
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masyarakat, perjalanan dari masa kanak-kanak menuju 

kedewasaan ditandai tidak dengan satu peristiwa melainkan periode 

panjang yang disebut oleh masa remaja. Papilia (2009) mengatakan 

bahwa masa remaja merupakan peralihan masa perkembangan yang 

berlangsung sejak usia 10 atau 11 tahun dan bahkan lebih awal sampai 

masa remaja akhir atau usia dua puluhan awal yang melibatkan 

perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial yang saling 

berkaitan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Santrock (2007) yang 

mengemukakan bahwa masa remaja sebagai masa perkembangan 

transisi dari masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan secara kognitif, biologis dan sosial-emosional.  

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam periode 

perkembangan individu, dimana pada masa ini, remaja mulai mencari jati 

diri serta menyesuaikan diri dengan kelompok sosialnya. Pada masa ini 

pula, remaja  memiliki kecerdasan emosi serta kematangan sosial yang 

lebih baik apabila dibandingkan dengan usia anak-anak, terutama dalam 

hal pemecahan masalah serta pengendalian diri yang lebih baik ketika 

dihadapkan pada perubahan yang terjadi.  

Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa ada perbedaan 

antara peran ideal seorang remaja dengan apa yang selama ini terjadi di 



kehidupan nyata. Remaja kerap kali memiliki perasaan yang tidak puas 

akan dirinya sendiri apabila ditinjau dari perubahan fisik yang memberi 

efek pada aspek psikologis. Hal ini yang menyebabkan remaja juga sulit 

untuk menerimanya dan ketika apa yang diharapkan tidak sesuai maka 

remaja akan mencari cara dan jalan keluar yaitu pelarian dari situasi yang 

tidak menyenangkan dengan cara mencari perhatian seperti melakukan 

hal-hal yang negatif yang justru dapat merugikan orang lain (Papalia, 

2009). Hal ini menyebabkan para remaja melakukan tindakan yang negatif 

seperti perilaku agresi dan merugikan orang lain.  

Belakangan ini fenomena agresi marak terjadi di masyarakat. 

Banyak remaja yang melakukan perilaku agresi seperti melakukan 

kekerasan secara verbal, fisik, serta perilaku tawuran antar sekolah. Dari 

semua lapisan masyarakat dengan  adanya tindakan kekerasan atau 

agresi, diketahui bahwa remaja merupakan suatu kelompok yang sangat 

sering melakukan perilaku agresi. Hal ini dikarenakan pada usia remaja, 

mereka belum dapat menyelesaikan masalah psikologis dan menghadapi 

perubahan atau pergolakan emosi yang dialami para remaja. Perilaku 

agresi pada seseorang dapat berdampak negatif pada kehidupannya 

kedepan diantaranya resiko terhadap pelanggaran, putus sekolah, 

tindakan kriminal dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.  Perilaku 

agresi adalah perasaan marah atau tindakan kasar yang diakibatkan 

adanya kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan dan 

tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda, perbuatan 



bermusuhan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda, sifat atau 

nafsu menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang 

mengecewakan, menghalangi atau menghambat (Hutomo dan Ariati, 

2016). 

Perilaku agresi dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara untuk 

melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, 

membunuh, atau menghukum orang lain. Perilaku agresi adalah tindakan 

yanag dimaksudkan untuk melukai orang lain. Perilaku agresi merupakan 

perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik 

maupun psikologis.  

Secara tidak sadari, perilaku agresi merupakan hal yang sangat 

dekat dengan kehidupan Sejak usia sangat dini, anak-anak sudah 

dikenalkan dengan perilaku kekerasan baik secara verbal, fisik bahkan 

seksual. Belakangan ini sering mendengar di berita surat kabar maupun 

dari televisi mengenai banyaknya kasus agresivitas yg terjadi disekitar 

yang mana kebanyakan dilakukan oleh para remaja yang masih duduk di 

bangku sekolah. Adapun tindakan agresivitas tersebut kian hari makin 

meresahkan masyarakat sekitar.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

bahwa perilaku agresi yang mengarah pada kriminalitas remaja di 

Indonesia mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan 

psikis terjadi peningkatan. Pada tahun 2007 dicatat terdapat 3.145 remaja 

dengan usia kurang dari 18 tahun menjadi pelaku dari tindakan kriminal 



serta pada tahun 2008 dan 2009 terjadi peningkatan lagi dari 3.280 hingga 

4.123 remaja (BPS, 2010). Kasus tawuran juga terjadi dibeberapa 

kalangan pelajar SMA laki-laki yang mengakibatkan banyaknya korban 

jiwa dalam kasus tawuran tersebut. Sebuah SMA Negri di Kebayoran 

Lama dikabarkan melakukan aksi tawuran yang mengakibatkan seorang 

pelajar tewas (Tempo, 2018). Kasus tawuran juga terjadi pada siswa 

sekolah menengah yang berjenis kelamin laki-laki yang berada di Bogor 

yang mengakibatkan korban tewas. Setelah melakukan wawancara 

terhadap beberapa siswa yang berada di sekolah “X” di Semarang, 

diketahui bahwa mereka pernah mengikuti tawuran bersama, sering 

melakukan tindakan  mmemukul dengan penuh amarah kepada lawannya 

yang menyebabkan temannya mengalami luka. 

Berdasarkan hasil penelitian Meichenbaum (2006) menemukan 

bahwa remaja laki-laki melakukan perilaku agresi dengan rasio prevalensi 

dengan remaja perempuan sebanyak 3:1 serta kasus perilaku agresi yang 

dilakukan oleh remaja laki-laki empat kali lebih banyak dibandingkan 

dengan remaja perempuan. Menurut penelitian menemukan bahwa 

remaja laki-laki memiliki kadar androgen yang lebih tinggi berkaitan 

dengan masalah agresivitas dan masalah-masalah perilaku lainnya 

(Papalia,2009).  

Salah satu teori dari Myers (2012) menyatakan bahwa perilaku 

agresi ditentukan oleh proses tertentu yang terjadi di otak dan syaraf 

pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku agresi dapat disebabkan oleh 



faktor internal secara biologis dalam tubuh seseorang. Adapun dalam teori 

dikatakan bahwa perilaku agresi disebabkan oleh proses yang terjadi 

pada otak dan saraf pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan 

antara perilaku agresi dengan bagian neuro pada tubuh manusia terutama 

di dalam otak. 

Di dalam bagian otak, terdapat satu bagian otak yang dikenal 

dengan korteks prfungsi eksekutifrontal dimana bagian otak ini merupakan 

bagian yang bertugas menjaga, mengawasi, memandu, mengarahkan dan 

memfokuskan perilaku manusia. Bagian ini juga bertugas untuk 

mengawasi “fungsi-fungsi eksekutif”, mengendalikan kemampuan seperti 

manajemen waktu, menilai orang lain, mengendalikan dorongan hati, 

merencanakan, mengorganisasi, dan berpikir kritis (Amen,2011).  

Fungsi eksekutif merupakan suatu istilah umum untuk satu set 

kemampuan kognitif yang bertugas mengontrol dan mengatur 

kemampuan dan perilaku lainnya. sesuai dengan namanya, fungsi 

eksekutif mengacu pada kemampuan tingkat tinggi yang mempengaruhi 

kemampuan tingkat rendah ( seperti perhatian, memori dan organisasi). 

Fungsi eksekutif ini juga bertanggungjawab untuk mengarahkan perilaku-

perilaku diri sendiri agar lebih terarah dan bertujuan seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pemecahan masalah serta kemampuan self monitoring 

dan self regulation. 

Berdasarkan hasil penelitian jurnal internasional diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara fungsi eksekutif serta perilaku agresi pada 



anak. Hasil penelitian dari Hoaken, Shaughnessy dan Pihl (2003) dimana 

dalam penelitian ini dengan subjek yang berusia 18 hingga 30 tahun 

diketahui bahwa individu yang menunjukkan hasil yang rendah pada tes 

fungsi eksekutif memiliki respon agresi yang lebih tinggi. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya dimana melalui penanganan 

eksperimen serta literatur klinis menunjukkan dukungan yang kuat akan 

adanya keterlibatan atau pengaruh dari fungsi eksekutif yang memicu 

perilaku agresi. 

Menurut Giancola (Hoaken, 2013) dikatakan bahwa Fungsi 

Eksekutif memainkan peran penting dalam memediasi perilaku agresi. Hal 

ini juga sejalan dengan Lueger dan Gill (Hoaken, 2013) dimana dalam 

study mengenai  populasi klinis yang ditandai dengan agresi telah 

mendukung akan pentingnya fungsi eksekutif dalam mediasi perilaku 

agresi. 

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 

antara fungsi eksekutif dengan perilaku agresi pada remaja laki laki di 

sekolah X. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara fungsi eksekutif dan perilaku agresi pada remaja laki-laki di sekolah 

X. 

 



C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan informasi dan 

menambah khasanah dalam kajian serta sumbangan pada 

pengembangan ilmu psikologi, terutama dalam bidang neuropsikologi, 

psikologi perkembangan, dan psikologi sosial, yang berkaitan dengan 

perilaku agresi pada remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pemerintah, sekolah, pendidik ataupun masyarakat yang memiliki 

kepedulian terhadap perkembangan remaja mengenai hubungan 

fungsi eksekutif  terhadap perilaku agresi pada remaja laki-laki Sekolah 

X. Penelitian ini dapat menjadi deteksi permasalahan agresi pada 

remaja. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk intervensi 

pada siswa yang mengalami agresi serta membantu dalam membuat 

suatu  rancangan intervensi pada siswa.  

 

 
 
 
 
 


