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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu tugas perkembangan yang harus dilewati oleh anak-anak adalah 

perkembangan sosial. Anak-anak yang telah sesuai dengan tahap perkembangan 

sosialnya dapat dilihat dengan social skill yang dimilikinya, seperti lebih memilih 

untuk bermain dengan teman sebaya daripada bermain sendiri, mampu 

menyesuaikan diri dengan teman-teman baru, mampu berhadapan dengan 

lingkungan fisik, bekerja sama dengan teman, memahami pikiran dan perasaan 

orang lain, anak mampu melakukan tugas belajar, mentaati aturan sekolah, 

mengikuti perintah serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah.  

Menurut Cartledge & Milburn (dikutip Saripah & Mulyani, 2015, h. 153) 

terdapat empat kategori keterampilan sosial. Kategori pertama yaitu perilaku 

terhadap lingkungan. Dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang menunjukkan 

tingkah laku sosial individu dalam mengenal dan memperlakukan lingkungan 

hidupnya. Kategori ini mencakup peduli lingkungan, perilaku yang berkenaan 

dengan keadaan darurat, perilaku di ruang makan, serta gerak mengitari lingkungan. 

Kategori kedua yaitu perilaku interpersonal. Kategori ini merupakan perilaku yang 

menunjukkan tingkah laku sosial individu dalam mengenal dan mengadakan 

hubungan dengan individu lain. Menerima otoritas, mengatasi konflik, 

memperoleh/menarik perhatian,  memberi salam pada orang lain, membantu orang 

lain, bercakap-cakap, melakukan kegiatan permainan, bersikap positif kepada orang 
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lain, bermain secara informal, serta menjaga milik sendiri dan orang lain termasuk di 

dalam kategori ini.  

Kategori ketiga yaitu perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Kategori 

ini dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang menunjukkan tingkah laku sosial 

individu pada dirinya sendiri, seperti menerima konsekuensi, beretika, 

mengungkapkan perasaan, sikap positif terhadap dirinya sendiri, bertanggung 

jawab, dan peduli pada diri sendiri. Kategori keempat yaitu perilaku yang 

berhubungan dengan tugas. Kategori ini merupakan bentuk perilaku individu 

terhadap sejumlah tugas akademis. Bentuk-bentuk perilaku pada kategori ini yaitu 

mengajukan dan menjawab pertanyaan, mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas, 

mengikuti arahan, aktivitas kelompok, kerja mandiri, perilaku berdasarkan tugas, 

tampil sebelum yang lain, dan kuaitas kerja.  

Keterampilan sosial merupakan perilaku yang mendorong interaksi positif 

dengan orang lain dan lingkungan. Beberapa keterampilan tersebut antara lain 

empati, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dermawan, suka menolong, 

berkomunikasi dengan orang lain, bernegosiasi, dan memecahkan masalah. 

Keterampilan sosial ini dapat dipelajari melalui orang tua maupun teman di 

lingkungan sekitar anak. Keterampilan sosial pada anak-anak akan menentukan 

perkembangan mereka pada tahap selanjutnya (Lynch dan Simpson, 2010, h. 3). 

Menurut Kostelnik, Purcell, Schroeder, Nelson & Krumbach (2010, h. 3)  

perilaku agresif merupakan suatu perilaku yang berdampak pada luka fisik maupun 

emosi pada sesesorang atau binatang, ataupun berdampak pada rusak atau 

hancurnya barang. Periaku agresif dapat berupa verbal atau fisik.  Karakteristik 



3 
 

agresif pada anak usia sekolah yaitu suka mengejek, mudah marah, menganiaya, 

berkelahi, kejam terhadap binatang serta perilaku agresif verbal mulai meningkat 

(Liu, Lewis, Evans, 2012, h. 3).  Perilaku agresif termasuk tingkah laku yang 

menggangu hubungan sosial yaitu melanggar aturan, permusuhan secara terang-

terangan maupun secara diam-diam. Secara terang-terangan seperti mengganggu 

anak-anak yang lebih kecil atau lemah, mengganggu binatang, suka berkelahi. 

Secara diam-diam seperti pendendam, pemarah, pencuri, pembohong (Tentama, 

2012, h. 3). 

Perilaku agresif yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar di wilayah 

Kabupaten Klaten berdasarkan kunjungan di Klinik Psikologi RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah adalah : kunjungan dari bulan Januari 2016 

sampai dengan Bulan Mei 2016 ada 228 pasien. Perilaku agresif yang ditunjukkan di 

rumah adalah marah dengan kata-kata kasar saat diingatkan untuk mandi, makan, 

atau membereskan mainan serta disuruh untuk belajar. Data yang ada sebanyak  20 

(dua puluh) anak yang sudah menunjukkan agresif verbal, 5 (lima) anak 

menunjukkan agresif dengan perilaku. Misalnya dengan membanting handphone, 

memecah helm,  mengancam adiknya dengan pisau, menarik kerudung adiknya, 

memecah piring dan gelas. Anak-anak saat di sekolah menendang, memukul, dan 

mencubit tangan temannya sampai berdarah, mengejek kondisi fisik yang dianggap 

tidak baik, tidak dbutiran apabila tidak mau mengikuti perintah, meminta paksa 

barang temannya.  

Beberapa siswa sekolah dasar di Bukittinggi di tahun 2014 yang telah 

melakukan penganiayaan kepada seorang temannya merupakan contoh lain bahwa 
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perilaku agresif dilakukan pada masa anak-anak. Seorang siswa dianiaya hingga 

menangis kesakitan dan peristiwa tersebut divideo kemudian diunggah ke media 

sosial. Menurut sejumlah keterangan, aksi kekerasan tersebut dipengaruhi tayangan 

televisi dan game online bertema kekerasan (Setyawan, 2014, h. 2). Perilaku agresif 

yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar juga terjadi di kota Kudus tahun 2017. 

Siswi kelas empat dianiaya oleh sejumlah teman sekelasnya dalam bentuk 

pemukulan, dada ditindih kursi dan ditampar. Pelaku merupakan anggota gang di 

kelas itu. Selanjutnya korban dilakukan visum di rumah sakit setempat (Lathif, 2017, 

h. 2). 

Anak yang melakukan perilaku agresif cenderung tidak disukai teman-

temannya dan tidak populer, kebanyakan dari mereka mencari teman yang memiliki 

sifat yang sama dan saling mendukung untuk melakukan perilaku agresif bersama-

sama (Hapsari, 2016, h. 311).    

Menurut Tentama (2012, h. 2) peran keluarga dan lingkungan masyarakat 

sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak akan melakukan 

proses belajar dengan menirukan terhadap apa yang ada dilingkungan dengan 

dinamikanya baik perilaku, kebiasaan, kondisi maupun budaya yang berkembang.  

Orang tua dalam mendidik dan memberi stimulasi dan pengasuhan 

cenderung menggunakan pendekatan alamiah,  mengacu kepada pendidikan yang 

selama ini pernah diterima dari orang tua mereka yang kurang sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Kasih sayang yang terdapat dalam keluarga 

mampu mengembangkan tingkah laku sosial yang baik. Anak dengan kasih sayang 

yang kurang dapat mengalami kesulitan dalam hubungan sosial, dan kesulitan ini 
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akan mengakibatkan berbagai macam kelainan tingkah laku sebagai upaya 

kompensasi dari anak (Aisyah, 2010, h. 4).  

Orang tua sering kali dihadapkan dalam kondisi sulit. Orang tua dalam satu 

sisi harus bisa menerapkan gaya pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan 

anak tetapi disisi yang lain orang tua tidak tega melihat anak-anaknya merengek-

rengek atau menangis bahkan ada juga anak-anak yang mengancam orang tuanya 

bila permintaannya tidak  dituruti. 

Orang tua  yang selalu menuruti keinginan anak-anaknya karena merasa 

masa kecilnya sangat tertekan, kondisi ekonomi yang kurang dan berharap anak-

anaknya sekarang tidak merasakan penderitaan seperti yang dialami dulu. Orang 

tua membelikan gawai tanpa melihat dampak negatif yang akan terjadi pada anak-

anaknya sehingga banyak dbutirui dimasyarakat anak-anak sudah memiliki gawai 

sendiri satu macam bahkan ada yang lebih dari satu macam gawai. Orang tua ada 

juga yang membelikan gawai dengan alasan malu dengan tetangganya, tidak tega 

melihat anaknya menangis, agar anaknya bisa duduk diam tanpa memberikan 

penjelasan kepada anak-anaknya apa yang akan ditimbulkan pemakaian gawai 

diusia anak-anak.  

Munandar (1999, h. 79) mengatakan bahwa orang tua yang menerapkan 

cara pengasuhan permisif tidak menentukan dan tidak memberikan model nilai-nilai 

yang jelas dan membiarkan anak-anaknya menentukan perilaku sendiri tanpa 

mencerminkan nilai-nilai tersebut.   

Pola asuh orang tua permisif membuat sedikit permintaan dan membiarkan 

anak untuk memonitor aktivitas mereka sendiri sebanyak mungkin. Orang tua 
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berdiskusi dengan anak mengenai pengambilan keputusan dan jarang menghukum 

anak (Papalia & Feldman, 2015, h. 294). 

Data dari PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) 

Kabupaten Klaten tahun 2017 terdapat 138 anak bermasalah yang sudah ditangani. 

Anak yang bermasalah tersebut 80% disebabkan karena pola asuh orang tua yang 

kurang harmonis, kurang kontrol dari orang tua, membiarkan, membebaskan, tidak 

peduli terhadap anaknya dan orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind (dikutip Casas et al. 

2006, h. 5) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara gaya pengasuhan 

orang tua authoritarian dan permisif dengan agresif fisik pada anak. Orang 

tua authoritarian yang menggunakan kekuatan (seperti hukuman fisik) 

kepada anak-anak   mereka bisa mengajarkan bahwa perilaku agresif fisik 

merupakan perilaku yang diperbolehkan ketika berinteraksi dengan orang 

lain. Sebaliknya, orang tua permisif   tanpa disadari mengajarkan kepada 

anak-anak mereka bahwa perilaku agresif fisik merupakan perilaku yang 

diperbolehkan karena tidak ada teguran  apabila anak mereka  melakukan 

agresif fisik pada orang lain. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat memberi tuntutan 

dan tekanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja, salah 

satu yang nampak adalah gangguan perilaku. Gawai merupakan hasil 

perkembangan teknologi yang diciptakan dalam bentuk kecil (Asif & Rahmadi, 2017, 

h. 150).  
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Menurut Chusna (2017, h. 318) gawai adalah suatu istilah bagi perangkat 

elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya. Gawai yang 

menawarkan kemudahan akses informasi, hiburan menarik seperti permainan-

permainan, menonton video-video, dan lain sebagainya menjadikan penggunaan 

gawai begitu digemari. Orang-orang dewasa, remaja menggemari gawai tentunya 

berbeda kebutuhannya dibandingkan penggunaan gawai yang digemari oleh anak-

anak. 

Asif dan Rahmadi (2017, h. 153) melakukan penelitian tentang hubungan 

tingkat kecanduan gadget dengan gangguan emosi dan perilaku remaja remaja usia 

11 tahun sampai 12 tahun didapatkan hasil yang bermakna antara tingkat 

kecanduan gadget dengan gangguan emosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terhadap hubungan yang signifikan antara tingkat kecanduan gadget dengan 

gangguan emosi dan perilaku pada remaja.  

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Master, Kaur, Narasimhan, Nadeem 

Ali & Shaik (2016, h. 58) bahwa terdapat hubungan antara lama dalam 

menggunakan gawai, seperti telpon seluler dan tablet dengan perilaku anak.  

 Penggunaan gawai seperti tersebut diatas anak menjadi nyaman dan 

menikmati apa yang dimainkan, didengarkan dan dilihatnya. Anak lebih memilih 

dirumah dengan gawainya dibandingkan untuk bermain dengan teman sebayanya di 

lingkungan rumah. Banyak kasus anak menjadi marah apabila terusik kenyamanan 

tersebut saat orang tua mengingatkan untuk berhenti menggunakan gawai.  

Pendapat dari Steyer (2003, h. 77) bahwa laptop, smartphone, tablet, dan 

segala bentuk gawai lainnya memiliki berbagai aplikasi yang menarik perhatian 
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anak, mampu menampilkan berbagai permainan (game) yang dengan sangat mudah 

untuk diakses. Ketika anak kelas satu Sekolah Dasar dapat menghabiskan sedikit 

waktunya untuk menonton televisi dan bermain video games. Sebanyak 50% dari 

mereka akan menunjukkan agresivitas fisik terhadap teman sebaya dan anak yang 

paling agresif menunjukkan peningkatan paling tinggi.  

Anak menghabiskan waktunya untuk menggunakan gawai dan 

kemudian melakukan tindakan kekerasan berarti dia melakukan tindakan 

yang diinspirasi dari apa yang dilihat. Seperti yang dikatakan Hapsari (2016, 

hal. 311) bahwa anak usia sekolah bisa bersikap agresif dipengaruhi 

beberapa hal diantaranya contoh nyata yang dilihatnya sehari-hari seperti 

video game kekerasan yang semakin banyak. Anak mudah menirukan 

perilaku kekerasan yang dilihat dan menganggap wajar melakukan 

kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan untuk 

menyelesaikan konflik.  

1.2    Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi perilaku agresif yang dilakukan anak-anak sekolah dasar 

dengan teman-teman sebaya maupun dengan saudara kandung. Salah satu faktor 

yang menyebabkan adalah gaya pengasuhan orang tua.  Banyak orang tua 

menggunakan pengasuhan yang kurang sesuai dalam menerapkan bagi anak-

anaknya, orang tua merasa sudah memberikan pengasuhan yang baik namun 

kenyataannya perilaku anak belum memuaskan seperti yang diharapkan. 
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Data yang dbutirukan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 

juga menunjukkan bahwa anak-anak memiliki gawai sendiri maupun meminjam milik 

orang tua digunakan untuk bermain game online, mendengarkan musik, chatting 

dengan teman, melihat film bertema pornografi, membuka video youtube, video call, 

melihat film bertema kekerasan dengan kata lain bermain gawai yang dilakukan 

anak-anak akan mempengaruhi perilaku agresif mereka. Anak merasa nyaman 

bermain dengan gawainya lupa dengan kebutuhan pribadi maupun tugas-tugas yang 

diberikan oleh orang tua maupun tugas dari guru.  

 Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

diatas maka dapat dibuat pertanyaan penelitian : ” Apakah ada hubungan antara 

gaya pengasuhan permisif dan penggunaan gawai dengan perilaku agresif pada 

anak ?”.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1.  Hubungan antara gaya pengasuhan permisif dengan perilaku agresif pada 

anak. 

2.  Hubungan antara penggunaan gawai dengan perilaku agresif pada anak. 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis 

Hasil dari Penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

Psikologi Perkembangan  
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2.   Manfaat Praktis 

Bagi orang tua sebagai bahan informasi tentang pentingnya pengasuhan 

orang tua yang tepat dan penggunaan gawai agar  anak-anak tidak 

melakukan perilaku agresif. 

 

 


