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ABSTRAK

Hubungan Antara Pola Asuh Ayah, Ibu dan Peer Attachment dengan Perilaku
Agresif Remaja Laki-Laki di Lingkungan Berisiko

Kusufia Mirantri1, Yunias Setiawati2

Latar Belakang: Perilaku agresif oleh remaja semakin banyak didapatkan di kehidupan
sehari-hari baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Di Kabupaten
Lumajang, perilaku ini tampak pada peningkatan prosentase kasus kekerasan yang
dilakukan oleh remaja baik kepada teman sebaya maupun sudah berupa tindak
kriminalitas. Perilaku remaja dapat dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah pola
asuh orang tua dan peer attachment karena interaksi remaja dengan teman sebaya akan
semakin luas dan heterogen tanpa meninggalkan peran keluarganya.
Tujuan Penelitian: Menganalisis hubungan antara pola asuh ayah, ibu dan peer
attachment dengan perilaku agresif remaja laki-laki di lingkungan berisiko.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan
bentuk cross sectional terhadap remaja laki-laki SMP di kabupaten Lumajang secara
total sampling. Instrumen penelitian menggunakan Parenting Authority Questionaire
(PAQ) untuk ayah dan ibu secara terpisah, Inventory of Parent and Peer Attachment–
Peer Version (IPPA), dan Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ).
Hasil Penelitian: Didapatkan 127 subyek penelitian. Tidak didapatkan hubungan antara
pola asuh ayah dengan perilaku agresif, demikian pula dengan pola asuh ibu, namun
terdapat hubungan antara pola asuh ibu dengan dimensi anger. Sedangkan peer
attachment juga ternyata tidak berhubungan dengan perilaku agresif, namun didapatkan
hubungan antara dimensi peer attachment yaitu trust dan communication dengan
dimensi agresi verbal dan hostility serta didapatkan hubungan negatif antara alienation
dengan dimensi anger dan hostility.
Kesimpulan: Pola asuh ibu mempunyai hubungan dengan dimensi anger. Peer
attachment tidak memiliki hubungan dengan perilaku agresif, namun didapatkan
hubungan antara trust dan communication dengan agresi verbal dan hostility serta
didapatkan hubungan negatif antara alienation dengan anger dan hostility.
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