6-10 kali (5.7 persen), 11-20 kali (1.9  persen),  

dan  lebih dari 20 kali (5.2 persen), dalam kurun waktu setahun belakangan 

ini.  Sebanyak sepertiga total remaja juga melaporkan pernah diancam akan 

dipukul atau dilempar oleh sesuatu, sekali (13.7 persen), dua kali (4.9 

persen), 3-5 kali (3.8  persen), 6-10 kali (3.8 persen), 11-20 kali (2.5 persen), 

lebih dari 20 kali (2.7 persen) dalam kurun waktu setahun ini.  

Tabel 16 Sebaran (%) responden pada komunikasi agresi verbal ayah kepada 

remaja 

No Pernyataan A B C D E F G 

1. Penghinaan dari Ayah 78.7 7.1 4.1 3.6 1.9 1.6 3.0 

2. Sumpah serapah (misalnya 

goblok, anjing, dll) dari Ayah 
74.4 9.3 3.5 5.7 3.3 0.8 3.0 

3. Bentakan dari Ayah 28.4 20.2 10.6 15.3 7.1 6.3 12.3 

4. Ayah menakut-nakuti Saya 47.6 15.8 9.1 7.7 6.6 4.4 8.8 

5. Pengacuhan atau penolakan 

berbicara dari Ayah 
56.7 15.1 9.3 6.6 3.6 3.6 5.2 

6. Ayah membanding-

bandingkan Saya (misalnya 

dengan Saudara atau teman 

atau kenalan) 

36.7 13.1 11.2 9.0 8.2 4.6 17.2 

7. Ayah menghentak-hentakan 

kaki 
76.9 7.9 4.6 2.7 3.5 2.5 1.9 

8. Ayah meninggalkan ruangan 

dan atau rumah jika marah. 
54.6 17.4 6.5 10.6 4.6 3.3 3.0 

9. Ayah mengatakan sesuatu 

yang menyakitkan. 
50.7 19.3 7.4 9.8 5.7 1.9 5.2 

10. Ayah mengancam akan 

memukul atau melempar 

sesuatu pada Saya 

68.6 13.7 4.9 3.8 3.8 2.5 2.7 

*A=Tidak pernah,  B= Sekali, C= Dua kali ,D= 3-5 kali, E=6-10 kali , F=11-20 kali , G= Lebih 

dari 20 kali 

 

2. Agresi verbal (kata-kata menyakitkan) orangtua pada remaja. Remaja laki-

laki menerima delapan kata-kata menyakitkan pada kategori kata-kata 

merendahkan, sementara remaja perempuan menerima satu frasa menyakitkan 

pada kategori ini. Pada kategori kata-kata penolakan, remaja laki-laki 

menerima empat frasa, sedangkan remaja perempuan tidak menerima frasa 

menyakitkan pada kategori ini.  Pada kategori kata-kata menyalahkan, baik 

remaja laki-laki maupun perempuan menerima masing-masing satu frasa 

menyakitkan. Pada kategori kata melebih-lebihkan kesalahan, remaja laki-laki 
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menerima satu frasa sedangkan remaja perempuan tidak menerimanya. Pada 

kategori kata-kata berisi ancaman untuk melukai atau mengintimidasi, remaja 

laki-laki menerima lima frasa, sedangkan remaja perempuan menerima dua 

frasa Tabel 17. Pada kategori kata-kata berisi pemanggil bahaya, remaja laki-

laki menerima dua frasa, sedangkan remaja perempuan tidak menerimanya. 

Pada kategori kata-kata berisi penyesalan, remaja laki-laki menerima satu 

frasa sedangkan remaja perempuan tidak menerimanya. Pada kategori kata-

kata berisi perbandingan yang tidak adil, remaja laki-laki menerima satu frasa 

sedangkan remaja perempuan menerima dua frasa. Pada kategori kata-kata 

prediksi negatif, remaja laki-laki menerima satu frasa sedangkan remaja 

perempuan tidak menerimanya. Secara lebih jelas, kata-kata menyakitkan 

ayah pada remaja ditampilkan dalam Tabel 17.   

 

Tabel 17 Jenis kata-kata menyakitkan ayah pada remaja berdasarkan gender 

remaja 

Kategori Ayah kepada remaja laki-laki 
Ayah kepada remaja 

perempuan 

 

 

Kata-kata merendah- 

kan atau mempermalukan  

―Goblok!‖ 

―Anjing!‖ 

―Setan!‖ 

―Kamu tidak perhatian!‖ 

 ―Kamu tak mau bantu!‖ 

―Kamu tidak tahu diri!‖ 

―Kamu manusia Bukan?‖ 

―Binatang!‖ 

(Kamu binatang ya) 

―Masak kayak gini 

aja (pelajaran) gak 

bisa,‖ 

 

 

 

 

Kata-kata penolakan 

―Pergi kamu!‖ 

 

―Kalau kamu begitu, Bapak tidak 

akan sayang!‖ 

―Tidak ada kamu Tidak apa-apa!‖  

―Ada atau tidak ada kamu tidak 

apa-apa‖ 

 

- 

Kata-kata menyalahkan ―Gara-gara kamu...‖ ―Bapak cape 

ngurusin kamu,...‖ 

 

 

 



 

69 

Lanjutan Tabel 17 

Kategori Ayah kepada remaja laki-laki 
Ayah kepada remaja 

perempuan 

Kata-kata melebih-

lebihkan kesalahan 
―Kamu tidak akan bisa,...‖ - 

 

Kata-kata berisi ancaman 

untuk melukai atau 

mengintimidasi 

―Awas ya, nanti Bapak pukul!‖ 

―Tidak akan Bapak sekolahkan 

lagi!‖ 

―Ayo lawan! Bapak tidak 

takut!‖ 

―Bapak masih kuat melawan 

kamu!‖ 

―Ajak teman-temanmu untuk 

melawan Bapak!‖ 

―Bapak pukul ya!‖ 

―Awas kalau masih di 

rumah!‖ 

Kata-kata berisi 

pemanggil bahaya 
―Kalau kamu begitu kamu 

tidak akan sukses!‖ 

―Mending mati aja!‖ 

- 

Kata-kata berisi 

penyesalan 
―Kehilangan kamu seorang 

tidak apa-apa, Bapak masih 

punya anak lain.‖ 

 

- 

 

Kata-kata berisi 

perbandingan yang tidak 

adil 

―Dibanding-kan dengan Ayah 

dulu,...‖ 
―Tuh dia aja bisa masa 

kamu ngga bisa!‖ 

―Dibandingkan sama 

saudara kamu, kamu 

lebih buruk.‖ 

Kata-kata prediksi negatif ―Kamu tidak akan lulus ujian‖  

3. Komunikasi Agresi verbal ibu kepada remaja. Kurang lebih seperempat dari 

total responden menyatakan pernah dihina dan diberikan sumpah serapah oleh 

ibu dalam kurun waktu setahun ini. Hanya sedikit remaja yang tidak menerima 

bentakan dari ibu.  Ibu membentak remaja bervariasi dari sekali (17.8 persen), 

dua kali (10.7 persen), 3-5 kali (14.5  persen), 6-10 kali (7.4 persen), 11-20 

kali (5.2 persen),  dan  lebih dari 20 kali (9.8  persen), dalam kurun waktu 

setahun belakangan ini. Sebagian besar remaja  pernah dibanding-bandingkan, 

sekali (15.8 persen), dua kali (10.1 persen), 3-5 kali (10.1 persen), 6-10 kali 

(10.1 persen), 11-20 kali (6.3 persen),  dan  lebih dari 20 kali (13.6 persen), 

dalam kurun waktu setahun belakangan ini.  Hampir setengah dari total remaja 

pernah menerima perkataan yang menyakitkan dari ibu sekali (13.4 persen), 

dua kali (7.9 persen), 3-5 kali (7.4 persen), 6-10 kali (3.5 persen), 11-20 kali 

(2.7  persen),  dan  lebih dari 20 kali (4.1 persen), dalam kurun waktu setahun 

belakangan ini. Lebih dari setengah total remaja juga melaporkan pernah 

ditakut-takuti oleh ibu, sekali (16.7 persen), dua kali (9.0 persen), 3-5 kali (6.8 

persen), 6-10 kali (5.2 persen), 11-20 kali (3.6 persen),  dan  lebih dari 20 kali 

(8.0 persen), dalam kurun waktu setahun belakangan ini. Sebanyak sepertiga 

total remaja juga melaporkan pernah diancam akan dipukul atau dilempar oleh 

sesuatu, sekali (10.6 persen), dua kali (4.1 persen), 3-5 kali (4.4 persen), 6-10 
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kali (2.4 persen), 11-20 kali (1.1 persen), lebih dari 20 kali (2.2 persen). 

Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 18. Secara lengkap data yang dipisahkan 

menjadi data kota dan desa berdasarkan gender dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Tabel 18 Sebaran (%) responden pada komunikasi agresi verbal ibu kepada   

remaja  

Pernyataan A B C D E F G 

Penghinaan dari Ibu 74.6 11.2 4.6 4.4 1.9 1.1 2.2 

Sumpah serapah (misalnya 

goblok, anjing, dll) dari Ibu 
76.5 9.0 6.3 3.0 1.4 2.2 1.6 

Bentakan dari Ibu 34.6 17.8 10.7 14.5 7.4 5.2 9.8 

Ibu menakut-nakuti Saya 50.7 16.7 9.0 6.8 5.2 3.6 8.0 

Pengacuhan atau penolakan 

berbicara dari Ibu 
59.9 15.8 8.2 6.3 3.5 3.3 3.0 

Ibu membanding-bandingkan 

Saya (misalnya dengan 

Saudara atau teman atau 

kenalan) 

34.0 15.8 10.1 10.1 10.1 6.3 13.6 

Ibu menghentak-hentakan kaki 82.0 7.3 2.5 3.8 2.2 0.8 1.4 

Ibu meninggalkan ruangan dan 

atau rumah jika marah. 
62.9 12.5 9.5 7.4 4.4 1.4 1.9 

Ibu mengatakan sesuatu yang 

menyakitkan. 
61.0 13.4 7.9 7.4 3.5 2.7 4.1 

Ibu mengancam akan 

memukul atau melempar 

sesuatu pada Saya 
75.2 10.6 4.1 4.4 2.4 1.1 2.2 

*A=Tidak pernah,  B= Sekali, C= Dua kali ,D= 3-5 kali, E=6-10 kali , F=11-20 kali , G= Lebih 

dari 20 kali 

4. Agresi verbal (kata-kata menyakitkan) ibu kepada remaja.  

Remaja laki-laki menerima sebelas kata-kata menyakitkan pada kategori 

kata-kata merendahkan, sementara remaja perempuan menerima sembilan 

frasa menyakitkan pada kategori ini. Pada kategori kata-kata penolakan, 

remaja laki-laki menerima lima frasa, sedangkan remaja perempuan 

menerima dua frasa menyakitkan pada kategori ini. Pada kategori kata-kata 

menyalahkan, remaja laki-laki menerima satu frasa menyakitkan, sementara 

remaja perempuan menerima dua frasa menyakitkan. Pada kategori kata 

melebih-lebihkan kesalahan, remaja laki-laki menerima satu frasa 

sedangkan remaja perempuan tidak menerimanya.  Pada kategori kata-kata 

berisi ancaman untuk melukai atau mengintimidasi, remaja laki-laki 

menerima dua frasa, sedangkan remaja perempuan menerima satu frasa. 

Pada kategori kata-kata berisi pemanggil bahaya, baik remaja laki-laki 

maupun remaja perempuan menerima satu frasa menyakitkan. Pada kategori 

kata-kata berisi penyesalan, baik remaja laki-laki maupun remaja 

perempuan menerima satu frasa menyakitkan.  Pada kategori kata-kata 

berisi perbandingan yang tidak adil, remaja laki-laki menerima satu frasa 

sedangkan remaja perempuan menerima lima frasa. Pada kategori kata-kata 
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prediksi negatif, remaja laki-laki tidak menerima frasa menyakitkan, 

sedangkan remaja perempuan menerima satu frasa menyakitkan. Secara 

lebih jelas, kata-kata menyakitkan ibu kepada remaja ditampilkan dalam 

Tabel 19.   

Tabel 19 Jenis kata-kata menyakitkan ibu kepada remaja berdasarkan gender 

remaja 

Kategori Ibu kepada remaja laki-laki Ibu kepada remaja perempuan 

Kata-kata 

merendah- 

kan atau 

mempermalukan  

―Bloon!‖  

(Bodoh!)  

―Anak tidak berguna!‖  

―Pemalas!‖  

―Pangedulan!‖  

―Gak tau diri!‖  

―Mayat Hidup!‖  

―Anak durhaka!‖  

―Makan aja cepat, kerja 

lambat!‖ 

―Kurang ajar‖ 

―Gak mau Bantu!‖  

―Gak mikirin orangtua!‖  

―Pulang malam-malam, telepon 

dulu, ...‖ 

― Ngga jawab mulu,‖  

―Gak sopan ga dijawab.‖ 

―Bisanya Cuma makan!‖ 

―Malas‖ 

―Tak berguna‖ 

―Kamu ngga bisa menghasilkan 

apapun, Cuma ngabisin makan 

doang.‖ 

―Kamu beresin kamar aja lama, 

gimana mau bantu yang lain.‖ 

―Tidak sopan!‖ 

Kata-kata 

penolakan 
―Pergi Kamu! Jangan balik 

lagi ke sini‖  

―Jangan Pernah injak rumah 

ini lagi! ― 

―Pergi!‖ 

―Ibu yang pergi atau kamu 

yang pergi?‖ 

―Kalau ngga betah di rumah, 

mending pergi aja deh!‖ 

―Pergi sana masih banyak anak 

Ibu yang lain!‖ 

―Tidur di luar!‖ 

 

 

 

 

 

 

Kata-kata 

menyalahkan 

―Kamu sih,...‖ ―Mama Gak Percaya lagi sama 

kamu (barang hilang),...‖ 

―Alasan melulu!‖ 

Kata-kata 

melebih-

lebihkan 

kesalahan 

―Kamu ngga akan bisa‖ - 

Kata-kata berisi 

ancaman untuk 

melukai atau 

mengintimidasi 

―Kalau kamu gitu Saya 

pukul!‖ 

―Kalau kamu begitu, tidak 

akan Ibu kasih makan!‖ 

―Awas ya Mama cubit!‖ 

 

 

Kata-kata berisi 

pemanggil 

bahaya 

―Mending mati aja!‖ 

 

Kalau kamu bohong, Kamu akan 

celaka.‖ 

 

Kata-kata berisi 

penyesalan 
―Nyesel melahirkan Kamu, ― ―Ibu menyesal melahirkan kamu‖ 



 

72 

Lanjutan Tabel 19 

Kategori Ibu kepada remaja laki-laki Ibu kepada remaja perempuan 

Kata-kata berisi 

perbandingan 

yang tidak adil 

―Kamu mah Beda dengan 

kakak Kamu!‖ 
―Jadi perempuan harus rajin, ga 

boleh malas, kalau laki-laki 

malas, nanti juga diurus 

isterinya.‖ 

―Kayak dia dong, udah pinter, 

baik lagi.‖ 

‖ Waktu Mama Seumur kamu,...‖ 

‖Itu anaknya tetangga, pipinya  

cabi bisa masuk tv,‖  

―Lihat tuh temen kamu 

pinter,...ngga kayak kamu‖ 

 

Kata-kata 

prediksi negatif 
 ―Kamu itu ya kalau gede mau jadi 

apa‖ 

 

Secara umum, kata-kata menyakitkan yang diterima remaja laki-laki, lebih 

banyak dibandingkan dengan kata menyakitkan yang diterima oleh remaja 

perempuan. Total kata menyakitkan yang diterima oleh remaja laki-laki adalah 50 

kata, sedangkan remaja perempuan menerima 28 kata. Remaja laki-laki 

mendapatkan 24 kata dari ayah, dan 26 kata dari ibu. Remaja perempuan 

menerima 21 kata dari ibu dan 4 kata dari ayah. Remaja laki-laki menerima kata 

yang menyakitkan dari ayah maupun ibu pada semua kategori. Remaja perempuan 

menerima kata menyakitkan dari ayah pada kategori kata merendahkan, dan kata 

yang berisi perbandingan. Ibu dilaporkan menyampaikan kata yang menyakitkan 

pada remaja perempuan di semua kategori kecuali pada kategori kata yang 

melebih-lebihkan kesalahan. Ibu lebih banyak dilaporkan menyampaikan kata 

yang menyakitkan baik pada remaja laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini 

menguatkan riset yang menyimpulkan bahwa ayah dan ibu memperlakukan 

remaja laki-laki dan perempuan secara berbeda. Jika dilihat dari jumlah kata yang 

menyakitkan yang bersumber dari ayah pada kedua gender, dapat disimpulkan 

bahwa ayah lebih sering berinteraksi dengan remaja laki-laki dibandingkan 

dengan remaja perempuan. Seorang remaja perempuan mengatakan, ―Bapak itu 

jarang ngomongnya, kalau Ibu kan cerewet,....” (Restu, 16 tahun). 

Remaja laki-laki paling sering menerima kata-kata menyakitkan yang masuk 

dalam kategori kata-kata merendahkan atau mempermalukan, baik dari Bapak dan 

Ibunya, seperti: ―Anak tak berguna!‖, ―Gak perhatian‖, ―Gak mau bantu‖, ―Gak 

tau diri‖, ―Gak mikirin orangtua.‖ Penelitian ini menemukan bahwa 

mempermalukan dan merendahkan adalah tipe agresi verbal yang paling umum 

ditemukan di Indonesia. Temuan ini konsisten dengan temuan pada studi yang 

dilakukan di Filipina (Loh et al. 2011). 

  

“Setiap hari Saya dimarahi dengan omongan, anak tak berguna, bangun aja 

malas-malasan, apalagi mau membantu pekerjaan yang lain” (Senna, 17 tahun) 
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“Kagak mikirin orangtua, Si mamah kerja dari pagi sampe malem kamu 

kerjaannya ngebandel melulu” (Seno, 16 tahun) 

“Marah orangtua itu kayak ada jadwalnya. Saya dapet marah sehari tiga kali, 

pertama, saat bangun tidur diomongin,“Pemalas, ngga berguna, kerjanya tidur 

melulu”. Waktu pulang sekolah “main terus, kelayapan, gak perhatian, pulang 

malam terus.” Ke tiga, pas mau tidur atau sehabis makan, penyebabnya ngga jelas, 

kadang gara-gara ngga mau bantu kerjaan rumah jadi Mama bilang, “makan aja 

digedein, giliran kerja susah, ngga berguna.” (Soni 16 tahun) 

“Waktu Bapak seumur kamu, Bapak udah ditinggalkan oleh Kakekmu, jadi Bapak 

mandiri, udah bisa nyuci dan masak sendiri, ngga kayak kamu yang ngga berguna, 

segala-galanya masih dikerjain orang lain.” (Felix 16) 

Remaja perempuan mengatakan jarang diberikan kata-kata menyakitkan 

dari ayah, tetapi Ibu kepada remaja perempuan sering mengatakan, ―Kalau ga mau 

dengerin, pergi saja,‖ yang termasuk dalam kategori kata-kata penolakan, dan 

―Tak berguna‖ yang berada dalam kategori kata-kata merendahkan dan 

mempermalukan.  

“Mama sering bilang gini kalau Saya ngga nurut sama Mama, “Kalau kamu ngga 

mau denger Mama, ya udah pergi saja” (Restu 15 tahun) 

“Ibu  bilang Kalau kamu ngga mau bantu, ngga berguna, pergi saja! Masih banyak 

anak Saya yang lain.” (Adel 16 tahun) 

Menurut remaja laki-laki, kata-kata yang paling menyakitkan dari ayah adalah 

―Kehilangan kamu seorang mah ngga rugi, masih banyak anak Bapak yang lain‖, 

―Ajakin teman-temannya lawan Bapak, Bapak masih kuat‖, ―Gak tau diri‖, ―kamu 

manusia bukan?‖. Kata-kata paling menyakitkan dari Ibu adalah ―Pergi!‖, ―Anak 

durhaka‖, ―Mending mati aja!‖, ‗Gak tau diri‖, ―kamu manusia bukan?‖. Kata-

kata menyakitkan dari orangtua, salah satunya adalah kata-kata penolakan 

orangtua. 

“Saya kan tiga bersaudara, waktu Saya pulang malam,bapak marah dan bilang, 

“kehilangan kamu seorang, tidak apa-apa, Bapak masih punya anak yang lainnya.‖ 

(Ronald, 15 tahun) 

 “Saya pernah dibilangin Ibu Saya, “kamu mending mati aja deuh.” Menyakitkan? 

Ngga sih, lebih dari menyakitkan, sampe kepikiran terus dan membuat Saya 

kepengen mati aja.”  (Sopyan 15 tahun) 

“Setiap kali Saya pulang malam, ibu ngasih pilihan, “Kamu yang pergi atau Mama 

yang pergi?” tetapi masing-masing pihak sama-sama diam, tidak ada yang 

meninggalkan ruangan. Suatu kali Saya beneran pergi dari rumah. Pas Saya 

pulang Saya  dimarahi, “Kamu kalau mau kabur atau pergi dari rumah boleh 

tetapi kamu tidak usah sekolah lagi, mama tidak akan membiayai kamu.” Saya 

akhirnya tidak pernah kabur lagi, Saya ingin punya masa depan yang cerah, Saya 

kan tidak ingin makan plastik di masa dewasa nanti.” (Rasyid, 16 tahun) 

“Buat Saya yang paling nyakitin itu kalau Ibu berteriak ngusir, “Pergi Kamu!” 

(Raden, 16 tahun) 
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Kata-kata lainnya yang menyakitkan berada pada kategori kata-kata 

membanding-bandingkan, misalnya Sopyan yang menerima kata-kata 

membandingkan.  

“Kakak kamu waktu sekolah dulu baik nggak kayak kamu selalu bikin ulah saja. 

kakak kamu dulu kalau waktunya pulang sekolah selalu pulang langsung, tidak 

seperti kamu yang selalu kelayapan, main dulu.”Rayad, 17 tahun) 

“Saya sering dibanding-bandingkan dengan Ayah dulu. “Ketika ayah muda dulu, 

waktu  SD kelas 3 sudah bisa mengurus diri sendiri. Masak sendiri, dan melakukan 

semuanya sendiri sebab Bapak (Kakek, Red) telah meninggal.” (Seno 16 tahun) 

Kata-kata lainnya yang menyakitkan berada pada kategori kata-kata 

merendahkan.  

“Kata Saya mah, yang paling nyakitin itu waktu Bapak bilang, “Kamu itu manusia 

bukan sih?” itu kan nyakitin banget Bu,” (Aldi 17 tahun) 

“Saya waktu kecil seringkali dipukul, kadang-kadang kalau dipukul, kompor di 

rumah bisa melayang. Tetapi diomongin “anak durhaka” oleh Ibu Saya adalah 

yang paling menyakitkan menurut Saya.” (Senna 15 tahun) 

Antara kata-kata kasar orangtua dan pukulan fisik yang diterima, remaja 

laki-laki tidak dapat memutuskan perlakuan mana yang lebih menyakitkan. 

“Waktu kecil sampe SMP kelas 2, Saya sering dicubit, dipukul dan dikerasin 

tapi sekarang lebih sering dimarahin dan dikata-katain kasar. Menurut Saya 

dibandingkan dulu dan sekarang, lebih menyakitkan yang sekarang. Dulu 

sakit juga sih tapi ngga lama sakitnya kalo dipukul, sekarang kalo inget 

suka masih kerasa sakitnya.” (Pram  17 tahun) 

“Kadang-kadang Saya ngga tau yang mana yang lebih nyakitin, dipukul 

atau dikata-katain, dua-duanya sama –sama sakit. Lebih sering Saya 

dipukul itu sambil dikata-katain kasar.” (Rasyid, 16 tahun). 

Respon berlebihan dari orangtua juga dianggap sebagai hal yang 

menyakitkan bagi anak, Bapak Aldi (17 tahun) seringkali menyatakan tantangan 

pada anaknya sendiri. 

“Buat Saya yang menyakitkan  adalah “tantangan” Bapak. Bapak bilang gini 

waktu Saya  bandel “Kamu menantang Bapak ya? Bawa teman-temanmu, melawan 

kamu dan teman-temanmu, Bapak masih kuat. Masa sih Bu kita mau berantem 

sama Bapak sendiri?” 

Remaja perempuan mengatakan bahwa kata-kata menyakitkan dari bapak 

adalah ―Pergi,‖ dan ―Awas kalau masih di rumah!‖, sementara kata-kata yang 

menyakitkan dari Ibu adalah: ―Pergi! tidur di luar,‖ ―anak tidak berguna,‖ dan 

―Lihat tuh (temanmu),...‖ 

“Suatu saat, waktu masih kelas 1 SMP, Saya pernah pergi dari rumah karena Ibu 

mengusir Saya. Ibu bilang, “Pergi kamu!” Saya terus pergi. Sebenarnya Saya 

pergi ke rumah teman Saya, tetapi ketika sampai jam 9 malam dan Saya belum 

pulang, Ibunya teman Saya bilang, “Kamu harus pulang”. Saya ke luar dari 

rumahnya, tetapi Saya tidak tahu harus pergi ke mana lagi. Sampai terpikir oleh 

Saya untuk bunuh diri saja, karena Saya tidak tahu harus menuju ke mana. 
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Akhirnya Saya bertemu dengan seorang bapak yang bertanya, “dik, mengapa kamu 

seperti orang bingung?” lalu Saya bercerita. Bapak itu bilang Saya pasti dicari 

oleh orang rumah dan nyuruh Saya cepet pulang. Eh benar saja ternyata sebelum 

Saya sampai di rumah, di pasar dekat rumah Saya banyak orang berkerumun, dari 

mulai keluarga, saudara, sampai jemaat gereja Saya berkumpul mencari Saya.” 

(Ressa, 16 tahun). 

“Waktu Saya pulang malam, Ibu Saya tidak buka pintu. Dia hanya teriak dari 

dalam, „kamu tidur di luar aja, itu udah Ibu siapin baju, ganti di luar saja.” (Sonya, 

17 tahun) 

Remaja laki-laki mengatakan bahwa agresi verbal yang dialami biasanya 

muncul dari konflik yang disebabkan oleh perilaku pulang malam, jarang di rumah, 

main terus, tidak pernah belajar, sulit diminta untuk shalat, sulit diminta untuk 

mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan, dan malas mengerjakan perintah 

orangtua. Secara keseluruhan, remaja laki-laki mengalami tujuh jenis jenis konflik 

yang menjadi penyebab agresi verbal orangtua.  

“Bapak Saya bilang, kamu kelayapan pulang malam terus, mengerjakan hal-hal 

tidak berguna, ngga pernah belajar, mau jadi apa? Yah, kita juga tahu Bu 

(Sapaan kepada Peneliti, Red) apa yang kita lakukan itu tidak berguna, tapi kan 

kita anak muda yang butuh pergaulan.” (Jordi, 16 tahun) 

“Kamu itu, kalo dibangunin susahnya setengah mati kaya mayat hidup aja, 

kerjaannya main melulu, pemalas, disuruh shalat aja susah, apalagi disuruh 

kerja, makan aja digedein” (Sopyan 15 tahun). 

Bagi remaja perempuan, penyebab agresi verbal biasanya juga bersumber 

pada hal yang kurang lebih sama dengan penyebab agresi verbal pada remaja laki-

laki, yaitu  perilaku pulang malam, jarang di rumah, main terus dan malas 

membantu orangtua. Remaja perempuan jarang mengalami konflik karena tidak 

belajar atau tidak shalat, tetapi remaja perempuan ada yang menyebutkan sering 

dicurigai karena masalah keuangan dan pergaulan dunia maya.  Secara 

keseluruhan, remaja perempuan mengalami lima jenis konflik yang menjadi 

penyebab agresi verbal orangtua.  

“Pokoknya, Mama ngga akan percaya lagi soal uang sama Kamu! Dikasih 

berapapun uang Kamu selalu habis.” (Della 16 tahun) 

“Saya pernah dimarahi dan diusir oleh Mama, Papa dan Kakak, karena chatting 

dengan seorang teman pena  asal  Amerika, skype-an gitu. Kejadiannya waktu 

kelas 1 SMP dulu, kalau dipikir-pikir sekarang sangat lebay sekali. Teman Saya itu 

ngobrolnya ngobrol biasa aja sih, tapi Kakak Saya yang ngerti bahasa inggris 

bilang temen Saya itu minta „macem-macem” yang porno-porno, jadi dia lapor 

pada Mama dan Papa. Mama dan Papa bilang kalau Kamu terusin berteman sama 

dia, mending kamu pergi aja dari rumah ini.” (Santi, 16 tahun) 

Beberapa remaja perempuan mengungkapkan bahwa seringkali kata-kata 

kasar oleh orangtua disampaikan ketika mereka tidak mau membantu pekerjaan 

rumah tangga. Remaja perempuan menyatakan bahwa orangtuanya memiliki 

kecenderungan untuk membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal 

pembagian kerja rumah tangga. Saudara laki-laki, biasanya tidak mendapatkan 

beban kerja domestik yang sama dengan anak perempuan, sehingga ada 

kecemburuan remaja perempuan pada saudara laki-laki.     
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“Kalau kita protes sama Mama kenapa adik yang laki-laki tidak disuruh bantu-

bantu, mama bilang, “dia (adik laki-lakinya) ngga perlu belajar cara ngurus 

rumah, nanti juga dia punya isteri yang bakal mengurus rumahnya kalau dia 

menikah nanti.”  (Wendy 17 tahun) 

Remaja laki-laki pada penelitian ini melaporkan pemberian jam malam 

lebih larut daripada remaja perempuan.  Seorang remaja  laki-laki mengatakan 

Ibunya menginginkan anaknya pulang langsung setelah pulang sekolah. 

“Mama bilang kalau Saya harus sampai di rumah jam 6 sore. Jadi Saya 

ngga boleh nongkrong di sekolah dulu. Sekolah kan selesainya jam 4 sore 

dan rumah saya di Depok. Setiap harinya Saya naik kereta kurang lebih dua 

jam dari sekolah. Kalau Saya terlambat pulang Mama marah dan kasar, 

katanya kalau pulang terlambat harus telepon dan ngasih tau dulu.” 

(Reynold 16 tahun). 

Sebagian besar remaja laki-laki memiliki waktu pulang ke rumah yang 

lebih longgar. 

“Pokonya harus sampai rumah jam 10-an, lewat dari jam itu pasti kena marah. 

Saya pernah diusir dari rumah karena pulang lebih dari jam 10 malam.” (Aldi 17 

tahun) 

“Biasanya kalau kita pulang jam 4 sore, kita gitar-gitaran dulu sampe jam 6 sore, 

setelah itu baru main ke rumah teman dan pulang ke rumah sebelum jam 9 atau 

jam 10.” (Alan, 16 tahun) 

“Kita dikasih tahu orangtua untuk pulang langsung dari sekolah kan jam 4 sore 

terus kita pulang malam, tapi terus di rumah, orangtua bilang kita melakukan hal-

hal yang nggak berguna. Kita juga tahu Bu, yang kita lakukan itu tidak berguna, 

tapi gimana lagi, kita juga butuh pergaulan. Sekarang kita di rumah ngapain? Kita 

merasa rumah kita itu adalah sekolah. Rumah itu nakutin, jadi sekarang terbalik. 

Rumah itu Cuma numpang tidur doang.” (Jordi 16 tahun) 

“Di rumah itu ngapain Bu, Kami laki-laki ini mana pernah belajar, kalau kita 

pulang cepat, nanti di rumah juga line-an sama temen-temen sekolah, ya mending 

ngumpul sama teman sekalian.” (Senna 17 tahun) 

“Kita pengen juga sih pulang dulu ke rumah setelah itu baru main lagi, tapi kalo 

kita udah sampai rumah pasti ngga boleh ke luar lagi, pasti di suruh diam di 

rumah. Mama pasti bilang rumah temannya kan jauh, atau besok kan harus 

sekolah lagi, dan lainnya. Jadinya ya mending dari awal pulang terlambat aja.”  

(Rafi 17 tahun) 

Remaja perempuan memiliki jam malam yang lebih awal dibandingkan 

dengan remaja laki-laki. 

 

“Pokoknya kalau nurutin kata-kata Mama, paling lama jam 8 malam harus sudah 

sampai di rumah, kalau tidak bisa-bisa tidak dibukakan pintu.” (Lia 17 tahun) 

“Maghrib harus sampai rumah, Mama ngga suka anaknya kelayapan malam, nanti 

Mama marah.” (Mulya, 16 tahun) 

Secara keseluruhan, remaja laki-laki mengalami konflik yang lebih banyak 

daripada remaja perempuan. Remaja laki-laki melaporkan tujuh jenis konflik, 
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sedangkan remaja perempuan mengalami lima jenis konflik orangtua-remaja yang 

menyebabkan agresi verbal. Kata-kata menyakitkan yang diterima oleh remaja 

laki-laki adalah 50 kata, sedangkan remaja perempuan menerima 28 kata. Jika 

dihubungkan antara semakin banyak konflik orangtua-remaja, semakin banyak 

kata-kata yang menyakitkan dari orangtua.  Hubungan antara konflik dan agresi 

verbal orangtua-remaja dapat dilihat  pada Gambar 10.   

 

 

Gambar  10 Hubungan antara banyaknya konflik dengan banyaknya kata-kata 

menyakitkan orangtua-remaja 

Ketika remaja mendapatkan kata-kata kasar dari orangtua, beberapa remaja 

mengatakan bahwa kata-kata tersebut membuat mereka merasa ―campur aduk‖ 

antara sedih, takut marah dan  kesal. 

“Sedih mah udah pasti Bu, sudah jelas, nih ya Bu (sapaan ke pada Penulis, 

Red), sedih, takut marah dan kesel.” (Aldi, 17 tahun) 

Beberapa remaja juga menyatakan bahwa kata-kata menyakitkan dari 

orangtua seringkali membuat mereka merasa tidak berdaya, tidak tahu harus 

berbuat apa dan seringkali membuat mereka merasa tidak berguna. 

“Serba salah Bu, apa yang kita lakukan kok kayaknya ngga ada yang bener di mata 

orangtua kita. Selalu saja ada salahnya.” (Adel, 16 tahun) 

Remaja melaporkan bahwa ketika remaja mendapatkan kata-kata yang 

menyakitkan, respon terbaik adalah diam. Sesekali ada percekcokan antara remaja 

dan orangtuanya tetapi  respon remaja yang paling umum  adalah diam.  

 “Kalo abis dikata-katain sama Mama, Saya disuruh jawab. Kalo Saya jawab Saya 

pasti dibilang “kurang ajar.” Tapi, kalau Saya diam Saya “Tidak dengar ya?” 

(Restu, 17 tahun) 

Diam adalah reaksi yang paling ‗baik‘ karena biasanya jika menjawab 

dianggap tidak sopan. Diam juga sering dianggap ―bersalah‖ oleh orangtua. 

Orangtua ingin anak dalam keadaan yang ―menyadari‖ kesalahannya. Terkadang 

mereka sering diteriaki, ―diam saja, kamu tuli ya tidak punya mulut?‖ 

Baik remaja laki-laki maupun perempuan ada kalanya melakukan 

introspeksi dan perenungan. Remaja menganggap bahwa agresi verbal dari 

orangtua pada remaja juga sebagian disebabkan oleh perilaku mereka juga.  

 

“Merasa dikutuk sih ngga, entah saya mau nyalahin saya atau orangtua. Saya 

yakin yang namanya orangtua ingin yang terbaik bagi anaknya tetapi kok caranya 

begitu, harus dengan kata-kata kasar. Kita juga sebagai anak, kenapa kalau kita 

diomongin sama orangtua kok kayaknya ngga pernah masuk ke otak kita?”  
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Remaja menyatakan bahwa kata-kata menyakitkan dari orangtua biasanya 

muncul ketika remaja telat datang tidak sesuai dengan perjanjian, sering tidak 

berada di rumah, malas belajar, tidak mau shalat, tidak mau mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga dan mengabaikan perintah orangtua. Remaja perempuan 

menambahkan bahwa kecemburuan remaja perempuan pada saudara laki-lakinya 

atas pengaturan pembagian pekerjaan rumah tangga yang menguntungkan saudara 

laki-laki, kerap kali menjadi pencetus konflik, yang berujung pada agresi verbal.   

 

Komunikasi Agresi Nonverbal Orangtua-Remaja  

Komunikasi agresi nonverbal orangtua berisikan frekuensi kejadian 

perlakuan ayah atau ibu pada remaja pada saat dihadapkan pada konflik tertentu 

yang bentuk tindakannya ditujukan pada fisik remaja (misalnya memukul, 

mencubit, dan seterusnya), dengan niat menyakiti atau melukai. Instrumen 

komunikasi agresi nonverbal merupakan penelitian retrospektif dalam kurun 

waktu setahun belakangan ini, yang merekam berapa kali remaja mengalami 

peristiwa komunikasi agresi nonverbal. Contoh pernyataannya adalah Ayah/ibu 

memukul bagian bawah badan dengan tangan kosong, Ayah/ibu menampar muka 

atau tangan atau kaki, Ayah/ibu mencubit muka, dan lainnya. Selengkapnya dapat 

dilihat pada bagian Lampiran 8.  

 

1. Komunikasi agresi Nonverbal Ayah kepada Remaja.  

Beberapa data perlu dicermati dengan adanya remaja yang melaporkan pernah 

dikasari oleh ayahnya pada kategori kekerasan, seperti dicekik oleh ayah satu 

kali (1.6 persen), dua kali (0.5 persen), 3-5 kali (0.3 persen), dan lebih dari 20 

kali (0.3 persen) selama kurun waktu setahun ini. Data kekerasan lainnya 

adalah remaja melaporkan pernah dibakar atau disundut oleh rokok satu kali 

(0.3 persen), dua kali (0.3 persen), 3-5 kali (0.3 persen), 6-10 kali (0.3 persen) 

dan lebih dari 20 kali (0.3 persen) selama kurun waktu setahun ini. Remaja 

juga melaporkan pernah diancam dengan senjata tajam, satu kali (0.8 persen), 

dua kali (0.8 persen), 11-20 kali (0.5 persen) dan lebih dari 20 kali (0.3 persen) 

dalam satu tahun (Tabel 20). Remaja yang melaporkan pernah diperlakukan 

kasar pada kategori kekerasan seperti, dipukul dengan tangan kosong dan alat, 

dicubit muka, ditampar, ditinju, dilemparkan barang ke arah remaja oleh ayah, 

baik sekali, dua kali, 3-5 kali, 6-10 kali, 11-20 kali dan lebih dari 20 kali dalam 

kurun waktu setahun ini, persentasenya hampir merata yaitu kurang dari 25 

persen (Tabel 20). Akan tetapi perlu untuk dicermati lebih lanjut, angka 25 

persen adalah angka yang cukup besar. Persentase tersebut menyatakan bahwa 

lebih dari seperempat sampel pernah diberikan kekerasan nonverbal (fisik) oleh 

ayah pada kurun waktu setahun ini. Sebagai contoh, terdapat 7.9 persen remaja 

pernah ditendang ayahnya satu kali, 3.8 persen remaja melaporkan dua kali 

ditendang, 2.2 persen remaja ditendang 3-5 kali, 1.4 persen remaja ditendang 

11-20 kali dan 0.8 persen remaja ditendang lebih dari 20 kali dalam kurun 

waktu setahun ini. Terdapat 6.5 persen remaja yang pernah satu kali dipukul 

dengan sabuk atau tongkat oleh ayahnya, 3.3 persen remaja melaporkan dua 

kali dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ayah, 2.2 persen remaja pernah 3-

5 kali dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ayah,  0.5 persen remaja pernah 

dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ayah, 0.5 persen remaja pernah 11-20 

kali dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ayah, dan 0.8 persen remaja 



 

79 

dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ayah lebih dari 20 kali dalam kurun 

waktu setahun ini. Secara lebih lengkap data terpilah kota, desa dan gender 

dapat dicermati pada Lampiran 6. 

  

Tabel 20 Sebaran (%) responden pada komunikasi agresi nonverbal ayah-remaja  

Pernyataan A B C D E F G 

Ayah memukul bagian bawah badan 

dengan tangan kosong 
78.2 8.2 4.6 4.4 2.5 0.5 1.6 

Ayah menampar muka atau tangan atau 

kaki 
80.6 9.5 2.2 3.8 1.4 1.1 1.4 

Ayah memukul dengan sabuk atau tongkat 86.2 6.5 3.3 2.2 0.5 0.5 0.8 

Ayah mencubit muka 86.2 6.5 3.3 2.2 0.5 0.5 0.8 

Ayah menendang Saya 83.9 7.9 3.8 2.2 0 1.4 0.8 

Ayah meninju Saya 92.2 4.1 1.1 0.5 0.8 0.5 0.8 

Ayah melemparkan barang ke arah Saya 

atau orang lain di rumah 
75.1 13.1 4.1 4.1 2.2 0.3 1.1 

Ayah mencekik Saya 97.1 1.6 0.5 0.3 0 0 0.3 

Ayah membakar (menyundut) Saya 98.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0.3 

Ayah mengancam dengan senjata tajam ke 

arah Saya 
97.6 0.8 0.8 0 0 0.5 0.3 

*A=Tidak pernah,  B= Sekali, C= Dua kali ,D= 3-5 kali, E=6-10 kali , F=11-20 kali , G= Lebih 

dari 20 kali 

 

2. Komunikasi Agresi Nonverbal Ibu kepada Remaja 

Secara umum remaja lebih sedikit menerima agresi nonverbal (fisik) dari ibu 

dibandingkan dengan perilaku agresi yang bersumber dari ayah. Remaja jarang 

menerima agresi atau kekerasan ibu, seperti ibu memukul bagian bawah badan 

dengan tangan kosong, menampar (muka, tangan, kaki), memukul dengan 

sabuk atau tongkat, mencubit, menendang, meninju, melemparkan barang, 

mencekik, membakar (menyundut)  dan mengancam dengan senjata tajam.  

Akan tetapi, beberapa data perlu dicermati dengan adanya remaja yang 

melaporkan pernah dikasari oleh ibu pada kategori kekerasan, seperti dicekik 

oleh ibu satu kali (4.1 persen), dua kali (1.1 persen), 3-5 kali (0.5 persen), dan 

lebih dari 20 kali (0.3 persen) selama kurun waktu setahun ini. Data kekerasan 

lainnya adalah remaja melaporkan pernah dibakar satu kali (3.3 persen), dua 

kali (0.3 persen), 3-5 kali (0.3 persen), dan lebih dari 20 kali (0.3 persen) 

selama kurun waktu setahun ini. Remaja juga melaporkan pernah diancam 

dengan senjata tajam, satu kali (3.5 persen), dua kali (1.1 persen), 3-5 kali (0.5 

persen), 11-20 kali (0.5 persen),  dan lebih dari 20 kali (0.3 persen) dalam satu 

tahun (Tabel 21).  
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Tabel 21 Sebaran (%) responden pada komunikasi agresi nonverbal ibu-remaja 

Pernyataan A B C D E F G 

Ibu memukul bagian bawah badan 

dengan tangan kosong 
82.9 7.4 3.0 3.0 1.6 0.5 1.6 

Ibu menampar muka atau tangan atau 

kaki 
82.9 7.6 4.1 1.6 1.4 0.8 1.6 

Ibu memukul dengan sabuk atau tongkat 88.5 5.5 2.5 1.9 0.3 0.5 0.8 

Ibu mencubit muka 
75.9 

11.

2 
5.2 2.5 2.2 0.8 2.2 

Ibu menendang Saya 90.8 5.7 0.5 1.1 1.1 0.3 0.5 

Ibu meninju Saya 94.2 3.6 0.3 0.3 0.8 0.3 0.5 

Ibu melemparkan barang ke arah Saya 

atau orang lain di rumah 
81.6 7.6 3.8 2.7 2.7 0.8 0.8 

Ibu mencekik Saya 94.0 4.1 1.1 0.5 0 0 0.3 

Ibu membakar (menyundut) Saya 95.5 3.3 0.3 0.3 0 0.3 0.3 

Ibu mengancam dengan senjata tajam ke 

arah Saya 
94.1 3.5 1.1 0.5 0 0.5 0.3 

*A=Tidak pernah,  B= Sekali, C= Dua kali ,D= 3-5 kali, E=6-10 kali , F=11-20 kali , G= Lebih 

dari 20 kali 

 

Remaja yang melaporkan pernah diperlakukan kasar pada kategori kekerasan 

seperti, dipukul dengan tangan kosong dan alat, dicubit muka, ditampar, ditinju, 

dilemparkan barang ke arah remaja oleh ibu, baik sekali, dua kali, 3-5 kali, 6-

10 kali, 11-20 kali dan lebih dari 20 kali dalam kurun waktu setahun ini, 

persentasenya hampir merata yaitu kurang dari 25 persen (Tabel 20). Akan 

tetapi perlu untuk dicermati lebih lanjut angka 25 persen adalah angka yang 

cukup besar. Persentase tersebut menyatakan bahwa lebih dari seperempat 

sampel  pernah diberikan kekerasan fisik oleh ibu. Sebagai contoh, terdapat 5.7 

persen remaja yang melaporkan pernah satu kali ditendang ibu, 0.5 persen 

remaja melaporkan dua kali ditendang, 1.1 persen remaja ditendang 3-5 kali, 

1.1 persen remaja ditendang 6-10 kali, 1.1 persen remaja ditendang 11-20 kali 

dan 0.5 persen remaja ditendang lebih dari 20 kali dalam kurun waktu setahun 

ini.  Terdapat 5.5 persen remaja yang melaporkan pernah satu kali dipukul 

dengan sabuk atau tongkat oleh ibu, 2.5 persen remaja melaporkan pernah dua 

kali dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ibu, 1.9 persen remaja pernah 3-5 

kali dipukul dengan sabuk atau tongkat oleh ibu, 0.3 persen remaja dipukul 6-

10 kali dengan sabuk atau tongkat oleh ibu, 0.5 persen remaja dipukul 11-20 

kali dengan sabuk atau tongkat oleh ayah,  dan 0.8 persen remaja dipukul  lebih 

dari 20 kali dengan sabuk atau tongkat oleh ayah dalam kurun waktu setahun 

ini.  Secara lengkap data terpilah kota, desa dan gender ada pada Lampiran 7. 

Jika dibandingkan, persentase Ibu yang dilaporkan pernah memberikan agresi 

nonverbal, memang tidak sebesar perlakuan komunikasi agresi ayah kepada 

remaja. Perbandingannya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 22. 
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Perbedaan Komunikasi Konflik Orangtua-Remaja Berdasarkan Gender  

Setelah dilakukukan uji beda, Penelitian ini menemukan bahwa remaja 

perempuan lebih sering menerima agresi verbal ibu dibandingkan dengan remaja 

laki-laki (t=1.965, P value= 0.050**). Sementara, remaja laki-laki lebih sering 

mendapatkan agresi fisik dari ayah, dibandingkan dengan remaja perempuan (t= -

2.430, P value= 0.016**). Remaja laki-laki dan ayahnya sering saling 

mengabaikan atau menarik diri dari proses komunikasi (t=3.052, P value= 

0.002*). Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 23. 

 

Tabel 22 Perbedaan rata-rata remaja laki-laki dan perempuan pada kohesivitas 

keluarga dan komunikasi konflik orangtua-remaja 

Indikator/Dimensi 

 Gender n 

Rata-rata± 

Simpangan baku 

t P- value 

Komunikasi agresi  

nonverbal ayah 

Laki-laki 227 6.93±22.553 1.707 
.050** 

Perempuan 140 3.43±11.473 1.965 

Komunikasi agresi 

verbal Ibu 

Laki-laki 227 21.17±32.881 -2.430 
.016** 

Perempuan 140 30.85±42.985 -2.284 

Komunikasi 

pengabaian ayah-

remaja 

Laki-laki 227 3.83E1±21.973 2.977 

.002* Perempuan 140 3.15E1±19.787 
3.052 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) †Korelasi signifikan pada 0.1 level (two tailed) 

 

 

Stereotipi Gender 

Stereotipi gender berisi tiga dimensi yaitu, kuasa laki-laki, kuasa perempuan, 

dan pembiaran agresi. Pada instrumen stereotipi gender remaja diminta untuk 

mengisikan keyakinannya, dari skala 1 (sangat tidak mungkin) hingga 7 (sangat 

mungkin).  Contoh pernyataannya adalah  laki-laki adalah raja di rumahnya, laki-

laki membuat banyak keputusan besar di rumah, perempuan dan anak adalah 

milik laki-laki, perempuan adalah ratu di istananya, ayah dapat memukul anak 

kapanpun dia inginkan, dan seterusnya (Lampiran 10).  

 

Kuasa Laki-laki 

Keyakinan remaja atas kekuasan laki-laki, baik pada remaja perkotaan 

maupun perdesaan, juga pada remaja laki-laki dan perempuan hampir semua 

berada pada kategori keyakinan sedang (Tabel 23).  Hal ini berarti bahwa secara 

umum remaja di perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki maupun 

perempuan memiliki keyakinan yang cukup untuk menganggap laki-laki sebagai 

raja di rumah, mengambil keputusan besar di rumah, kata-kata laki-laki tidak 

terbantahkan, anak dan benda-benda  di rumah adalah milik ayah,  laki-laki adalah 

pemilik dari isterinya, laki-laki dapat memukul isterinya, tidak dapat dibenarkan 

jika tidak ada laki-laki dalam sebuah rumah, laki-laki harus berpenghasilan lebih 

tinggi daripada perempuan, jika ada kasus kekerasan dalam rumah, polisi tidak 

bisa mengatakan pada ayah apa yang harus dilakukannya, jika ada kasus 

kekerasan keluarga, anak tidak seharusnya berbicara pada polisi,  dan sebagainya 

(Lampiran 8). 
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Tabel 23 Sebaran (%) responden pada kuasa laki-laki berdasarkan jenis kelamin 

dan tempat tinggal 

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 13.0 18.4 10.1 10.7 11.9 12.9 

Sedang (33.01-66.00) 65.8 68.4 67.1 77.5 66.5 75.0 

Tinggi (66.1-100.00) 21.2 13.2 22.8 11.8 21.6 12.1 

Minimum-maksimum 9.00-100.00  

Rata-rata±SD  5.15E1±16.36  

 

Kuasa Perempuan 

Keyakinan remaja atas kekuasan perempuan, baik pada remaja perkotaan 

maupun perdesaan, juga pada remaja laki-laki dan perempuan hampir semua 

berada pada kategori keyakinan sedang (Tabel 24). Artinya secara umum remaja 

di perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki maupun perempuan memiliki 

keyakinan yang cukup untuk menganggap perempuan adalah ratu di istananya, 

perempuan membuat banyak keputusan besar di rumah, kata-kata perempuan 

tidak terbantahkan, benda-benda di rumah adalah milik perempuan, dan 

seterusnya (Lampiran 9). 

 

Tabel 24 Sebaran (%) responden pada kuasa perempuan berdasarkan gender dan 

tempat tinggal 

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 24.7 18.4 13.9 19.6 21.6 19.3 

Sedang (33.01-66.00) 56.8 47.4 65.8 60..8 59.5 57.1 

Tinggi (66.1-100.00) 18.5 34.2 20.3 19.6 18.9 23.6 

Minimum-maksimum 5.30-96.40  

Rata-rata±SD  4.99E1±19.62  

 

Pembiaran Agresi 

Keyakinan remaja atas pembiaran agresi, baik pada remaja perkotaan 

maupun perdesaan, juga pada remaja laki-laki dan perempuan hampir semua 

berada pada kategori keyakinan rendah (Tabel 25).  Artinya hanya sebagian kecil 

remaja di perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki maupun perempuan 

memiliki keyakinan yang untuk menganggap ayah dan ibu dapat memukul anak 

kapanpun diinginkan, memukul adalah bagian dari peran ibu, suami dan isteri 

boleh saling memukul, dan seterusnya (Lampiran 10). 
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Tabel 25 Sebaran (%) responden pada pembiaran agresi berdasarkan gender dan 

tempat tinggal 

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 71.2 94.8 73.4 89.2 71.8 90.8 

Sedang (33.01-66.00) 17.2 2.6 24.1 8.8 19.8 7.1 

Tinggi (66.1-100.00) 11.6 2.6 2.5 2.0 8.4 2.1 

Minimum-maksimum 2.00-100.00  

Rata-rata±SD  1.67E1±23.38  

 

Perbedaan Keyakinan Stereotipi Gender Remaja Laki-Laki dan Perempuan  

Remaja laki-laki memiliki keyakinan bahwa kuasa laki-laki dapat 

dibenarkan  lebih daripada keyakinan remaja perempuan t=2.261, P value= 

0.024**). Sementara, remaja perempuan memiliki keyakinan adanya pembiaran 

atau pembenaran agresi orangtua (t= 5.267, P value= 0.00*).  Lebih lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 27. Adapun perbedaan stereotipi gender antara remaja kota dan 

desa, adalah faktor pembiaran agresi orangtua (t=2.542, P value= 0.011**). 

Remaja di perkotaan memiliki keyakinan lebih tinggi bahwa agresi orangtuanya 

adalah sesuatu yang dapat dibenarkan.   

 

Tabel 26 Perbedaan rata-rata remaja laki-laki dan perempuan pada peubah 

stereotipi gender 

Indikator/faktor Jenis kelamin n 
Rata-rata± 

Simpangan baku 
t P-Value 

Kuasa Laki-laki 

 

Laki-laki 227 5.29E1±17.29 2.26 
.024** 

Perempuan 140 4.90E1±14.43 2.36 

Kuasa Perempuan 
Laki-laki 227 4.95E1±19.30 -.44 

.658 
Perempuan 140 5.05E1±20.19 -.44 

Pembiaran 

(privileged) agresi 

Laki-laki 227 2.15E1±25.44 5.21 
.000* 

Perempuan 140 8.92E0±16.92 5.71 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) †Korelasi signifikan pada 0.1 level (two tailed) 

 

 

Agresivitas Remaja 

Agresivitas remaja pada penelitian ini agresivitas diukur melalui frekuensi 

agresi, agresi verbal dan nonverbal remaja, kemarahan dan kekejaman remaja.    

Frekuensi agresi remaja merupakan penelitian retrospektif. Remaja diminta untuk 

mengingat frekuensi agresinya dalam kurun waktu tujuh hari. Pernyataan untuk 

frekuensi agresi di antaranya adalah, saya menghina anak lain untuk membuatnya 

marah, sangat mudah untuk Saya marah pada orang lain, saya mendorong atau 

memukul orang lain, dan seterusnya (Lampiran 11). Pada agresi nonverbal, verbal, 

kemarahan dan kekejaman remaja, remaja diminta untuk memberikan skor antara 

1 hingga 7. Satu berarti sangat tidak menggambarkan  remaja, tujuh berarti sangat 

menggambarkan remaja.  
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Frekuensi Agresi Remaja  

Lebih dari setengah sampel remaja menghina remaja lain untuk membuat  

marah, 22.9 persen melakukan satu kali, 12.6 persen remaja melakukan dua kali, 

7.6 persen remaja melakukannya tiga kali, 0.8 persen remaja melakukannya empat 

kali,  1.1 persen melakukannya 5 kali dan 6.0 persen remaja melakukannya lebih 

dari sama dengan enam kali pada kurun waktu tujuh hari belakangan ini. Remaja 

menyatakan sangat mudah untuk marah pada orang lain (Tabel 27). Hampir tiga 

per empat sampel melaporkan sangat mudah marah pada orang lain, satu kali 

(27.5 persen), dua kali (15.8 persen), tiga kali (8.4 persen), empat kali (4.6 persen), 

lima kali (3.0 persen), lebih dari atau sama dengan enam kali (17.4 persen) dalam 

kurun waktu tujuh hari belakangan ini. Hampir setengah sampel remaja 

mendorong atau memukul orang lain (remaja mendorong atau memukul orang 

lain, 1 kali=19.1 persen, 2 kali= 8.4 persen, 3 kali=5.7 persen, 4 kali=3.3 persen, 5 

kali=1.4 persen, sama dengan lebih dari 6 kali=4.4 persen) dalam kurun waktu 

tujuh hari belakangan ini. Lebih dari setengah sampel remaja menendang orang 

lain (remaja yang menendang oranglain, 1 kali=13.6 persen, 2 kali= 5.4 persen, 3 

kali=5.2 persen, 4 kali=2.2 persen, 5 kali=0.8 persen, sama dengan lebih dari 6 

kali=3.8 persen) dalam kurun waktu tujuh hari belakangan ini. Lebih dari 

setengah sampel remaja memanggil murid lain dengan panggilan yang buruk 

(remaja yang memanggil murid lain dengan panggilan yang buruk, 1 kali=16.6 

persen, 2 kali= 7.9 persen, 3 kali=5.7 persen, 4 kali=3.3 persen, 5 kali=1.9 persen, 

sama dengan lebih dari 6 kali=5.2 persen) dalam kurun waktu tujuh hari 

belakangan ini (Tabel 27).  Selengkapnya, data sebaran frekuensi agresi remaja 

terpilah kota, desa dan gender dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 

Tabel 27 Sebaran (%) responden pada frekuensi agresi remaja  

Frekuensi agresi A B C D E F G 

Saya menghina anak lain untuk membuatnya 

marah 

49.0 22.9 12.6 7.6 0.8 1.1 6.0 

Sangat mudah untuk Saya marah pada orang 

lain 

23.3 27.5 15.8 8.4 4.6 3.0 17.4 

Saya akan menyerang balik orang yang telah 

menyerang Saya terlebih dahulu 

27.5 18.8 15.5 9.3 6.3 2.7 19.9 

Saya mengatakan hal-hal buruk tentang 

orang lain yang membuat orang tersebut 

ditertawakan oleh orang di sekitarnya 

45.0 21.8 13.1 7.6 0.8 1.1 10.6 

Saya menganjurkan pada orang lain untuk 

berkelahi 

76.2 12.3 6.0 2.2 0.3 0.5 2.5 

Saya mendorong atau memukul orang lain 57.8 19.1 8.4 5.7 3.3 1.4 4.4 

Saya marah sepanjang hari 76.6 9.5 6.3 3.0 1.1 0.8 2.7 

Saya biasanya berkelahi karena Saya marah 68.1 14.5 5.7 3.8 1.9 0.5 5.5 

Saya  menendang orang lain 68.7 13.6 5.4 5.2 2.5 0.8 3.8 

Saya memanggil murid lain dengan 

panggilan yang buruk 

59.4 16.6 7.9 5.7 3.3 1.9 5.2 

Saya mengancam untuk menyakiti atau 

untuk memukul seseorang 

81.7 8.2 4.1 3.0 0.3 0.8 1.9 

*A= 0 kali, B=1 kali, C=2 kali, D=,3 kali,  E=4 kali, F=5 kali, G=lebih dari sama dengan 6 kali 
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Agresi Nonverbal Remaja  

Agresi nonverbal remaja  merupakan gambaran remaja atas pernyataan-

pernyataan yang diajukan tentang agresi nonverbal remaja. Contoh pernyataannya 

adalah, sesekali, saya tidak dapat menahan diri untuk menyerang orang lain. Jika 

Saya diprovokasi oleh seseorang, Saya mungkin memukul orang tersebut. Jika 

seseorang memukul Saya, Saya akan memukul balik. Saya bertengkar lebih sering 

daripada orang kebanyakan. Jika Saya harus berantem untuk melindungi 

kepentingan Saya, Saya akan melakukannya. Ada orang-orang yang suka 

memprovokasi Saya, sehingga Saya bisa ―meledak‖. Saya mengancam untuk 

melukai orang yang Saya kenal. Jika Saya sangat marah, Saya bisa memecahkan 

benda-benda.  Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. Remaja laki-laki 

terbanyak berada pada kategori sedang agresi nonverbal (fisik), sedangkan remaja 

perempuan berada pada kategori rendah. Kategori ini berlaku baik pada wilayah 

perkotaan maupun perdesaan (Tabel 28). Artinya, remaja laki-laki di perkotaan 

cukup memiliki kemampuan untuk melakukan agresi fisik (nonverbal), akan tetapi 

remaja perempuan di perkotaan dan perdesaan tidak cukup memiliki kemampuan 

untuk melakukan agresi fisik.   

 

Tabel 28 Sebaran (%) responden pada agresi nonverbal remaja berdasarkan 

gender dan tempat tinggal 

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 37.0 63.2 43.0 61.8 39.7 62.1 

Sedang (33.01-66.00) 54.8 34.2 51.9 35.3 53.3 35.0 

Tinggi (66.1-100.00) 8.2 2.6 5.1 7.0 7.0 2.9 

Minimum-maksimum 11.00-89.00  

Rata-rata±SD  3.70E1±16.12  

 

Agresi Verbal Remaja 

Agresi verbal remaja merupakan gambaran remaja atas pernyataan-

pernyataan yang diajukan tentang agresi verbal remaja. Contoh pernyataannya, 

adalah ketika orang mengganggu Saya, Saya bisa mengatakan apa yang Saya 

pikirkan tentang mereka. Saya tidak dapat menghindari percekcokan jika ada 

orang lain yang tidak sependapat dengan Saya. Teman-teman mengatakan kalau 

Saya adalah orang yang selalu memulai perdebatan tentang sesuatu hal yang 

seringkali kontroversial. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. Remaja 

laki-laki perkotaan terbanyak berada pada kategori rendah, sedangkan remaja 

perempuan perkotaan terbanyak berada pada kategori sedang. Artinya, remaja 

laki-laki di perkotaan, tidak cukup memiliki kemampuan untuk melakukan agresi 

verbal, sedangkan remaja perempuan di perkotaan cukup memiliki kemampuan 

untuk melakukan agresi verbal. Remaja laki-laki dan perempuan di perdesaan 

terbanyak berada pada kategori sedang. Artinya, remaja di perdesaan, baik laki-

laki maupun perempuan, cukup memiliki kemampuan untuk melakukan agresi 

verbal, jika ada situasi-situasi tertentu seperti disebutkan di atas (Tabel 29).  
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Tabel 29 Sebaran (%) responden  pada agresi verbal remaja berdasarkan gender 

dan tempat tinggal  

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 45.9 44.7 40.5 31.4 44.5 35.0 

Sedang (33.01-66.00) 43.8 50.0 50.6 59.8 45.8 57.1 

Tinggi (66.1-100.00) 10.3 5.3 8.9 8.8 9.7 7.9 

Minimum-maksimum 10.00-100.00  

Rata-rata±SD  37.38±21.25  

 

Kemarahan Remaja 

Kemarahan remaja adalah gambaran remaja atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan tentang kemarahan remaja. Contoh pernyataannya adalah, Saya 

cepat ―meledak‖ tetapi gampang tenang lagi. Ketika frustrasi, Saya membiarkan 

orang-orang melihatnya. Kadang-kadang, Saya merasa seperti bahan eksplosif 

yang siap meledak. Saya adalah orang yang  mudah terganggu. Beberapa teman 

Saya mengatakan kalau Saya adalah orang yang gampang ―bete‖. Kadang-kadang 

Saya gampang marah padahal tidak ada alasan apapun. Saya memiliki masalah 

mengontrol temperamen Saya (Lampiran 14). Remaja di perkotaan, baik laki-laki 

maupun perempuan, terbanyak berada pada kategori sedang, artinya remaja 

perkotaan cukup memiliki kemampuan untuk marah. Sebagaimana disebutkan 

pada bagian Tinjauan Pustaka, kemarahan adalah energi (―kayu bakar‖) agresi.  

Akan tetapi remaja di perdesaan baik laki-laki maupun perempuan, terbanyak 

berada pada kategori kemarahan rendah. Artinya, remaja perdesaan tidak cukup 

memiliki kemampuan untuk marah pada sekitarnya jika ada situasi seperti 

diisyarakan dalam pernyataan-pernyataan instrumen.  

 

Tabel 30 Sebaran (%) responden  pada kemarahan remaja berdasarkan gender 

dan tempat tinggal  

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 43.2 42.1 46.8 46.1 44.9 45.0 

Sedang (33.01-66.00) 43.8 50.0 44.3 44.1 43.6 45.7 

Tinggi (66.1-100.00) 13.0 7.9 8.9 9.8 11.5 9.3 

Minimum-maksimum 4.00-100.00  

Rata-rata±SD  3.77E1±19.08  

 

Kekejaman remaja  

Kekejaman remaja adalah gambaran remaja atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan tentang kekejaman remaja.  Contoh pernyataannya adalah, Kadang-

kadang, Saya merasa tidak diperlakukan adil oleh kehidupan. Saya melihat 

sepertinya orang lain  selalu mendapat keuntungan. Saya heran mengapa Saya 

merasa begitu pahit‖ melihat sesuatu hal. Saya tahu kalau ―teman-teman‖ 

membicarakan Saya di belakang Saya. Saya sangat mencurigai orang yang baik 

tetapi tidak Saya kenal. Saya merasa bahwa orang-orang menertawakan Saya di 
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belakang Saya. Jika ada orang yang bersikap baik, Saya jadi ingin tahu apa yang 

mereka inginkan dari Saya (Lampiran 15).   

 

Tabel 31 Sebaran (%) responden pada kekejaman remaja berdasarkan gender dan 

tempat tinggal  

Kategori 
Kota Desa Total 

L P L P L P 

Rendah (0.00-30.00) 35.6 34.2 30.4 22.6 33.9 25.7 

Sedang (33.01-66.00) 50.7 50.0 57.0 59.8 52.9 57.1 

Tinggi (66.1-100.00) 13.7 15.8 12.6 17.6 13.2 17.2 

Minimum-maksimum 3.00-100.00  

Rata-rata±SD  4.28E1±21.93  

 

Baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan di perkotaan dan 

perdesaan terbanyak berada pada kategori sedang (Tabel 31). Artinya, remaja di 

perkotaan dan perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan, cukup memiliki 

kapasitas kekejaman, jika ada situasi-situasi tertentu seperti disebutkan di atas. 
 

Perbedaan Agresivitas Remaja-remaja Laki-Laki dan Perempuan  
Remaja laki-laki ditemukan lebih sering melakukan agresi dibandingkan 

dengan remaja perempuan (t=3.414, P value=0.01*). Remaja laki-laki juga 

ditemukan memiliki kemampuan untuk agresi fisik (t=4.959, P value 0.000*), 

lebih daripada remaja perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 32.  

 

Tabel 32 Perbedaan rata-rata remaja laki-laki dan perempuan pada peubah 

agresivitas remaja  

Indikator/Dimensi 
Jenis 

kelamin 
n 

Rata-rata±simpangan 

baku 
T P-value 

Frekuensi agresi 

remaja  

Laki-laki 227 2.29E2±202.48 3.41 
.001* 

Perempuan 140 1.62E2±145.29 3.68 

Agresi nonverbal   Laki-laki 227 4.01E1±16.09 4.86 
.000* 

Perempuan 140 3.19E1±14.89 4.95 

Agresi Verbal 

remaja  

Laki-laki 227 3.64E1±21.90 -1.04 
.288 

Perempuan 140 3.88E1±20.12 -1.06 

Kemarahan remaja  Laki-laki 227 3.77E1±20.11 .090 
.926 

Perempuan 140 3.75E1±17.35 .093 

Kekejaman remaja Laki-laki 227 4.22E1±21.96 -.69 
.486 

Perempuan 140 4.38E1±21.92 -.69 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) †Korelasi signifikan pada 0.1 level (two tailed) 

  

 

Perbedaan agresivitas remaja kota dan desa 

Perbedaan antara remaja kota dan desa adalah pada peubah stereotipi gender 

yaitu pada faktor pembiaran agresi orangtua (t=2.542, P value= 0.011**). Remaja 

di perkotaan memiliki keyakinan lebih tinggi bahwa agresi orangtuanya adalah 

sesuatu yang dapat dibenarkan. Remaja perkotaan lebih sering melakukan agresi 
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dibandingkan dengan remaja perdesaan (faktor frekuensi agresi remaja t=2.625, P 

value=0.009*). Remaja perkotaan memiliki kemampuan lebih banyak untuk 

melakukan agresi fisik dibandingkan dengan remaja perdesaan (faktor agresi fisik 

remaja t=1.909, P value= 0.057†). Selengkapnya pada Tabel 33. 

 

Tabel 33 Perbedaan rata-rata agresivitas remaja kota dan desa 

Peubah Indikator/faktor 
Tempat 

tinggal 
n 

Rata-rata± 

Simpangan baku 
t P-Value 

Peubah 

agresivitas 

remaja 

 

Frekuensi agresi Kota 184 2.29E2±201.90 2.62 

.009* 

 
Desa 

181 1.79E2±163.52 2.63 

 Agresi fisik 

remaja 

Kota 184 3.87E1±16.81 1.90 
.057† 

Desa 181 3.55E1±15.17 1.91 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) †Korelasi signifikan pada 0.1 level (two tailed) 

 

 

 

Hubungan antar Peubah Karakteristik Sosial Ekonomi, Kohesivitas, 

Komunikasi Keluarga, Stereotipi Gender dan Agresivitas Remaja 

Hubungan antara Peubah Keterbukaan Komunikasi Orangtua-Remaja 

Setelah dilakukan uji hubungan menghasilkan beberapa kesimpulan nilai 

hubungan yang nyata. Remaja merasa keterbukaan komunikasi dengan 

orangtuanya berhubungan satu sama lain. Semakin tinggi keterbukaan komunikasi 

dengan ayah, maka semakin tinggi keterbukaan komunikasi dengan ibu. Semakin 

tinggi keterbukaan orangtua- remaja, semakin rendah komunikasi agresi orangtua-

remaja dan semakin rendah pengabaian komunikasi antara orangtua-remaja (Tabel 

34). 

Pada komunikasi konflik orangtua-remaja, ditemukan bahwa semakin 

tinggi komunikasi agresi verbal dan nonverbal orangtua berhubungan dengan 

semakin tingginya komunikasi pengabaian orangtua-remaja.  Pada Tabel 34, dapat 

dilihat nilai hubungan zero-order peubah peubah keterbuka komunikasi konflik 

orangtua-remaja. Pada tabel tersebut ditemukan hubungan yang nyata dan 

signifikan dengan hampir seluruh faktor komunikasi konflik orangtua-remaja.  
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Tabel 34 Nilai hubungan zero-order peubah keterbukan komunikasi dan 

komunikasi konflik orangtua-remaja 

Peubah 

Keterbukaan 

komunikasi 
Komunikasi agresi 

Komunikasi 

pengabaian 

Ibu-

remaja 

Ayah 

remaja 

Verbal 

ayah 

Nonverbal 

ayah 

Verbal  

ibu 

Non  

verbal ibu 

Ayah 

remaja 

Ibu 

remaja 

Keterbukaan 

komunikasi  

ibu-remaja 

1 .386
**

 -.239
**

 -.286
**

 -.418
**

 -.365
**

 -.118
*
 -.205

**
 

Keterbukaan 

komunikasi  

ayah-remaja 

 1 -.375
**

 -.307
**

 -.195
**

 -.231
**

 -.141
**

 -.173
**

 

Komunikasi 

agresi verbal 

ayah 

  1 .577
**

 .557
**

 .433
**

 .235
**

 .197
**

 

Komunikasi 

agresi non  

verbal ayah 

   1 .477
**

 .738
**

 .165
**

 .084 

Komunikasi 

agresi verbal 

ibu 

    1 .662
**

 .140
**

 .194
**

 

Komunikasi 

agresi non  

verbal ibu 

     1 .165
**

 .135
**

 

Komunikasi 

pengabaian 

ayah-remaja 

      1 
.481

** 

 

Komunikasi 

pengabaian 

Ibu-remaja 
       1 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) 

 

 

Hubungan antara Peubah Stereotip Gender 

Pada Tabel 35, dapat dilihat bahwa semua faktor stereotipi gender 

ditemukan saling berhubungan nyata dan signifikan. Remaja meyakini semakin 

tinggi kuasa laki-laki berarti semakin tinggi kuasa perempuan dan semakin tinggi 

pembiaran agresi dari orangtua pada remaja.  

Tabel 35 Nilai hubungan zero-order stereotipi gender  

 
Kuasa laki-

laki 

Kuasa 

perempuan 

Pembiaran (Privileged)  

kekerasan 

Kuasa laki-laki 1 .637
**

 .282
**

 

Kuasa perempuan  1 .254
**

 

Pembiaran (Privileged)  kekerasan   1 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) 
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Hubungan antara Peubah Agresi 

Pada Tabel 37, dapat dilihat bahwa semua faktor agresi remaja ditemukan 

saling berhubungan nyata dan signifikan. Remaja merasa semakin tinggi frekuensi 

agresi berarti semakin tinggi agresi fisik, verbal, kemarahan dan kekejaman. 

Hampir semua faktor agresivitas remaja ditemukan saling berhubungan satu sama 

lainnya, yang menandakan bahwa frekuensi agresi remaja sebagai wujud perilaku 

agresi, tidak dapat dipisahkan dengan agresivitas remaja baik berupa agresi verbal, 

nonverbal, kemarahan dan kekejaman.  

 

Tabel 36 Nilai hubungan zero-order agresi remaja 

 Frekuensi 

agresi 

Agresi nonverbal 

(fisik) remaja 

Agresi verbal 

remaja 

Kemarahan 

remaja 

Kekejaman 

remaja 

Frekuensi agresi 1 .428
**

 .323
**

 .381
**

 .310
**

 

Agresi nonverbal 

(fisik) remaja 
 1 .503

**
 .506

**
 .431

**
 

Agresi verbal remaja   1 .553
**

 .503
**

 

Kemarahan remaja    1 .558
**

 

Kekejaman remaja     1 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) 

 

Hubungan antar Peubah Karakteristik Sosial Ekonomi, Komunikasi 

Keluarga, Stereotipi Gender dan Agresivitas Remaja 

Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang nyata dan signifikan 

antara umur dan pendapatan dengan agresi.  Pada bagian kohesivitas, remaja 

merasa semakin dingin kohesivitas keluarganya, semakin tinggi frekuensi agresi, 

semakin tinggi kemarahan dan kekejaman remaja. Semakin tinggi keterbukaan 

komunikasi ibu dan remaja semakin rendah kemarahan dan kekejaman remaja.  

Remaja merasa, semakin terbuka komunikasinya dengan orangtua, semakin 

rendah frekuensi agresi, agresi fisik dan verbal, kemarahan dan kekejaman remaja 

Tabel 38.  

Remaja menganggap keterbukaan komunikasi adalah faktor yang penting 

dalam mengurangi agresivitas. Pada peubah komunikasi konflik orangtua-remaja, 

remaja merasa semakin tinggi agresi fisik dan verbal orangtua, berhubungan 

dengan semua faktor agresivitas remaja. Demikian juga pada dengan komunikasi 

agresi fisik dan verbal ibu yang berhubungan nyata dan signifikan dengan semua 

faktor agresivitas remaja. Pada peubah komunikasi pengabaian orangtua-remaja, 

remaja merasa, semakin remaja saling mengabaikan komunikasi dengan ayah,  

semakin tinggi frekuensi agresi, agresi fisik, verbal, kemarahan dan kekejaman 

remaja. Pada peubah stereotipi gender, semakin tinggi kuasa laki-laki dan 

perempuan berhubungan dengan  semakin tingginya agresi fisik dan verbal remaja, 

juga semakin tingginya  kemarahan dan kekejaman remaja. Kuasa laki-laki dan 

perempuan tidak ditemukan berhubungan signifikan dengan frekuensi agresi. 

Semakin agresi orangtua pada remaja dibiarkan, berhubungan dengan semakin 

tingginya frekuensi agresi, agresi verbal dan fisik remaja, juga dengan semakin 

tingginya kemarahan dan kekejaman remaja.  
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Tabel 37 Nilai hubungan antar peubah karakteristik sosial ekonomi, keterbukaan 

komunikasi, komunikasi  konflik orangtua-remaja, stereotipi gender dan 

agresivitas remaja 

Peubah 
Indikator/ 

Faktor 

Frekuensi 

agresi remaja 

Agresi 

nonverbal 

remaja 

Agresi 

verbal 

remaja 

Kemarahan 

remaja 

Kekejaman 

remaja 

 

Karakteristik 

sosial ekonomi 

Umur .078 .038 -.025 -.028 -.039 

Pendapatan .029 -.060 .090 -.030 -.023 

Kohesivitas 
Kohesivitas 

keluarga 
-.135

**
 -.060 -.044 -.118

*
 -.108

*
 

Keterbukaan 

komunikasi 

orangtua-

remaja 

Keterbukaan 

komunikasi 

Ibu-Remaja 

-.057 -.056 -.068 -.124
*
 -.158

**
 

Keterbukaan 

komunikasi  

Ayah-remaja 

-.159
**

 -.205
**

 -.103
*
 -.157

**
 -.150

**
 

Komunikasi 

konflik 

orangtua-

remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi 

agresi  verbal 

ayah pada 

remaja 

.357
**

 .205
**

 .135
**

 .217
**

 .219
**

 

Komunikasi 

agresi  

nonverbal ayah 

pada remaja 

.190
**

 .139
**

 .116
*
 .234

**
 .175

**
 

Komunikasi 

agresi verbal 

ibu-remaja 

.295
**

 .177
**

 .197
**

 .185
**

 .252
**

 

Komunikasi 

agresi 

nonverbal ibu-

remaja 

.156
**

 .140
**

 .101 .194
**

 .216
**

 

Komunikasi 

pengabaian 

ayah-remaja 

.178
**

 .231
**

 .296
**

 .293
**

 .283
**

 

Komunikasi 

Pengabaian 

ibu-remaja 

.078 .183
**

 .233
**

 .238
**

 .266
**

 

Stereotipi 

Gender 

Kuasa laki-laki .052 .166
**

 .164
**

 .153
**

 .158
**

 

Kuasa 

perempuan 
.037 .227

**
 .182

**
 .190

**
 .162

**
 

Privilege 

kekerasan 
.141

**
 .291

**
 .158

**
 .304

**
 .144

**
 

**Korelasi signifikan pada  0.01 level (two tailed) *Korelasi signifikan pada  0.05 level (two 

tailed) 
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Demikian halnya dengan keyakinan stereotipi gender remaja, yaitu kuasa 

laki-laki dan kuasa perempuan yang ditemukan berhubungan nyata dengan agresi 

verbal, nonverbal, kemarahan dan kekejaman remaja. Pembiaran agresi, juga 

ditemukan berhubungan nyata dengan kesemua faktor agresivitas seperti agresi 

verbal, nonverbal, kemarahan dan kekejaman remaja serta berhubungan nyata 

dengan frekuensi agresi remaja seperti ditunjukkan pada Tabel 37. 

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Remaja 

Pada Gambar 11, ditunjukkan standardized loading factor peubah-peubah 

yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas remaja. Berdasarkan tabel kriteria 

kesesuaian (Tabel 38), sebagian besar indikator menunjukkan bahwa model SEM 

sudah  fit atau baik, sehingga model ini dapat digunakan. Model teoritis dengan 

indeks NFI dan CFI lebih besar dari 0.90 dan RMSEA lebih kecil dari 0.10 

dikategorikan menjadi ―good fit‖, seperti ditunjukkan pada Tabel 38. 

 

Tabel 38  Hasil kriteria kesesuaian model SEM 

Goodness-of-Fit Cutt-off-Value Hasil Keterangan 

RMR(Root Mean Square Residual)  0.05 atau  0.1 0.044 Good Fit 

RMSEA(Root Mean square Error 

of Approximation) 
 0.08 0.066 Good Fit 

GFI(Goodness of Fit)  0.90 0.98 Good Fit 

AGFI(Adjusted Goodness of Fit 

Index) 
 0.90 0.97 Good Fit 

CFI (Comparative Fit Index)  0.90 0.99 Good Fit 

Normed Fit Index (NFI)  0.90 0.96 Good Fit 

Non-Normed Fit Index (NNFI)   0.90 0.99 Good Fit 

Incremental Fit Index (IFI)   0.90 0.99 Good Fit 

Relative Fit Index (RFI)   0.90 0.94 Good Fit 

 

Pada Tabel 39, dapat dilihat bahwa hampir semua hipotesis dapat diterima,   

pada selang kepercayaan 95 persen. Pengaruh terbesar terhadap agresivitas 

didapatkan dari komunikasi konflik orangtua-remaja dan stereotipi gender. Ada 

dua hipotesis yang diterima pada selang kepercayaan 90 persen yaitu komunikasi 

orangtua-remaja yang berpengaruh terhadap stereotipi gender dan komunikasi 

konflik orangtua-remaja yang berpengaruh terhadap stereotipi gender. Satu 

hipotesis ditolak yakni pengaruh keterbukaan komunikasi orangtua-remaja 

terhadap agresivitas remaja. 



 

Keterangan:  
Pengaruh nyata pada *0.05 level dan †0.1 level 

Chi- Square= 322.06, df=123, P-value= 0.00000, RMSEA=0.066 
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Gambar  11 Standardized loading factor peubah karakteristik sosial ekonomi, kohesivitas, keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik 

orangtua-remaja, stereotipi gender dan agresivitas remaja 
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Tabel 39 Analisis pengaruh terhadap agresivitas remaja 

Hipotesis Koefisien t-hitung Interpretasi 

Karakteristik sosial 

ekonomi, demografi, dan 

gender keterbukaan 

komunikasi orangtua-

remaja 

-0.29 4.27** 

Karakteristik sosial ekonomi 

berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja. Nilai |t hitung|>t tabel 

alpha 5% (1,96). 

Kohesivitas keluarga 

Keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja 0.44 23.43** 

Kohesivitas keluarga berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

keterbukaan komunikasi orangtua-

remaja. Nilai |t hitung|>t tabel alpha 5% 

(1,96). 

Karakteristik sosial 

ekonomi, demografi, dan 

gender  Komunikasi 

konflik orangtua-remaja 

0.04 0.90 

Karakteristik sosial ekonomi, demografi, 

dan gender tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Komunikasi konflik orangtua-

remaja. Nilai |t hitung|<t tabel alpha 5% 

(1,96). 

Kohesivitas keluarga 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja 
-0.66 15.19** 

Kohesivitas keluarga berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

Komunikasi konflik orangtua-remaja. 

Nilai |t hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

Karakteristik sosial 

ekonomi, demografi, dan 

gender  Stereotipi 

gender 

-0.34 12.84** 

Karakteristik sosial ekonomi, demografi, 

dan gender berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap stereotipi gender. Nilai 

|t hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

Keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja 

Stereotipi gender 
-0.25 1.95* 

Keterbukaan komunikasi orangtua-

remajaberpengaruh signifikan dan 

negatif  terhadap stereotipi gender. Nilai 

|t hitung|>t tabel alpha 10% (1,64). 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja 

Stereotipi gender 
0.15 1.72* 

Komunikasi konflik orangtua-remaja 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap stereotipi gender. Nilai |t 

hitung|>t tabel alpha 10% (1,64). 

Karakteristik sosial 

ekonomi, demografi, dan 

gender  Agresivitas 

remaja 

0.22 5.59** 

Karakteristik sosial ekonomi dan gender 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap agresivitas remaja. Nilai |t 

hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

Keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja 

Agresivitas remaja 
0.17 1.19 

Keterbukaan komunikasi orangtua-

remaja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas remaja. Nilai |t 

hitung|<t tabel alpha 5% (1,96). 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja 

Agresivitas remaja 
0.39 4.11** 

Komunikasi konflik orangtua-remaja 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap agresivitas remaja. Nilai |t 

hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

Stereotipi gender 

Agresivitas remaja 0.49 2.81** 

Stereotipi gender berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap agresivitas remaja. 

Nilai |t hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

 

Pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total. Semua peubah 

terkait, memiliki pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total yang 



95 

 

berbeda antar peubah. Peubah yang memiliki pengaruh total terbesar adalah 

peubah stereotipi gender ƞ3 (0.49**), dan peubah Komunikasi konflik orangtua-

remaja ƞ2 (0.46**). Selanjutnya peubah Kohesivitas keluarga ξ2 (-0.24**) dan 

peubah karakteristik sosial ekonomi dan gender ξ1(0.06**). Seperti ditunjukkan 

pada Tabel 40 berikut.  

 

Tabel 40 Hasil pengaruh langsung, tak langsung dan total 

 
Pengaruh total 

Pengaruh 

langsung 

Pengaruh tak 

langsung 

Pengaruh terhadap 

Keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja ƞ1 

   

Karakteristik sosial 

ekonomi dan gender ξ1 
-0.29** -0.29** - 

Iklim keluarga ξ2 

 
0.44* 0.44* - 

Pengaruh terhadap 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja ƞ2    

Karakteristik sosial 

ekonomi dan gender ξ1 
0.04 0.04 - 

Iklim keluarga ξ2 

 
-0.66** -0.66** - 

Pengaruh terhadap stereotipi 

gender ƞ3 
   

Karakteristik sosial 

ekonomi dan gender ξ1 
-0.27** 

 
0.08** 

Iklim keluarga ξ2 -0.46** -0.25** -0.46** 

Keterbukaan  

komunikasi orangtua-

remaja ƞ1 

-0.25* 

 

 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja ƞ2 
0.15* 0.15*  

 

Pengaruh terhadap 

Agresivitas remaja ƞ4 

 

 

 

Karakteristik sosial 

ekonomi dan gender ξ1 
0.06** 

0.22** 
-0.16** 

Iklim keluarga ξ2 -0.24**  -0.24** 

Keterbukaan 

komunikasi orangtua-

remaja ƞ1 

0.04 

 

 

Komunikasi konflik 

orangtua-remaja ƞ2 
0.46** 

 
-0.12* 

Stereotipi gender ƞ3 0.49** 0.49** 0.07 

 

0.22** 

0.17 

0.39** 

-0.34** 
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Pengaruh tak langsung, digunakan untuk melakukan analisis interaksi 

sistem ekologis yang mempengaruhi agresi remaja. Pembahasan mengenai sistem 

ekologis yang melingkupi remaja dianggap penting karena remaja hidup pada 

sebuah sistem yang saling berinteraksi dengan sistem yang lainnya. Sebelum 

membahas mengenai interaksi sistem, akan dilihat dulu faktor-faktor yang  

memanifestasikan pengaruh eksogen, diantaranya adalah: 

Peubah eksogen karakteristik sosial ekonomi mampu dimanifestasikan 

secara nyata oleh faktor jenis kelamin (t= 28.35) dan tempat tinggal (t=7.64), 

sedangkan faktor  pendapatan keluarga (t=1.33) tidak mampu dimanifestasikan 

secara  signifikan. Nilai |t hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

 

 

Gambar 12 Diagram jalur faktor yang membangun pengaruh karakteristik sosial 

ekonomi dan gender 

 

Peubah eksogen kohesivitas keluarga mampu dimanifestasikan secara 

signifikan oleh  kohesivitas keluarga sebesar 0.56*, t hitung=13.07. Nilai |t 

hitung|>t tabel alpha 5% (1,96). 

 

Gambar  13 Diagram jalur faktor yang membangun pengaruh kohesivitas 

 

Agresivitas remaja, dibangun pengaruhnya oleh frekuensi agresi remaja 

(t=18.67) agresi verbal remaja (t=5.92), agresi nonverbal (fisik, t=6.24) remaja, 

kemarahan (t=5.91) dan kekejaman remaja (t=5.81). 
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Gambar 14 Diagram jalur faktor yang membangun pengaruh agresivitas remaja 

Pada Penelitian ini, interaksi sistem, dilihat dari hasil pengaruh tak langsung 

terhadap agresivitas remaja. Beberapa hasil penelitian dari pengaruh tak langsung 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada Gambar 15, dapat dilihat bahwa  keterbukaan komunikasi orangtua-

remaja dipengaruhi karakteristik sosial ekonomi (p value= -0.29*, t hitung= 

-4.27). Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi 

memiliki pengaruh negatif terhadap keterbukaan komunikasi orangtua-

remaja. Sebagaimana telah disebutkan bahwa  karakteristik sosial ekonomi 

mampu dimanifestasikan secara nyata oleh faktor jenis kelamin  dan tempat 

tinggal, sedangkan faktor  pendapatan keluarga, tidak mampu dimanifestasi-

kan secara  signifikan pada karakteristik sosial ekonomi. Artinya, hanya 

karakteristik demografi dan gender yang memiliki pengaruh signifikan. 

Kohesivitas keluarga berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

keterbukaan komunikasi orangtua-remaja (p value= 0.44*, t hitung= 23.43). 

Kohesivitas keluarga mampu dimanifestasikan secara signifikan oleh  

kohesivitas keluarga sebesar 0.56*, t hitung=13.07.  Nilai |t hitung|>t tabel 

alpha 5% (1,96).  Semakin tinggi kohesivitas keluarganya, berpengaruh 

pada  semakin tingginya keterbukaan komunikasi orangtua-remaja. Sebagai 

catatan tambahan, keterbukaan komunikasi orangtua-remaja pengaruhnya 

dibangun oleh keterbukaan komunikasi ibu-remaja (p value=0.44*, t 

hitung=4.59) dan  keterbukaan komunikasi ayah-remaja (p value=0.43*, t 

hitung=4.27). 
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Gambar  15 Diagram jalur pengaruh terhadap keterbukaan komunikasi orangtua-

remaja 

 

2. Pengaruh terhadap komunikasi konflik orangtua-remaja. Pada Gambar 16 

dapat dilihat bahwa komunikasi konflik orangtua-remaja tidak signifikan 

dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi (p value= 0.04, t hitung= 

0.90). Akan tetapi, kohesivitas keluarga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap komunikasi konflik orangtua-remaja (p value= ─0.66*, t hitung= -

15.19). Kohesivitas keluarga mampu dimanifestasikan secara signifikan 

oleh  kohesivitas keluarga sebesar 0.56*, t hitung=13.07. Nilai |t hitung|>t 

tabel alpha 5% (1,96). Semakin rendah kohesivitas keluarganya, semakin 

nyata komunikasi konflik dalam keluarga.  Sebagai catatan tambahan, 

komunikasi konflik orangtua remaja, dibangun pengaruhnya oleh 

komunikasi agresi verbal ayah (p value= 0.71*, t hitung=15.82), komunikasi 

agresi nonverbal ayah (p value=0.79*, t hitung=10.69), komunikasi agresi 

verbal  ibu (p value=0.70*, t hitung=10.64), komunikasi agresi nonverbal 

ibu (p value=0.80, t=10.24), komunikasi pengabaian ayah-remaja (p value= 

0.25*, t hitung=5.69), dan komunikasi pengabaian ibu-remaja (p value= 

0.26*, t hitung=5.44) .  
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Gambar 16 Diagram jalur pengaruh terhadap komunikasi konflik orangtua-

remaja 

 

3. Pada Gambar 17, Stereotipi gender remaja dipengaruhi secara positif dan 

signifikan oleh faktor karakteristik sosial ekonomi (p value=0.38*, t 

hitung=2.27). Artinya, ada pengaruh signifikan dari gender dan tempat 

tinggal terhadap keyakinan stereotipi gender remaja.  Sebagaimana telah 

disebutkan bahwa karakteristik sosial ekonomi mampu dimanifestasikan 

secara nyata oleh faktor jenis kelamin dan tempat tinggal, sedangkan faktor 

pendapatan keluarga, tidak mampu dimanifestasikan secara signifikan pada 

karakteristik sosial ekonomi.  

 

 

 

Gambar 17   Diagram jalur pengaruh terhadap stereotipi gender 

 

Artinya, hanya karakteristik demografi dan gender yang memiliki pengaruh 

signifikan. Sebagai catatan tambahan, stereotipi gender remaja dibangun 
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pengaruhnya oleh  oleh kuasa laki-laki (p value=0.38*, t hitung=13.40), kuasa 

perempuan (p value=0.38*, t hitung=2.27) dan pembiaran agresi (p value=0.72*, t 

hitung=2.77). 

 

 

PEMBAHASAN UMUM 

Identifikasi Karakteristik Sosial Ekonomi, Kohesivitas, Komunikasi 

Keluarga, Stereotipi Gender dan Agresivitas Remaja 

Penelitian ini melibatkan contoh remaja perempuan dan laki-laki yang 

tinggal di perkotaaan dan perdesaan.  Rata-rata umur remaja contoh adalah 16.5 

tahun. Rata-rata umur ayah adalah 46.6 tahun, sementara ibu, 42 tahun. Rata-rata 

pendidikan ayah dan ibu adalah lulus Sekolah Menegah Pertama (SMP).  Rata-

rata pendapatan keluarga adalah 3 juta rupiah (Tabel 10). Remaja perkotaan dan 

perdesaan, merasa kohesivitas keluarganya tinggi. Pada Tabel 10,  dapat dilihat 

bahwa hampir semua remaja perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki 

maupun remaja perempuan merasa memiliki kohesivitas keluarga yang berada 

pada kategori tinggi.  Mayoritas remaja laki-laki dan perempuan, baik di 

perkotaan maupun di perdesaan,  cukup terbuka komunikasinya dengan ayah dan 

ibu (Tabel 13 dan 14).  Sebagian besar remaja laki-laki dan perempuan, baik di 

perkotaan maupun di perdesaan,  memiliki komunikasi pengabaian yang tinggi 

dengan ayah dan ibu.  Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa remaja laki-laki 

dan perempuan di perkotaan dan perdesaan seringkali mengabaikan komunikasi 

dengan ayah dan ibu, dengan cara menarik diri dari proses komunikasi, yang 

ditunjukkan dengan tingginya hasil kategori komunikasi pengabaian orangtua dan 

remaja (Tabel 15 dan 16). Komunikasi pengabaian antara orangtua dan remaja 

menunjukkan  ketidakinginan remaja dan ibu untuk terlibat dalam suatu peristiwa 

komunikasi.  

Kurang lebih  25 persen dari total responden remaja laki-laki maupun 

perempuan  menyatakan pernah diberikan agresi verbal, baik berupa bentakan, 

ditakuti, dibandingkan maupun diberikan kata-kata yang menyakitkan, baik dari 

ayah maupun ibu dalam kurun waktu setahun ini (Tabel 17 dan 18).   Kurang 

lebih  25 persen dari total responden remaja laki-laki maupun perempuan  

menyatakan pernah diberikan agresi non verbal baik berupa dipukul dengan 

tangan kosong dan alat, dicubit muka, ditampar, ditinju, dilemparkan barang ke 

arah remaja oleh ayah dan ibu  dalam kurun waktu setahun ini (Tabel 21 dan 22). 

Jika dibandingkan, persentase Ibu yang dilaporkan pernah memberikan agresi non 

verbal, memang tidak sebesar  perlakuan komunikasi agresi ayah kepada remaja.  

Beberapa remaja juga melaporkan kekerasan pada jenis yang sangat berat, seperti 

dicekik dan dibakar atau diancam oleh senjata tajam oleh orangtuanya.   Data 

Penelitian ini lebih tinggi dari data yang dirilis oleh BPS (2013).  Data BPS 

menyatakan bahwa 3.01 persen perempuan dan anak mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga. Adanya perbedaan data ini sangat wajar, karena salah satu 

kelemahan survey kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya keengganan 

korban untuk melaporkan pelaku kekerasan yang biasanya juga merupakan orang-
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orang terdekat korban (BPS 2013), sehingga hasilnya seringkali tidak konsisten 

antara satu penelitian  dengan penelitian lainnya (Sedlak 2008).   

 Keyakinan remaja atas kekuasan laki-laki, baik pada remaja perkotaan 

maupun perdesaan, juga pada remaja laki-laki dan perempuan hampir semua 

berada pada kategori keyakinan sedang (Tabel 24).  Artinya secara umum remaja 

di perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki maupun perempuan memiliki 

keyakinan yang cukup untuk menganggap laki-laki sebagai raja di rumah, 

mengambil keputusan besar di rumah, dan lainnya. Demikian pula dengan 

keyakinan remaja atas kuasa perempuan, secara umum remaja di perkotaan dan 

perdesaan, baik remaja laki-laki maupun perempuan memiliki keyakinan yang 

cukup untuk menganggap perempuan adalah ratu di istananya, perempuan 

membuat banyak keputusan besar di rumah, kata-kata perempuan tidak 

terbantahkan, benda-benda di rumah adalah milik perempuan, dan seterusnya 

(Tabel 25). Keyakinan remaja atas pembiaran agresi, baik pada remaja perkotaan 

maupun perdesaan, juga pada remaja laki-laki dan perempuan hampir semua 

berada pada kategori keyakinan rendah (Tabel 26).  Artinya hanya sebagian kecil 

remaja di perkotaan dan perdesaan, baik remaja laki-laki maupun perempuan 

memiliki keyakinan yang untuk menganggap ayah dan ibu dapat memukul anak 

kapanpun diinginkan, memukul adalah bagian dari peran ibu, suami dan isteri 

boleh saling memukul, dan seterusnya (Tabel 26). 

 Pada frekuensi agresi remaja, lebih dari setengah sampel remaja menghina 

remaja lain untuk membuat  marah, memanggil dengan sebutan yang buruk, 

mendorong, memukul atau menendang orang lain dalam kurun waktu tujuh hari 

belakangan ini (Tabel 28).  Remaja laki-laki terbanyak berada pada kategori 

sedang agresi nonverbal (fisik), sedangkan remaja perempuan berada pada 

kategori rendah. Kategori ini berlaku baik pada wilayah perkotaan maupun 

perdesaan (Tabel 29). Artinya, remaja laki-laki  di perkotaan cukup memiliki 

kemampuan untuk melakukan agresi fisik (non verbal), akan tetapi remaja 

perempuan di perkotaan dan perdesaan tidak cukup memiliki kemampuan untuk 

melakukan agresi fisik.  Pada faktor agresi verbal, remaja laki-laki perkotaan 

terbanyak berada pada kategori rendah, sedangkan remaja perempuan perkotaan 

terbanyak berada pada kategori sedang.  Artinya, remaja laki-laki di perkotaan, 

tidak cukup memiliki kemampuan untuk melakukan agresi verbal, sedangkan 

remaja perempuan di perkotaan cukup memiliki kemampuan untuk melakukan 

agresi verbal. Remaja laki-laki dan perempuan di perdesaan terbanyak berada 

pada kategori sedang. Artinya, remaja di perdesaan, baik laki-laki maupun 

perempuan, cukup memiliki kemampuan untuk melakukan agresi verbal (Tabel 

30).  

Kemarahan remaja di perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, 

terbanyak berada pada kategori sedang, artinya remaja perkotaan cukup memiliki 

kemampuan untuk marah. Kemarahan adalah energi (―kayu bakar‖)  agresi 

(Anderson dan Bushman 2002).  Akan tetapi remaja di perdesaan baik laki-laki 

maupun perempuan, terbanyak berada pada kategori kemarahan rendah. Artinya, 

remaja perdesaan tidak cukup memiliki kemampuan untuk marah pada sekitarnya. 

Baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan di perkotaan dan perdesaan 

terbanyak berada pada kategori sedang (Tabel 32) pada faktor kekejaman. Artinya, 

remaja di perkotaan dan perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan, cukup 
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memiliki kapasitas kekejaman, jika ada situasi-situasi tertentu seperti disebutkan 

di atas. 

 

 

Konstruksi Agresi Verbal Orangtua Pada Remaja 

 
Pada penelitian ini, dilakukan dua kali diskusi kelompok terarah, dengan 

tujuan mengkonstruksikan agresi verbal orangtua pada remaja. Studi kualitatif ini 

menggunakan kategori agresi verbal yang diduplikasi dari klasifikasi agresi verbal 

orangtua-remaja yang dikonstruksikan dalam Penelitian Loh, Calleja dan 

Restubog (2011).  Rata-rata pendidikan ayah dan ibu adalah sekolah menengah 

atas (SMA), dengan pendapatan keluarga berkisar dari empat hingga enam juta 

rupiah (Tabel 9). 

Secara umum, kata-kata menyakitkan yang diterima remaja laki-laki, lebih 

banyak dibandingkan dengan kata menyakitkan yang diterima oleh remaja 

perempuan. Total kata menyakitkan yang diterima oleh remaja laki-laki adalah 50 

kata, sedangkan remaja perempuan menerima 28 kata.  Remaja laki-laki 

mendapatkan 24 kata dari ayah, dan 26 kata dari ibu. Remaja perempuan 

menerima 21 kata dari ibu dan 4 kata dari ayah. Remaja laki-laki menerima kata 

yang menyakitkan dari ayah maupun ibu pada semua kategori.  Remaja 

perempuan  menerima kata menyakitkan dari ayah pada kategori kata 

merendahkan, dan kata yang berisi perbandingan.  Ibu dilaporkan menyampaikan 

kata yang menyakitkan pada remaja perempuan  di semua kategori kecuali pada 

kategori kata yang melebih-lebihkan kesalahan.  Ibu lebih banyak dilaporkan 

menyampaikan kata yang menyakitkan baik pada remaja laki-laki maupun 

perempuan (Tabel 18 dan 20). 

Penelitian ini menguatkan riset yang menyimpulkan bahwa ayah dan ibu 

memperlakukan remaja laki-laki dan perempuan secara berbeda. Jika dilihat dari 

jumlah kata yang menyakitkan yang bersumber dari ayah pada kedua gender, 

dapat disimpulkan bahwa ayah lebih sering berinteraksi dengan remaja laki-laki 

dibandingkan dengan remaja perempuan. Temuan ini menguatkan penelitian 

bahwa ayah cenderung lebih terlibat dengan anak laki-laki dibandingkan anak 

perempuan  (Lewis dan Lamb, 2003; Lamb, 2010; Lamb dan Lewis, 2010). 

Sebagai konsekuensi dari interaksi yang lebih tinggi tersebut, kata-kata yang 

menyakitkan lebih mudah diucapkan oleh ayah kepada remaja laki-lakinya 

dibandingkan dengan ayah kepada remaja perempuan. Remaja laki-laki dan 

perempuan pada penelitian ini, menerima kata-kata menyakitkan pada kategori 

kata-kata merendahkan atau mempermalukan, kata-kata penolakan, kata-kata 

melebih-lebihkan kesalahan, kata-kata berisi pemanggil bahaya, kata-kata berisi 

penyesalan, kata-kata berisi perbandingan yang tidak adil,  dan kata-kata prediksi 

negatif. Sebagai tambahan, studi-studi terdahulu menyatakan bahwa remaja 

melihat ayah sebagai figur yang berjarak. Alasannya,  karena remaja merasa 

bermain dengan ayah tidak diperlukan lagi dan sedikit memalukan. Alasan kedua 

adalah, laki-laki pada beberapa budaya di Asia, dianggap sebagai wakil dari 

fungsi pendisiplinan, sebagai contohnya remaja Korea melihat ayahnya sebagai 

figur yang berjarak dan suka mengatur  (Lewis and Lamb, 2003; Shwalb, 

Nakazawa, Yamamoto, dan Hyun, 2010). Studi sebelumnya menyatakan bahwa 

secara budaya,  orangtua di Indonesia dilaporkan memilih taktik pendisiplinan 



103 

 

yang unavoidable, seperti membuat janji-janji palsu pada anak, membentak, dan 

mempermalukan anak di hadapan anak lainnya (Geertz, 1985; Zevalkink dan 

Riksen-Walraven, 2001). Meskipun studi tentang nilai-nilai perbedaan ayah dan 

ibu dalam pengasuhan jarang ditemukan  di Indonesia, laporan dari beberapa 

negara Asia menyatakan bahwa nilai keayahan yang sangat penting diturunkan 

dari nilai-nilai konfusianisme yaitu ―Ayah tegas, ibu baik (Strict Father, kind 

mother)‖ (Shwalb, Nakazawa, Yamamoto, dan Hyun, 2010).  Remaja laki-laki 

juga  menerima konfrontasi verbal dari ayah, ―Kalau berani, lawan Bapak.‖  

Beberapa laporan menyebutkan tentang harapan orangtua pada anak laki-laki 

yaitu untuk lebih kuat secara fisik, lebih terkoordinasi dibandingkan remaja 

perempuan. Remaja perempuan diharapkan lebih lemah lembut dan rapuh (Berns, 

2004).   Terlebih lagi jika dilihat etnis Sunda dan Jawa merupakan etnis mayoritas 

dari informan penelitian ini. Pada budaya Sunda dan Jawa, orangtua, terutama 

ayah memiliki posisi yang paling tinggi. Pada kedua budaya tersebut, ada norma 

budaya yang menempatkan orang-orang pada posisi yang lebih tinggi, seperti 

orang-orang dengan strata sosial tinggi, senior, atau orang yang lebih tua sesuai 

dengan silsilah keluarga yang disebut Awu (Suharti 2004). Jika anak ingin 

berinteraksi dengan ayahnya, anak harus menggunakan bahasa yang tepat yang 

sesuai dengan  unggah ungguh dan undha usuk (Hidayat dan Pradanasiwi 2012). 

Unggah ungguh adalah satu set norma bahasa lokal yang bertingkat yang 

digunakan sesuai dengan aturan tertentu. Sementara itu, undha usuk merujuk pada 

variasi bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi verbal dengan orang-orang 

tertentu. Undha usuk menentukan dengan kosa kata apa dan level bahasa yang 

bagaimana berbahasa dan berperilaku jika berhadapan dengan  orang tertentu 

(Hidayat dan Pradanasiwi, 2012; Rochayanti et al. 2012; Soehardi, 1997; 

Soepardo, 2016).  Temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa ayah jarang 

berbicara dengan anak remajanya dapat saja merupakan hasil dari nilai budaya 

Jawa dan Sunda.  

Baik pada remaja laki-laki maupun perempuan, ibu, dilaporkan lebih 

banyak memberikan kata menyakitkan. Temuan ini menguatkan penelitian Lewis 

dan Lamb (2003), yang menyatakan bahwa baik remaja laki-laki maupun 

perempuan, lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayah. Secara teoritis, 

pada kehidupan keseharian, ibu lebih banyak terlibat dan sangat intensif pada 

proses monitoring dan supervisi (Lamb 1987), sehingga tidak mengherankan jika 

ibu ditemukan lebih banyak mengatakan kata-kata menyakitkan baik pada remaja 

laki-laki maupun pada remaja perempuan.  

 Remaja laki-laki paling sering menerima kata-kata menyakitkan yang 

masuk dalam kategori kata-kata merendahkan atau mempermalukan, baik dari 

Ayah maupun Ibunya, seperti: ―Anak tak berguna!‖, ―Gak perhatian‖, ―Gak mau 

bantu‖, ―Gak tau diri‖, ―Gak mikirin orang tua.‖ Penelitian ini menemukan bahwa 

mempermalukan dan merendahkan adalah tipe agresi verbal yang paling umum 

ditemukan di Indonesia. Temuan ini konsisten dengan temuan pada studi yang 

dilakukan di Filipina (Loh et al. 2011). Remaja perempuan mengatakan jarang 

diberikan kata-kata menyakitkan dari ayah, tetapi Ibu kepada remaja perempuan 

sering mengatakan, ―Kalau ga mau dengerin, pergi saja,‖ yang termasuk dalam 

kategori kata-kata penolakan, dan ―Tak berguna‖ yang berada dalam kategori 

kata-kata merendahkan dan mempermalukan.  
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Menurut remaja laki-laki, kata-kata yang paling menyakitkan dari ayah 

adalah ―Kehilangan kamu seorang mah ngga rugi, masih banyak anak Bapak yang 

lain‖, ―Ajakin teman-temannya lawan Bapak, Bapak masih kuat‖, ―Gak tau diri‖, 

―kamu manusia bukan?‖. Kata-kata paling menyakitkan dari Ibu adalah ―Pergi!‖, 

―Anak durhaka‖, ―Mending mati aja!‖, ‗Gak tau diri‖, ―kamu manusia bukan?‖ 

Hasil Penelitian ini,  menyatakan bahwa agresi verbal orangtua-remaja yang 

terjadi di Indonesia kurang lebih memiliki makna yang sama dengan agresi verbal 

orangtua-remaja yang terjadi di banyak negara di dunia.  Remaja pada penelitian 

ini merasa terluka secara emosional oleh orangtua ketika menerima kata-kata 

menyakitkan. Temuan ini menguatkan banyaknya bukti tentang dampak agresi 

verbal orangtua yang menyebutkan tentang kecenderungan kecemasan dan depresi 

bagi penerimanya (Dube et al. 2002; Kjelsberg dan Dahl 1999; Loh et al  2011). 

Remaja laki-laki mengatakan bahwa agresi verbal yang dialami biasanya 

muncul dari konflik yang disebabkan oleh perilaku pulang malam, jarang di 

rumah, main terus, tidak pernah belajar, sulit diminta untuk shalat, sulit diminta 

untuk mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan, dan malas mengerjakan perintah 

orangtua. Bagi remaja perempuan, penyebab agresi verbal biasanya juga 

bersumber pada hal yang kurang lebih sama dengan penyebab agresi verbal pada 

remaja laki-laki, yaitu  perilaku pulang malam, jarang di rumah, main terus dan 

malas membantu orangtua. Remaja perempuan jarang mengalami konflik karena 

tidak belajar atau tidak shalat, tetapi remaja perempuan ada yang menyebutkan 

sering dicurigai karena masalah keuangan dan pergaulan dunia maya.   

Salah satu konflik yang sering disebutkan remaja sebagai penyebab agresi 

verbal adalah tidak mau shalat.  Islam adalah agama mayoritas remaja pada studi 

ini. Pada keluarga muslim Asia, orangtua memiliki kewajiban untuk 

mentransmisikan nilai-nilai islam pada generasi selanjutnya untuk memperoleh 

nilai moralitas dan menguatkan ikatan keluarga (Franceschelli dan O‘Brien 2014), 

akan tetapi, pada prakteknya, orangtua harus memperhatikan perbedaan budaya 

orangtua-remaja, untuk menghindarkan  agresi verbal terjadi. Sebagai contoh, 

ketika orangtua ingin anaknya melakukan shalat (berdoa), oangtua tidak bisa 

meminta dengan cara yang sama ketika remaja masih diusia kanak-kanak, tetapi 

orangtua harus meningkatkan kesadaran beribadah dengan penanaman nilai 

spiritualitas di masa sebelumnya (Canales 2009). Temuan menarik pada penelitian 

ini adalah, hanya remaja laki-laki yang ditemukan malas untuk shalat, remaja 

perempuan tidak melaporkan hal yang sama. Temuan ini sesuai dengan temuan 

King and Roeser (2009) yang menyatakan bahwa remaja perempuan ditemukan 

lebih memiliki religiusitas dibandingkan dengan remaja laki-laki.  

Beberapa remaja perempuan mengungkapkan bahwa seringkali kata-

kata kasar oleh orangtua disampaikan ketika mereka tidak mau membantu 

pekerjaan rumah tangga. Remaja perempuan menyatakan bahwa orangtuanya 

memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan anak laki-laki dan 

perempuan dalam hal pembagian kerja rumah tangga. Saudara laki-laki, 

biasanya tidak mendapatkan beban kerja domestik yang sama dengan anak 

perempuan, sehingga ada kecemburuan remaja perempuan pada saudara laki-

laki.  Penelitian ini menguatkan riset yang menyimpulkan ayah dan ibu 

memperlakukan remaja laki-laki dan perempuan secara berbeda. Beberapa 

penelitian menyebutkan adanya harapan yang berbeda untuk anak laki-laki dan 

perempuan (Eagley 2004). Remaja perempuan, pada Penelitian ini, melaporkan 
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adanya pembagian kerja rumah tangga yang tidak adil. Penelitian ini sesuai 

dengan studi yang melaporkan bahwa anak perempuan diharapkan memiliki 

keterampilan kerumahtanggaan yang cukup untuk melatih keterampilannya 

pada ruang domestik (Eagley 2004).  Anak laki-laki diharapkan memiliki 

otonomi, koordinasi dan kemampuan memecahkan masalah yang lebih tinggi 

karena diharapkan dapat berjuang di ruang publik (Eagley 2004). Karena basis 

tersebut, anak laki-laki lebih dapat mengasah keahlian untuk memecahkan 

masalah dan lebih eksploratif dibandingkan dengan anak perempuan  (Berns, 

2004).  Remaja laki-laki pada penelitian ini melaporkan pemberian jam malam 

lebih larut daripada remaja perempuan.   

Secara teoritis, konflik dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memeriksa 

harapan-harapan orangtua-remaja dan menegosiasikan kembali peran dan 

tanggungjawab masing-masing pihak (Laursen dan Collins, 2004; Littlejohn dan 

Domenici 2007).  Konflik orangtua-remaja jika jumlahnya moderate akan 

berhubungan dengan adanya perbaikan pada penyesuaian hubungan orangtua-

remaja, hal tersebut tentu saja lebih menguntungkan dibandingkan jika tidak ada 

konflik atau konflik yang terlalu sering (Adams dan Laursen 2001).  Konflik 

adalah kendaraan yang baik untuk menguatkan komunikasi orangtua-remaja. Jika 

keluarga memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan untuk mengatasi 

konflik tersebut, pola komunikasi keluarga akan semakin sehat dan siap untuk 

menghadapi tantangan lainnya (Laursen dan Collins 2004). Penelitian sebelumnya 

melaporkan bahwa percekcokan dan perbedaan pendapat antara orangtua-remaja 

biasanya meningkat di usia remaja.  Konflik pada level menengah dan pada 

konteks keluarga yang suportif juga akan memperbaiki otonomi remaja (Assadi 

2011).  Secara keseluruhan, remaja laki-laki mengalami konflik yang lebih banyak 

daripada remaja perempuan. Remaja laki-laki melaporkan tujuh jenis konflik, 

sedangkan remaja perempuan mengalami lima jenis konflik orangtua-remaja yang 

menyebabkan agresi verbal. Kata-kata menyakitkan yang diterima oleh remaja 

laki-laki adalah 50 kata, sedangkan remaja perempuan menerima 28 kata.  Jika 

dihubungkan antara banyaknya konflik orangtua-remaja dengan kata-kata yang 

menyakitkan maka, dapat dilihat  hubungan antara semakin banyaknya konflik 

dan semakin banyak komunikasi agresi verbal orangtua-remaja (Gambar 10). 

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sejenis tentang konflik orangtua-remaja 

yang menyebabkan proses komunikasi yang menyakitkan bagi remaja dan 

orangtua (Robin dan Foster 1989). 

Ketika remaja mendapatkan kata-kata kasar dari orangtua, beberapa remaja 

mengatakan bahwa kata-kata tersebut membuat mereka merasa ―campur aduk‖ 

antara sedih, takut marah dan  kesal. Beberapa remaja juga menyatakan bahwa 

kata-kata menyakitkan dari orangtua seringkali membuat mereka merasa tidak 

berdaya, tidak tahu harus berbuat apa dan seringkali membuat mereka merasa 

tidak berguna.  Remaja melaporkan bahwa ketika remaja mendapatkan kata-kata 

yang menyakitkan, respon terbaik adalah diam. Sesekali ada  percekcokan antara 

remaja dan orangtuanya  tetapi  respon remaja yang paling umum  adalah diam.  

Diam adalah reaksi yang paling ‗baik‘ karena biasanya jika menjawab dianggap 

tidak sopan.  Diam juga sering dianggap ―bersalah‖ oleh orangtua. Orang tua ingin 

anak dalam keadaan yang ―menyadari‖ kesalahannya. Terkadang mereka sering 

diteriaki, ―diam saja, kamu tuli ya tidak punya mulut?‖ Baik remaja laki-laki 

maupun perempuan ada kalanya melakukan introspeksi dan perenungan. Remaja  
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menganggap bahwa agresi verbal dari orangtua pada remaja juga sebagian 

disebabkan oleh perilaku mereka juga.  

 Remaja merasa orangtua banyak menekan anak dengan larangan-larangan. 

Kalimat-kalimat dari orangtua pada anak biasanya bersifat imperatif berisi 

perintah dan larangan. Remaja menyatakan ingin berpendapat dan didengarkan 

sebagai manusia dewasa tetapi orangtua pasti akan marah dan tidak senang.  

Menurut remaja  terlalu banyak menekan anak akan mengakibatkan anak menjadi 

bandel di luar. Menurut remaja laki-laki dan perempuan, orangtua sebaiknya 

jangan membentak atau menghentakan kaki dan tangannya ketika berkomunikasi 

dengan remaja. Remaja menyatakan bahwa pengasuhan yang diterimanya di 

rumah merupakan tipe pengasuhan otoriter  yang dicirikan dengan ―harus nurut 

sama Ibu dan ayah,‖ ―kata-kata Mama dan Papa tidak boleh dibantah lagi.‖ Anak 

menginginkan orangtua lebih membimbing perilaku anak bukan menyalah-

nyalahkan dan menuduh. Penelitian ini menguatkan penelitian sejenis tentang 

remaja dalam tahapan psikososial Erikson (Santhrock 2004; Hastuti 2007) yang 

sedang mengembangkan otonomi (identitas)  dan independensinya, sehingga 

sangat sensitif dengan pesan-pesan yang bersifat ―you,‖ dari orangtua yang 

biasanya berisi pandangan, nilai dan perintah orangtua (Pagani et al. 2004). 

Penelitian Kubany et al. (1992) menyimpulkan bahwa kebanyakan pernyataan 

―you,‖ adalah penyebab munculnya agresi verbal, karena pesan tersebut sering kali 

dipahami sebagai tuduhan atau bentuk hukuman. Ketika anak dianggap tidak bisa 

memenuhi pesan ―you,‖ tersebut seperti yang diharapkan, maka orangtua sering 

mengulang perilaku komunikasi yang negatif seperti: menuduh, menyalahkan, 

mengajari, mempermalukan, mengarahkan, memerintahkan, dan lainnya  (Robin 

dan Foster 2002). 

Orangtua dapat membandingkan melalui proses, tetapi tidak dengan hasil. 

Jika orangtua akan membandingkan remaja sebaiknya dengan proses keberhasilan 

seseorang bukan hanya dengan hasilnya semata.  Remaja juga tidak suka jika 

dibanding-bandingkan dengan teman, tetangga, adik, kakak atau diri orangtua 

semasa muda. Menurut remaja, jika orangtua mau berempati pada posisi anak 

sebaiknya orangtua membandingkan seseorang dengan kerja keras yang dilakukan 

oleh orang lain yang dibandingkan tersebut untuk menjadi sukses. Penelitian ini 

sejalan dengan laporan studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa orangtua yang 

cenderung membanding-bandingkan akan menyebabkan perasaan tidak suka dan 

memicu persaingan (McHale et al. 2014).  Orangtua yang keras mengasuh anak 

remajanya, akan membuat anak merasa tertolak (Khaleque and Rohner 2012a;  

Khaleque and Rohner 2012b; Anonas and Alampay, 2015; Peterson and Bush 

2013).  Remaja yang merasa tertolak oleh orangtuanya, akan membentuk jarak 

sosial orangtua-remaja (Khaleque and Rohner 2012a;  Khaleque and Rohner, 

2012b; Anonas and Alampay 2015; Peterson and Bush 2013).  Pada studi ini 

remaja juga merasa memiliki komunikasi satu arah dengan orangtuanya.  Orangtua 

biasanya hanya menyampaikan perintah atau teguran saja. Remaja merasa 

orangtua menerapkan pengasuhan yang otoriter. Pengasuhan otoriter dapat juga 

mengakibatkan jarak sosial orangtua-remaja (Peterson and Bush 2013).   
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Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi,  Kohesivitas, Komunikasi 

Keluarga,  dan Stereotipi Gender Terhadap Agresivitas Remaja Dengan 

Menggunakan Kerangka Teori Kognisi Sosial Bandura 

 

Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas 

remaja (pendekatan remaja sebagai korban agresi) yang kemudian berkembang 

menjadi  menjadi  pelaku  agresi (pendekatan remaja sebagai pelaku agresi).  

Kedua pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui rute bagaimana perilaku 

agresif didapatkan dan diproses dalam diri remaja.  Kohesivitas  keluarga, 

keterbukaan komunikasi, komunikasi konflik, stereotipi gender termasuk pada 

peubah yang dikembangkan secara eksternal dari teori-teori lingkungan dan akan 

digunakan untuk membangun pendekatan korban. Sedangkan agresivitas remaja, 

merupakan wilayah yang dikembangkan secara internal dari teori personalitas 

berupa regulasi diri yaitu proses evaluasi diri, akan digunakan untuk membangun 

pendekatan pelaku agresi  (Bandura 2001).   

Pendekatan korban berasal dari pengaruh eksternal remaja. Secara umum 

hasil Penelitian ini menguatkan belajar melalui modeling yaitu, belajar melalui 

observasi terhadap role model.  Pada penelitian ini remaja mempelajari agresivitas 

melalui proses modeling yang dimungkinkan melalui proses peniruan (imitating) 

pada role model keluarga terutama ayah dan ibu melalui serangkaian proses 

observasi (Bandura 2001) dengan intervening variabel yang terbesar  

pengaruhnya adalah komunikasi konflik dan keyakinan stereotipi gender remaja.  

Penelitian ini memberikan bukti bagaimana  faktor karakteristik sosial ekonomi 

dan gender,  kohesivitas keluarga, keterbukaan orangtua-remaja, komunikasi 

konflik orangtua-remaja, dan stereotipi gender remaja memiliki pengaruh terhadap 

agresivitas remaja. Penelitian ini melibatkan contoh remaja perempuan dan laki-

laki yang tinggal di perkotaaan dan perdesaan.  Rata-rata umur remaja contoh 

adalah 16.5 tahun. Rata-rata umur ayah contoh adalah 46.6 tahun, dan ibu contoh, 

42 tahun. Rata-rata pendidikan ayah dan ibu adalah lulus Sekolah Menegah 

Pertama (SMP).  Pendapatan keluarga berkisar dari 0 hingga 12 juta, dengan rata-

rata pendapatan keluarga adalah 3 juta rupiah (Tabel 10) .  

Hampir semua hipotesis pada Penelitian ini diterima. Peubah yang 

memiliki pengaruh total terbesar adalah peubah stereotipi gender (Tabel 41), dan 

peubah komunikasi konflik orangtua-remaja.  Komunikasi konflik orangtua-

remaja berisi komunikasi agresi verbal dan nonverbal (fisik) orangtua juga 

komunikasi pengabaian orangtua-remaja.  Artinya, orangtua telah berhasil 

menjadi role model agresi verbal dan nonverbal bagi remaja  juga role model bagi 

komunikasi pengabaian yang cenderung saling menarik diri.  Temuan tentang 

komunikasi konflik orangtua-remaja berpengaruh siginifikan dan positif terhadap 

agresivitas remaja,  menguatkan teori Bandura (2001), tentang reproduksi pesan 

agresi. Bandura (2001), menyatakan bahwa perilaku agresi dipelajari dari 

lingkungannya melalui proses peniruan. Remaja adalah individu pembelajar yang 

mampu menyerap komunikasi agresi yang berasal dari lingkungan keluarga, 

dengan ayah dan ibu sebagai role modelnya. Proses belajar tersebut direproduksi 

menjadi perilaku yang sama di masa mendatang.   

Kajian ini menemukan bahwa, semakin sering komunikasi konflik 

orangtua-remaja, yang dicirikan salah satunya oleh komunikasi kasar orangtua 
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secara fisik dan verbal, juga semakin ayah dan remaja menarik diri dari proses 

komunikasi, berhubungan dengan semakin tingginya frekuensi agresi remaja, 

agresi fisik dan verbal, kemarahan dan kekejaman remaja (Tabel 38). Penelitian 

ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin 

seseorang menarik diri dari pasangan komunikasinya, maka potensial 

menimbulkan hasil-hasil remaja menjadi semakin jelek (Caughlin dan Malis, 

2004; Luk et al. 2010; Moylan et al. 2011). Temuan ini juga menguatkan temuan 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sillars, Canary dan Tafoya (2004), Littlejohn 

dan Domenici (2007), juga Weiss dan Dehle (2013), yang menyatakan bahwa 

komunikasi yang cenderung menarik diri antar pasangan bukan merupakan 

komunikasi sehat karena sifatnya yang menyembunyikan konflik. Konflik yang 

disembunyikan cenderung menjadi besar dan menjadi potensi agresi (latent), dan 

suatu saat bisa meledak menjadi sesuatu yang  gawat di masa depan. 

Hasil Studi ini menyatakan bahwa remaja perempuan merasa keluarganya 

lebih hangat dibandingkan dengan remaja laki-laki. Remaja perempuan lebih 

sering menerima agresi verbal ibu dibandingkan dengan remaja laki-laki. Remaja 

laki-laki lebih sering mendapatkan agresi fisik dari ayah dibandingkan dengan 

remaja perempuan. Remaja laki-laki lebih sering mengabaikan atau menarik diri 

dari komunikasinya dengan ayah (Tabel 23).  Penelitian ini menguatkan 

pernyataan bahwa agresi seringkali terkait dengan proses interaksi keluarga 

(Anderson dan Umberson 2005; Lloyd 1999). Orangtua yang mengalami masalah 

dengan komunikasi interpersonalnya dengan anak (Cahn 1999), seringkali 

menggunakan hukuman fisik pada anak (Anderson dan Umberson 1999).   

Menurut Helgeson (2010), anak laki-laki cenderung mengembangkan 

kemampuan komunikasi fisiknya, sehingga tidak mengherankan ketika 

mengalami defisit komunikasi dengan anaknya, maka ayah menggunakan 

pendekatan hukuman fisik. Remaja dan orangtua yang tinggal dalam kohesivitas 

yang tidak hangat dan diliputi agresi juga akan cenderung memiliki kesempatan 

yang terbatas untuk mengekspresikan komunikasi dengan bebas antar anggota 

keluarga (Anderson dan Umberson 2005), sehingga tidak heran jika dalam studi 

ini ditemukan kohesivitas keluarga remaja laki-laki lebih rendah  daripada remaja 

perempuan.  Rendahnya kohesivitas keluarga remaja laki-laki berkontribusi pada 

komunikasi  menarik diri ayah-remaja ditemukan lebih tinggi daripada remaja 

perempuan.  Sementara laki-laki mengembangkan komunikasi fisik, perempuan 

mengembangkan komunikasi verbal lebih tinggi daripada laki-laki (Helgeson 

2012). Pernyataan tersebut,  sejalan dengan temuan Penelitian ini yang 

menyatakan bahwa remaja perempuan lebih sering mendapatkan komunikasi 

agresi verbal dari ibu dibandingkan remaja laki-laki.  Pada sisi lain, semakin 

rendahnya kohesivitas keluarga berhubungan dengan semakin tingginya 

agresivitas remaja. Temuan ini sejalan dengan temuan Shulman, Krenke dan 

Samet (2014) dan Galea (2010).  Juga sejalan dengan hasil temuan sebelumnya 

yang menyatakan bahwa kohesivitas keluarga menyebabkan remaja lebih terlibat 

dalam membangun komunikasi yang sehat atau tidak sehat antara orangtua dan 

remaja, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian secara konsisten (Patrick 

dan Maggs 2005; Snoek dan Rothblum 1979; Smetana et al. 2006;  Soenens et al. 

2006). Temuan ini juga sesuai dengan penelitian tentang faktor  yang berkaitan 

dengan agresivitas remaja yang berasal dari kohesivitas lingkungan keluarga 

(Cohen et al. 1989; Barnow dan Freyberger 2004). Semakin banyak konflik dan 
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semakin tidak kohesif lingkungan keluarga, berpengaruh pada semakin tingginya 

keyakinan agresivitas remaja  (Andreas dan Watson  2009). Memperkuat 

kohesivitas keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang melindungi remaja dari 

perilaku agresi (Lo´ pez et al. 2008).   

Salah satu penguatan terhadap agresi yang  didapatkan dari faktor 

eksternal didapatkan dari karakteristik sosial ekonomi dan gender, yang  memiliki 

pengaruh signifikan dan negatif pada agresivitas remaja (Tabel 38). Temuan ini 

sejalan dengan temuan sebelumnya tentang pengaruh gender dan agresivitas pada 

usia remaja (Helgeson, 2012; Estévez et al.  2012). Gender memang dipercaya 

sebagai salah satu faktor yang secara konsisten dapat memprediksikan agresi 

(Anderson dan Bushman 2002).  Hasil studi ini menyatakan bahwa stereotipi 

gender, yang dibangun pengaruhnya oleh keyakinan terhadap kuasa laki-laki,  

kuasa perempuan dan pembiaran agresi orangtua, telah berhasil diimitasi oleh 

remaja. Remaja laki-laki memiliki keyakinan bahwa kuasa laki-laki dapat 

dibenarkan sedangkan remaja perempuan memiliki keyakinan adanya pembiaran 

atau pembenaran agresi orangtua.  Semakin tinggi kuasa laki-laki, kuasa 

perempuan dan privilege agresi berpengaruh pada semakin tingginya agresivitas 

remaja.  Kuasa laki-laki dan perempuan ditemukan berhubungan dengan agresi 

fisik dan verbal remaja, perasaan kemarahan dan kekejaman remaja. Semakin 

tinggi kuasa laki-laki dan perempuan, semakin agresif secara fisik dan verbal 

remaja, semakin tinggi perasaan kemarahan dan kekejaman remaja.  Teori peran 

sosial dapat menjelaskan temuan ini. Teori peran sosial menyatakan bahwa anak-

anak cenderung melakukan proses mirroring yakni menyamakan perilakunya 

dengan perilaku ayah, ibu dan lingkungan sosialnya (Eagley 2004). Stereotipi 

gender dipelajari anak dari lingkungan sosialnya yang terdapat dalam norma-

norma sosial. Harapan dari norma sosial tersebut adalah adanya konformitas atau 

penyesuaian perilaku. Norma sosial akan menjadi sebuah bimbingan perilaku 

yang sebaiknya diikuti jika anak tidak ingin mendapatkan sangsi sosial (Eagley 

2004).  Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa norma sosial yang diturunkan 

menjadi stereotipi gender pada masyarakat --diwakili oleh kuasa laki-laki dan 

perempuan, privilege agresi-- suportif terhadap agresi. Teori lainnya yang dapat 

menjelaskan adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial menekankan pada 

proses modeling perilaku agresif yang didapatkan dari proses pengamatan (Archer 

2004).  Sedari kecil, remaja belajar dengan cara mengamati lingkungan sosialnya 

tentang kekuasaan dan privilege agresi yang melegitimasi agresi orangtua pada 

anak, sehingga remaja mempersepsikan bahwa penyerangan fisik dan verbal 

adalah hal yang dapat diterima di masyarakat. Anak laki-laki dan perempuan 

tumbuh menjadi remaja yang memiliki stereotipi gender yang yang sesuai 

(conformity) dengan norma masyarakat patriarkal. Tidak heran jika pada 

penelitian ini ditemukan pengaruh signifikan yang cukup kuat dari stereotipi 

gender pada agresivitas remaja. 

Remaja di perkotaan memiliki keyakinan bahwa agresi orangtua dapat 

dibenarkan lebih besar dibandingkan keyakinan remaja perdesaan.  Remaja 

perkotaan lebih sering melakukan agresi dibandingkan dengan remaja perdesaan. 

Remaja perkotaan lebih sering berkeinginan melakukan agresi fisik dibandingkan 

dengan remaja perdesaan,  sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa remaja perkotaan lebih berpeluang untuk melakukan agresi disebabkan 

oleh tingkat stres perkotaan yang tinggi (Smokowski et al. 2012). 
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Pendekatan pelaku berasal dari pengaruh internal remaja. Pendekatan 

pelaku melihat remaja (individu) sebagai pelaku yang memiliki niat, 

pemikiran/pertimbangan sebelumnya, dan serangkaian pengaturan diri (self-

regulation, yaitu evaluasi dan refleksi diri; Bandura 2001). Ada beberapa hal yang 

menandakan bahwa manusia adalah aktor dari tindakannya sendiri, yang pertama 

adalah adanya niat. Sebagai pelaku, semua tindakan manusia adalah tindakan 

yang disertai niat kesengajaan. Terlepas dari godaan maupun intimidasi. Remaja 

bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kedua, adalah adanya pertimbangan 

sebelumnya. Jika ada kalanya remaja  melakukan tindakan yang salah, maka di 

waktu mendatang ada ilmu pengetahuan yang termanifestasi ke dalam berbagai 

cara untuk menghindar perilaku yang sama juga memberi petunjuk harus 

mengambil sesuatu tindakan yang dianggap perlu.  Ketiga, adalah self-

reactiveness yang menempatkan pelaku sebagai aktor. Manusia adalah para 

perencana dan motivator sekaligus pengatur diri sendiri agar ada rencana aksi dan 

proses monitoring diri serta pengawasan diri melalui standar yang telah ditetapkan 

oleh dirinya sedniri. Terakhir adalah self-reflectiveness yaitu kemampuan remaja  

untuk memeriksa diri sendiri secara sadar atas tujuan-tujuan hidupnya (Bandura 

2001). Lingkungan memang memiliki pengaruh yang sangat besar pada 

agresivitas remaja, tetapi pelaku (aktor) yang melakukan tindakan agresi adalah 

remaja itu sendiri. Pendekatan pelaku melihat remaja sebagai pengambil 

keputusan untuk melakukan agresi, setelah melalui poses evaluasi diri. 

Agresivitas pada penelitian ini diukur dari lima indikator, frekuensi agresi, agresi 

nonverbal (fisik), agresi verbal, kemarahan, dan kekejaman (Gambar 16).  

Agresi nonverbal (fisik) berpengaruh terhadap agresivitas remaja 

menguatkan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa agresi fisik remaja 

telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh semua remaja pada masyarakat 

modern di manapun (Tremblay 2012). Pada rentang kehidupan manusia, remaja 

memiliki potensi melakukan agresi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan titik 

poin manapun (Tremblay 2012).  Jika dilihat dari hasil uji hubungan yang 

ditemukan bahwa komunikasi agresi fisik orangtua berhubungan dengan 

komunikasi agresi verbal orangtua (Tabel 35) menguatkan temuan  bahwa agresi 

fisik dan verbal biasanya dilakukan bersamaan dengan jenis agresi lainnya. Satu 

jenis agresi biasanya diikuti oleh tipe agresi lainnya (Binggeli et al. 2001; 

Brassard et al.  2000).  Komunikasi agresi verbal orangtua memengaruhi 

agresivitas remaja. Agresi verbal pada penelitian ini lebih banyak dialami oleh 

anak perempuan (Tabel 23)  menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya (Galea, 

2010; Idemudia dan Makhubela, 2011;  Kitzmann et al. 2003).  Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa kemarahan berpengaruh pada agresivitas remaja (Gambar 13)  

yang menguatkan pernyataan bahwa kemarahan adalah subset agresi (Anderson 

dan Bushman 2002). Kemarahan merupakan sebagai pengalaman afektif, mulai 

dari perasaan terganggu  sampai perasaan murka (Schulman dan Stromberg 2007).  

Menurut para ilmuwan, kemarahan berkaitan dengan agresi karena kemarahan 

merupakan penyebab agresi (Berkowitz 1993; Geen 2001).  Kemarahan 

menyebabkan agresi dengan lima alasan (Berkowitz, 2001). Pertama, kemarahan 

membuat orang tidak merasa  malu atau khawatir untuk melakukan agresi karena 

kemarahan memberikan pembenaran untuk melakukan agresi. Kedua, kemarahan 

memungkinkan seseorang untuk memelihara niat agresif dari waktu ke waktu, 

setiap ada peristiwa yang mirip, kemarahan itu muncul lagi, menjadi semakin 
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besar dan besar dan terkadang ambigu, berbeda dengan kejadian pertama.  Ketiga, 

kemarahan seperti halnya emosi lainnya,  dapat digunakan sebagai petunjuk yang 

menginformasikan penyebab, siapa yang bersalah, dan bagaimana cara merespon 

peristiwa lainnya yang tidak berhubungan dengan peristiwa kemarahan yang 

pertama.  Keempat, kemarahan memicu pengetahuan tentang pemikiran, skrip dan 

perilaku agresif  yang dapat digunakan untuk diinterpretasikan pada situasi sosial 

yang mirip dengan peristiwa kemarahan yang pertama dan cenderung untuk 

merespon berlebihan (Cohen et al. 1998). Kelima, kemarahan menyimpan dan 

menyediakan energi bagi perilaku agresif (Anderson dan Bushman 2002). 

Singkatnya, kemarahan merupakan ―kayu bakar‖ agresivitas.  

Pada penelitian ini, kekejaman ditemukan termanifestasikan ke dalam 

agresivitas remaja (Gambar 15) menguatkan pernyataan bahwa kekejaman 

merupakan subset agresi. Kekejaman dianggap sebagai sebuah perasaan impulsif, 

tidak dipikirkan, tidak direncanakan sebelumnya dan dikendalikan oleh 

kemarahan untuk menyakiti korbannya sebagai reaksi dari provokasi yang 

diterima seseorang (Anderson dan Bushman 2002). Menurut Smith dan Glazer 

(2004) kekejaman merupakan sebuah kecenderungan untuk memandang dunia 

dengan energi negatif dan sinis, selalu memiliki konstruksi pemikiran negatif, 

keinginan dan niat jahat juga kebencian  pada orang lain.  Remaja laki-laki lebih 

sering melakukan agresi dibandingkan dengan remaja perempuan (Tabel 35). 

Remaja laki-laki lebih sering berkeinginan melakukan agresi fisik (Tabel 35).   

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya tentang agresi dan agresi fisik 

yang memang lebih banyak dilakukan oleh anak dan remaja laki-laki (Tabel 33) 

dibandingkan dengan perempuan (Odgers dan Moretti 2002; Swaim et al. 2006). 

  

 

Pengaruh  Tidak Langsung yang Membangun  

Agresivitas Remaja dengan Menggunakan Kerangka Teori Ekologi 

Bronfenbrenner 

 

Bagian ini digunakan untuk mengungkapkan interaksi sistem ekologis 

yang memengaruhi agresi remaja. Interaksi sistem pada penelitian ini akan 

menggunakan kerangka teori ekologi Bronfenbrenner.  Teori ekologikal 

Bronfenbrenner dapat menjelaskan bagaimana anak berkembang di 

lingkungannya dan dapat menerangkan faktor resiko dan faktor proteksinya. 

Bronfenbrenner membagi lingkungan tersebut ke dalam lima level yang berbeda, 

yaitu sistem mikro, meso, ekso dan makro (Bronfenbrenner 1994).  Pada 

penelitian ini, hanya sistem meso dan makro yang relevan dibahas. 

Interaksi sistem mikro-meso adalah sistem yang terdekat dan langsung 

dengan remaja, berisi hubungan interaktif langsung remaja dengan lingkungannya. 

Salah satu sistem interaktif remaja yang berada pada level sistem meso adalah 

komunikasi konflik orangtua-remaja (Gambar 18). Jika dianalisis pengaruh 

karakteristik sosial ekonomi dan gender terhadap komunikasi konflik,  diketahui 

bahwa  ada pengaruh sistem mikro yaitu jenis kelamin, tempat tinggal dan 

pendapatan total keluarga terhadap komunikasi konflik orangtua -remaja. 

Kohesivitas keluarga juga memiliki pengaruh pada komunikasi konflik orangtua-

remaja. Semakin buruk kohesivitas keluarga, semakin dingin kohesivitas keluarga, 

semakin tinggi komunikasi konflik orangtua-remaja. Keterbukaan komunikasi 
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orangtua-remaja juga merupakan salah satu interaksi sistem mikro-meso. Pada 

penelitian ini ditemukan bahwa karakteristik sosial ekonomi, juga kohesivitas 

keluarga memiliki pengaruh yang signifikan pada keterbukaan komunikasi 

orangtua-remaja (Gambar 17).  

Baik keterbukaan komunikasi orangtua-remaja maupun komunikasi 

konflik remaja dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi dan gender, hal 

tersebut memperkuat temuan-temuan terdahulu yang menyatakan bahwa semakin 

rendah status sosial ekonomi keluarga berhubungan dengan komunikasi yang 

lebih buruk termasuk diantaranya praktek pendisiplinan yang lebih keras, 

kurangnya komunikasi orangtua-anak, dan adanya masalah-masalah 

perkembangan anak lainnya (Bradley dan Corwyn 2002; Elder et al. 1985; 

McLoyd 1998; Smetana et al. 2006). Laporan terdahulu juga menyatakan bahwa 

status sosial ekonomi yang rendah berhubungan dengan penggunaan agresi fisik 

orangtua pada anak sebagai salah satu praktek pendisiplinan (Dodge et al. 2006; 

Sampson dan Laub 2001).  

Keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah ditandai dengan 

perilaku komunikasi konflik orangtua-remaja yang saling menarik 

diri/mengabaikan (Brendan dan Chen 2006), sehingga tampaknya harmonis dan 

konflik tidak terlihat, tetapi tetap menjadi faktor laten dalam komunikasi keluarga.  

Keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi memiliki gaya berkomunikasi 

konflik yang lebih terbuka  antara orangtua-remaja, lebih mudah marah dan lebih 

menuntut dibandingkan dengan keluarga yang memiliki status sosial ekonomi 

yang rendah. Akibatnya, remaja yang berasal dari keluarga dengan status sosial 

ekonomi yang tinggi mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi perbedaan dan 

lebih responsif pada emosi negatif yang dimiliki remaja, sehingga orangtua dapat 

membantu remaja beradaptasi dengan lebih baik secara sosial, emosional dan fisik 

pada perubahan-perubahan yang dialami remaja dalam tahap perkembangannya 

(Chen dan Berdan 2006). Sebagaimana diketahui masa remaja ditandai oleh lebih 

banyaknya konflik orangtua-remaja dan hubungan orangtua-remaja menjadi 

kurang hangat dibandingkan dengan masa anak-anak (Paikoff dan Brooksgunn 

1991).  Kohesivitas keluarga memiliki pengaruh pada komunikasi keluarga karena 

kohesivitas keluarga berhubungan dengan tingkat kepuasan hubungan dan 

stabilitas serta kualitas hubungan antara orangtua-anak juga berpengaruh pada 

hasil-hasil perkembangan anak secara umum (Conger et al. 2010). Hasil-hasil 

perkembangan yang dimaksud berkaitan dengan kesehatan, kognisi, dan 

sosioemosional yang diduga berasal dari ketiadaan akses sumber daya sosial dan 

material yang dapat meningkatkan stres keluarga  (Bradley dan Corwyn  2002).  

Interaksi sistem mikro-makro, adalah interaksi antara sistem anak dengan 

sistem sosial budaya. Interaksi sistem mikro-makro ada pada karakteristik sosial 

ekonomi dan gender yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap 

stereotipi gender. Artinya ada pengaruh jenis kelamin, tempat tinggal dan 

pendapatan total keluarga terhadap stererotipi gender (Gambar 19).  Penelitian ini 

menguatkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi, 

seperti status pekerjaan merupakan rute laki-laki mendapatkan kecenderungan 

agresif  (Eagly  1987).  Rute tersebut biasanya terjadi  jika status pekerjaan laki-

laki dan tingkat pendapatannya lebih tinggi daripada perempuan dalam satu 

keluarga (Archer dan Lloyd 2002).  Tingginya status sosial ekonomi laki-laki 

berhubungan dengan agresi laki-laki pada perempuan di rumah karena status laki-
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laki yang lebih tinggi, memengaruhi perilaku laki-laki, walaupun tidak selalu 

berakhir dengan agresi fisik, tetapi dapat juga berbentuk agresi verbal dan agresi 

tidak langsung (Archer 2004). Pada budaya patriarki, kepala rumah tangga yang 

memiliki kekuatan hukum dan kekuasaan ekonomi adalah ayah sebagai laki-laki 

pertama (Graham-Bermann dan Brescoll 2000).  Jika dikaitkan dengan anak, 

keyakinan stereotipi gender  disosialisasikan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya.  Anak-anak cenderung mengambil perilaku yang sedikit resikonya 

dengan menyesuaikan keyakinan dan perilaku gendernya pada nilai dan harapan 

gender masyarakat (Eagley 2004).  

Sejalan dengan itu, keterbukaan komunikasi orangtua-remaja, memiliki 

pengaruh signifikan negatif pada stereotipi gender. Semakin rendah keterbukaan 

komunikasi orangtua-remaja, semakin tinggi persepsi stereotipi gendernya.  

Keterbukaan komunikasi orangtua-remaja, salah satunya memiliki konstruk self 

disclosure (Stattin dan Kerr 2000).  Self disclosure adalah segala macam 

informasi tentang diri remaja yang dikomunikasikan secara verbal dari remaja 

kepada orangtua begitupun sebaliknya (Tokic dan Pecnic 2011).  Konten 

informasi dari self disclosure mungkin saja berisi informasi yang sangat sensitif 

(Greene et al. 2006), self disclosure sangat penting agar orangtua mengetahui 

informasi tentang anak remajanya secara sukarela dari remaja itu sendiri, sehingga  

jika ada dampak buruk dari lingkungan pertemanan dan penggunaan obat 

terlarang, orangtua dapat mengantisipasinya (Stattin dan Kerr 2000). Adanya 

pengaruh signifikan komunikasi keterbukaan terhadap stereotipi gender remaja 

dapat dimaknai sebagai sebuah proses keberhasilan proses stereotyping gender 

pada remaja (Eagley 2004). Remaja merasa tidak siap untuk berbagi informasi 

dengan orangtua secara sukarela karena adanya keyakinan terhadap stereotipi 

gender yang akan merugikan remaja jika seandainya remaja melakukan self 

disclosure pada orangtua. Sebagaimana telah diungkapkan stereotipi gender 

dalam penelitian ini diwakili oleh kuasa laki-laki, kuasa perempuan dan 

pembiaran (privilege) agresi orangtua. Keyakinan remaja terhadap kuasa laki-laki 

(ayah), kuasa perempuan (ibu) dan adanya privilege agresi orangtua membuat 

remaja menilai bahwa  orangtua akan marah menerima sesuatu informasi tertentu 

sehingga remaja tidak akan membagi informasi tersebut (Tokic dan Pecnic 2011).     

Pada penelitian ini komunikasi konflik orangtua-remaja berpengaruh 

signifikan dan positif pada stereotipi gender. Semakin tinggi komunikasi konflik 

remaja-orangtua, semakin tinggi persepsi stereotipi gendernya. Komunikasi 

konflik orangtua-remaja memiliki indikator agresi verbal dan fisik orangtua-

remaja, dan komunikasi saling menarik diri orangtua remaja. Dengan 

menggunakan asumsi yang sama dengan keterbukaan komunikasi orangtua-

remaja,  penelitian ini menguatkan laporan bahwa semakin tinggi komunikasi 

konflik orangtua-remaja akan semakin menguatkan keyakinan stereotipi 

gendernya. Remaja akan menganggap agresi verbal dan fisik orangtua-remaja 

sebagai suatu hal yang dapat diterima (Graham- Bermann dan Brescoll, 2000).   

 

 

Implikasi teoritis 

 

Penelitian ini melihat rute agresivitas remaja yang berasal dari komunikasi 

keluarga dan stereotipi gender keluarga. Akan tetapi, karena penelitian ini 
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menggali  rute agresivitas remaja, unit analisis pada penelitian ini adalah dari sisi 

remaja sebagai korban maupun pelaku agresi, sehingga tidak memungkinkan 

untuk menggali pandangan dari sisi anggota keluarga yang lain, seperti ayah dan 

ibu. Penelitian selanjutnya dapat mengambil peluang untuk meneliti agresivitas 

remaja dari kacamata yang lebih interaktif.  

Penelitian ini memiliki keunggulan mampu menganalisis pengaruh 

lingkungan sekaligus strategi untuk mengurangi/mencegah agresivitas remaja 

yang berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini tidak didesain untuk mencari 

tahu pengaruh lingkungan terhadap agresivitas remaja dengan intervening 

keyakinan internal anak untuk menolak agresivitas (efikasi diri). Efikasi diri 

merupakan efek dari reproduksi pesan agresi, melalui proses modeling 

komunikasi yang terjadi dalam keluarga, seperti keterbukaan dan komunikasi 

konflik dalam keluarga. Keterbukaan dan komunikasi konflik orangtua-remaja 

bukanlah merupakan sesuatu yang acak, tetapi memiliki pola-pola tertentu yang 

dapat dipelajari.  Kajian efikasi diri yang dikaitkan dengan proses-proses 

komunikasi dalam keluarga menjadi penting untuk dilakukan.  

Penelitian selanjutnya dapat mengambil peluang untuk menggali kesadaran 

penolakan kolektif dalam bentuk efikasi komunitas. Pada banyak penelitian, 

ditunjukkan bahwa, walaupun efikasi diri untuk menolak agresi tinggi, akan tetapi 

remaja sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan sebaya, sehingga 

efikasi komunitas menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk 

menekan agresivitas remaja.  

Pentingnya penelitian selanjutnya tentang pengaktifan saksi agresi. Definisi 

agresi hanya mencakup niat untuk menyakiti dari sisi pelaku, dan perasaan 

tersakiti bagi si korban.  Baik niat ataupun perasaan tersakiti sulit untuk 

dibuktikan, karenanya diperlukan pengaktifan orang-orang sekitar untuk peduli 

dan berempati sebagai saksi.  Anak dan remaja rentan untuk menjadi korban 

agresi tetapi juga pada saat yang bersamaan berpotensi menjadi pelaku agresi. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya melihat komunikasi  yang terjadi 

pada lingkungan keluarga, padahal lingkungan pertemanan remaja memiliki 

peranan yang juga besar seiring dengan bertambahnya otonomi remaja. Penelitian 

selanjutnya dapat mengambil peluang ini. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Beberapa simpulan dari penelitian ini adalah, rata-rata pendidikan ayah dan 

ibu adalah lulus Sekolah Menegah Pertama (SMP). Rata-rata pendapatan keluarga 

adalah 3 juta rupiah per bulan. Remaja merasa kohesivitas keluarganya tinggi dan 

cukup terbuka komunikasinya dengan orangtua. Akan tetapi, remaja dan orangtua 

seringkali mengabaikan proses komunikasi dengan cara menarik diri. Remaja 

masih sering mendapat agresi verbal dan nonverbal dari orangtua dalam kurun 

waktu setahun ini. Secara umum, remaja memiliki keyakinan yang cukup untuk 

menganggap laki-laki sebagai raja di rumah, mengambil keputusan besar di rumah, 

yang menunjukkan kuasa laki-laki. Akan tetapi remaja juga ditemukan memiliki 
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keyakinan yang cukup untuk menganggap perempuan adalah ratu di istananya, 

perempuan membuat banyak keputusan besar di rumah, dan kata-kata perempuan 

tidak terbantahkan yang menunjukkan kuasa perempuan. Hanya sebagian kecil 

remaja memiliki keyakinan untuk menganggap ayah dan ibu dapat memukul anak 

kapanpun diinginkan yang menunjukkan pembiaran (privilege) agresi.  Remaja 

ditemukan seringkali melakukan agresi pada orang lain. Remaja laki-laki cukup 

memiliki kemampuan untuk melakukan agresi non verbal (fisik).  

Agresi  verbal  orangtua-remaja  memiliki  makna  yang  sama  dengan  

agresi verbal orangtua-remaja yang terjadi di banyak negara di dunia.  Penelitian 

ini menguatkan riset yang menyimpulkan bahwa ayah dan ibu memperlakukan 

remaja laki-laki dan perempuan secara berbeda. Dilihat dari jumlah kata yang 

menyakitkan yang bersumber dari ayah, dapat disimpulkan bahwa ayah lebih 

sering berinteraksi dengan remaja laki-laki dibandingkan dengan remaja 

perempuan. Ibu lebih banyak memberikan kata menyakitkan dibandingkan 

dengan ayah, baik kepada remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Baik 

Remaja laki-laki maupun perempuan menerima frasa menyakitkan dari orangtua 

paling banyak berada pada kategori kata merendahkan/mempermalukan 

(contohnya: ―Pemalas‖, ―Goblok/Bodoh,‖ Anak tak berguna!‖, ―Gak perhatian‖, 

―Gak mau bantu‖, ―Gak tau diri‖). Penelitian ini menemukan bahwa 

mempermalukan dan merendahkan adalah tipe agresi verbal yang paling umum 

ditemukan di Indonesia. Remaja mengatakan bahwa agresi verbal yang dialami di 

rumah biasanya muncul dari konflik yang disebabkan oleh perilaku pulang malam, 

jarang di rumah, main terus, tidak pernah belajar, sulit diminta untuk shalat, sulit 

diminta untuk mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan, malas mengerjakan 

perintah orangtua dan masalah pergaulan. Semakin banyak konflik yang terjadi 

antara orangtua-remaja mengakibatkan semakin banyaknya kata-kata 

menyakitkan orangtua kepada remaja  

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis kognisi sosial Bandura yang 

menekankan proses modeling perilaku, yaitu reproduksi pesan agresi yang berasal 

dari lingkungan eksternal maupun internal. Penelitian ini  menemukan komunikasi 

konflik orangtua-remaja dan keyakinan stereotipi gender merupakan pengaruh 

eksternal terbesar yang mempengaruhi agresivitas remaja. Pengaruh lingkungan 

keluarga sangat besar terhadap agresivitas remaja. Remaja melakukan proses 

modeling perilaku, baik dari sumber eksternal maupun internal. Proses modeling 

dari sumber eksternal dapat dilihat dari keberhasilan remaja meneladani 

(modeling) komunikasi agresi verbal dan nonverbal orangtua. Remaja dan 

orangtua  cenderung saling mengabaikan komunikasi. Remaja juga mempelajari 

agresivitas dari keyakinan stereotipi gender dengan melakukan proses mirroring, 

yaitu menyamakan perilaku remaja dengan nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan norma yang menisbatkan 

orangtua pada posisi kekuasaan atas anak, kuasa laki-laki, dan kuasa perempuan 

merupakan budaya yang mendukung agresivitas remaja.  

Sumber internal agresi pada penelitian ini diukur dari frekuensi agresi, 

agresi verbal/nonverbal, kemarahan, dan kekejaman. Meskipun pada faktanya 

lingkungan keluarga dan norma budaya memiliki pengaruh yang sangat besar 

pada agresivitas remaja, pembuat keputusan untuk melakukan  agresi ada pada 

sumber internal diri remaja, setelah melalui tahap evaluasi diri.  Penelitian ini 

menunjukkan bahwa remaja adalah pelaku perilaku agresi meskipun remaja telah 
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melakukan proses evaluasi diri. Penelitian ini dapat menunjukkan rute agresi, 

yaitu perubahan posisi remaja dari korban menjadi pelaku agresi. Penelitian ini 

menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa remaja, 

rentan menjadi korban agresi, namun juga berpotensi menjadi pelaku. Remaja 

perkotaan dan remaja laki-laki ditemukan lebih sering melakukan agresi dan lebih 

termotivasi untuk melakukan agresi fisik dibandingkan  remaja di perdesaan. 

Remaja perkotaan juga meyakini bahwa kuasa laki-laki adalah sesuatu yang 

sewajarnya ada di masyarakat dan bahwa agresi orangtua kepada anak adalah hal 

yang wajar terjadi. Remaja perempuan lebih sering dikasari secara verbal dari ibu 

dibandingkan remaja laki-laki, sedangkan remaja laki-laki lebih sering dikasari 

fisik oleh ayah. Remaja perempuan memiliki kohesivitas keluarga yang lebih 

kohesif dibandingkan dengan remaja laki-laki. Remaja laki-laki dan ayahnya 

ditemukan lebih sering mengabaikan komunikasi dengan cara menarik diri dalam 

proses komunikasi dibadingkan dengan remaja perempuan.  

Interaksi sistem remaja yang berada di level sistem meso adalah 

komunikasi konflik orangtua-remaja. Analisis pengaruh karakteristik sosial 

ekonomi dan gender terhadap komunikasi konflik menyatakan adanya pengaruh 

sistem mikro remaja yaitu jenis kelamin, tempat tinggal dan pendapatan total 

keluarga terhadap komunikasi konflik orangtua-remaja. Begitu juga dengan 

kohesivitas keluarga yang memiliki pengaruh pada komunikasi konflik orangtua-

remaja. Interaksi sistem remaja lainnya adalah antara sistem mikro-makro. Ada 

pengaruh jenis kelamin, tempat tinggal dan pendapatan total keluarga terhadap 

stererotipi gender.  

 

 

Saran 

 

Perlunya modifikasi lingkungan eksternal dengan cara perluasan pelatihan 

komunikasi dan pengasuhan, tidak saja di level anak yang lebih kecil, akan tetapi 

juga di level usia yang lebih tinggi (remaja). Pelatihan pengasuhan dan 

komunikasi bagi orangtua diperlukan karena biasanya pelatihan sejenis hanya 

menyentuh anak dengan usia di bawahnya, padahal pengasuhan remaja, memiliki 

karakteristik dan kekhasan yang berbeda dengan pengasuhan anak di usia non 

remaja, sehingga pelatihan pengasuhan bagi orangtua remaja menjadi sangat 

krusial dilakukan. Beberapa saran yang menjadi harapan remaja yang 

diungkapkan remaja pada Peneliti saat diskusi kelompok, adalah agar orangtua 

mau berkomunikasi dua arah dengan anaknya, orangtua jangan terlalu banyak 

menekan dan melarang remaja, orangtua harus menghargai remaja, orangtua harus 

mengingat bahwa kata buruk dapat menjadi do‘a, orangtua juga sebaiknya 

menggantikan kata-kata menyakitkan  dengan kata-kata positif.   

Perlunya keterlibatan ayah dalam proses komunikasi dengan remaja, salah 

satunya dapat ditempuh  dengan menciptakan waktu-waktu interaktif bersama 

pada akhir minggu antara ayah-remaja. Kegiatan seperti makan bersama, olahraga 

dan rekreasi dapat dipertimbangkan sebagai upaya mendekatkan ayah-remaja. 

Sangat penting untuk ayah dan ibu mengajak remaja, baik laki-laki dan 

perempuan  untuk berdialog tanpa agresi di dalam rumah. Jika ayah sedang 

mengembangkan pola-pola permainan yang menitikberatkan pada permainan fisik, 

dapat dicoba untuk membicarakan tentang performa permainan pada saat 
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permainan usai, sehingga anak laki-laki juga terlatih untuk menyalurkan pendapat 

dan emosinya dalam bentuk verbal. Dengan demikian diharapkan agar agresi fisik 

remaja laki-laki dapat dihindarkan.  

Perlunya upaya untuk mendorong orangtua agar dapat berfungsi sebagai 

panutan (role model) yang baik bagi anak. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui 

berbagai kegiatan pengasuhan positif yang responsif gender dan pelatihan 

komunikasi yang diselenggarakan pada level komunitas.  Pelatihan tersebut juga 

sekaligus dapat ditujukan untuk memperkuat kohesivitas keluarga, melakukan 

resolusi konflik antara orangtua-remaja, juga mendorong orangtua agar tidak 

membedakan gender anak dalam interaksi orangtua-remaja.  Perlu ada  upaya 

untuk  mencari panutan  bersama bagi orangtua dan remaja juga sosialisasi 

panutan bersama dalam kurikulum sekolah. Panutan bersama ini akan dapat 

memberikan tuntunan praktis tentang bagaimana orangtua mengembangkan 

pengasuhan dan komunikasi positif  dengan anaknya. Panutan bersama juga 

dibutuhkan bagi para anak, terutama untuk memberikan pedoman dan tuntunan 

praktis bagi pengembangan nilai dan kebiasaan baik. Sebagai contohnya di Jepang, 

ketika terjadi krisis panutan, Pemerintah Jepang saat itu, mendirikan patung 

Ninomiya Sontoku, sebagai simbol kerja keras pada setiap halaman sekolah dasar 

di Jepang (Ong 2017). Ninomiya Sontoku adalah seorang petani yang suka 

membaca dan mengembangkan ratusan desa di sekitarnya. Patung Ninomiya 

Sontoku adalah simbol role model kerja keras bagi masyarakat Jepang. Selain itu, 

Pemerintah Jepang juga mencantumkan tulisan-tulisan tentang panutan-panutan 

yang harus dicontoh dalam buku pelajaran di sekolah-sekolah (Ong 2017). 

Panutan bersama yang saat ini sangat berpengaruh adalah panutan yang berasal 

dari sosial media, karena hamppir semua kalangan masyarakat adalah pengguna 

sosial media. Sangat penting untuk mengajak semua kalangan, termasuk panutan 

sosial media untuk bersama mengampanyekan pesan-pesan keluarga, pesan 

kebaikan dan pesan anti agresi. 

Perlu adanya kampanye-kampanye di tingkat kota dan kabupaten tentang 

komunikasi positif.  Kampanye ini dapat berupa sosialisasi komunikasi positif 

melalui artikel-artikel koran dan media online. Konten kampanye tersebut dapat 

dibuat sangat praktis, ringkas dan dapat langsung dilaksanakan.  Misalnya tentang 

etiket/pedoman berbicara pada orangtua dan etiket/pedoman berbicara pada 

remaja. Pada tingkat orangtua dan remaja, dapat digunakan pendekatan sosialisasi 

yang sangat praktis, seperti banner, spanduk, selebaran yang berisikan gambar-

gambar komunikasi praktis keseharian (do‟s and don‟t graphic list). 

Perlu adanya penerjemahan hasil-hasil penelitian komunikasi keluarga ke 

dalam budaya-budaya populer, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. 

Penulisan ulang diperlukan karena tidak semua orangtua dan remaja dapat 

mengakses jurnal ilmiah dan dapat memahami pesan-pesan tersebut. Penulisan 

ulang dapat dilakukan ke dalam bentuk cerita pendek, atau tulisan populer lain 

dengan menggunakan media-media yang mudah diakses oleh orangtua dan remaja.  
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Lampiran 1 Kuesioner penelitian 

A. Berdasarkan pengalaman Adik, dalam keluarga Adik, bagaimana hal-hal di 

bawah ini berlaku (beri tanda √ pada jawaban yang paling cocok) 

 

Pernyataan 

Tidak 

pernah 

terjadi 

Hampir 

tidak 

pernah 

Kadang-

kadang 

terjadi 

Sering 

terjadi 

Hampir 

selalu 

terjadi 

Keluarga Saya saling tolong 

menolong dan sangat membantu 

     

Di rumah, kami sepertinya 

menghabiskan waktu tanpa interaksi 

bersama. 

     

Kami melakukan yang terbaik yang 

kami bisa lakukan ketika berada di 

rumah 

     

Ada perasaan kebersamaan dalam 

keluarga 

     

Kami jarang melakukan sesuatu 

tugas kerumahtanggaan (seperti 

mencuci, masak) dengan sukarela di 

rumah. 

     

Seluruh anggota keluarga saling 

mengisi kekosongan di rumah 

     

Hanya ada sedikit semangat 

kekeluargaan dalam keluarga Kami 

     

Kami sekeluarga sangat cocok satu 

sama lain 

     

Ada banyak waktu dan perhatian 

untuk setiap orang dalam keluarga 

Kami 

     

 

B. Berdasarkan pengalaman Adik, bagaimana hal-hal di bawah ini berlaku 

(beri tanda √ pada jawaban yang paling cocok): 

Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Ragu-

ragu 
Setuju 

Sangat 

setuju 

Saya dapat menyatakan pendapat saya 

pada ibu tanpa merasa terbebani atau 

malu 

     

Kadang-kadang Saya merasa kesulitan 

mempercayai semua yang dikatakan Ibu  

     

Ibu Saya adalah pendengar yang baik      

Kadang-kadang Saya merasa takut untuk 

meminta sesuatu yang saya inginkan 

pada Ibu 

     

Ibu saya memiliki kebiasaan untuk 

membicarakan sesuatu yang Saya pikir 

seharusnya tidak perlu dibicarakan 
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Lanjutan Tabel Lampiran 1B 
 

Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Ragu-

ragu 
Setuju 

Sangat 

setuju 

Ibu Saya dapat mengetahui perasaan 

Saya tanpa bertanya 

     

Saya sangat puas dengan pembicaraan 

bersama antara Saya dan Ibu 

 

     

Jika Saya sedang dalam masalah, Saya 

bisa mengatakannya pada Ibu 

 

     

Saya dapat secara terbuka menunjukkan 

perasaan sayang Saya pada Ibu  

     

Ketika Kami (Ibu dan Saya) memiliki 

masalah, Saya lebih sering diam 

     

Saya berhati-hati dengan apa yang Saya 

katakan pada Ibu  

     

Ketika berbicara dengan Ibu, Saya 

memiliki kecenderungan untuk 

mengatakan sesuatu hal yang lebih baik 

tidak diungkapkan 

     

Ketika Saya bertanya, Saya mendapatkan 

jawaban yang jujur dari Ibu Saya 

     

Ibu Saya mencoba untuk mengerti sudut 

pandang Saya 

     

Ada beberapa topik yang Saya hindari 

untuk didiskusikan bersama Ibu 

     

Saya merasa mudah untuk 

mendiskusikan masalah Saya dengan Ibu  

     

Sangat mudah bagi Saya untuk 

mengekspresikan semua perasaan sayang 

Saya yang sebenarnya pada Ibu 

     

Ibu Saya mengganggu Saya      

Ketika marah, ibu Saya menghina Saya      

Saya berpikir bahwa Saya tidak bisa 

mengatakan bagaimana perasaan Saya 

yang sesungguhnya tentang sesuatu hal 

pada Ibu 
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C. Berdasarkan pengalaman Adik, bagaimana hal-hal di bawah ini berlaku 

(beri tanda √ pada jawaban yang paling cocok) 

Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Ragu-

ragu 
Setuju 

Sangat 

setuju 

Saya dapat menyatakan pendapat saya 

pada Ayah  tanpa merasa terbebani atau 

malu 

     

Kadang-kadang Saya merasa kesulitan 

mempercayai semua yang dikatakan 

Ayah  

     

Ayah Saya adalah pendengar yang baik      

Kadang-kadang Saya merasa takut untuk 

meminta sesuatu yang saya inginkan 

pada Ayah 

     

Ayah saya memiliki kebiasaan untuk 

membicarakan sesuatu yang Saya pikir 

seharusnya tidak perlu dibicarakan 

     

Ayah Saya dapat mengetahui perasaan 

Saya tanpa bertanya 

     

Saya sangat puas dengan pembicaraan 

bersama antara Saya dan Ayah 

     

Jika Saya sedang dalam masalah, Saya 

bisa mengatakannya pada Ayah 

     

Saya dapat secara terbuka menunjukkan 

perasaan sayang Saya pada Ayah  

     

Ketika Kami (Ayah dan Saya) memiliki 

masalah, Saya lebih sering diam 

     

Saya berhati-hati dengan apa yang Saya 

katakan pada Ayah  

     

Ketika berbicara dengan Ayah, Saya 

memiliki kecenderungan untuk 

mengatakan sesuatu hal yang lebih baik 

tidak diungkapkan 

     

Ketika Saya bertanya, Saya mendapatkan 

jawaban yang jujur dari Ayah Saya 

     

Ayah Saya mencoba untuk mengerti 

sudut pandang Saya 

     

Ada beberapa topik yang Saya hindari 

untuk didiskusikan bersama Ayah 

     

Saya merasa mudah untuk 

mendiskusikan masalah Saya dengan 

Ayah  

     

Sangat mudah bagi Saya untuk 

mengekspresikan semua perasaan sayang 

Saya yang sebenarnya pada Ayah 

     

Ayah Saya mengganggu Saya      
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Lanjutan Tabel Lampiran 1C 
 

Pernyataan 

Sangat 

tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Ragu-

ragu 
Setuju 

Sangat 

setuju 

Ketika marah, Ayah Saya menghina Saya      

Saya berpikir bahwa Saya tidak bisa 

mengatakan bagaimana perasaan Saya 

yang sesungguhnya tentang sesuatu hal 

pada Ayah 

     

 

 

D. Bayangkan Adik berada dalam situasi diskusi dengan Ayah dan Ibu. 

Misalnya Adik baru saja menerima raport sekolah, ternyata ada beberapa 

nilai yang tidak sesuai dengan harapan Ayah dan Ibumu. Dari Skala 1 

(sangat tidak mungkin) hingga 9 (Sangat mungkin), dimanakah skor 

masing-masing pernyataan di bawah ini. Beri lingkaran pada masing-masing 

skala pernyataan. 

Pernyataan Skala 

Ketika ada permasalahan, hal apa yang paling mungkin 

terjadi: 

Saya dan Ayah menghindari untuk berdiskusi tentang 

masalah yang bersangkutan. 

1   2    3    4    5    6    7    8    9 

Setelah terjadinya diskusi 

Kedua belah pihak (Saya dan Ayah) menarik diri dari 

diskusi 

1   2    3    4    5    6    7    8    9 

Tidak ada satupun pihak (Saya dan Ayah) yang mau 

mengalah setelah terjadinya diskusi. 
1   2    3    4    5    6    7    8    9 

Ketika ada permasalahan, hal apa yang paling mungkin 

terjadi: 

Saya dan Ibu menghindari untuk berdiskusi tentang 

masalah yang bersangkutan. 

1   2    3    4    5    6    7    8    9 

Setelah terjadinya diskusi 

Kedua belah pihak (Saya dan Ibu) menarik diri dari 

diskusi 

1   2    3    4    5    6    7    8    9 

Tidak ada satupun pihak (Saya dan Ibu) yang mau 

mengalah setelah terjadinya diskusi. 
1   2    3    4    5    6    7    8    9 
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E. Dalam kurun waktu setahun belakangan ini, berapa kali Adik mengalami 

peristiwa di bawah ini (beri tanda √ pada jawaban yang paling cocok) 

 

Pernyataan 
Tidak 

pernah 
Sekali 

Dua 

kali 

3-5 

kali 

6-10 

kali 

11-20 

kali 

Lebih 

dari 20 

kali 

Penghinaan dari Ayah        

Sumpah serapah (misalnya 

goblok, anjing, dll) dari Ayah 
       

Bentakan dari Ayah        

Ayah menakut-nakuti Saya        

Pengacuhan atau penolakan 

berbicara dari Ayah 
       

Ayah membanding-

bandingkan Saya (misalnya 

dengan Saudara atau teman 

atau kenalan) 

       

Ayah menghentak-hentakan 

kaki 
       

Ayah meninggalkan ruangan 

dan atau rumah jika marah. 
       

Ayah mengatakan sesuatu 

yang menyakitkan. 
       

Ayah mengancam akan 

memukul atau melempar 

sesuatu pada Saya 

       

Ayah memukul bagian bawah 

badan dengan tangan kosong 
       

Ayah menampar muka atau 

tangan atau kaki 
       

Ayah memukul dengan sabuk 

atau tongkat 
       

Ayah mencubit muka        

Ayah menendang Saya        

Ayah meninju Saya        

Ayah melemparkan barang ke 

arah Saya atau orang lain di 

rumah 

       

Ayah mencekik Saya        

Ayah membakar Saya        

Ayah mengancam dengan 

senjata tajam ke arah Saya 
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F. Dalam kurun waktu setahun belakangan ini, berapa kali Adik mengalami 

peristiwa di bawah ini (beri tanda √ pada jawaban yang paling cocok) 

 

Pernyataan 
Tidak 

pernah 
Sekali 

Dua 

kali 

3-5 

kali 

6-10 

kali 

11-20 

kali 

Lebih 

dari 20 

kali 

Penghinaan dari Ibu        

Sumpah serapah (misalnya 

goblok, anjing, dll) dari Ibu 
       

Bentakan dari Ibu        

Ibu menakut-nakuti Saya        

Pengacuhan atau penolakan 

berbicara dari Ibu 
       

Ibu membanding-bandingkan 

Saya (misalnya dengan Saudara 

atau teman atau kenalan) 

       

Ibu menghentak-hentakan kaki        

Ibu meninggalkan ruangan dan 

atau rumah jika marah. 
       

Ibu mengatakan sesuatu yang 

menyakitkan. 
       

Ibu mengancam akan memukul 

atau melempar sesuatu pada Saya 
       

Ibu memukul bagian bawah 

badan dengan tangan kosong 
       

Ibu menampar muka atau tangan 

atau kaki 
       

Ibu memukul dengan sabuk atau 

tongkat 
       

Ibu mencubit muka        

Ibu menendang Saya        

Ibu meninju Saya        

Ibu melemparkan barang ke arah 

Saya atau orang lain di rumah 
       

Ibu mencekik Saya        

Ibu membakar Saya        

Ibu mengancam dengan senjata 

tajam ke arah Saya 
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G. Berdasarkan pengalaman Adik di rumah, dari skala 1 (sangat tidak 

mungkin) hingga 7 (Sangat mungkin) dimanakah skor masing-masing 

pernyataan di bawah ini. Beri lingkaran pada masing-masing skala 

pernyataan. 

Pernyataan Skala 

Laki-laki adalah raja di rumahnya 1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki membuat banyak keputusan besar di rumah 1   2    3     4     5     6     7 

Kata-kata laki-laki di rumah tidak terbantahkan 1   2    3     4     5     6     7 

Perempuan dan anak adalah milik laki-laki 1   2    3     4     5     6     7 

Perempuan menikah adalah milik laki-laki 1   2    3     4     5     6     7 

Anak-anak adalah milik Ayah 1   2    3     4     5     6     7 

Benda-benda di rumah adalah milik laki-laki 1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki dapat memukul isterinya 1   2    3     4     5     6     7 

Tidak dapat dibenarkan jika tidak ada laki-laki dalam sebuah 

rumah 
1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki harus bekerja/perempuan di rumah 1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki harus berpenghasilan lebih dari perempuan 1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki seharusnya lebih tua dari perempuan 1   2    3     4     5     6     7 

Jika ada kasus keluarga, polisi tidak bisa mengatakan pada 

ayah apa yang harus dilakukannya 
1   2    3     4     5     6     7 

Jika ada kasus kekerasan keluarga, anak tidak seharusnya 

berbicara pada polisi 
1   2    3     4     5     6     7 

Perempuan adalah ratu di istananya 1   2    3     4     5     6     7 

Perempuan membuat banyak keputusan besar di rumah 1   2   3     4     5     6     7 

Kata-kata perempuan  di rumah tidak terbantahkan  1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki dan anak adalah milik perempuan 1   2    3     4     5     6     7 

Laki-laki menikah adalah milik isterinya 1   2    3     4     5     6     7 

Anak-anak adalah milik ibu 1   2    3     4     5     6     7 

Benda-benda di rumah adalah milik perempuan 1   2    3     4     5     6     7 

Perempuan harus memiliki penghasilan lebih tinggi daripada 

laki-laki 
1   2    3     4     5     6     7 

Memukul adalah bagian dari peran Ibu 1   2    3     4     5     6     7 

Ayah dapat memukul anak kapanpun dia inginkan 1   2    3     4     5     6     7 

Ibu dapat memukul anak kapanpun dia inginkan 1   2    3     4     5     6     7 

Suami dapat memukul isteri 1   2    3     4     5     6     7 

Isteri dapat memukul suami 1   2    3     4     5     6     7 

Ayah harus memukul anak 1   2    3     4     5     6     7 

Ibu harus memukul anak 1   2    3     4     5     6     7 
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H. Beri tanda √ pada jawaban yang paling cocok, dalam kurun waktu tujuh hari 

yang lalu, berapa kali Adik melakukan hal-hal di bawah ini. 

 

Pernyataan 
0 

kali 

1 

kali 

2 

kali 

3 

kali 

4 

kali 

5 

kali 

≥6 

kali 

Saya menghina anak lain untuk membuatnya 

marah 

       

Sangat mudah untuk Saya marah pada orang 

lain 

       

Saya akan menyerang balik orang yang telah 

menyerang Saya terlebih dahulu 

       

Saya mengatakan hal-hal buruk tentang orang 

lain yang membuat orang tersebut 

ditertawakan oleh orang di sekitarnya 

       

Saya menganjurkan pada orang lain untuk 

berkelahi 

       

Saya mendorong atau memukul orang lain        

Saya marah sepanjang hari        

Saya biasaya berkelahi karena Saya marah        

Saya memukul atau menendang orang lain        

Saya memanggil murid lain dengan panggilan 

yang buruk 

       

Saya mengancam untuk menyakiti atau untuk 

memukul seseorang 

       

 

I. Buatlah skala dari pernyataan di bawah ini tentang karakteristik diri Adik. 

Dari skala 1 (sangat tidak menggambarkan Saya) sampai 5 (sangat 

menggambarkan Saya). Dimanakah skala masing-masing pernyataan di 

bawah ini? Beri lingkaran pada skala yang sesuai.  

Pernyataan Skala 

Sesekali, saya tidak dapat menahan diri untuk menyerang orang lain 1    2     3     4     5 

Jika Saya diprovokasi oleh seseorang, Saya mungkin memukul orang 

tersebut 
1    2     3     4     5 

Jika seseorang memukul Saya, Saya akan memukul balik 1    2     3     4     5 

Saya bertengkar lebih sering daripada orang kebanyakan 1    2     3     4     5 

Jika Saya harus berantem untuk melindungi kepentingan Saya, Saya 

akan melakukannya 
1    2     3     4     5 

Ada orang-orang yang suka memprovokasi Saya, sehingga Kami bisa 

―meledak‖ 
1    2     3     4     5 

Saya tidak dapat memikirkan ada alasan yang baik untuk memukul 

seseorang 
1    2     3     4     5 

Saya  mengancam untuk melukai orang yang Saya Kenal 1    2     3     4     5 

Jika Saya sangat marah, Saya bisa memecahkan benda-benda 1    2     3     4     5 

Saya mengatakan secara terbuka pada teman Saya jika Saya marah 1    2     3     4     5 

Saya sering menemukan kalau Saya tidak sependapat dengan 

pendapat orang lain 
1    2     3     4     5 
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Lanjutan Tabel Lampiran 1I 
 

Pernyataan Skala 

Ketika orang mengganggu Saya, Saya bisa mengatakan apa yang Saya 

pikirkan tentang mereka 
1    2     3     4     5 

Saya tidak dapat menghindari percekcokan jika ada orang lain yang 

tidak sependapat dengan Saya 
1    2     3     4     5 

Teman-teman mengatakan kalau Saya adalah orang yang selalu 

memulai perdebatan tentang sesuatu hal yang seringkali kontoversial 
1    2     3     4     5 

Saya cepat ―meledak‖ tetapi gampang tenang lagi 1    2     3     4     5 

Ketika frustrasi, Saya membiarkan orang-orang melihatnya. 1    2     3     4     5 

Kadang-kadang, Saya merasa seperti bahan eksplosif yang siap 

meledak 
1    2     3     4     5 

Saya adalah orang yang tidak mudah terganggu 1    2     3     4     5 

Beberapa teman Saya mengatakan kalau Saya adalah orang yang 

gampang ―bete‖ 
1    2     3     4     5 

Kadang-kadang Saya gampang marah padahal tidak ada alasan 

apapun 
1    2     3     4     5 

Saya memiliki masalah mengontrol temperamen Saya 1    2     3     4     5 

Kadang-kadang, perasaan Saya dipenuhi oleh iri hati 1    2     3     4     5 

Kadang-kadang, Saya merasa tidak diperlakukan adil oleh kehidupan 1    2     3     4     5 

Saya melihat sepertinya orang lain  selalu mendapat keuntungan 1    2     3     4     5 

Saya heran mengapa Saya merasa begitu ―pahit‖ melihat sesuatu hal. 1    2     3     4     5 

Saya tahu kalau ―teman-teman‖ membicarakan Saya di belakang Saya 1    2     3     4     5 

Saya sangat mencurigai orang yang baik tetapi tidak Saya kenal 1    2     3     4     5 

Saya merasa bahwa orang-orang menertawakan Saya di belakang 

Saya 
1    2     3     4     5 

Jika ada orang yang bersikap baik, Saya jadi ingin tahu apa yang 

mereka inginkan dari Saya. 
1    2     3     4     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 Sebaran jawaban kohesivitas keluarga remaja contoh 

 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Keluarga Saya saling tolong menolong dan sangat membantu 1.3 0.4 26.4 57.7 14.1 0 0 27.1 52.9 20.0 

Di rumah, kami sepertinya menghabiskan waktu tanpa interaksi bersama. 3.5 10.2 43.8 21.2 21.2 3.6 9.3 32.1 18.6 36.4 

Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan ketika berada di rumah 0.9 4.4 29.1 48.9 16.7 0 2.9 23.6 60.0 13.6 

Ada perasaan kebersamaan dalam keluarga 1.3 0.9 15.4 58.6 23.8 1.4 2.1 16.4 49.3 30.7 

Kami jarang melakukan sesuatu tugas kerumahtanggaan (seperti mencuci, masak) 

dengan sukarela di rumah. 
5.7 10.1 42.7 24.2 17.2 4.3 15.0 33.6 18.6 28.6 

Seluruh anggota keluarga saling mengisi kekosongan di rumah 7.5 4.0 38.3 40.1 10.1 2.9 10.7 38.6 35.0 12.9 

Hanya ada sedikit semangat kekeluargaan dalam keluarga Kami 5.7 9.7 24.2 18.1 42.3 5.0 6.4 22.1 26.4 40.0 

Kami sekeluarga sangat cocok satu sama lain 3.5 3.5 27.8 46.7 18.5 2.1 7.1 32.1 42.1 16.4 

Ada banyak waktu dan perhatian untuk setiap orang dalam keluarga Kami 2.6 4.4 36.1 39.6 17.2 2.1 7.1 27.9 39.3 23.6 

Keterangan 1= Tidak pernah terjadi, 2=Hampir tidak pernah, 3=kadang-kadang terjadi, 4=Sering terjadi, 5=Hampir selalu terjadi  
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Lampiran 3  Sebaran jawaban keterbukaan komunikasi Ibu-remaja 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Saya dapat menyatakan pendapat saya pada ibu tanpa merasa terbebani atau 

malu 
2.6 3.5 30.4 44.9 18.5 0 2.1 30.7 50.7 16.4 

Kadang-kadang Saya merasa kesulitan mempercayai semua yang dikatakan 

Ibu 
3.5 14.5 17.6 38.3 26.0 0 13.6 32.9 38.6 15.0 

Ibu Saya adalah pendengar yang baik 2.2 4.4 11.0 48.9 33.5 0.7 3.6 12.1 43.6 40.0 

Saya dapat menyatakan pendapat saya pada ibu tanpa merasa terbebani atau 

malu 
9.3 30.4 37.9 15.4 7.0 16.4 42.9 25.7 11.4 3.6 

Saya tidak merasa sulit mempercayai semua yang dikatakan Ibu 8.8 29.5 22.9 27.3 11.5 5.0 37.1 19.3 30.7 7.9 

Ibu Saya adalah pendengar yang baik 3.1 11.0 21..6 48.0 16.3 1.4 10.7 27.1 40.7 20.0 

Saya tidak  merasa takut untuk meminta sesuatu yang saya inginkan pada 

Ibu 
1.3 5.3 15.4 50.2 27.8 1.4 5.0 13.6 46.9 33.6 

Ibu saya memiliki kebiasaan untuk membicarakan sesuatu yang Saya pikir  

perlu dibicarakan 
4.0 9.7 27.3 34.4 24.7 1.4 9.3 22.9 35.7 30.7 

Ibu Saya dapat mengetahui perasaan Saya tanpa bertanya 2.2 5.7 30.0 37.0 25.1 0.7 5.0 25.6 37.9 31.4 

Saya sangat puas dengan pembicaraan bersama antara Saya dan Ibu 15.4 39.6 14.1 22.5 8.9 23.6 44.3 13.6 17.9 0.7 

Pernyataan 34.4 57.1 8.8 4.4 1.3 37.1 48.6 10.7 3.6 0 

Jika Saya sedang dalam masalah, Saya bisa mengatakannya pada Ibu 3.1 39.6 35.2 13.2 8.8 9.3 56.4 24.3 7.9 2.1 

Saya dapat secara terbuka menunjukkan perasaan sayang Saya pada Ibu 0.9 2.2 12.3 57.7 26.9 0 2.1 14.3 54.3 29.3 

Ketika Kami (Ibu dan Saya) memiliki masalah, Saya akan 

membicarakannya 
2.6 3.5 17.6 59.5 16.7 0 6.4 19.3 51.4 22.9 

Saya tidak perlu merasa berhati-hati dengan apa yang Saya katakan pada Ibu 11.0 30.8 31.3 23.6 5.1 20.7 28.6 22.9 27.1 0.7 

Ketika Saya bertanya, Saya mendapatkan jawaban yang jujur dari Ibu Saya 2.2 4.4 35.2 36.1 22.0 1.4 4.7 34.3 40.0 18.6 
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Lanjutan Tabel Lampiran 3 

 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ibu mencoba untuk mengerti sudut 

pandang Saya 
3.5 3.1 6.6 35.7 51.1 0.7 1.4 10.0 32.9 55.0 

Tidak ada beberapa topik yang Saya hindari untuk 

didiskusikan bersama Ibu 
4.0 4.8 3.1 35.2 52.9 4.3 5.7 2.9 26.4 60.7 

Saya merasa mudah untuk mendiskusikan masalah Saya 

dengan Ibu 
5.3 26.4 45.9 11.9 11.0 7.9 27.9 45.0 11.4 7.9 

Keterangan 1= Sangat tidak setuju, 2=Tidak setuju, 3=Ragu-ragu, 4=Setuju, 5=Sangat setuju 
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Lampiran 4  Sebaran jawaban remaja pada keterbukaan komunikasi ayah-remaja 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Saya dapat menyatakan pendapat saya pada Ayah tanpa merasa terbebani 

atau malu 
5.3 11.0 37.4 34.4 11.9 2.9 17.9 41.4 32.1 5.7 

Saya tidak merasa sulit mempercayai semua yang dikatakan Ayah  2.6 13.2 29.1 35.2 19.8 2.1 9.3 36.4 35.7 16.4 

Ayah Saya adalah pendengar yang baik 4.0 2..6 19.8 53.3 20.3 1.4 12.1 17.1 55.0 14.3 

Saya tidak  merasa takut untuk meminta sesuatu yang saya inginkan pada 

Ayah 
9.7 35.2 29.5 16.7 8.8 8.6 39.3 18.6 24.3 9.3 

Ayah  saya memiliki kebiasaan untuk membicarakan sesuatu yang Saya 

pikir  perlu dibicarakan 
4.0 23.8 29.5 30.8 11.5 10.0 29.3 23.6 30.0 7.1 

Ayah Saya dapat mengetahui perasaan Saya tanpa bertanya 5.3 24.7 33.0 31.7 5.3 2.1 21.4 35.0 36.4 5.0 

Saya sangat puas dengan pembicaraan bersama antara Saya dan Ayah 4.0 10.1 27.8 43.2 15.0 2.1 11.4 27.1 44.3 15.0 

Jika Saya sedang dalam masalah, Saya bisa mengatakannya pada Ayah 7.0 17.2 36.1 29.5 10.1 5.0 22.1 45.7 18.6 8.6 

Saya dapat secara terbuka menunjukkan perasaan sayang Saya pada 

Ayah 
6.6 8.4 42.3 27.3 15.4 2.9 8.6 38.6 34.3 15.7 

Ketika Kami (Ayah dan Saya) memiliki masalah, Saya akan 

membicarakannya 
9.7 42.7 12.3 25.6 9.7 12.1 36.4 15.7 25.0 10.7 

Saya tidak perlu merasa berhati-hati dengan apa yang Saya katakan pada 

Ayah  
16.7 35.7 9.7 25.1 12.8 12.9 37.9 5.0 29.3 15.0 

Ketika berbicara dengan Ayah, Saya memiliki kecenderungan untuk 

mengatakan sesuatu hal yang lebih baik tidak diungkapkan 
6.6 26.9 28.6 31.3 6.6 10.0 32.9 27.9 25.0 4.3 

Ketika Saya bertanya, Saya mendapatkan jawaban yang jujur dari ayah 

Saya 
1.8 2.6 22.0 53.3 20.3 0 0.7 22.1 58.6 18.6 

Ayah mencoba untuk mengerti sudut  pandang Saya 2.6 10.6 21.6 52.9 12.3 0.7 7.9 23.6 50.0 17.9 

Tidak ada beberapa topik yang Saya hindari untuk didiskusikan bersama 

ayah 
5.7 45.4 27.3 13.2 8.4 9.3 53.6 17.9 10.7 8.6 
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Lanjutan Tabel Lampiran  3 

 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Saya merasa mudah untuk mendiskusikan masalah Saya dengan ayah 5.7 14.5 42.7 28.2 8.8 2.9 18.6 41.4 32.1 5.0 

Sangat mudah bagi Saya untuk mengekspresikan semua perasaan sayang 

Saya yang sebenarnya pada ayah 
4.4 13.7 37.9 32.2 11.9 1.4 13.6 40.7 30.0 14.3 

Ayah Saya tidak pernah mengganggu Saya 2.2 5.7 11.5 29.5 51.5 0 5.0 7.1 32.9 55.0 

Ketika marah, ayah Saya tidak pernah menghina Saya 1.8 8.4 7.9 27.8 54.2 2.1 3.6 7.9 20.0 66.4 

Saya berpikir bahwa Saya bisa mengatakan bagaimana perasaan Saya 

yang sesungguhnya tentang sesuatu hal pada ayah 
15.0 29.5 36.6 13.7 5.3 11.4 28.6 44.3 10.7 5.0 

Keterangan 1= Sangat tidak setuju, 2=Tidak setuju, 3=Ragu-ragu, 4=Setuju, 5=Sangat setuju 
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Lampiran 5 Sebaran jawaban remaja pada komunikasi saling menarik diri orangtua-remaja 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketika ada permasalahan, hal 

apa yang paling mungkin 

terjadi: 

 

Saya dan Ayah menghindari 

untuk berdiskusi tentang 

masalah yang bersangkutan. 

17.6 11.9 10.6 11.9 17.2 7.5 11.0 4.0 8.4 31.4 12.1 12.9 4.3 12.9 0.7 
14.

3 
6.4 5.0 

Setelah terjadinya diskusi 

Kedua belah pihak (Saya dan 

Ayah) menarik diri dari diskusi 

12.8 12.3 11.9 14.1 21.1 5.3 7.5 6.6 8.4 18.6 11.4 13.6 16.4 17.9 5.7 6.4 5.7 4.3 

Tidak ada satupun pihak (Saya 

dan Ayah) yang mau mengalah 

setelah terjadinya diskusi. 

33.6 13.7 15.5 5.8 9.7 2.7 8.0 3.1 8.0 50.0 12.9 7.1 4.3 10.0 2.1 5.0 0.7 7.9 

Ketika ada permasalahan, hal 

apa yang paling mungkin 

terjadi: 

Saya dan Ibu menghindari untuk 

berdiskusi tentang masalah yang 

bersangkutan. 

25.6 17.2 11.9 8.4 11.5 4.8 6.6 6.2 7.9 35.7 14.3 7.9 6.4 13.6 2.1 5.0 5.0 10.0 

Setelah terjadinya diskusi 

Kedua belah pihak (Saya dan 

Ibu) menarik diri dari diskusi 

16.3 8.8 11.9 14.1 20.3 6.6 7..5 5.3 9.3 13.6 12.1 13.6 12.9 14.3 10.0 5.0 8.6 10.0 

Tidak ada satupun pihak (Saya 

dan Ibu) yang mau mengalah 

setelah terjadinya diskusi. 

31.7 14.7 12.1 11.6 10.3 5.8 4.0 2.7 7.1 42.9 15.7 7.9 6.4 6.4 8.6 2.9 3.6 5.7 

Keterangan:  Skala 1 menggambarkan sangat tidak mungkin, skala 9 menggambarkan sangat mungkin. Remaja diminta menilai situasi komunikasinya dengan ayah 

dan ibu.  
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Lampiran 6 Sebaran jawaban remaja pada komunikasi agresi verbal dan nonverbal ayah-remaja 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

A B C D E F G A B C D E F G 

Penghinaan dari Ayah 74.7 7.6 4.9 4.9 3.1 1.8 3.1 85.0 6.4 2.9 1.4 0 1.4 2.9 

Sumpah serapah (misalnya goblok, anjing, dll) dari Ayah 70.0 11.0 4.4 6.6 4.4 0.9 2.6 81.4 6.4 2.1 4.3 1.4 0.7 3.6 

Bentakan dari Ayah 29.5 20.3 10.1 13.7 7.5 5.3 13.7 26.4 20.0 11.4 17.9 6.4 7.9 10.0 

Ayah menakut-nakuti Saya 51.6 17.3 7.1 4.4 7.1 5.3 7.1 40.9 13.1 12.4 13.1 5.8 2.9 11.7 

Pengacuhan atau penolakan berbicara dari Ayah 55.1 15.1 8.9 7.1 5.3 2.7 5.8 69.3 15.0 10.0 5.7 0.7 5.0 4.3 

Ayah membanding-bandingkan Saya (misalnya dengan Saudara atau 

teman atau kenalan) 
40.5 12.3 9.7 9.7 7.0 4.4 16.3 30.7 14.3 13.6 7.9 10.0 5.0 18.6 

Ayah menghentak-hentakan kaki 73.1 8.4 5.3 4.0 4.4 3.1 1.8 82.9 7.1 3.6 0.7 2.1 1.4 2.1 

Ayah meninggalkan ruangan dan atau rumah jika marah. 56.8 15.0 7.0 9.7 4.8 2.6 4.0 50.7 21.4 5.7 12.1 4.3 4.3 1.4 

Ayah mengatakan sesuatu yang menyakitkan. 55.1 15.4 6.6 9.7 5.3 2.6 5.3 43.6 25.7 8.6 10.0 6.4 0.7 5.0 

Ayah mengancam akan memukul atau melempar sesuatu pada Saya 63.4 15.0 5.3 5.7 4.4 4.0 2.2 76.8 11.6 4.3 0.7 2.9 0 3.6 

Ayah memukul bagian bawah badan dengan tangan kosong 70.9 10.6 6.2 6.6 3.1 0.4 2.2 90.0 4.3 2.1 0.7 1.4 0.7 0.7 

Ayah menampar muka atau tangan atau kaki 76.2 11.0 2.6 5.7 1.8 0.9 1.8 87.9 7.1 1.4 0.7 0.7 1.4 0.7 

Ayah memukul dengan sabuk atau tongkat 84.6 5.3 3.1 2.6 0.9 1.3 2.2 88.6 8.6 0 1.4 0.7 0 0.7 

Ayah mencubit muka 85.5 7.0 3.1 2.6 0 0.9 0.9 87.1 5.7 3.6 1.4 1.4 0 0.7 

Ayah menendang Saya 79.6 9.8 4.9 3.1 1.3 0 1.3 90.7 5.0 2.1 0.7 1.4 0 0 

Ayah meninju Saya 89.6 4.4 1.8 0.9 1.3 0.9 0.9 95.7 9.6 0 0 0 0 0.7 

Ayah melemparkan barang ke arah Saya atau orang lain di rumah 75.8 13.2 4.4 3.1 2.2 0.4 0.9 74.3 12.9 3.6 5.7 2.1 0 1.4 

Ayah mencekik Saya 96.9 1.3 0.9 0.4 0 0 0.4 97.1 2.1 0 0.7 0 0 0 

Ayah membakar Saya 97.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

Ayah mengancam dengan senjata tajam ke arah Saya 96.9 0.9 0.9 0 0 0 0.4 98.6 0.7 0.7 0 0 0 0 

Keterangan: A=Tidak pernah,  B= Sekali, C= Dua kali ,D= 3-5 kali, E=6-10 kali , F=11-20 kali , G= Lebih dari 20 kali 
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Lampiran 7 Sebaran jawaban remaja pada agresi verbal dan nonverbal ibu-remaja 

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

A B C D E F G A B C D E F G 

Penghinaan dari Ibu 75.2 11.5 4.9 4.0 1.8 0.9 1.8 73.6 10.7 4.3 5.0 2.1 1.4 2.9 

Sumpah serapah (misalnya goblok, anjing, dll) dari Ibu 78.0 8.4 6.6 3.1 1.3 1.8 0.9 74.3 10.0 5.7 2.9 1.4 2.9 2.9 

Bentakan dari Ibu 38.1 19.5 10.6 13.7 5.8 5.8 6.6 29.3 15.0 10.7 15.7 10.0 4.3 15.0 

Ibu menakut-nakuti Saya 55.1 14.5 10.6 6.2 4.8 3.1 5.7 43.9 20.1 6.5 7.9 5.8 4.3 11.5 

Pengacuhan atau penolakan berbicara dari Ibu 63.9 14.1 9.3 5.3 2.2 2.6 2.6 53.6 18.6 6.4 7.9 5.7 4.3 3.6 

Ibu membanding-bandingkan Saya (misalnya dengan Saudara 

atau teman atau kenalan) 
40.5 15.0 10.1 9.3 8.8 4.8 11.5 23.6 17.1 10.0 11.4 12.1 8.6 17.1 

Ibu menghentak-hentakan kaki 82.3 7.1 1.8 3.5 3.5 0.9 0.9 81.4 7.9 3.6 4.3 0 0.7 2.1 

Ibu meninggalkan ruangan dan atau rumah jika marah. 65.6 10.6 8.4 5.7 5.3 2.2 2.2 58.6 15.7 11.4 10.0 2.9 0 1.4 

Ibu mengatakan sesuatu yang menyakitkan. 69.6 10.1 5.3 7.0 2.2 3.1 2.6 47.1 18.6 12.1 7.9 5.7 2.1 6.4 

Ibu mengancam akan memukul atau melempar sesuatu pada Saya 75.3 11.5 4.0 4.0 3.0 0.4 1.8 75.0 9.3 4.3 5.0 1.4 2.1 2.9 

Ibu memukul bagian bawah badan dengan tangan kosong 84.1 6.2 3.1 2.2 1.8 0.9 1.8 80.6 9.4 2.9 4.3 1. 0 1.4 

Ibu menampar muka atau tangan atau kaki 83.3 7.5 4.4 1.3 0.9 0.0 1.8 82.1 7.9 3.6 2.1 2.1 0.7 1.4 

Ibu memukul dengan sabuk atau tongkat 85.8 5.8 3.5 2.7 0.4 0.9 0.9 92.9 5.0 0.7 0.7 0 0 0.7 

Ibu mencubit muka 76.2 12.3 6.2 0.8 1.8 0.9 1.8 75.7 9.3 3.6 5.0 2.9 0.7 2.9 

Ibu menendang Saya 89.9 5.7 0.4 0.4 1.3 0.4 0.4 92.1 5.7 0.7 0.7 0 0 0.7 

Ibu meninju Saya 81.5 7.0 4.4 2.2 2.6 0.9 1.3 95.7 3.6 0 0 0 0 0.7 

Ibu melemparkan barang ke arah Saya atau orang lain di rumah 93.8 4.0 1.3 0.4 0 0 0.4 81.4 8.6 2.9 3.6 2.9 0.7 0 

Ibu mencekik Saya 93.8 4.0 1.3 0.4 0 0 0.4 94.3 4.3 0.7 0.7 0 0 0 

Ibu membakar Saya 95.2 3.1 0.4 0.4 0 0.4 0.4 96.4 3.6 0 0 0 0 0 

Ibu mengancam dengan senjata tajam ke arah Saya 93.8 3.1 1.3 0.4 0 0.9 0.4 94.3 4.3 0.7 0.7 0 0 0 

Keterangan: A=Tidak pernah,  B= Sekali, C= Dua kali ,D= 3-5 kali, E=6-10 kali , F=11-20 kali , G= Lebih dari 20 kali 
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Lampiran 8  Sebaran jawaban remaja pada kuasa laki-laki 

Pernyataan Remaja laki-laki Remaja perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Laki-laki adalah raja di rumahnya 10.1 8.8 12.8 12.3 14.5 9.3 32.2 12.1 6.4 10.0 14.3 14.3 9.3 33.6 

Laki-laki membuat banyak keputusan besar di rumah 7.6 9.3 5.7 10.1 15.0 20.7 32.2 2.9 7.1 7.1 9.3 16.4 17.9 39.3 

Kata-kata laki-laki di rumah tidak terbantahkan 10.1 11.5 12.8 21.3 16.7 14.1 13.7 10.0 15.7 15.7 17.9 16.4 12.9 11.4 

Perempuan dan anak adalah milik laki-laki 15.9 13.7 9.3 12.8 12.4 9.7 26.1 23.6 12.9 7.9 7.9 9.3 9.3 29.3 

Perempuan menikah adalah milik laki-laki 8.4 5.3 5.3 15.0 10.6 13.7 41.9 9.3 5.0 6.4 3.6 13.6 12.9 49.3 

Anak-anak adalah milik Ayah 12.8 11.5 10.6 17.6 15.9 11.9 19.8 29.3 8.6 12.9 11.4 11.4 3.6 22.9 

Benda-benda di rumah adalah milik laki-laki 27.0 12.4 17.3 20.8 13.7 4.9 4.0 55.7 16.4 10.7 10.7 50.0 00.7 00.7 

Laki-laki dapat memukul isterinya 54.9 11.5 9.3 7.5 7.5 4.0 5.3 82.1 6.4 5.0 2.1 0 3.6 0.7 

Tidak dapat dibenarkan jika tidak ada laki-laki dalam sebuah 

rumah 
21.6 11.0 9.3 16.7 11.9 10.6 18.9 32.9 13.6 12.9 7.9 60.4 10.0 16.4 

Laki-laki harus bekerja/perempuan di rumah 4.8 6.6 6.6 7.0 8.8 15.9 50.2 10.7 4.3 4.3 7.1 10.0 16.4 47.1 

Perempuan harus bekerja 32.2 17.6 15.9 17.6 7.5 4.0 5.2 25.9 16.5 17.3 16.5 70.2 5.8 10.8 

Laki-laki harus berpenghasilan lebih dari perempuan 7.4 2.6 5.7 9.3 8.4 11.5 55.1 8.6 2.9 3.6 4.3 80.6 12.1 60.0 

Laki-laki seharusnya lebih tua dari perempuan 13.7 5.7 5.7 13.2 17.6 11.9 32.2 7.2 6.5 5.8 12.9 12.2 13.7 41.7 

Jika ada kasus keluarga, polisi tidak bisa mengatakan pada 

ayah apa yang harus dilakukannya 
19.4 9.3 17.2 20.3 15.4 6.6 11.9 42.9 12.9 11.4 18.6 20.9 50.0 60.4 

Jika ada kasus kekerasan keluarga, anak tidak seharusnya 

berbicara pada polisi 
29.2 9.7 16.8 10.2 13.7 5.8 14.6 40.7 10.0 10.7 10.7 60.4 90.6 12.9 

Keterangan: Skala 1 menggambarkan sangat tidak mungkin, skala 7 menggambarkan sangat mungkin. Remaja diminta menilai keyakinannya atas kuasa laki-laki  

 

 

 

1
5
2
 



 

 

Lampiran 9 Sebaran jawaban remaja pada kuasa perempuan  

Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Perempuan adalah ratu di istananya 15.4 7.0 6.2 10.1 14.1 15.4 31.7 6.4 7.9 9.3 10.7 16.4 12.1 37.1 

Perempuan membuat banyak keputusan besar di 

rumah 
15.9 5.3 16.3 22.9 16.7 10.1 12.8 16.5 10.8 18.0 18.0 15.1 8.6 12.9 

Kata-kata perempuan  di rumah tidak terbantahkan 17.2 8.8 19.8 22.9 18.1 6.6 6.6 17.9 14.3 17.1 20.7 13.6 9.3 7.1 

Kata-kata perempuan  di rumah tidak terbantahkan  14.1 7.0 17.6 19.8 15.4 9.7 16.3 19.3 12.1 10.0 17.1 9.3 12.9 19.3 

Laki-laki dan anak adalah milik perempuan 11.9 8.4 11.5 15.9 12.3 9.3 30.8 10.7 10.7 7.9 70.9 12.9 10.7 39.3 

Anak-anak adalah milik ibu 7.5 6.2 12.3 18.5 11.9 11.5 32.2 13.6 7.1 4.3 80.6 10.7 14.3 41.4 

Benda-benda di rumah adalah milik perempuan 17.6 9.7 11.9 27.3 15.0 7.9 10.6 22.9 11.4 22.9 17.1 13.6 90.3 12.9 

Perempuan harus memiliki penghasilan lebih tinggi 

daripada laki-laki 
36.6 16.7 18.5 11.9 5.7 4.4 6.2 45.7 129 20.0 12.1 3.6 20.9 20.9 

Keterangan: Skala 1 menggambarkan sangat tidak mungkin, skala 7 menggambarkan sangat mungkin. Remaja diminta menilai  keyakinannya atas kuasa perempuan 
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Lampiran 10  Sebaran jawaban remaja pada pembiaran (priviledged) agresi orangtua pada anak 

No Pernyataan 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3A Memukul adalah bagian dari peran Ibu 44.1 18.5 10.6 8.8 10.1     4.0 4.0 70.0 10.7 7.9 3.6 1.4 0.7 5.7 

3B Ayah dapat memukul anak kapanpun dia inginkan 53.3 15.0 11.9 5.3 7.5 1.8 5.3 82.1 7.9 5.0 1.4 0 1.4 2.1 

3C Ibu dapat memukul anak kapanpun dia inginkan 51.5 15.9 7.0 5.7 9.3 3.1 7.5 73.6 12.9 4.3 2.1 0.7 2.1 4.3 

3D Suami dapat memukul isteri 0.4 56.4 9.3 7.0 7.5 7.9 5.3 77.1 10.7 5.0 1.4 0.7 2.9 2.1 

3E Isteri dapat memukul suami 64.8 8.8 5.3 4.4 8.8 3.5 4.4 85.0 7.0 2.1 2.9 2.1 0 0.7 

3F Ayah boleh memukul anak 58.1 13.7 8.4 7.0 4.8 3.5 4.4 80.0 9.3 3.6 2.1 0.7 1.4 2.9 

3G Ibu boleh memukul anak 55.5 11.9 8.8 6.2 9.3 3.1 5.3 80.0 5.0 6.4 3.6 0.7 1.4 2.9 

Keterangan:  Skala 1 menggambarkan sangat tidak mungkin, skala 7 menggambarkan sangat mungkin. Remaja diminta menilai   keyakinannya atas pembiaran agresi 
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Lampiran 11  Sebaran jawaban remaja pada frekuensi agresi remaja  

Frekuensi kekerasan 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

A B C D E F G A B C D E F G 

Saya menghina anak lain untuk 

membuatnya marah 
44.9 20.3 14.1 4.3 1.3 1.3 8.8 55.7 27.1 10.0 5.0 0 0.7 1.4 

Sangat mudah untuk Saya marah pada 

orang lain 
28.1 27.3 15.4 7.5 3.5 3.5 14.1 14.3 27.9 16.4 10.0 6.4 2.1 22.9 

Saya akan menyerang balik orang yang 

telah menyerang Saya terlebih dahulu 
22.5 18.9 12.3 11.9 6.6 3.1 24.7 35.7 18.6 20.7 5.0 5.7 2.1 12.1 

Saya mengatakan hal-hal buruk tentang 

orang lain yang membuat orang tersebut 

ditertawakan oleh orang di sekitarnya 

40.1 21.6 13.7 10.1 1.3 0.9 12.3 52.9 22.1 12.1 3.6 0 1.4 7.9 

Saya menganjurkan pada orang lain 

untuk berkelahi 
71.8 13.2 9.3 2.2 0.4 0.4 2.6 83.6 10.7 0.7 0 2.1 0.7 2.1 

Saya mendorong atau memukul orang 

lain 
53.8 18.9 8.8 7.9 4.8 1.8 4.4 65.0 19.3 7.9 2.1 0.7 0.7 4.3 

Saya marah sepanjang hari 80.2 7.0 5.3 2.6 0.9 0.9 3.1 70.7 13.6 7.9 2.1 0.7 0.7 2.1 

Saya biasaya berkelahi karena Saya 

marah 
60.8 15.9 7.9 4.4 2.2 0.9 7.9 79.9 12.2 2.2 2.9 1.4 0 1.4 

Saya memukul atau menendang orang 

lain 
61.7 15.0 7.9 5.7 4.0 0.9 4,8 80.0 11.4 1.4 4.3 0 0.7 2.1 

Saya memanggil murid lain dengan 

panggilan yang buruk 
52.9 18.1 8.8 6.6 4.4 1.8 7.5 70.0 14.3 6.4 4.3 1.4 2.1 1.4 

Saya mengancam untuk menyakiti atau 

untuk memukul seseorang 
78.0 9.3 5.3 3.5 0.4 0.4 2.6 87.9 6.4 2.1 2.1 0 0.7 0.7 

Keterangan: A= 0 kali, B=1 kali, C=2 kali, D=,3 kali,  E=4 kali, F=5 kali, G=lebih dari sama dengan 6 kali 1
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5
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Lampiran 12 Sebaran jawaban agresi fisik remaja  

Agresi fisik remaja 
Remaja Laki-laki Remaja perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Sesekali, saya tidak 

dapat menahan diri untuk 

menyerang orang lain  

38.8 19.4 25.6 7.0 9.7 49.3 21.4 16.4 2.9 10.0 

Jika Saya diprovokasi 

oleh seseorang, Saya 

mungkin memukul orang 

tersebut   

35.2 19.8 23.3 12.3 9.3 62.9 26.0 10.0 1.4 5.7 

Jika seseorang memukul 

Saya, Saya akan 

memukul balik 

18.1 11.9 19.4 19.4 31.3 31.4 27.9 15.7 7.1 17.9 

Saya bertengkar lebih 

sering daripada orang 

kebanyakan 

47.1 22.5 13.2 8.8 8.4 72.1 18.6 5.0 2.9 1.4 

Jika Saya harus berantem 

untuk melindungi 

kepentingan Saya, Saya 

akan melakukannya 

18.9 11.5 14.1 16.7 38.8 27.9 15.7 20.0 6.4 30.0 

Ada orang-orang yang 

suka memprovokasi 

Saya, sehingga Saya bisa 

―meledak‖ 

31.7 23.8 23.3 10.6 10.6 35.0 24.3 20.7 10.0 10.0 

Saya  dapat memikirkan 

ada alasan yang baik 

untuk memukul 

seseorang 

9.3 7.0 20.7 22.0 41.0 4.3 2.9 9.3 15.0 68.6 

Saya  mengancam untuk 

melukai orang yang Saya 

Kenal 

63.0 13.2 9.7 7.5 6.6 87.9 6.4 3.6 1.4 0.7 

Jika Saya sangat marah, 

Saya bisa memecahkan 

benda-benda 

54.2 17.6 12.8 7.9 7.5 55.0 12.9 12.9 5.7 13.6 

  



 

Lampiran 13 Sebaran jawaban remaja pada faktor agresi verbal remaja 

Agresi verbal remaja pada sebanyanya 
Remaja Laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Saya mengatakan secara terbuka pada teman Saya jika Saya marah 34.4 20.3 20.7 12.3 12.3 17.9 20.7 20.7 17.1 23.6 

Saya sering menemukan kalau Saya tidak sependapat dengan pendapat orang 

lain 
24.2 23.3 25.1 12.8 14.5 13.9 20.7 27.9 17.1 21.4 

Ketika orang mengganggu Saya, Saya bisa mengatakan apa yang Saya 

pikirkan tentang mereka 
22.5 30.4 24.2 11.9 11.0 22.9 25.0 22.9 13.6 15.7 

Saya tidak dapat menghindari percekcokan jika ada orang lain yang tidak 

sependapat dengan Saya 
30.8 22.9 22.9 14.5 8.8 38.6 27.9 21.4 6.4 5.7 

Teman-teman mengatakan kalau Saya adalah orang yang selalu memulai 

perdebatan tentang sesuatu hal yang seringkali kontroversial 
48.9 19.4 15.9 9.3 6.6 62.1 18.6 11.4 4.3 3.6 

Keterangan:  skala 1 (sangat tidak menggambarkan Saya) sampai 5 (sangat menggambarkan Saya); Remaja diminta untuk menuliskan skala yang paling 

menggambarkan dirinya. 
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Lampiran 14 Sebaran jawaban remaja pada faktor kemarahan 

Kemarahan remaja 
Remaja laki-laki Remaja perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Saya cepat ―meledak‖ tetapi gampang tenang lagi 26.0 18.5 22.9 15.0 17.6 25.0 16.4 14.3 20.0 24.3 

Ketika frustrasi, Saya membiarkan orang-orang melihatnya. 52.9 16.3 15.9 6.2 8.8 66.4 17.1 8.6 5.7 2.1 

Kadang-kadang, Saya merasa seperti bahan eksplosif yang siap meledak 44.5 17.6 14.5 11.9 11.5 56.4 18.6 12.1 7.1 5.7 

Saya adalah orang yang  mudah terganggu 16.7 9.7 28.2 22.9 22.5 10.7 13.6 35.0 19.3 21.4 

Beberapa teman Saya mengatakan kalau Saya adalah orang yang gampang 

―bete‖ 
26.9 23.3 22.5 13.2 14.1 20.7 18.6 27.9 10.6 22.9 

Kadang-kadang Saya gampang marah padahal tidak ada alasan apapun 46.3 17.2 17.6 8.4 10.6 28.6 21.4 18.6 11.4 20.0 

Saya memiliki masalah mengontrol temperamen Saya 35.7 19.4 18.5 11.5 15.6 42.9 20.7 19.3 8.6 8.6 

Keterangan:  skala 1 (sangat tidak menggambarkan Saya) sampai 5 (sangat menggambarkan Saya); Remaja diminta untuk menuliskan skala yang paling 

menggambarkan dirinya. 
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Lampiran 15  Sebaran jawaban remaja pada faktor kekejaman 

Kekejaman remaja 
Remaja laki-laki Remaja Perempuan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Kadang-kadang, perasaan Saya dipenuhi oleh iri hati 43.6 21.6 16.7 9.3 8.8 47.1 26.4 11.4 6.4 8.6 

Kadang-kadang, Saya merasa tidak diperlakukan adil oleh 

kehidupan 
28.2 20.7 26.4 12.8 11.9 27.9 17.1 27.9 11.4 15.7 

Saya melihat sepertinya orang lain  selalu mendapat keuntungan 25.6 18.5 26.4 17.2 12.3 22.9 21.4 27.1 14.3 14.3 

Saya heran mengapa Saya merasa begitu  pahit‖ melihat sesuatu 

hal. 
37.4 21.6 18.5 11.0 115 37.9 19.3 23.6 8.6 10.7 

Saya tahu kalau ―teman-teman‖ membicarakan Saya di belakang 

Saya 
18.1 19.8 25.6 15.0 21.6 15.0 10.7 23.6 21.4 29.3 

Saya sangat mencurigai orang yang baik tetapi tidak Saya kenal 29.5 20.3 19.4 15.9 12.8 31.7 17.3 20.9 9.4 20.9 

Saya merasa bahwa orang-orang menertawakan Saya di belakang 

Saya 
20.3 22.9 28.2 15.9 12.8 24.3 21.4 23.6 16.4 14.3 

Jika ada orang yang bersikap baik, Saya jadi ingin tahu apa yang 

mereka inginkan dari Saya. 
18.5 14.1 17.6 18.9 30.8 15.7 10.0 19.3 15.7 39.3 

Keterangan:  skala 1 (sangat tidak menggambarkan Saya) sampai 5 (sangat menggambarkan Saya); Remaja diminta untuk menuliskan skala yang paling 

menggambarkan dirinya. 
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Lampiran 16 Hasil uji coba reliabilitas instrumen 

Instrumen Reliabilitas 

Kohesivitas keluarga (Moos) 0.796 

Komunikasi ibu-remaja   (Parent adolescent communication, 

Ibu-remaja, Olson 1999) 
0.858 

Komunikasi ayah- remaja (Parent adolescent communication, 

Ayah-remaja, Olson 1999) 
0.701 

Komunikasi demand withdraw ayah (Communication pattern 

questionairre, ayah –remaja, Christensen 1995) 
0.808 

Komunikasi demand withdraw ibu  (Communication pattern 

questionairre, Ibu –remaja, Christensen 1995) 
0.860 

Conflict tactics scale ayah – remaja 0.833 

Conflict tactics scale ibu-remaja 0.938 

Persepsi patriarkal (The Family Stereotypes Card Sort FSCS; 

Graham-Bermann 1995)) 
0.860 

Kekerasan remaja  (Aggression scale, Orpinas dan Frankowski 

2001) 
0.782 

 

 



 

 

Lampiran 17 Output SEM hybrid model standardized loading factor  
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Lampiran 18  Output SEM t-hitung hybrid model 
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Lampiran 19  Output SEM t hitung Artikel disertasi yang dimuat pada Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 

 

 

JK0.00

TINGGAL10.79

PDPTOT13.36

TOTIKL0.00

KR

IK
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KKRSN

TOTKIR 9.36

TOTKA R 10.30

VERBALA Y 5.50

FISIKAYA 5.27

VERBALIB 5.49

FISIKIBU 4.88

MIV 11.87

MA V 11.47

TOTAS 8.67

TOTAQ1 6.01

TOTAQ2 6.34

TOTAQ3 4.28

TOTAQ4 5.51

Chi-Square=401.99, df=110, P-value=0.00000, RMSEA=0.085

16.59
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-5.76
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-3.95
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16.41
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27.58
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1
6
1
 



 

 

Lampiran 20 Output SEM standardized loading factor Artikel disertasi yang dimuat pada Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 
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Lampiran 21 Hasil uji beda 

Group Statistics 

 jk N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

inikl 
1 227 6.633921E1 11.5790628 .7685294 

2 140 6.853571E1 13.7591883 1.1628637 

inkir 
1 227 61.013 8.9692 .5953 

2 140 60.129 9.7493 .8240 

inkar 
1 227 57.784 10.5387 .6995 

2 140 57.914 10.5962 .8955 

INPB1 
1 227 5.296035E1 17.2973274 1.1480639 

2 140 4.900714E1 14.4389045 1.2203102 

INPB2 
1 227 49.57 19.304 1.281 

2 140 50.51 20.190 1.706 

INPB3 
1 227 2.155947E1 25.4467992 1.6889634 

2 140 8.921429E0 16.9243207 1.4303662 

INTAS 
1 227 2.292643E2 202.4835199 13.4393032 

2 140 1.621929E2 145.2955260 12.2797132 

INTAQ2 
1 227 36.48 21.909 1.454 

2 140 38.86 20.129 1.701 

INTAQ3 
1 227 3.774890E1 20.1130310 1.3349488 

2 140 3.756429E1 17.3529633 1.4665931 

INMAV 
1 227 3.830837E1 21.9730742 1.4584042 

2 140 3.153571E1 19.7871445 1.6723189 

INMIV 
1 227 3.573568E1 22.5133334 1.4942624 

2 140 3.385000E1 20.8823098 1.7648773 

 



 

 

Lampiran 22 Uji beda t output 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean Difference Std. Error Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Inikl 
Equal variances assumed 6.735 .010 -1.641 365 .102 -2.1965072 1.3383759 -4.8284028 .4353883 

Equal variances not assumed   -1.576 256.810 .116 -2.1965072 1.3938756 -4.9413890 .5483745 

Inkir 
Equal variances assumed .754 .386 .888 365 .375 .8846 .9966 -1.0752 2.8445 

Equal variances not assumed   .870 275.773 .385 .8846 1.0165 -1.1165 2.8858 

Inkar 
Equal variances assumed .009 .923 -.115 365 .909 -.1301 1.1349 -2.3619 2.1016 

Equal variances not assumed   -.115 293.211 .909 -.1301 1.1363 -2.3666 2.1063 

INPB1 
Equal variances assumed 3.096 .079 2.261 365 .024 3.9532096 1.7482072 .5153871 7.3910321 

Equal variances not assumed   2.359 333.339 .019 3.9532096 1.6754724 .6573775 7.2490416 

INPB2 
Equal variances assumed .154 .695 -.443 365 .658 -.934 2.111 -5.086 3.217 

Equal variances not assumed   -.438 284.334 .662 -.934 2.134 -5.135 3.266 

INPB3 
Equal variances assumed 40.780 .000 5.207 365 .000 12.6380428 2.4268929 7.8655954 17.4104902 

Equal variances not assumed   5.710 362.911 .000 12.6380428 2.2132656 8.2856067 16.9904789 

INTAS 
Equal variances assumed 12.985 .000 3.414 365 .001 67.0714600 19.6469427 28.4360499 105.7068702 

Equal variances not assumed   3.684 356.676 .000 67.0714600 18.2045661 31.2696816 102.8732385 

INTAQ2 
Equal variances assumed 4.123 .043 -1.043 365 .298 -2.381 2.283 -6.872 2.109 

Equal variances not assumed   -1.064 313.421 .288 -2.381 2.238 -6.785 2.022 

INTAQ3 
Equal variances assumed 4.037 .045 .090 365 .928 .1846130 2.0534964 -3.8535561 4.2227821 

Equal variances not assumed   .093 326.782 .926 .1846130 1.9831751 -3.7167882 4.0860141 

INMAV 
Equal variances assumed 1.875 .172 2.977 365 .003 6.7726558 2.2746817 2.2995292 11.2457823 

Equal variances not assumed   3.052 317.778 .002 6.7726558 2.2189172 2.4070312 11.1382803 

INMIV 
Equal variances assumed .581 .446 .801 365 .424 1.8856828 2.3541254 -2.7436685 6.5150341 

Equal variances not assumed   .815 311.318 .415 1.8856828 2.3124904 -2.6644041 6.4357697 
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Lampiran 23  Hasil koding FGD 

FGD nomor 1; Pelajar SMA Laki-laki; Tanggal: 06112015; Moderator: Diana Berlianti; Asisten lapangan: Vivi Irzalinda 

Topik 
FGD 

Karakteristik 
Subtema/ Masalah yang diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 

Agresi 

Verbal 

dari 

Orangtua 

Lokasi: SMK 

Farmasi 

Bogor 

Jumlah 

Peserta: 15 

anak 

Umur dan 

Jenis kelamin: 

15-17 tahun/ 

laki-laki 

1.Ucapan merendahkan atau 

mempermalukan dari Ayah dan Ibu.  

a. Pemanggilan nama-nama buruk 

b. Kata-kata salah 

c. Kata-kata sarkastis 

d. Kata-kata tidak hormat/ kritik 

2. Ucapan penolakan 

3. Ucapan menyalahkan 

4. Ucapan melebih-lebihkan kesalahan 

5. Ucapan ancaman untuk melukai atau 

mengintimidasi 

6. Ucapan pemanggil bahaya 

7. Ucapan penyesalan 

8.Ucapan perbandingan yang tidak adil 

9. Ucapan prediksi negatif 

Bapak: Gak lulus ujian.  Pergi kamu! 

Goblok! Anjing! Dibandingkan ayah 

dulu.... Setan! Kalau Kamu gitu Bapak 

Gak sayang! Ayo lawan, Bapak masih 

kuat lawan kamu! Gak perhatian! Gak 

mau Bantu! Gak tau diri! Gak mikirin 

orangtua! Tidak ada kamu tidak apa-apa, 

Ada atau tidak ada Kamu ngga apa-apa!  

Kamu manusia bukan? 

Ibu: Bloon! Bodoh! anak tidak berguna! 

Pemalas! Pangedulan! Gak Tau diri! 

Pergi Kamu! Jangan balik lagi ke sini 

( Jangan Pernah injak rumah ini lagi!), 

Kalau kamu gitu Saya pukul! Kamu mah 

Beda dengan kakak Kamu! Mayat 

Hidup! Ibu yang pergi atau kamu yang 

pergi? Gak mau Bantu!  Gak mikirin 

orangtua! Mending mati aja! Anak 

durhaka! Usir: pergi! 

Seorang anak memiliki saudara tiga, setiap 

kali dia pulang malam (sekitar  jam 22.00-

02.00) dia akan mendapatkan kemarahan 

orangtuanya. Orangtuanya akan berkata, 

―kehilangan kamu seorang mah tidak apa-

apa, Bapak masih punya anak yang lain.‖ 

Ibunya sering menimpali, ―Mati ajalah 

kamu!‖ 

Seorang anak main ke rumah temannya dan 

baru pulang keesokan harinya. Ibunya 

berkata, ―Jangan balik lagi ke sini. Jangan 

pernah injak rumah ini lagi.‖ 

Seorang anak melakukan kesalahan. 

Bapaknya berteriak, ―Kamu Binatang! Kamu 

manusia bukan? 
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Topik 
FGD 

Karakteristik 
Subtema/ Masalah yang diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 

  Paling sering/ Frekwensi 
1
 Bapak: Gak perhatian, Gak mau Bantu, 

Gak tau diri, Gak mikirin orangtua 

Ibu: Gak mau Bantu, Gak tau diri, Gak 

mikirin orangtua 

Secara keseharian kekerasan verbal yang 

paling sering terjadi adalah karena 

a. Pulang malam 

b. Susah bangun 

c. Main terus 

d. Malas, ―Di suruh solat aja susah apalagi 

disuruh kerja, makan aja dibanyakin!‖ 

Seorang anak mengatakan dia mendapat 

kekerasan verbal tiga kali sehari, selalu 

demikian. Pada saat bangun, saat pulang 

sekolah dan saat malam hari. 

  

 

Urutan ucapan yang paling menyakitkan Bapak: Kehilangan kamu seorang mah 

ngga rugi, masih banyak anak Bapak 

yang lain, Ajakin teman-temannya lawan 

Bapak, Bapak masih kuat,  

Ibu: Pergi! Anak durhaka, Mending mati 

aja 

Keduanya: Gak Tau diri, kamu manusia 

bukan? 

Beberapa kejadian yang besar, yang 

frekwensinya tidak terlalu sering biasanya 

selalu melibatkan fisik dan verbal bersamaan. 

Jika ditanyakan mana yang lebih sakit maka 

sulit untuk dikatakan karena memori peristiwa 

tersebut terjadi bersamaan. 

Anak mengungkapkan bahwa dari usia TK-

SMP seringnya mengalami kekerasan fisik. 

SMP ke atas seringnya kekerasan verbal. 
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Topik 
FGD 

Karakteristik 
Subtema/ Masalah yang diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 

  Respon anak Sedih takut kesel marah, melawan 

dengan kata-kata 

Anak pernah mengatakan kalau ucapan 

tersebut tidak pantas, orangtua mengatakan, 

―kamu sok dewasa.‖ 

Anak disuruh menjawab, tetapi dibilang 

―kurang ajar‖ tetapi jika diam dibilang 

―Tidak dengar ya?‖ 

  Solusi Mengerti keadaan anak (anak tidak 

merasa memiliki keluarga, merasa 

memiliki keluarga justeru di sekolah. 

Jangan berkata jelek karena itu adalah 

do‘a 

Berikan kata-kata mendidik, nasehati 

baik-baik 

―nanti kalau Mama meninggal baru tahu 

rasa.‖ 

Anak mengetahui dengan pasti 

kesalahannya. Mereka menyatakan ingin 

berpendapat dan didengarkan sebagai 

manusia dewasa tetapi orangtua pasti akan 

marah dan tidak senang. 

Ungkapan, ―kalau mama meninggal,‖ ini 

menyedihkan untuk anak sehingga jangan 

sering-sering dibicarakan tetapi sesekali 

perlu untuk membuat ―kesadaran‘ aanak 

bangkit. Beberapa anak tersentuh jika 

Mamanya berbicara demikian. 

1
6
7
 



 

 

Lampiran 24  Catatan lapangan FGD remaja perempuan 

FGD nomor 2; Pelajar SMA perempuan; Tanggal: 06112015; Moderator: Diana Berlianti; Asisten lapangan: Vivi Irzalinda 

Topik 
FGD 

Karakteristik 

Subtema/ Masalah yang 

diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 

Kekerasan 

Verbal dari 

Orangtua 

Lokasi: 

SMK 

Farmasi 

Bogor 

Jumlah 

Peserta: 15 

anak 

Umur dan 

Jenis 

kelamin: 15-

17 tahun/ 

laki-laki 

1. Ucapan merendahkan atau 

mempermalukan dari Ayah dan 

Ibu. 

a. Pemanggilan nama-nama 

buruk 

b. Kata-kata salah 

c. Kata-kata sarkastis 

d. Kata-kata tidak hormat/ kritik 

2. Ucapan penolakan 

3. Ucapan menyalahkan 

4. Ucapan melebih-lebihkan 

kesalahan 

5. Ucapan ancaman untuk 

melukai atau mengintimidasi 

6. Ucapan pemanggil bahaya 

7. Ucapan penyesalan 

8. Ucapan perbandingan yang 

tidak adil 

9. Ucapan prediksi negatif 

Bapak cape ngurusin kamu, Masak kayak 

gini (pelajaran) gak bisa, Dibandingkan 

sama saudara , Tuh dia aja bisa masak kamu 

ngga bisa! Kamu beresin kamar aja lama, 

gimana mau bantu yang lain. 

Ibu: Kamu gede mau jadi apa? Ibu nyesel 

melahirkan kamu, Pergi sana masih banyak 

anak Ibu yang lain, Kamu kalo boong 

celaka!, Mama Gak Percaya lagi sama kamu 

(barang hilang), Membandingkan dengan 

teman, ―Kayak dia dong,‖ Waktu Mama 

Seumur kamu,...‖Itu anaknya oki setiana 

Dewi cabi bisa masuk tv, kamu ngga bisa 

menghasilkan apapun, Cuma ngabisin 

makan doang, Pulang malam-malam, 

telepon dulu, Alasan mulu, ngga jawab 

mulu, Jika tidak dijawab, ―gak sopan ga 

dijawab.‖Jadi perempuan harus rajin, ga 

boleh malas, kalau laki-laki malas, nanti 

juga diurus isterinya. 

Anak seringkali dimarahi oleh alasan-alasan 

keseharian. Bapak lupa menaruh cukuran, 

handuk, dll. Bapak ingin anaknya membantu, 

anak dianggap tidak cepat merespon. Bapak: 

Cariin cukur kumis padahal depan mata. 

Anak  sering merasa direndahkan dengan  

saudaramya, teman ibunya atau anak artis. 

Anak pernah menegur kesalahan ayah (rokok) 

dipotong uang jajan. 

Anak jarang dibantu dalam hal pelajaran dan 

sering merasa direndahkan 

.Anak kadang-kadang bingung dengan bagaimana 

harus bersikap jika melakukan kesalahan. Apakah 

harus diam atau menjawab. 

Anak juga tidak berani mengungkit lagi peristiwa 

yang lalu, kalaupun hal tersebut untuk 

menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, 

karena ―urusannya bisa panjang.‖ Orangtua bisa 

mengungkit-ungkit hal yang telah lalu dan anak-

anak tidak menginginkan ini terjadi. 

Topik 

 

FGD 

Karakteristik 

Subtema/ Masalah yang 

diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 
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Topik 
FGD 

Karakteristik 

Subtema/ Masalah yang 

diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 

  Paling sering/ Frekwensi 
Ibu: Kalau ga mau dengerin, pergi saja 

Bapak:- 

Secara keseharian kekerasan verbal yang paling 

sering terjadi adalah karena 

1. Pulang malam 

2. Tidak menurut 

3. Pembagian kerja kerumahtanggaan 

  
Urutan ucapan yang paling 

menyakitkan 

Bapak: Pengusiran( ingin bunuh diri). Awas 

kalau masih di rumah! 

Ibu: Tidur diluar udah disiapkan baju ganti 

Anak tak berguna 

Jika Ibu marah, Ibu lebih menyakitkan 

dibandingkan ayah 

Ibu melahirkan dan mengurus sejak kecil jadi 

terasa lebih sakit 

Seorang anak pernah pulang malam jam 21.00 

dan orangtuanya tidak menegur, mereka sudah 

menyediakan baju ganti untuk tidur di luar. 

Seorang anak pernah kabur dari rumah karena 

skype-an dengan teman penanya dari Amerika, 

saat kelas 1 SMP. Ketika ditegur, karena khawatir 

melakukan hal-hal yang tidak senonoh, anak ini 

kabur dan ingin bunuh diri. Anak ini bertemu 

dengan seorang Bapak yang menyarankan untuk 

pulang. Ketika pulang sudah banyak orang 

menunggui dan mencarinya ke seluruh Kota. Dia 

menyadari kalau perilakunya aneh dan tidak 

pantas (lebay). 
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Topik 
FGD 

Karakteristik 

Subtema/ Masalah yang 

diidentifikasi 

Ujaran yang menyakitkan dari Bapak dan 

Ibu 
Kutipan/ Keterangan/ Kasus 

  Respon anak 

Diam 

He‘eh 

 

Diam adalah reaksi yang paling ‗baik‘ karena 

biasanya jika menjawab dianggap tidak sopan. 

Diam juga sering dianggap ―bersalah‖ oleh 

orangtua. Orangtua ingin anak dalam 

   Introspeksi 

keadaan yang ―menyadari‖ kesalahannya. 

Terkadang mereka sering diteriaki, ―diam saja, 

kamu tuli ya tidak punya mulut?‖ 

  Solusi 

Tuh liat dia bisa sukses, perjuangannya itu 

harus kamu tiru, dia begini, begini,... 

Jangan menghentak 

Jangan membentak 

 

Bapak , tak banyak omong 

Ibu mengatakan ―harus nurut‖.  Ibu cerewet 

Tak usah diunggkit ungkit lagi masalah yang 

telah lalu, biarkan berlalu 

(Anak menginginkan orangtua lebih membimbing 

perilaku anak bukan menyalah-nyalahkan dan 

menuduh) 

Beberapa anak mengatakan kalau mereka pulang 

malam atau melawan biasanya diambil 

keuntungannya, seperti diambil HP, uang jajan 

atau komputernya. 

 

 

1
7
0
 





94 
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