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ABSTRAKSI 


Pene lit ian ini berangkat dar i rasa ingin tahu 
akan keterkaitan antara Attachment Remaja Awal Terhadap 
Keluarga Inti dengan Kecenderungan Agresi Dalam Interak
si Sosial. Penelitian diarahkan pada lingkup usia remaja 
karena semakin tingginya frekuensi berita tentang kena
kalan, perkelahian dan masalah lain yang dilakukan 
remaja akhir-akhir ini. Pada tahap perkembangan remaja 
ini memang penuh dengan kegelisahan, penearian identitas 
dan juga penantangan akan norma. 

Keeenderungan agresi yang timbul ketika menghada
pi masalah dalam interaksi sosial, dipengaruhi oleh 
berbagai faktor dari luar maupun dari dalam diri indivi
du sendiri. Yang sangat penting sehubungan dengan keeen
derungan agresi itu adalah pengalaman masa lalu, teruta
rna mengenai bagaimana hubungan individu dengan orang tua 
yang mengasuhnya ketika masih bayi. Perlakuan yang 
dialami ketika keeil itu akan terinternalisasi dan 
membentuk suatu pola pandang serta cara menghadapi 
masalah dalam interaksi sosial pada masa-masa selan
jutnya. 

Attachment Remaja Awal Terhadap Keluarga Inti dan 
Kecenderungan Agresi Dalam Interaksi Sosial diungkap 
melalui kuesioner, dengan memodifikasi model skala dari 
Likert. 

Sampel dari penelitian adalah siswa-siswi kelas 1 
SMPK Santo Joseph Surabaya, yang ketika berusia balita 
diasuh oleh ayah-ibunya sendiri. Adapun teknik yang 
digunakan adalah Simple Random Sampling. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
tehnik analisa data korelasi Product Moment dari Karl 
Pearson. Dengan taraf signifieansi 5 % diperoleh koefi
sien korelasi sebesar (r~y) = -0.545, koefisien determi
nan (r 2 ) = O. 29 7 dan p e~ 1uang r a 1a t ( P ) = O. 00 0 . 1\1 a k a , 
hipotesa penelitian yang menyatakan "Ada korelasi nega
tif yang significan antara attachment remaja awal terha
dap ke Iuarga int i dengan keeenderungan agres inya dalam 
interaksi sosial pada siswa-siswi kelas 1 SMPK Santo 
Joseph Surabaya" diterima. 
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