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ABSTRAK 

Tindakan kekerasan dan agresivitas di lingkungan remaja dewasa ini 
cenden~ng meningkat, ditrrnjukan oleh perilah, seperti : pembunuhan, 
pemerkosaan, perarnpokan, penyerangan serta pemaksaan kehendak terhadap 
ormg lain. Penelitian ini bertujuan tnengungkapkan : (1) tindakan kekerasan d m  
apsi f i tas  yang dilakukan remaja, ((2) program pemerintah daerah dalam 
penanggulangan tindakan kekerasan dan agresifitas dikalangan retnaja, (3) 
institusi yang digunakan dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial 
dikalangan remaja 

Penelitian ini men,gunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
Penarikan smnpel dilakukan secm-a purposive random sampling. Wilayah yang 
diteliti adalah Pulau Punjung Sijunjung Kabupaten Sawahlunto Sijunjung untuk 
daerah pedesaan dan Koto Marapak Kota Padang untuk daerah perk0tm.n. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan arigket d m  wawancara, observasi serta studi 
dokumenter. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, dengan 
menggunakan persentase. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitafif. 

Berdasarkan analisis data ditemukm : (1) tindakan kekerasan dan 
agresivitas dilakukan oleh sebagian remaja (25 % ) di Surnatera Barat, (2) 
program Pemerin tali Daerah dalarn penanggui angan tindakan ke kerasari dan 
agresifitas dikalangan remaja, dilakxkan oleh DinasAnstansi terkait, yaitu : 
Kepolisian, BKE;BN, Dinas SosialDinas Kesejahteraan Sosial, inas Pendidikan , 
Keshmglinmas, Lembaga Pernberda.yaan Masyarakat, Bundokanduang dan 
organisasi kepemudaaan dalanl bentuk penyuluhan, pelatihan dan pembinaan 
remaja dan kelarga, (3) institusi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 
kesetiakawan sosial adalah institusi formal dan non f0rmi.I yang sudah dikelola 
DinasAnstasi terkait di Propinsi dan KabupatenKota Diantaranya : Sekolah, 
Kelompok-kelompok belajar, Orgmisasi SiswalMahasiswa, Organisasi Sosial, 
seperti ; Karang Taruna, Remaja Mesjid, serta Persatuan Olah raga dan sanggar- 
sangar seni-budaya 
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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang rnaupun dana dari sumber 
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Proyek Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Balitbangda Propinsi Sumatra Barat telah melakukan penelitian tentang 
Penanggulangan Tindakan Kekerasan dun Agrevita.~ pada Rel;,,;; Sumateru Baruf, 
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 074116/SPK/2003 tanggal 05 Juni 2003. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk rnenjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lernbaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Sumatra Barat. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian 
Balitbangda Propinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk tujuan diseminasi, liasil penelitian 
ini telah diseminarkan yang melibatkan reviewerltenaga peneliti Balitbangda Propinsi 
Sumatera Barat. ~ u d a h - m u d a h a n  penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang 
khususnya. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima k a s ~ ~ ~  kepada semua pihak 
yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami sampaikan terirna 
kasih kepada Pimpinan Proyek Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Balitbangda Propinsi Sumatra Barat yang telah memberikan dana untuk 
pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama 
ini, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga 
kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan untuk masa yang akan datang. 

Terima kasih. 
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BAE. I 

PEND AHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Tindakan kekerasan dan agesivitas di lingkungan rernaia dewasa ini 

cenderung meningkat, ditunjukan oleh perilalar, seperti . pernbunuhan, 

pemerkosaan. p e m p o k a n ,  penyerangan serta pemaksaan kehendak terhadap o r q q  

lain. Berdasat-kan data di keluarkan D irektorat Jenderal Pemasyarakatan Departerne n 

Kehakiman dan Kejaksaan Agrrng, terungkap tindakan kejahatan selmuh Indonesia 

tahun 1987 berjumlah 60.300, dan tahun 1988 berjutnlah 71.097, dengan kenaikan 

sebanyak 17,90 % (Baharuddin Lopa, 1996:44). 

Tindakan kekerasan tnerupakan perbuatan kejailatan yang mengakibatkan 

korban mengalami penderitaan sehingga mendatangkan kesusahan bai k fisik maupun 

psikologis. Tindakan kekerasan dan apresif dapat membahayakan oran9 lain atau 

masyarakat dengan melang~ar  norma atau aturan hukum yang berlaku. Tindakah 

kejahatan dan agresif kadang kala disebabkan oleh persoalan kecil, seperti kesalah 

paharnan, ketidakpuasan dan pertengkman yang berakhir dengan petnbunuhan, 

pembakaran serta pengrusakan fasilitas milik pribadi rnaupun urnum. 

Di penghujung tahun yang lalu, tepatnya Bulan Desember 1999, salah saiu 

mas jalan Lintas Sumatera mengalami macet total selama 5 hari. Jalur yang 

mengalami macet itu adalah pada dua kmpung,  yaitu Sungai Daerah dan Pulau 

Punjung. Asal mulanya kejadian itu adalah kedua karnpung-yang dibatasi oleh 

Sungai Batang Hari dan dihubungkan dengan sebuah jembatm sedang berlangsung 

bacakak bmyak (perkelahian masal atau tawuran atau perang antar kanlpung) 



sehingga mobil yang melewati jdur tersebut dicegah oleh kedua belah pihak untuk 

meianjutkan perjaianan. Ddam perang antar kampung itu , kedua pihak vang telab 

lama bersiteru rnerninta bantuan pada kampung tetangganya, sehingga rnelibatkan 

banyak orang Padang Ekspres (20 Desember 1999. ha1 : 1) melaporkan perann 

antara pulau Punjung dengan Sungai Dareh melibatkan 30.000 (tiga. puluh ribu ) 

or.ang yalg rnenggunakan bermacam sen-jata, seperti pedans partrat~g, '-. anak panah 

berapi dan gobuk (sejenis senjata api yang biasanya digunakan untuk berburu babi 

oleh masyardat). 

Retika korban mulai berjatuhan, perang mtar kampung pun tidak dapat 

dielakan. Pada sad  mmah penduduk yang tak bersdah mulai dibakar oleh pihak 

y m g  bertikai dan ballkan pada putlcak kejdian ketika 5 nyawa melayang dari kedua 

belah pihak yang sedang berperang, polisi pun terpaksa tunin tangan. Kapolda 

Sumbar Briden Polisi Dasrul Lamsudin, kemudian menuuuinkan pasukannya dari 

kesatuan Brimob Padan& Padang Panjang dan Payakumbuh sebanyak 500 orang 

msgotanya ke lapangan, untuk mence.gah korban nyawa dan harta yang semakin 

banyak. Barulah setelah kesatuan Brimob it11 turun tangan, maka selama itu pula 

penyelesaian dapat d i j a ldan .  

Sementara itu di Ujung gading, Leni (23 Tahun), seorang ibu rumah tangga 

muda tidak menduga dan mengerti kejadian yang sampai menimpa suaminya Sambil 

rnengendong si buah hatinya, Satria (2 Tahlm) ia hanya bisa bertanya-tanya dan 

menduga-duga, kenapa suamianya yang hams jadi korban dalarn perang antar 

kampung antara Ujung Gading dengan Air Bangis. Jumsari, sang suami sebagai 

tulang punggung keluarga Leni dan Satria hanya membisu dan terbaring di rumah 



sakit, menghadapi t~~alapetaka sebqai  saldl scorang korban perang altar kan~punc ‘-. 

itr~. Leni dan Satria bukanlah satu-satunya korban. Masih banvak lagi korban yang 

lxin jadi korban, ketika. perang itu berkecamuk (Padang Ekspres, 18 janr~ari 2003). 

Di sampitlg perkelahian mltw kanlpun . pembunuhan an& tcrhadap orans 

tua. Tahun 2002 ditemukan di Purus  ada an^. Perampokan di Desa Ampang Gadang, 

Kecnnatan IV Anszkat .-, Candutig tanggal - - 12 maret 2003, mengakibatkan kenlatian 

serta kerugian harta benda. Perkelahian siswa di Bukittinggi, Payakumbuh dan 

Padang pada. Tahun 2002. 

Apabila dikaj i lebih lan$ut. salah satu ha1 penyebab pt?f's:oaIan perms antar 

kampung bsrakar dengan dibwlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang 

petneritltahm desa Keti ka pe~nerintahan desa terbentuk, maka batasan-batnstsan 

geografis ymg dianggap sebagai kesatuan nagari menjadi pudar, sehingga alasan- . . 

aiasan kecil saja mudah menjadi perang antar kampung. Persoalannya. tidak han$a 

pada masalah tanah ulayat s a j q  tetapi - juga - masalah sosial, ekonomi, elite dan 

kesatuan politik lokal. 

Berdasarkan survey Tempo terurlfikap setelah Wali Nmmi .-. hapus bersamaan 

dengm lahirnya UU No 5/1979. Kepemimpinan kharismatik telah digeser oleh 

Kepala Desa Dengan adanya undang-undang tersebut partisipasi rakyat semakin 

berkurang dan mereka terkutung dalarn sistem birohasi yang diciptakan secara 

nasional, tanpa. memperhatikan aspirasi lokal. Kepala desa tidak begitu dekat dengan 

masyarakat. Begitu juga anggota masyarakat yang duduk di LKMD, bukan lasqi elite 

n q a r i  masa silam. 



Bacakak antar kanlpung tersebut, salah satu ha1 bersumber dari kalangm 

remaja. dengan remaja. lainnya. Secara umum dari segi usia seseoran3 di katakan 

remaja. b e n ~ ~ i a  antara 13 tahun sampai 20 tahun. Secara hukum orang dianggap 

dewasa adalah berusia 21 tahun ke atas atau telah pernah kaivin sebelumnya. (Pasal 

330 BW). UU tentang peradilan adat, membagi atas : (1) usia 8 tahun - 12 tahun, (2) 

usia 12 tdmn - 16 tallun dan (3)  usia 16 tdlun - 18 tahun. 

Periode remaja berada pa& posisi yang sangat rawan d m  mencari suatu 

bentuk sehingga sangat memungkinkan mrrdah terjebak dalam stuasi yang 

menyesatkan. Oleh karena itu petunjuk. bitnbingan dan wallan dmi orang dewasa 

penting xtinya. untuk membantu mereka mengerti tentang dirinyn 

Tindakan kekerasan dan a.gresivitas yane dilaku remala berkaitan dengan 

pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Soedjono (1974:177) menjelaskan kondisi-kondisi nimah tangga yang dapat 

menyebabkan remaja melakukan tindakan keiahatan. adalah : (1) atiQgota keluarga 

lainnya dalam rumah tangpa penjahat, pemabuk dan amoral, (2) kehilangan salah 

satu orang tua atau keduanya karena kematian, perceraian darn pelasian diri, (3) 

kurang pengawasan orang tua karena sikap masa boroh, cacat indera atail sakit baik 

jasmani maupun rohani, (4) ketidak serasian karena ada yang iri hati, cemb~uu, 

terlalu feodal set-ta catnpur keluar~a lain, (5) perbedaan rasial, suku, aganla, adat 

istiadat, nimah piatu, panti-panti asuhan, (6) tekanan ekonomi, seperti pengangguran, 

kurang penghasilan. ibu bekerja di luar rumah dan lain-lain. 

Di sisi lain. program yang ditayangkan di berbagai media masa baik cetak 

maupun elektronik ikut mempengaruhi kekerasan dan agresivitas di kalangan remaja 



Koran dan TV setiap hari metlayangkan kronologis pembunuhm, pemerkosaan dan 

perarnpokan yang te j a d i  di mayarakat melalui berbagai program. Pada awalnya 

satu perilaku kej ahatan sangat menakutkan masyarakat, lama kelamaan menjadikan 

sesuatu yang lumrali karena telah terbiasa menyaksikannya melalui berba9ai media 

mas a 

Kondisi ekonomi yang tidak menentu seteldl krisis moneter turut nlemicu 

munculnya kekerasan di kalangan remaja Kelayakan kehidupan secara ekonomi 

semakin jauh dari harapan remaja sehingga. menyebabkan kehilansan kontrol emosi 

sehingga nlemicu melakukankekerasan dm agresivitas. Selanjutnya kebijakan 

pemerintah tidak jwang berpihak kepada pengutsaha dm merugikan masyarakat 

lnendorong munculnya perilaku main hakim sendiri. 

. Remaja yang mela.kukan kejahatan tersebut, urnumnya kurang memiliki 

kontril diri, atau justru mengalahkan kontrol yang diberlahukan untuk rnerekq suka 

menegakkan standard tingkah laku sendiri di sarnping merenlehkan keberadaan 

orang lain Kejahatan yang mereka. lakukan pada. urnurnnya disertai unsur-unsur 

mental dengan motif-motif subyektif, yaitu mencapai suatu ob-iek tertentu dengan 

disertai kekerasan dan agresi (Kartini kartono, 1992:lO). 

Berbqai kegiatan melalui program pembangunan sl~dah dilakukan 

Petuerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas/Instansi terkait, 

diantaranya, razia senjata tajam, narkoha, VCD porno, pejudian, pemalakan dm 

ugal-ugalan di jalanan, penyuluhan tentang ballaya penyalahgunm Narkoba, Kwmg 

Taruna, Didikan Subuh d m  sebapainya Walaipun dememikian progarn tersebut 



kuran<? d q a t  tnenlbendung tit~dakarl kekerasan dan a'qesivitas ymg dilakukm 

remala. 

Bertitik tolak dwi ur-aim tersebut, menarik ditelusuri lebih lanlut melalui 

penei itiati itii baeairnana pt.narle~ulanaati . - titidakm kekel-asan d m  ang-esivitas pada 

ren~qia. Pengln~kapan niasalah ini sangat bermanfaat b a ~ i  pemerintah daerah dalarr~ 

~rierl~aritisipasi bt?ruiari,sznya nlasalah ke kerasar~ dari agesivitas di linqkunean rcmaja 

di Sumatera Earat. 

B. Permasaiahan Penelitiac 

Berdasarkan latar- belakang permasa.lahan tersebut, d q a t  dinirnuskan 

pernlasalah sehagai be r ih t  : 

1. Bagainiana tindakarl kekermm dan qes i f i tas  y a r i  terjadi dikalar1ga.n reniaia 

2. Eagairnana pro,garn psnierintah daerah dalani penanggulangan tindakan 

kekerasai dari am-esifitas ,.. ddikalan,qan rema-ja 

3. Institusi apapang dapat digunakan dalam rnengembangkan kesetiakawanan sosial 

dikalmgan remaja. 

C .  Tujuin Penelitian 

Penelitian ini ber-tt~~ium metlgut~pkapkat~ - .  : 

1. Tiiidakan kekermarl d a i  a.wesifltaq yariq - terjadi - dikdalgan remaia 

2.  Progam pemerintah daerah dalam penanggulangan tindakan kekerasan dan 

agresifitas dikalangan r e~na ia  

3. Institusi yang dapat digunakan dalam meneemhangkan kesetiakawanan sosial 

dikalangan remaia 



D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat hagi : 

1. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat &darn mengevaluasi serta. 

meruniuskan program penangpulanp tindakan kekerasan yang sudaii dilakukan 

DinasIns tansi terkai t. 

2. Pemerintah KabupatewKota ddam men,geval uasi serta merumus kan kembal i 

pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan yang 

sudah dilaksanakan Dinasdnstansi terkait. 

3. Pakar ddari berbwai l -. perguruan tinmi untuk lnenemukan solusi pencegahan dan 

penanggulangan tindakan kekerrrsan di lingkungan mmyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian. 

Penelitian ini mengkaji tindakan kekerasan d m  agresivitas yang dilakukan . 

remaja, program pelnerititah dalam penanggulan,~nya serta institusi yang dapat 

dikembangkan mengantisipasi tindakan kekerasan dan agresifitas tersebut, Tindakan 

kekerasan yang dimaksud dalarn penelitian ini merupa.kan perbuatan kerjahatm yang 

tnensakibatkan korbari men_nalarni penderitaan sehingga tnendatangkan kesusaliatl 

baik fisik maupun psikologis, akibat pelanggaran terhadap norma, aturan serta 

hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan agesivitas merupakan tingkah laku 

yang dilakukan individu untuk melukai dan mencelakakan individu lainnya, baik 

daiarn bentuk tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal dengin ob-iek 

material nmupun no11 material. 



DAB. IT 

TINJAUAN KEPUST4Kk4N 

A. Remaja dan Perkembangannya 

Perkembangan merupakan suatu proses dinamik vang berl angsung 

secara kontiniu. Secara umum perkembangan merupakan pesubahan- 

perubahan psikologis atau mental yang dialami individu dalam proses menjadi 

dewasa Perub&an tersebut tesbeatuk semakin terdeferensiasi nanlun segala 

aspek yang berkembang terorganisasi menjadi satu totalitas. Sedangkan 

pertumbuhan merupakan perubahan-penlbahan fisik atau biologis ke arah 

ketnasakan orqan-organ ._ tubuh ymig dapat berf'unqsi .- secara optimal. 

Pertumbuhan hanya terjadi sekali saja dan tidak &pat diullang kembali. 

Keniasakan psikologis dm1 ken~asakan jisiologis berarti behngsinya organ- 

organ rubuh secara optimal sehingga dapat melakukan tugasnya sebagai 

mana mestinya Kernasahn fisiologis dapat dicapai tanpa proses belajar, 

sedangkatl ketnatangan psikologis dicapai melalui proses belajar. 

Remaja merupakan salah satu periode perkembangan yang dijalani 

individu menuju dewasa Istilah remaia atau adolescence berasd dari bahasa 

latin yaitu adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi d e w a a  

(Hurlock,1992 :206). Sehubungan dengan istilah tersebut berarti remaja 

belunl meperoleh status seperti orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki 

status kanak-kanak (Monks, 1992:253). 

Berkeaaan dengan uraian tersebut, Katini Kartono (1990 : 148) 

menj elaskan masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak- 



kanak dengan masa dewasa. Pada. penode ini terjadi penibahan-pen1ba.ha.n 

tnengenai kernatan.sar1 fungsi-fu11,~si rohxliall dan jastnatliah terutama funp i  

seksual. 

Di sarnping itu, WHO p d a  tahun 1974 (Sarlito Wirawan, 1989:9) 

tnendefinisikan renlaia secara konseptual. Remaja addah suatn nlasa di nima : 

(1) individu berkernbang dari saat pertarna kali menunjukan tanda.-tanda. 

seksual sekunder sanlpai saat mencapai kemakmgan seksual, (2) individu 

mengalmi perkembangan psikologis dan pola. identifikasi dari kanak-kanak 

rnsnjadi dewra~a, (3)  te jad i  peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi 

yang pznuh kepada keadam yang relatif mandiri. 

Sehubungan dengan uuaian te~sebut di atas, Anna. Freud (Singgih 

Gun~sa, l991:7)  rnengemukakan rnasa adolesensia sebagai suatu tnasa yang 

meliputi proses perkembangan dimana terjadi penlbahan dalam motivasi 

seksual, organisasi ego, hubungan dengan orang tua dan orang lain serta. cita- 

cita yang dikejmiya 

Bertitik tolak dari pendapat tersebut. di atas, dapat disimpulkan bahvva 

remaja adaldi masa peralihati dari masa arid-anak ke masa dewasa yang 

meliputi semua proses perkembangan dialami sebagai persiapan rnema~uki 

Inasa dewasa. y m g  dicirikan pertumbuhan fisik sanga.t cepat namrln belum 

diimbanggi dengan kematangan psikis. 

Usia remaja dapat dibagi menjadi beberapa fase ditinjarl dari 

rnulainya seseoranLq menunjukan tanda-tanda pubertas dan berlanjutnya 

hingga dicapai kematangan seksual serta. dicapai tinggi badan secara 



rnaksimurn. Monks (1992:255) menjelaskan mass remaja srcara global 

beslangsung antara usia 12-21 tahun denc;an petnbagian 12-15 tahun untuk 

ma~arernaja awal, 15-18 tahun rernaja pertengahan, serta. 18-21 tahun untuk 

remaja. akhir. 

Berkenaan dennan ha1 itu, Hurlock (1992:206) membagi masa remaia 

menjadi dua bagian yaitu rnasa rernaia a w l  bmkisar dan usia 13 atau 14 

sarthlpai dengan 17 tallun dm mass remaja alchir yaitu usia 17 atau 18 sanlpai 

21 tahun. Ber-samaan dengan itrr, Johan ST (1993:37-38) mejelaskan bahwa 

masa remaja dapat tlibagi atas mwa pra-rernajayaitu 11/12 tahun sarnpai 131'14 

tahuti, semaja awal yaitu 13/14 tahun sarnpai 17 tahuti, sel-ta semaja lanjut 

yaitu 17 sa-mpai 21 tahun. 

Seianjutnya Sarlito Wirawan (1992: 103) tnernbazi '_. masa rernaia &as 

dua. ta.hap yaitu remaja awal 14 sarnpai 17 tahun untuk anak laki-laki atau 13 

sarnpai 17 tahun untuk anak perempuan dan remaja akhir 17 sarnpai 21 tahun 

~lrltuk anak laki-ldci maupun wanita 

Berdasdan beberqa  pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan 

bdthwa taliap perken~banpn remaia d ibq i  atas remaja awal ymg berkisar 

dari usia 14 tahun sarnpai 17 tahun dan remaja akhir 18 tahun sarnpai 21 

tahun. Sedangkan periode sebelum masa remaja disebirt periode pnbertas 

karena periode pubertas berbeda pengertiannya dengan masa remaj a walaupun 

rentang usia yang dilalui individu turnpang tindih dengm remaja awal. 

Pengunaan kedua kedua istilah itu dibedakan dalam penelitian ini. 



3. hiasalah Kecerdasan dan Kemampuan Mental 

P d a  periode remaia kkemmpuan bed7kit-nya sudah mulai 

senipurna Keadaan ini t e r jd i  antara usia 12 arnpai 16 tahun. Pada usia 12 

tahun kemampiian anak untuk mengerti informasi abstrak baru sempiima dan 

kesen~purnaan mengambil kesimpulan serta informasi abstrak dimulai pada 

usia 14 tahun. Akibatnya sering te rjadi pertentangan pendapat antara remaja 

awal detlgan orang tua, guru atau orang dewasa lainnya Jika si remaja 

mendapat pemaksaan me nerima pendapat tanpa alasan raaional tetapi 

sebaliknya jika alasan yang dikemukan rnasuk aka1 remaia juqa cendening 

mensikuti pernilcisan orang dewasa 

4. Status Remaja Awal Sangat S~llit  Ditent~lkan 

Bagi orang tua. status rernaja sering membigungkan karena ada 

keraguan orang dewasa. untuk memberi tanggung jaw& pada remaja awal 

denpan alasan tnereka masih anak-anak. Pada kesempatan lain remaia awal 

sering mendapat teguran sebagai orang yang sudah besar bertingkah laku 

kekakan-kanakan. Akibatnya si remaia awdpun mendapat sumber 

kebigungan yang akan menambah masalahnya Bertitik tolak dari uraian 

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja awal sesimgguhnya 

merupakan individu yang memeliki banyak masalah. Ditarnbah lagi dengan 

sifat ernosionalitasnya yang sering kali rnenguasai kemarnpuan berfikirnya 

lnetiyebab kan remai a awal h-ang mampu mengadakan kompro tni dengan 

pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapatnya Masalah remaja 



awal akan semakin berat bila, tidak ada bantuan dari orang tua atau orang 

dewasa lain. 

5 .  Masa Remaja . Adalah Masa yang Kritis. 

Mass remaja awal dikatakan kritis sebab dalam masa ini remaja 

dihadapkan pada persoalan apakah ia dapat memecahkan maslalahnya atau 

tidak. Keadaan remaia yang dapd tnetnecahkan masalahnya dengan baik 

rnenjadi modal dasar dalam rnenghadapi rnasalah-masalah selanjutnya sampai 

ia dewasa. Sebaliknya ketidak rnampuan menghadapi rnaslalahnya dalam rnasa 

ini tnaka iatnenjadikan orang dewasa yang kurang mandiri. 

Berkaitan dengm uraian tersebut di atas, Sarlito Wirawan (1992:103) 

mengemukakan ciri-ciri remaja awal dalah  sebagai berikut : (1) status 

sosialnya belum jelas antara dewasa clan anak-an&. Kearlaan ini 

menimbulkan kebigungan antara hasrat untuk menjadi dewasa (mandiri) dan 

tetap tinggal sebagai anak-anak (rasa aman dalarn lingkungan orang tua), (2) 

terjadi perubahan fisik dan kejiwaan yang cepat sehingga rnernbawa akibat 

pada pen1baha.n tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban dan hubungan 

dengan orang tua d m  orang lain. P d a  masa ini terjadi penrbahan sikap 

terhadap diri sendiri, orang tua, teman, guru dan sebagainya, (3) masa 

peningkatan emosi, pemarah, iri hati, cernburu, benci pada orang tua, kuumg 

perflatian pada hal-ha1 d m  orang-orang yang tidak diminati, (4) tidak stabil, 



emosinya cepat berubah, cepat bosan, sulit berkosentrasi dan sebagainya, 

(5) mereka banyak masalah, merasa tidnk ada orang yang mengerti dirinya 

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, Hwlock 1978 : 360-366) 

mengemukakan pada pertegahan remaja awal terdapat ciri umum sering 

disebut gejala fase n e g i f ,  yaitu (1) desire ,fbr isolution (keinginan untuk 

rnenyendiri), (2) discination to work (berkurang kemauan untuk bekerja), (3) 

boredom ( kejemuan ), (4) social antagonism (pertentangan sosial), ( 5 )  

r-cstlessncss (kegelisahan), ( 6 )  resistance gf authority (menentang terhadap 

kewibawaan orang tua), (7) lack of  self-co.vjdence (kurang percaya diri), 

preocuj~ution w;th sex (mulai tirnbul mind terhadap lawan jenis), (9) 

heighutenend emotionaiity (kepekaan perasaan) serta (1 0) day dreaming 

( suka berhayal ). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa remaja 

berada pada posisi yang sangat rawan dan mereka rnasih mencari suatu 

bentuk sehingga sangat mungkin mereka mudah terjebak dalam situasi yang 

menyesatkan. Oleh karena itu petunjuk, bimbingan dan arahan dari orang 

dewasa penting artinya bagi remaia untuk membantu reniaja mengerti 

mengenai dirinya 

B. Agresifitas Remaja. 

Berdasarkan informasi yang diungkapkan media masa, dewasa ini 

ditemukan berbagai tingkah laku manusia yang dapat menpencqsarakan 

manusia lainnya Menurut penyelidikan berjuta nyawa manusia melayang 

akibat tindakan sesamanya dari jumlah tersebut lebih seperduanya 



merupakan korban perkelhian, penganiayaan, perarnpokan, agresi seksual 

dan behagai bentuk gresi laitlnya (koeswarq 1988: 1). Apabila ditinjau 

lebih lanjut perilaku a,gresi manusia tidak pernah surut, bahkan lebih 

memprihatinkan agresi tersebut semakin meningkat yang sasarannya tidak 

pandang bulu dan tempat, seperti kasus sodomi yang telah mengorbankan 

anak-atlak di bawah umur di jakarta, perkelahiaan mahasiswa dan pelajar 

dibeberapa kota besar sanlpai dengan pembantaian di Irak dan sebagainya 

Beberapa ahli telah mendefinisikan agresi sesuai dengan bidang 

tilikannya ma~ing-masing. Baron (1977) mengemukan tingkah laku agresi 

merupakan tingkah laku individu yang ditujukati untuk melukai atau 

mencelakakan individu lain yang tidak mengiginkan datang tingkah laku 

tersebut. Tingkah laku agresi merugikan salah satu pihak sebagai lawan. 

Aronson (1 972) mendefinisikan agresi adalah tindakan yang 

dilakukan individu dengan tujuan untuk melukai atau mencelakakan individu 

lain. Sedanpkan Moore dan Fine (1968) mendefinisikan agresi sebagai 

tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu 

maupun objek lairinya 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan perilaku agresi 

merupakan tingkah laku yang dilakukan individu untuk m e l u h  dan 

mencelakakan individu lainnya, baik dalam bentuk tindakan kekerasan secara 

fisik maupun secara verbal dengan objek material maupun non material. 

Sugiyanto (1984) mengungkqkan , dalam situasi yang berbeda akan 

menimbulkan tindakan agresif yang berbeda pula Tindakan agresif pria 



berbeda dengan tidakan'agesif wanita. Begitu pula tindakan yang dilakukan 

pelajar wanita berbeda dengan mahasiswa wanitaDengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tingkah laku agresi manusia ditentukan oleh situasi, jenis 

kelamin dan tingkat pendidikm. Tingkah laku yang dilakukan oleh pria dan 

wanita untuk melukai atau menyengsarakan orang lain berbeda, begitu pula 

pria dan wanita pada tingkat pendidikan yang berbeda. 

1. Bentnk- benttlk Agresifitas. 

Dari berbagai perilah1 agresifitas yang terjadi di linshngan 

masyarakat dapat dikategorikan atas berbagai bentuk Berkowitz (1969) 

membedakan agresi atas dua bagian yaitu agresi instrument.d (instrumental 

aggression) dan agresi benci (hostile agrsssion). Agesi instrumental addah 

agresi yang dilakukan individu sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan agt-esi benci atau idiilsif adalah agresi yang dilakukan sebagai 

pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti. Pembagian bentuk 

agresi yang telah dikemukakan Berkowitz tersebut di atm terlihat agak 

umum sifatnya, sehingga agak menyulitkan untuk melihat bentuk-bentuk 

perilaku agresifitas yang dilakukan manusia Sehubungm d e n p  hal itu, 

Moyer (1971) merinci bentuk agresi sebagai berikut : 

a. Agresi Predatori 

Agresi predatori merupakan ag-esi yang dibangkitkan oleh kehdiran 

objek alamiah sebagai mangsanya Misanya : Kucing mengeluarkan kuku, 

taring sarnbil bersiap-siap mau mencakar anjing yang datang 



menghampirinya Tingkah laku agresi predatori hanya terdapat p d a  

organisme yang menjadikan organisme lain sebagai mangsaAgresi Antar 

Jantan A,gresi antar jantan merupakan tingkah laku agresi yang dibangkitkan 

oieh kehaciiran sesama jantan. Kehadiran jantan lain dianggap sebagai saingan 

yang merebut posisi serta kekuasaannya diantara kelarnin yang berbeda 

b. Agresi Ketakutan 

Agesi ketakutan merupakan perilaku agresi yatlg dibangkitkan 

oleh tertutupnya. kesempatan untuk menghindar dari ancaman. Misalnya 

seorang d gadis - ~nenggigit d m  rtielempar laki-laki yang akan menyeradp dan 

memperkosanya 

c. Agresi Tersinggung 

Ages i tersinggung merupakan perildm agresi yang dibangkitkan 

oleh perasaan tersinggung atau kemarahan yang ditunjukan oleh perilah 

rneriyerarlg baik terhadap objek hidup maupun objek mati.Agresi Pertahanan 

(Teritorial) Agresi pertahanan merupakan perilaku agresi yang ilakukan 

urltuk mempertahankan daerah kekuasaanya dari ancaman individu lainya 

Pertahanan dwrah kekuasaan tersebut dilakukan dalam bentuk perilaku 

agesi yang bersifat fisik maupun verbal terhadap individu atau organisme 

dipandang akan m e n g p g g u  daerah tersebut. 

d. A jrcsi Maternal 

Agresi maternal merupakan apes i  yang spesifik pada betina untuk 

me lindunggi anaknya dari berbagai ancaman. 



e. Avesi  Instrumental 

Ag-esi instrumental meiupakan agesi  yang dipelajari, diperkuat 

dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping itu, perilaku 

agresi - dapat juga diklasifikasikan atas bentuk berdasarkan normalitas dan 

kuantitas perilaku yang timbul. Berclasarkan kuantitas perilaku, agresi 

dibedakan atas agresi individual dan agresi kolektif Sedangkan berdasarkan 

normalitas perilaku dapat dikelompokan atas perilaku agesi  normal dan 

perilaku patologis. 

Dengan dernikian dapat disimpulkari bahwa berbagai perilaku 

agresif yang terjadi di masyarakat dapat diklasifikasikan atas (1) sumber 

timbulnyaperilaku yaitu agresi predatori, agresi antar jantan, agresi maternal, 

agresi instnimental, agresi pertahanan (teritorial), agresi tersinggung, 

agesi ketakutan, (2) kuantitas pelaku agesi, yaitu agresi individual dan 

agresi kolektif. (3) norrnalitas perilaku, yaitu agresi normal dan agresi 

patologis. 

2. Tingkah Laku Agresi Laki-laki dan Perempuan 

Perbedaan tingkah Iaku agresi antar jenis kelamin telah dipelajari di 

laboratorium hewan, pengamatan antar budaya dan eksperimen laboratorium 

dengan subyek manusia Dari studi tersebut diternukan, umumnya laki-laki 

dalani spesies marnalia termasuk manusia menunjukkan fiekuensi agresi 

lebih tinggi dan spontan dari pada wanita (Reinisch & Sanders,l986 : 104) 



Hetherington (1983:213-214) dan Green (Tikker,975:250) 

metlgungkapkm perbedaan tingkah laku agresi antara pria dengati wanita 

disebabkan oleh meningkatnya sex typrng serta penguatan ternan-ternan 

sebaya Bagi anak uranita, tingkah laku agresi menipakan celaan, sedangkan 

b q i  an& laki-laki tinpkah laku agresi dibanl%gakan dan dapat diterima oleh 

teman-temannyaAgresi yang dilakukan uranita berbeda dengan agresi yang 

dilakukan pria baik secara kuarititatif tnaupun secara kualitatif 

Taraf wesivitas, intensitas dm fiekuensi tingkah laku agresi &ual 

pada wanita lebih rendah apabila dibandingkan dengan pria Pria lebih 

agresif dibandingkan dengal watlita Haiilpir sebagian besar spesies hewan 

dan pada semua spesies primata, jantan lebih &ti& lebih eksploratori dm 

lebih agresif dibandingkan denqan betina homo sapiens atau manusia tidak 

terkscuali. 

Sejumlah penelitian menguatkan pernyataan-pernyataan tersebut. 

Larsen rnelaiui penelitian eksperitnental berdasarkan teori belajar 

observasional menemukan, bahwa para mahasiswa yang telah menyaksikan 

model q -es i f  memberikan kejutan listrik yang lebih kuat dan lebih sering 

dibandingkan dengan para mahaqiswi yang juga telah menyaksikan model 

agrsif: Hasil analisis silang budaya yang dilaksan&an oleh Whiting dan Pope 

menunjukan bahwa ~ i a k  laki-laki yang dilibatkan ke dalam pertnainan yang 

keras, secara verbal lebih agresif dibandingkan dengan &an-anak perernpuan. 

Alak laki-laki rneniili ki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan 



q e s i  balavan dibandingkan dengan an& perempuan ketika mereka diserang 

ole11 tetnan-ternan berrnainnya 

Sejumlah laporan mengemukakan bahwa peristiwa agresi yang 

dilakukan oleh pria lebih sering ter jd i  dibandingkan dengan peristiwa agresi 

pang dilakukan oleh wani ta (Koeswarql988: 74-75). Winder, Rm dan Eron 

menyimpulkan anak laki-laki sering menunjukan tingkah laku agresi dari pada 

anak wanita, sedang sunlbes qsesivitas an& laki-laki kemungkinan berasal 

dari lingkungan dan keadaan biologisnya (Ohnson, Medinnas,1974:486). 

Menurut teori belajar sosial Kognitif7 perbedaan jenis kelamin 

meretleksikan pesbedaan respon-hasil dari harapan-harapan yang dimiliki 

anak laki-laki dan anak perempuan terhadap perilail agresi. Dengan 

berperilak~ agesi anak laki-laki rnengharapkan hasil yang lebih besar dan 

h a 4  liegatif lebih sedikit dari pada anak perempuan. Slaby dan Guerra 

menyatakan remaja laki-lalu lebih meyakini bahwa agresi akan meningkatkan 

self esteertl dan bahwa korban dari perilaku agresi tidak menderita (Perry & 

Weiss 1989 : 3 12). 

C. Frustasi dan Kecenderungan Perilaku Agresi 

Berbagai batasan tentang kistasi dikemukakan oleh para ahli. 

Bonner (1953) mengemukakan fi-ustasi adalah suatu kondisi dimana ada 

gangguan terhadap usaha individu dalarn mencapai suatu tujuan. Hal ini 

menimbulkan suatu ke tegangan yang akan mendorong individu terus 

berusaha memperoleh pemecahan dalam mengatasi r i n t a n p  tersebut 

(Bonner,l953 : lSO).Gerow (1992541) menambahkan bahwa fi-ustasi adalah 



suatu stressor sebagai penghalang atau pengharnbat perilaku yang mengarah 

pada tuiuan. 

Senada dengan pergertian tersebut, Atkinson (1991 : 199) 

rnengemukakan fiustasi terjadi bila gerak ke arah tuljuan yang diinginkan 

terhambat atau tertunda Di sarnping itu, Wopodworth (1977 :107) 

mengenlukakan reakasi individu terhadap kegagalannya, terutama jika 

reaksinya tersebut bersifat sangat enlosional, menqenai I- atau menyinggung 

pcrasaannya Frustasi dalam arti ini dapat dikatakan sebagai rays kecewa, 

karena kegagalan mengataqi rintangan yans menghambat terlaksananya suatu 

keinginan atau motif 

Hurlock (1974:226) menjslaskan fkustasi sebagai keadaan shes 

en~osional yang ditandai oleh adanya kebigungan dan kemarahan. Frustasi 

muncul setiap kali perilah yang mengarah pada tujuan terhambat. 

Bersarnaan dengan h d  tltu, Effendi (1 992:75) menyatakan fiustasi 

merupakan suatu perasaan kecewa karena adanya keggalan dalam mencapai 

tujuan yang disebabkan adanya rintangan atau menderita konflik psikis. 

Elondisi tersebut dapat menyebabkan tidak adanya keseimbangan dalam 

tidakan emosi dan psikis. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut, dapat disirnpulkan bahwa 

pengertian fkustasi adalah suatu kegagalan dalam mencapai tujuan. 

Kekecewaan tersebut, dapat menyebabkan ketidak seimbangan emosi atau 

psikis, kurang manlpu menggunakan pikiran yang rasional serta tidak adanya 

daya adaptasi. Tingkat fiustasi dan konsekuesinya ditentukan oleh penting 



atau tidaknya motif atau kebutuhan yang terhambat-Ada berbabagai sumber 

yang dapat menimbulkan fivstasi baik eksterenal maupun intet-tlal. Hambatan 

eksternal meliputi lingkungan fisik clan lingkungan sosial. Lingkungm fisik 

misalnya kernacetan lalu lintas, antrian yang penuh dan sesak serta. keributan 

yang menggangcgu konsentrasi. Sedangkan lingkungan sosial menimbulkan 

harnbatan dalam bentuk larangan yang ditetapka.n orang lain, bisa berkisar 

dari penolakan oratlg tua san1pa.i masalah diskriminasi rasial dm1 

sebagainya.Harnbatan internal berasal clari keterbatasan individu sendiri. 

Misalnya, cacat tubuh, ketidak adekuatan kendali diri, bisa menghambat 

usaha individu untuk n~encapai tujuarl yang diinginkan. Jika seseorang 

menetapkan tujuan di luar jangkauan kemampuannya, kemungkinan besar 

&an:terjadi h s t a s i  (Atkinson,l991: 199-200). 

Fnistasi yang dialarni individu dapat ditandai oleh adanya respon 

yang tidak berarti, keka.cauan, emosi, kebiasaan mudah menyerah dan 

keen~anan menerima tanggung - - jawab. Respon yang tidak berarti muncul 

kwena ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu dalam situasi fiustasi. 

Respon tersebut, misalnya kejengkelan, marah dan reaksi ernosi lainnya 

yang senlpa Kadang-kadang respon ini berupa eksplorasi perilaku yang 

berfi~ngsi sebagai usaha untuk melepaskan diri dari situasi hs tas i .  

Kekakacauan emosi menimbulkan tindakan yang meledak-ledak guna 

melepaskan ketegangan, perasaan terpendarn atau kebigunga.n. Frustasi 

ditandai oleh kebiasaan mudah menyerah, yang ditunjukan tidak adanya 

usaha mengataqi rintangan memperoleh prestasi, sukses, rasa payang, 



tujuan tertentu dan adanya harapan yang rendah untuk dapd memenuhi 

tuntutan realitas. Kegagalan yang telah dialanli seseormg tanpa 

rnenlperha tikan tingkat usaha yang telah dikeliiukan menyebabkan 

seseorang menghindarkan diri dari tugas dan posisi yang menuntut tanggung 

jawab yang serius. Ketidak inginan untuk menerima tanggung jawah 

tersebut, dipengaruhi oleh ke yakinan seseorang tentang kernamp uan 

kualitas personal yang dimilikinya ( Schnciders,l964: 250-252). 

Miller dan Kolega-koleganya mengemukakan gagasan pertama kd i  

bahwa h s t a s i  dapat mengarahkan individu kepada agresi. Mereka yakin 

bahwa setiap tindakan agresif pada akhirnya bisa dilacak penyebabnya addah 

fi-ustasi (Berkowitz,l995:43). Selanjutnya Miller mengemukakan hipotesis, 

q e s i  selalu merupakan konsekuensi dari h s t a s i  dan fi-ustasi selalu 

menghasilkan bentuk-bentuk agresi (Myers,1988:343). Frustasi berarti stuasi 

dimana individu terhambat atau gqa l  dalarn usaha mencapai tujuan 

tertentu yang di inginkannyaSelanjutnyq Do1 lard mengeniukakan bahwa 

kekuatan dorongan agresi disebabkan oleh fiustasi tergantung besarnya 

kepuasai yang diharapkan, dan kepuasan yang tidak dapat diperoleh 

(Berkowitz, 1995: 44). 

Beberapa ilmr~wan sosial mengkritik pendapat ymg telah diajukan 

Dollard tersebut, bahwa llanya beberapa etnis fivstasi yang menyebabkan 

kecenderungan agresif Para kritikus mengatakan bahwa hanya rintangan 

crrbitr~r (ilegal) yang menyebabkan reaksi ages i f  Sedangkan reaksi 

agresif terhadap fkustasi nonavbifrer bisa tidak terjadi, paling tidak sebagian, 



karena orang yang rnengalaminya tidak mengantisipasi kesenangan 

xnencapai tuiuan. 

Berkowitz (1995 : 70) berpandan-gan fiustasi menyebabkan 

kecende runp  agresif hanya sarnpai taraf merasa ti dak senang. Kegagalan 

dalam tnempsroleh kepuasan yang cliharapkan jauh lebih tidak memenangkarl 

dibandingkan kegagalan rnencapai imbalan. Pandangan ini juga bisa 

nieli-ie1aska.n rliensapa atribusi orang bisa mempengauhi kemungkinan 

menjadi a,gesif, jika seseorang (1) menyalahkan rintangan d a l m  rnencapai 

tujuan pada perilaku penghalang yang disengaja, (2) beranggapan bahwa 

perilaklu itu ditujukari kepada pribadi datl (3) menganggap perilaku itu 

melanggar aturan sosial, rnaka sernakin parah kekecewaan seseorang tersebut 

karena tidak mencapai tujuan. 

D. Kematangan Emosi dan Kecenderungan Ptrilaku Agresi 

Individu berkenibang dari bayi menuju clewasa, tnaka karakteristik 

per i lah emosionalnya juga benibah. Peruhahan ini timbr~l dengm adanya 

pertumbuhan dan kernatangan struktur tubuh, pengalaman dan proses belajar, 

situasi lin,.kungm yang selalu rnengdami perubahan. Setelah 

perkembangan ernosional rnencapai staye tertentu, rnaka individu dapat 

mengatakan bahwa seseorang itu matang emosionalnya Narnun tidak setiap 

orang rnernpunyai perkembangan yang sama, tidak setiap orang rnencapai 

kenlatangan emosionalnya secara umunl orang belajar uutuk mengontrol 

emosinya pada tingkat tertentu. 



Hillingswoth dan Morgan ( Young, 1975 : 84-87) mengemukakan 

ballwa untuk tnetnaharni ken~atangan emosi d q a t  dilakukan dengan cara 

memaharni penibahan perilaku emosional dan respon-respon emosional 

yang kontras dari anak-anak d m  orang dewasa Berikut men~pakan ciri 

individu yang matang emosinya, yaitu : 

Gradasi atari Derajat Toleransi terhadap Frustasi 

Individu yang memiliki kernatangan emosi rnempunyai desajat 

toleransi terhadap rasa fnistasi. Misalnya seorang yang rnatang emosinya 

tidak akan berteriak-teriak atau menendang hanya karena ditolak 

pertolongannya pada makan ma1arn.Penguranpa.n Frekuensi dan Derajat 

Kekacauan Emosional Orang y a n ~  rnatang emosinya tidak mudah 

meledakkan enlosinya segirang yang ditunjukan oleh mak-anak. 

Misalnya, ketika jwinya terliika, ia  tidak akan berteriak keras-keras seperti 

anak kecil, tetapi ia  akan menyesuaikan dengan usianya, situasi, waktu dan 

tempat imtuk penyesuaian diri. 

Perilaku yang Impillsif atau Eksplosif. 

Individu yang telah memiliki kematangan emosi mampu menunda 

respon dan respon yang diberikannya tidak impulsif sebqaimana respon 

emosional pada an&-an&. Anak-anak tidak d q a t  menunda untuk 

mengekspresikan emosinya, seperti marah, senang atau takut Bila dalarn 

keadaan marah, individu akan berteriak dan menendang, bila d a l m  kedaan 

senang maka i a  akan melompat-lompat, tertawa tetapi bila dalam kondisi 



ketakutan akan rnenanggis dan belari. Orang dewasa tidak dernikian, ia. 

manlpu menuncla untuk mengekspresikan emosinya 

Sikay Menghargai Diri Sendiri 

Individu yang telah memiliki kemafangan emosi marnpu 

mengendalikan self pity (mengasihi diri sendiri) dan mempunyai sikap 

menghargai diri sendiri. Mereka tidak menunjukan rasa. kasihan terhadap 

diri sendiri secxa  berlebihan, melainkan sesuai dengan m a  kmihan ymg 

dih~njukan orang lain terhadapnya Ego rnanusia yang terlukai akan 

nlernbangkitkan rasa kasihan terahdap diri sendiri. Pada anak-mak, 

perasaan tersebut tidak terbatas. Pada orang yang matang emosinya tidak 

tenggelarn dalam perasaan tersebut. 

Rlanifestasi Emosional 

Individu yang telah memiliki kernatangan smosi rnampu 

mengharnbat manifestasi eniosinyq misalnya bila seseorang ddanl 

keadaan sedih maka ia akan menahan keluarnya. air mata, biia ia marah 

maka akan mengontrol ekspresi kemarahannya Di sanlping itu, Satllbrd 

(1965:271) individu yang memiliki kernatangan emosi mempunyai ciri 

sebagai berikut: 

Ketepatan E mosi 

Respon-respon emosional seseor-ang disesuaikan dengan situasi 

stimulus dan ekspresi perasaan-perasaannya menunjukan kesadaran 

kesepanan sosid. 



Kontrol E mosi 

Seseorang mempunyai kontrol dalan~ hal penundaan pemuasan 

terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diraxdan saat itu. Kontrol terhadap 

impuls-impuls yang pada masa kanak-kanak dulu segera diwujudkan dalam 

tindakan nyata dan kontrol yang mene kan ata.u mengecilkan peledakan 

emosi sehingga ekspresi emosi dapat lebih cocok dengan cara-cara 

kehidupan dan tuntutan dari situasi tertentu. 

Kekayaan dan Keaneka Ragaman Emosi 

Orang yang memiliki kematangan emosi akan hidup dengan 

kekayaan'emosional yang beragam. Scneiders (1964 : 66 & 343) menunjukan 

bahwa kualitas kenlatangan emosi, terbagi dalarii tiga dimensi, yaitu 

1. Meqtmsy of Emotional Response 

Respon-respon emosional individu hams sesuai dengan tingkat 

perkernbangan individu. Respon-respon tersebut juga ada arah yang tepat. 

2. Emotional Range and Depth 

Kualitas respon menunjuk pada tingkat kedalaman dan variasi (alternatif 

pilihan) dari respon emosional tersebut. 

3. Emotion GI Control 

Individu yang memiliki kematangan emosi mengatur respon sesuai dengan 

tuntutan yang berasal dari lingkungan dengan standar pang berasal dari 

dalam diri inividu yang kerkaitan dengan nilai-nilai. Prinsip yang dapat 

menimbulkan kepuasan maksimum 



Apabila ditinjau kematangan emosi remaja Remaja dikatakan 

telali rnenliliki kematangan enlosi menurut Mc Kinney (1961:676) ditandai 

oleh ciri, yaitu : 

1. Kemamp~ian Menghargai Sikap serta Perilaku Orang Lain 

Sikap yang selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri 

merupakan salah satu indikasi ketidak matangan emosi. Remaja yang telah 

memiliki kematangan emosional. hanrs mampu menghargai sikap serta 

perilaku orang lain. Selajutnya remaja tersebut, di harapkan mampu 

tne~ljalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, baik dengan taraf 

usia yang sama maupun berbeda tanpa rasa rendah diri. Di samping itu, 

mereka harus siap menerima kritik yang ditujukan terhadap dir-inya 

2. Heteroseksual 

Pada tnasa remaja individu diharapkan mampu membina hubungan 

persahabatan dengan mereka yang berjenis kelamin sama atau yang memiliki 

jenis kelarnin berbeda 

3. Emosi yang Terkontrol dsn Terarah 

Remaja yang telah memiliki kematangan enlosi diharapkan telah 

marnpu menunjukkan emosi yang terkontrol dan terarah, mampu menunda 

respon serta membagun suatu kekuatan mental terhadap beraganl problem 

kehidupan serta tidak melarikan diri dari problem-problem tersebut, 



4. Kemandirian 

Rerna,ia sudah tidak diharapkan lagi untuk selalu tergantung 

kepada orang desasa laimya seperti rnasa kanak-kanak. Rernaja yang telah 

memiliki kematangan emosi dituntut untuk lebih mandiri. 

Rernaja belurn rnencapai kernatangan emosi sesuai dengan tingkaf 

perkenlbangannya ditandai oleh : Tingkat emosi sarna dengan tahap 

perkembangan sebelumnya (fiksasi) atau kembali ke tingkat ernosional pada 

tahap perkembangan awal (regresi). Secara umurn respon emosional yang 

dilakukan tidak nlengikuti perkembangin yang terjadi pada diri remaja 

tersebut.Rasa. tanggung jawab dan obyektifitas dalam mernandang persodan 

tidak berkembang Rasa tanggung jawab pada t-emaja ketika mengerjakan 

suatu tugas tentu, lebih besar daripada rasa tang_eung jawab keti ka rnereka 

rnasih kanak-kanakan. Rernaja seharusnya memiliki wawasan yang lebih luas, 

sehingga qab i l a  rnenghadapi suatu perrnasalahan mereka dapat melihatnya 

dari berbagai sudut pandang yang membuat rnereka dapat rnengarnbil 

keputusan obyektif Individu berperilaku seolali-olah dia mengiginkan 

seseorang pelindung dan tingkat kernandirian 

Kernatzingan ernosi yang telah dicapai remaja sesuai dengan tingkat 

perkembanplnya akan berpengamh kepada perilakunya dalam rnengambil 

keputusan. Dewasa ini dunia ditandai dengan rurnitnya hubungan rnanusia, 

sehingga rneningkatnya stres dan kekerasan. Telnuan yang menarik 

menunj ukan bahwa stres, kekerasan yang terjadi ddam rnasyarakat 
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disebabkan oleh kualitas emosional yang rendah. Kualitas emosional 

meliputi stabilitas ketenangan batin, kesadaran emosi d m  serta kemampuan 

rnengendalikan, sernangat kerja, optirnisrne dan kepercayaan diri. 

Dimyati Mahmud (1990 : 159) mengemukakan hahwa 

pengukuran kernatan emosi dapat memberikan petunjuk rnengenai tingkali 

laku kenakalan rernaja Boedhi Santoso Moestari dalam kumpulan 

kepustakaan men_cenai kekerasan (1995 : 120) mengungkapkan bahwa 

faktor-faktor penyebab yang pasti terhadap timbulnya peristiwa perkelahian 

pelajar sulit diketahui, namun dengan analisis perilaku penyimpangan dapat 

ditemukan beberapa faktor penyebab yang turut mempengaruhi gangguan 

emosional, faktor hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya 

Berdasarkan uraian: tersebut, karakteristik kematangan ernosi 

yans telah diuraikan di atas, menunjukan bahwa rernaja yang rnemiliki 

kerriatangan ernosi &an dapah menguasai dan mengendalikan diri sendiri, 

seh ingp  mereka mampu memberikan respon terhadap berbagai situasi 

secara tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Remaja yang telah 

memiliki kematmigan emosi, nlampu menerima, rnenyeleksi serta 

mengungkapkan ernosinya secara tepat, stabil nlarnpu menilai situasi secara 

kritis sebelr~m merespon, mampu bersikap realistis. Selanjutnya rnampu 

~nengontrol emosinya dan mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai dan 

menumbuhkan empati terhadap orang lain. Dengan dernikian kecenderungan 

peril&-- agresi diharapkan bisa dicegah dan dikendalikan apabila seseorang 

mempunyai kematangan emosi. 



Lorenz (Koewara, 1988:34) keterlibatan emosional mempengwuhi 

intentistas w e s i  dengan kaidah keterlibatan emosional, agresi bisa dan 

sering berlangsung secara intens. Lorenz percaya bahwa rnanusia tidak 

akan melakukan tindakan agresi jika ia mengetahui siapa d m  bagairnana 

keadml korbannya Penghalmg tercapainya tujuan y a n ~  diharapkan 

individu &an menimbulkan dorongan ke arah agrssi emosional atau disebut 

juga sebagai hostile q e s s i o n  yang terjadi ketika seorans tersillggung clan 

benlsaha rnenyakiti orang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dengan 

adanya kemataxlgan emosi, maka individu dapat mengontrol atau 

mengendalikan emosinya, sehingga kecenderungan perilaku agresi bisa 

diminimajkan dan dikenddikan oleh individu tersebut 



B AB. 111. 

ME TODE PE NE LITIAN 

A. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif Me tode 

kuantitatif digunakan untuk rnengungkapkan tindakan kekerasan dan agresifitas, 

program pemerintah ddarn penanggulangannya serta institusi yang digunakan ddam 

meningkatkan kesetiawanan sosial di kalangan remaja Sedangkan metode kualitatif 

digunakan untuk mendalami data lebih lanjut. 

B. Pop~~ las i  dan Sampel 

-Populasi penelitian ini adalah remaja yang terlibat dengan tindakan 

keker*an dan agresivitas pada daerah yang diindikasikan ratvan konflik di Slimatera 

Barat. Penarikan sampel dilakukan secara purposive random sampling, dengan 

menggunakan criterion based selection. Dengan arti kata peneliti mene tap kan 

subyek berdasarkan kebutuhan, terutama dalam menentukan siapa yang akan 

rnenjadi subyek dan jiimlahnya Sehiibungan dengan itu, sampel penelitian yang 

diarnbil adalah remaja-remaja yang terlibat di daerah-daerah yang diindikasikan 

rawan terjadinya tindakan kekerasan dan a'gesivitas. Jumlah remaia yang terpilih 

sebagai sampel penelitian terlihat pada tabel berikut ini : 



Tabel 1 

Jumlah Responden yang Terpilih dalam Pengisian Angket 

11. ~Sawal~luntoSijunjung [ Pulau Pimjung 1 30 orang 1 

Mendalami data yan.~ diperoleh secara kualitatif dilakukan pcrrt,'s:pun 

o!,senasr dari watvaricara de~igan remala, tokoh masyarakat, polisi, angqota 

masyarakat Kelompok tersebut dipandang mengetalui tindakan kekerasatl dan 

agresivitas remaja, program pemerintah dalam penangplangan, serta institusi yang 

d i p a k a n  untuk rneningkafkan kesetiakawanan sosial remaja di daerah. Wilayah yang 

akan diteliti adalah Nagxi Pulau Punjung, Sungai Lareh dan Sikabau Kabupaten 

Sawahlunto Si-junjung dan Koto Marapak dan Sinlpang Haru Kota Padang. 

2. 

C. Sumber dan Teknik Pencumpulan Data. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikurnpulkan dengan m e n p a k m  

angket dan wawancara Angket cligunakan untuk memperoleh data tentang tindakan 

kekerasan dar~ agesivitas remaja, sedangkan program yang telah dilaksanakan 

pemerintah mengantisipasi tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, institusi yang 

telah dimanfaatkan dalam meningkatkan kesetiakawan sosial dikalangan remaj a 

datanya dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokurnenter. 

pdan!3 

Sikabau 
Sun~ai Dareh 
Koto kIarapak 
Sin~patlg Haru 

30 orang 
30 oran3 
50 orang 
50 orang 



Penyusunan angket dilakukan dengan menj abarkan variabel penelitian menjadi 

definisi oprxasional dan indikator-indikator penelitian. .Gambaran kisi-kisi alat ukur 

y a ~ g  digunakan dalarn andcet terlihat pada tabel berikut : 

Tabel : 2 

Kisi-kisi Alat Ukur 

Selanjutnya Wawancara dan observasi dilakukan juga untuk mele~lgrkapi data 

yang sudah terhunpul. Reponden yang diwmcarai ditentukan berdasarkan Iu-iteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan interview guidelines. 

No. 

1. 

Variabel 

Tindakan 

Kekerasan dm 

agresivitas 

. 

Indi kator 

Jenis dan Frekuensi Tin&& Laku 

Intensitas Tingkah Laku 

Alat-alat yang digcinakan 

Tempat Kejadian 

F a i o r  pendukungPenceh~s 

Fdqor penghambat 

Objek Tingkah I& 

Fd-tor keluarga 

F&or teman sebaya 

Fd-tor linglnlngan fisik 

Faldor aekolah 

Fdqor emosi/diri 

Faktor media masa 

Pernyataan 

27,29,3 1,35 

10,13,37,40,42 

20,43,46,48 

11,36,39,44 

2,17,21,24 

12,14,47,50 

5,8,15,38 

3,19,32,33 

18,28,45 

6,34 

25,30 

4,9,16,22,26,41,49 

1,7,23 



Jenis Data dan Teknik P e n p p u l a n  Data 

No. 

Prog-am Pemerintah Daerah Dalarn 
Penanggulangan Tindakan Kekerasan 
d m  Agresivitas. 

1. 

\;Vawanara dati studi dokutnenter 

Data 

Wawancara, pwtisipan 
observasi dm1 studi dokutnetltrr. 

Teknik Penqumpulan Data 

Tindakan Kekerasan dan Agsivitas 

Unhk mendapatkan data lisan dilakuikan shidi lapangan dengan mewawancarai 

orang-orang yang terlibat dalarn peristiwa ataupum orang yang mengetahui semua data 

yang diperlukan, dengan menggunakan me tode LI fe Histcry. Penetapan infonnan 

menggunakan swoball sanplrng. Selanjutnya pengu~npulan data mengikuti pola 

snowball sampling tersebut. Pengmpulan data yang dirnulai dari seseorang atau 

sekelompok orang. hfelalui snowball samplrrtg, partisipan digambarkan sebagai suatu 

jaringan yang berhubungan, antara satu orang dengan orang lain dihubungkan langsung 

atau tidak langsung oleh jaringan sekampung. 

Cara mendapatkan data juga dilaktlkan melalui studi dohnnenter. Studi 

dokumenter ini dilak~iksm dengan menghimp~m data sekunder yang televan dengan 

psrsoalan tindakan kekera~an dan agesivitas remaja. Data juga dihimpun dari 

kumpulan kliping koran, laporan studi, paper-paper dan amber-seurnber lain yang 

relevan. selanjutnya &an dilakukan kajian terhsldap data yang telah dihimpun sebelum 

dan pada saat proses penelitian berlangsumg. 

Kuessioner, wa5vancarq 
partisipan obsnrasi dan studi 
dokurnenter. 



Selain kedua metode di atas, mendapatkan data juga di ldukm densan diskusi 

temrah @czs group discussion). Diskusi terarah juga ditnaksudkan utltuk 

mendapatkan data primer. Peserta diskusi diupayakm beragam dari rnemprmyai 

apresiasi yang meniadai terhadap persoalan yang &an diunqkapkan. ._ Diskusi &an 

lebih terarah untuk ~nengeksplorasi pernlasalahan lebih mendalam. Sumber tlata 

adalah remaja, tokoh masyarakat serta Dinashistasi terkait. 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deshiptrf, dengan mengynakan 

persentase. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan melahakan 

Ian&& utama membuat klasiiikn~i rnenrmuskan kategori-kategori sampar kepada 

periafsiran arti dari jawlaban yang ada. Model yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah pola yang dikemhan_okan oleh Miles dan Hubeman, dengan kagiatm (1) 

redoksi data, (2) penyajian data, (3)  penarikankesimpr~lan dan venvikasi, (4) 

rne~-nmuskan temucm, (5) rnenibuat laporan llasi 1 penel itian. 

Pen,gumpulan data dan analisis data d i l d ~ ~ k a n  selama dan sesudah selesai 

penslitian. Cara ini dilaktlkan secara term menerus sampai data dipandmg sudah 

c&ip dan dapat men-ielaskan fenomena tindakan kekerasan dan wesivitas secara 

rnendalm. 



BAB. IV 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengolahan data yang telah diknmpiilkan, diperoleh hmil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Deskripsi Remaja sehagai Responden Penelitian. 

Deslxipsi remea. ycms menjadi subyek penelitian tergarnbar pada. 

uraian berikut ini : 

a. Deskripsi Remaja Responden Penelitian Berdasarkan Usia. 

Berdaswkan pen,gurnpulan data terliadap reniaja sebm~yak 230 

orang sebagai responden penelitian, ditemukan remaja berusia 12-13 

tahun berjumlah sebanjlak 6 %, remaja berusia 14 - 15 tahwl sebanyak 

22 Olb. berusia 16-17 tahun sebanyak 42 % dan berusia 17-21 tahun 

.sebanyak 30 Densan den~ikian s e b q i m  besar- remaja sebagai 

responden penelitian berada parla usia. 16 - 21 tahum (42 '% dan 30 'Yo), 

sedangkan sisanya berusia 12- 15 tahun ( 6 n/a dan 22 Oh). Garnbaran 

usia remaja sebagai responden penelitian terlihat pada gambar berikut 

ini : 

Gambar 1 : Usia Reniaja sebagai Responden Penelitian 

I -- 
USlA RESPONDEN I j 



h. Deskripsi Remaja sebagai Responen Penelitian Berdasarkan Latar 

B elakang Pendidikan 

Pen.pnpulan data terhadap remaja sebagai responden penelitian 

ditemrlkan sebanyak 37 % remaja berlatar belakang pendidikan SEAIJ, 

28 % S M P ,  26 % SILK dan 9 Yo tidak sekolah lagi. Dengan demikian 

sebagian besar remaja sebagai responden penelitian berlatar belakang 

pendidikan SAW, SAP dan SMK (28 %, 26 % dan 9 %). Gambar latar 

belakang pendidikan remaja sebagai responden penelitian terlihat pada 

gambar berikut ini: 

Garnbar 2 : Tingkat Pendidikan Responden ' . , - -  

SEKOLAH RSPONDEN 

1 Tiiak Sekolah Lagi ~4 S M  13 S W  SMU j 

c. Desliripsi Remaja sebagai Responen Penelitian Berdasarkan Latar 

Suku Bangsa. 

Berdasarkan pen,spnpiilan data terhadap remaja sebagai 

responden penelitian ditemukan sebanyak 60 % berlatar belakang etnis 

Minangkabau, 19 % Melayu, 7 % Batak serta 4 % berlatar belakang 

suku bangasa Jawa Dengan demikian sebagian besar remaja sebaaai '-. 

responden penelitian berlatar belakang suku bangsa Minangkabal~. 



Ciarnbarm latw be lakang suku bangasa rema-ja seb agai responden 

terliliat pada gambar besikut ini. 

Ganlbar 3 : Latar B e l a k q  Suku Bangsa Remaia sebagai Responden 

Penelitian 

I I 
SUKU BANGSA RESPONDEN j I 

I I 
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d. Deskripsi Remaja sebagai Responen Penelitian Berdasarkan 

Tempat Tinggal dan Status Kepemilikan Orang. 

Berdasarkan pen_m~rnpulan data terhadap remaja sebagai 

I-esponden penelitian, ditemukan 83 % masih tingal bersama orang tug 

17 % berpisaha dari orang ha, 10 9'n t insal  di tempat kost serta 7 96 

tingal bersama. saudara. Dengan demikian sebagian besar remaja 

sebagai responden penelitian masih tinggal bersama orang tux 

Gambarm ternpat t inaal  remaja terlihat pxla gmbar berih~t ini: 

Garnbar 4 : Latar Belakang Tempat Tingqal Remaja sebagai Responden 
Penelitian 



Apabila ditoluswi lebih Ian-iut, diternukan sebanyak 89 '?A rerna,ia 

s ebqa i  responden masih hidup. 8 % remaja ayahnya sudah rneninggal 

d u n k  2 ?/o rern-la sudah ditingzal ayah dan ibu, serta 2 94 tidak 

rnemberi jawaban. Dengan dernikian diterntkan sebagian besar remaja 

sebagai responden penelitian masih memiliki ayah d m  ibu. Gambaran 

rernaja sebagai responden penelitian yan.3 rnasih rnerniliki orang tua 

dan berstafus yatim-pi&. 

Garnbar 5 : Stahis Rernaja. Seba,gai Responden Penelitian pang MaGh 
klemiliki Oratl~ Tua dan Berstatus Yatim Piah 

, -  
1 KEAOAANORANGTUARESPONDEN 
j 

i 
1 IOOrang tua masih hidup HAyah sudah meninggal 

I j 0 ~ e - 2 n ~ a  sudah meninggal DTidak jawab 1 I 

j = x z = = r -  

2. Tindakan Kekerasan dan Agrcsifitas Dikalangan Rernaja. 

Tindzkan kekerasan dan agesifitas yang di~mgkapkan ddarn 

penelitian ini merupakan tingkah lahi rem4 a ~nelukai dan rnencelakakan 

individu laimya, baik secara fisik maupun verbal dengan objek material 

maliprm non material. Tindakan kekerasan dan agresifitas yang dilAikan 

remaja Sumatera Barat terlihat pada araian berikut ini. 



a. Jenis Tiudakan Kekerasan dan ilgresivitas Remaja 

Berdasarkan analisis data ditemukan. jenis tindakan melukai dan 

mencelakakan individu Iainnya yang dilakukan remaja Sumatera Barat 

ter-lihat pada. tabel berikut ini : 

Tabel 4 : Klasifikasi Tindakan Kekerasan dan Agresivitas yang dilakwkan 
Remaja 

Da-i tabel 4 di atas, menunjukan sebanyak 14. !lo remaja 

meng~n,&apkan sering melak~ikan pemukulan yang dihljnkan meltlkai dan 

mencelakakan individu lalnnya, 5 % men,gingkapkan sangaf sering 

melakukan pemukulan, 38 '?lo menyatakan kadang-kadang melak~ikan 

pemukulan. 25 U/h rt~en~gungkapkan jarang nielakukan pemukulan dan 18 % 

men~t~ngkapkan tidak pernah melakukan pemukulan ditujukan untuk melukai 

dan mencelakakan individu laimva Dengan demikian sebagian besar 

remaja menpn,gkapkan memukul merupakan salah satu jenis tindakan 

kekemsan dan agresivitas yang clilak~ikannya (57 %I. 

Tiriclakan menampar, berdasarkan tabel 4 di atas ditemukan 

sebanyak 4 % remaja mengungkapkan sering sekali menampar terhadap 

individu lainnya dalam meuwjudkan tindakan kekemsan dan agresivitas, 4 

?/b sering menampar , 25 % kadang-kadang menampar , 26 ?h jarang 



menampar dan 41 '30 tidak pernah menampar dihijukan meniadakan dan 

mencelakakan individu lainnya Dengan demikian sebagian remaja (33 %) 

menpgkapkan pernah rnenampar ditujukan untuk meniadakan dan 

mencelakan inidividu lainnya. 

Tindakan Inengancam, berdasarkan tabel 4 di atas, ditemukan 

sebanyak 2 Yn remaja menpin,&apkart sangat serins mensancam yang 

ditujukan mencelakakan dan rneni<dakan individu lainnya, 4 ?In sering 

mengancam, 23 9'0 kadang-kadang rnengancam, 27 % jarang mengancam 

serta 44 96 tidak pernah mengancam yang ditujukan mencelakakan dan 

meniadakan individu lainnya Dengan demikian sebagian remaja (29 %) 

pernah mengancanl ditujukan rneniadakan dan mencelakakan individu 

laimya. 

Tindakan mernaki, berdasarkan tabel 4 di atas, ditemtkan sebanyak 

4 O/o remaia men,ygkapkm sarlgat sering rnemaki van:? ditujukan 

rnencelakakan dan rneniadakan individu Iaimya, 5 '% rnenyatakan sering 

rnemaki, 18 % kadang-kadang memaki, 37 ?A jarang meniaki dan 36 % tidak 

pernah memaki yang ditujukan rnencelakakan dan meniadakan individu 

laitmya Derlgan demikian sebq ian  remaja menpgkapkan  pernah memaki 

(27 94) yang dihljukan meniadakan dm mencelakakan individu lain. 

Dengan ddemikian s e b q i m  remala (37 % ) sebagai responden 

penelitian telah pernah melahikart salah satu jenis tindakan kekerasan d m  

apesivitas. 



8. latensitas Thdakan Kekerasan dan Agresivitar Remaja 

Berdasarkm andisis data, ditemukan intensitas tindakan melukai 

dan niencelakakan individu lainnya yan9 dilakukan remzja terlihd pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 5 : hitensitas Tindakan Kekerasan dan Agresivitas yang Pernah 
D ilakukan Reniaj a 

Berdasaran Tabel 5 di atas, diperoleh keterangm sebanyak 2 96 

r.em&ia nien~un,&apkan I_. _ jarang rnelakukan pembuxiuhan yarig di&jukan 

meniadakan d m  niencelakakarl individu lain, 98 Oh n ~ e n ~ ~ , @ a p k a n  tidak 

penlali tnelakukan pernbunufian yang ditujukan untuk meniadakan dm 

mencelakakan oranq .- lain. Dengan demikian intensitas tindakan 

keker-asan d m  asesivitas melakrlkan pembmuhan untuk rnencelakakan 

orang lain dilakukan r-emaja sangat sedikit. 

tlkibat tindakan kekerasan dan zigesivitas menyebabkan korban 

diawat dirawat di nunah sakit, berdasarkan tabel 5 di atas ditemukan 

sebanyak 4 Oio remaj a mengl~~igkapkai kadang-kadang akibat tindakan 

kekerasan d m  agt-esivitas ymg n~ereka lakukan menyebabkan individu 

lainnya diratvat di nunah sakit, 4 O/u rnengungkapkan sering akibat 



tindakan kekerasan dan agresivitas ymg mereka Iakukan menyebabkm 

individu laimya. dirawat di nimah sakit dan 2 % mengungkapkan sering 

sekali menyebabkan individu lainnya dirawat di rumah sakit. Sebanyak 

8 % mengungkapkan jarang akibat tindakan kekerasan dan agresivitas 

yang mereka. lakukan menyebabkan individ~i lainnya dirawat di n~mah 

sakit dan 82 % rnengukapkan tidak pernah akibat tindakan kekerasan dan 

agresivitas yang mereka lahvkan menyebabkan individu lainnya diravrat 

di nlrnah sakit . Dengan demikian sebagian kecil remaja mengwgkapkan 

tindakan ag-esivitar: yang rnereka lakukan rnenyebabkan korban di ra.wai 

di nlmah sakit (10 96) 

Akibat tindakan kekerasan dan agresivitas menyebabkan korban -- - 
ltlka-loka, berdasarkan tabel 5 di at-as ditemrrkan sebanyak 11 % rernaja 

mengungkapkan tindakan kekerasan yang mereka. IA~ikan kadang-kadang 

nienyebabkan korban luka-ltlka. Sebanyak 5 % mengmgkapkan sering 

dan 3 $4 menqngkapkan sering sekali tindakan kekerasan yang mereka 

lakukan menyebabkan korban luka-luka Selanjutnya sebanyak 66 % 

rernaja rnengungkapkan tidak pernnh tindakan kekerstran yang mereka 

ldaikan menyebabkan korban Iuka-luka dan 15 % mengungkapkan jarang 

tindakan kekerasan y zing mereka lakukan menyebabkan korban luka-luka 

Dengan demikian sebagian kecil remaja mengungkapkan tindakan 

kekerasan yang mereka. Iahikan menyebabkan korban luka-luka (17 94) 

Akibat tindakan kekerasan dan apresivitas menyebabkan pelaku 

ditahan polisi, berdasarkan tabel 5 di atas ditemukan sebanyak 4 % 

remaj a mengungkapkan kadang-kadang aki bat tindakan kekerasan dan 



agaressivitas yang mereka laktlkan rnsnyebabkan ditahan polisi, 1 % 

rnen,gm_akapkan sering akibat tindakan kekerman dm agaressivitas yang 

rnereka lakrikan rnenyebahkan ditahan polisi dan 1 a/;, sering sekali 

akibat tindakan kekerasan yang rnereka lakukan ditahan polisi. Sebanyak 

91 O/o tidak pernah kibat tindakan kekerasan dan qaressivitas yang 

rnereka lak~kan rnenyebabkan ditahan polisi clan 3 O/n meng~n&apkan 

jarang sekali akibat tindakan kekerasan yang mereka IAvkan ditahan 

polisi. Dengan demikian sebagian kecil rernaja (6 %j ~nengun&apkan 

akibat tindakan kekerasan yang rnereka lakukan rnenysbabkm rnereka 

ditahan oleh poiisi. 

Akibat tindakan kekerasml dan agesivitas yaqg dilalnlkan melukai 

diri sendiri, berdasarkan tabel 5 di atas diperoleh keterangan sebanyak 

15 '36 remaja mengungkqkan kadang-kadang tindalcan yang mereka. 

lakq~kan rnelukai diri sendiri, 6 % rnengungkapkan ssring tindakan ym_~ 

mereka lakuk,m melukai diri sendiri dan 1 % mengungkapkan sering 

sekali akibat tindakan kekeraqan dan agresivitas yang mereka lak~kmi 

rnelukai diri sendiri. Sebaoyak 27 % rnegungkapkan jarmg tindakm 

yang mereka. lahkan melukai diri sendiri dan 51 % men.gmgkapkan 

tidak pernah akibat dari tindakan kekerasan yang mereka lakrkan 

rnelr~kai diri sendiri. Dengan demikian sebagian rernaja rnengtmngkqkan 

(22 %) mereka pernah mengalami akibat tindakan yang dilak~kan 

rnelakai diri sendiri. 



c. Alat-alat yang Digunakan 

Berdasarkan analisis data ditemukan, alat yang dipnakan dalam 

melukai d m  mencelakakan individ~i laimya terlihat pada tabel berikut 

ini. 

Tahel6 : AIat yang Digunakan Rernaja Mewiiidkan Tindakan 
Kekemsan dan Agesivitas. 

Berdasarkan tabel 6 di atas ditemukan ssbanydc 21 % rsmaja 

rnengngkapkan kadans-kadang men-qnakan batu sebagai al at 

meniadakan dan mencelakakan orang lain, 3 % men,;un&apkan sering 

menggunakan batu sebagai alat meniadakan dan mencelakakan orang 

lain, 4 % sering sekali menggmakan batu untuk menidakan dan 

rnencelakakan orang lain. S e b q a k  15 % remaja rnengungkapkan jarang 

rnenggunakan baht sebagai alat meniadakan d m  mencelakakan orang lain 

dm 57 % mengmgkapan tidak pernah menggunakan b a h ~  untuk 

meniadalcan dan mencel akakan orang lain. Dengan demikian sebagian 

remaja (28 %) ditemttkan pernah mengginakan batu sebagai dat 

ditujukan meniadakan dan mencelakan individu laimya 



Pisall sehagai alat ymg digtnakan untuk men~adakan dan 

mencelakan individu lainnya Berdasarkan tabel 6 di atas, ditemukan 

sebanyak 6 % remaja mengkqkan kadang-kadang menq-makan pisau 

sebagai alat uinhlk meniadakan d m  mencelakakaq individu laimya 1 % 

menpngkapkan sering menggunakm pisau sebagai alat untulc 

meniadakan dan rnencelalcakan individu laimya dan 1 O/b 

mengungkapkan sering sekali mengynakan pisau sebqai  alat untuk 

meniadakan dan mencelakakan individu lainnya. Sebanyak 4 ?4 

mengungkapkan jarang sekali rnenggmakan pisalt sebagai alat untuk 

meniadakan d m  mencelakakan individu l a inqa  d m  sebmyak 88 

mengun<&apkan jarang sekali men=makan pisau sebagai alat unhB 

meniaddm clan mencelakan individu lainnya. Densan demikian 

sebagian kecil remaja mengin$apk4m (8 ?*;I) mcnggtnakan pisau 

sebagai alat untuk meniadkan dan meltlkai oran3 lain 

Botol sebagai alat sang dignakan unhk meniadakan dan 

rnencelakakan orang lain, berdasarkan tabel 6 di atas ditemukan 

sebanyak 5 O/n mengtngkapkm kadang-kdmg men.gmakm botol sebagai 

alat mencelakakan dan melukai individu lainnya, 1 9 0  sering sekali 

mengnakan botol sebagai alat mencelakakan dan meltlkai individu 

lainnya dan 1 ?4 sangat sering rnenggmakan botol unhlk meniadakan d m  

mencelakan orang lain. Sebanyak 5 % mengungkapkm jarang dan 86 '5 

rnengungkapkan tidak pernah mengpinakan botol untuk meniadalcan dan 

melukai orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian kecil 

remaja (7 %) sebagai responden penelitian mengungkapkan 



menggwakan botol sebagai alaf untrlk meniadakan d m  melukai individu 

lainnya 

Parang sebqa i  alat yalg di,qnakan uuituk mencelakakan d m  
\ 

meniadakan individu lainya. Berdasarhm tabel 6 di atas, diternnkan 

sebanyak 7 % remaja mengungkapkan kadang-kadang menggunakan 

parang sebagai alat unh~k melnkai d m  mencelakakan individu lairmya, 3 

O6 mengmgkapkan sering men,wakan parang sebagai alat mencelakakan 

d m  melukai individu lainnya dan 1 % sering sekali men=un;ikan parang, 

sebasai a!& untrrk mencelakan dm rnmiadakan individu lainnya 

Sebanyak 5 'Yo men8un_ekapkan j arang menam~nakan parang sebagai alat 

umtuk melukai dan rnencelakakan individu lainnya d a ~  84 ?lo 

rnengtmgkapkan tidak pernali rnenqgnakan parang sebagai alat rlnh~k 

meniadakan dan ~nencelakakan individu lainnya Dengan demikian 

sebagian kecil remaja (11 ?/n) menggnnakan pman,g sebagai alat unttk 

meniadakan dan mencelakakan individu lainnya 

Dengan demikian dapat disimpulan sebagian kecil remaja yang 

pernah mengpnakan d a t  untuk melukai dan rnencelakakan individu 

lainnya (14 % ). 

d. Tempat Kejadian 

Berdasarkan analisis data ditemukan, tempat kejadian tinddan 

kekerasan dan q e s i v i t a s  yang dilakukan remaja dalam melukai dart 

mencelakakan individu lainnya terlihaf pada tabel berikut ini. 



Tabel 7 : Tempat Kejadian Tindakan Kerasan dm A.qesivitas yang 
Dilakukm Retnaj a 

Berdaqarkan tabel 7 di atas, ditemukan sebanyak 21 % remaja 

menqngkapkan ternpat tindakan kekerasan dan agresivitas rang mereka 

lakukan kadang-kadang di tempat tersembrmyi , 7 % mengtlngkapkan 

tempat tindakan kekerasan dan agresivitas yan? mereka l&kan serins 

ditempat tersembunyi dan 4 ?4 sangat sering melakc~kan tindakan 

kekera~an di tempat yang terembunyi. S e b a i a k  56 76 tidak ppsrnah 

melak~lkan tindakan kekern~an di tempat yang terembunyi dan 12 90 

jarang meld-ukan tindakan kekerasan di tempat yang tersembunyi. 

Dengan demikian sebagian r e m i a  mengungkapkan (32 ')/;)) tindakan 

kekerasan dan agresivitas yang mereka lakrlkan di ternpat y ~ ~ g  

tersembunyi. 

Tanah lapang sebagai tempat melakukan tindakan kekerasan dan 

agaresivitas. Berdasarkan tabel 7 di atas ditemtlkan sebanyak 17  ?In 

remaja mengung kadang-kadang, 9 % sering, dan 3 96 sangat sering 

menginakan tanah lapang sebagai tempat melak~rkan tindakan kekerasan 

dm agresivitas. Sebanyak 23 O/o mengungkqkan jarang dan 48 % 

mengungkapkan tidak pernah menggunakan tanah lapang sebagai tempat 



meld~lkan tindakan kekerasan d m  agresivitas. Dengan demikian 

sebagian remaja menpngkapkan tempat melaman tindakan keksran 

adalah tanah lapang (29 9 4 ) .  

Jalan raya sebagai tempat unhk melakukan tindakan kekeras dan 

agesivitas. Berdasarkan tahel 7 di atas, ditemukan sebanyak 11 O/n 

reniaja rnen,gun&apkan kadang-kadang menggunakan jalan raya, 4 941 

sering men,gunakan jdan raya dan 2 9.6 men,gunakan sering sekali 

menggnakan jalan raya Sebanyak 16 % menpgkapkan jarang dan 67 

"10 meng~ngkapkm tidak pernah rnengyunakan jalan raya sebagai tempat 

melakukan tindakan kekerasan dm agresivitas. Dengan demikian 

ssbqian kecil (17 % ) remaja menqynakan jalan raya sebagai tempat 

unh~k melakukan tindakan kekerasan clan agresivitas- - _ -_ 

Terminal sebagai tempat melaL-ukan tindakan kekerasan dan 

agresivitas. Berdasarkan tabel 7 di atas ditemuih sebanyak 5 % remaja 

mengungkapkan kadang-kadang, 4 '36 sering dan 3 94 mengngkapkan 

sering eekali menggounakan terminal sebagai tempat melah-ukan tindakan 

kekernsm dan agesivitas. Sebanyak 80 % rnengun,&apkan tidak pernah 

dan 8 9'0 men_rmngkapkan jarang menmnakan terminal sebagai tempat 

melalnlkan tindakan kekerasan dan agresivitas. Dengan demikian 

sebagian kecil remaja (1 1 %) ditemukan menggtmakan terminal sebagai 

tempat melakukan tindakan kekerasan d m  agresivitas. 

Dengan demikian sebqian remaja sebagai responden penelitian 

mengungkapkan pernah menggunakm tempat tertentu dalarn melakukan 

tindakan kekerasan dan agesivitas ( 22 % ). 



e.  Paktor Pencetus Tindakau Kekerasan dan Agresivitas 

Berdas~kmi anal isis dsfa ditemtkan, faktor pencetus tindakan 

kekerasm dan ag-esivitas yang dilak~lkan remaja dalarn melr~kai dan 

mencelak?&an inclividu 1a.imq.a terlihat pada tabel berihit ini; 

Tabel 8 : Faktor Pencetus Tindakan Kekerasan 
dan Agresivitas %rnaja 

B~r~1aqwkilll tabel 8 di' atas, cliter~~ukatl sebanyak 5 % renlaia 

rnen,qun&apk;ui katlang-kadan2 sebwai f i o r  pencetus tirlciakai 

kekerasan (Ian lng-esivit:~ krtrena putus pacar, 4 % sering sebaeai '_. f i o r  

pcticeh~s tindakari kekerasan clan apesivitas karena prltus pacar- dm 2 '?/b 

set-ing sekali l>i?y&bah tindakm kkeerasan dan agesivitas adalah putus 

pacar. Sebanyak 82 "4, -. niengmqkapkan .- tidak pernali sebasai f i o r  

pencetus tindakm kekerasan clan agresivitas kkarena putus pacar dan 7 ?% 

11nen'qngk;lpkan j a r m ~  sebapai faktor pencetus tindakan kekerassratl dan 

qresivitas adaldi putus pacar. Dengan demikim s e b q i u l  kecil renlaja 

mengungkapkan (11 %) tindakarn kekerwan d m  agesivitas yang 

dilakukanya clisebabkan oleh kmena putus pacar. 
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Fator pencehrs tindakan kekerasan dan agresivitns: remaja. 

disebabkan berehr~t daerah kehrasaan. Berdwarkan tabel 8 di atas 

ditemuka~ sebanvdc 6 'f,,b renlaja ~nsn,gn,&apkm kadang-kadang faktor 

pencetus tindakan - kekerasarl dan agresivitas remaja disebabkan 

berebut daesall kek~iasaan, 2 '?,G ~.ernaja. ~nengungkqkan sering fator 

j'enceh~s tinciakm kekrra.wi clan agresivitas remaja disebabkan 

berebr~t daerah kekuasnan dail 1 meng~ngkapkan sangat sering f&?or 

pencetus tindakw kekesasaxl i l : ~ l  qesivita.: renlaia disebhkan berebut 

daerah kel\~ia.saan. Dsngan demikian sebagian kecil ( 8 Y.4) tind&an 

kekerz~an remaja disebabkan perebutan daerah keh~asaan. 

Faktor pecerus ti~idakan kskerasan dan agesivitas dilaktlkal 

remaja disebabkan nlerasa. terhina. Berdasarkan tabel 8. di atas. 

rlitsrn~dian sebmyak 3 3  f/r, rernaja rnen,qmgkapkan kxlang-kadang faktor 

pwehis tindakan kekerasan r1a11 agresivitas di ld~ikan ren~ala disebabkan 

msrasa tertlina, 20 94) men,g~n&apkan sering faktor pecetus tindakan 

kekerx;an clan agresivitas dilakukan rernaia disebabkan merasa terhina 

dm 6 men>qm_rkapkan sering sekali fddor pecetus tindakm kekerasan 

d m  a p s i v i t a s  dilah~kan rema_la disebabkan mernqa. terhina. Sebanyak 

23 3.;, men,qmm$apkan jar-ang faktor peceh~s tindak'm kekerasal d m  

a p s i v i t a s  dilakukan rernajn disebabkan merasa terhina dan 18 % 

menp~l,&apkan tidak pernah sebagai faktor pencehls tinddan 

kekerasan clan agresivitw karana merasa terhina. Dengan demikian 

sebqian besar (59 Oh) rernaja sebagai responden rnenpngkapkan fakqor 

pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas karena merasa terhina 



Menhela diri dan ideijtitas h l p u n q  ssba.gai salah s a h ~  penye'nab 

iirld;tkan k2l;esasan dan agesivitas gang dilalakan rema;a. Berdasarkan 

tabei 8 c-li atas. diternukmln sebanyak 1.3 2;;i rem;tja rneneun.&apkw 

p ~ r ~ y + b l h  tinci3km kel:t-rasan ynng ma-eka laia~km kndmg-irdar~g 

karma 111e11itieI8 identit-as kampauig. Sebanyak I 3  7 4  mengu~lg,!!zpkm 

p ~ n y ~ b a i - ,  tirrrikm tni:rkerasar dar~  a,g-esivitas yang dilak~lkan remaja 

ser.iri,g seiudi pen1;eb:lb tind&:in kckera-an dm agi-ssivitas yang rnereka 

j x n n ~  ~wnyztmb tindakan kzkerasan dm ag-esivitas :iang rnereka 

prnln11 pc!y.et>n!> tind&m krkern7;ln dm zagesivitas vans rnereka 

f Faktor Penghambat Tindakan Kekerasan dan Agresivitas 

Berclaswkan analisis ctata diternukax~, fik-tor- ~,engl~;unbal tiridalcaxl 

kekerasm dan agresivitas yan9 d i l d ~ ~ k a n  r-ernaja d a l m  rnelukai dan 

rnencelakal<an indivirhr lainrlya terlihat pads tabei berihqt ini : 



Tabel 9 : Faktor Penghatnbat Tindakan Kekerasan dan Agresivitas 
r emaj a 

Berdasarkan tabel 9 di atas, tenmgkap sebanyak 21 % remaja 

mengungkapkan kadang-kadang faktor penghambat tindakan kekerasan 

dan agresivitas adalah karena dilerai orang yang disegani. Sebanyak 21 

% mengungkapkan sering f&or penghambat tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah karena dilerai orang yang disegani dan 11 % 

mengungkapkan sangat sering sebagai faktor pengharnbat tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja adalah karena dilerai orang ymg 

disegani. Sebanyak 26 % m e n e a p k a n  tidak pernah faktor 

penghambat tindakan kekerasan dan agresivitas adalah karena dilerai 

orang yang disegani dan 24 % mengungkapkan jmmg faktor penghambat 

tindakan kekerasan dan agresivitas adalah karena dilerai orang yang 

disegani. Dengan demikian sebagian remaja (5 3 %) mengmgkapkan 

dilerai orang yang disegani merupakan faktor penghmbat tindakan 

kekeman dan agresivitas remaja 

Mendengar adzan sebagai f&or penghambat tindakan kekerasan 

dm agesivitas remaja Berdasarkan tebel 9 di atas, ditemukan 

sebanyak 12 % -a mengungkapkan kadang-kadang mendengar adzan 



sebagai faktor penghambat tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, 6 

% mengungkapkan sering mendengar adzan sebagai faktor penghambat 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja dm 7 % mengungkapkan 

sering sekali sebagai faktor pengharnbat tindakan kekerasan dan 

peri laku agresivitas remaja disebabkan karena mendengar adzan. 

Sebanyak 66 % menpngkapkan tidak pemah mendengar adzan sebagai 

faktor penghambat tindakan kekerasan dm agresivitas remaja dan 8 % 

mengungkapkan j m g  penghambat tindakan kekerasan dan agresivi tas 

remaja disebabkan oleh karena mendengar adzan. Dengan demikian 

sebagaian remaja (25 %) mengungkapkan faktor penghambat tindakan 

kekerasan dm agresivitas remaja disebabkan mendengar adzan. 

Delemi guru sebagi salah satu penghambat tindakan kekerasan 

dan agresivitas remaja Berdasarkan tabel 9 di atas, temqkap sebanyak 

17 % mengungkapkan kadang-kadang dilerai guru sebagi salah satu 

penghambat tindakan kekerasan dm agresivitas remaja, 10 % 

mengungkapkan sering delerai guru sebagi salah satu pengfiambat 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja dan 6 % mengungkapkan 

sering sekali dilerai gum sebagi salah satu pengbambat tindakan 

kekerasan dm agresivitas r m a j a  Sebanyak 48 % mengungkapkan tidak 

pemah dilerai guru sebagi salah satu penghambat tindakan kekerasan 

dan agresivitas remaja dan 17 % mengungkapksn jarang dilerai guru 

sebagi salah satu penghmbat tindakan kekerasan dan agresivitas 

remaja Dengan demikian sebagian remaja mengungkapkan faktor 

penhambat tindakan kekerasan dan agresivitas remaja adalah karena 

dilerai guru (33 % ). 

Dilerai teman sebagai salah satu penghambat tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja Berdasarkan tabel 9 di atas 

di ternukan sebanyak 24 % rnengungkapkan kadmg-kadang dilerai teman 



sebagai salah satu penghambat tindakan kekerasan dan agresivitas 

remaja , 15 % mengungkapltan sering dilerai teman sebagai salah satu 

penghambat tindakan kekehasan dan agresivitas remaja dan 6 % 

menpngkapkan sering sekali dilerai teman sebagai salah satu 

penghambat tindakan kekerasan dan agresivitas remaja Dengan 

demikian sebagian remaja rnengungkapkan faktor penghambat tindakan 

kekerasan dan agresivitas rernaja adalah kmena dilerai teman (35 %). 

Dengan demikian sebagian remaja (39 %) berpandangan dilerai 

merupakan saalah satu fdrtor penghambat tindakaa kekerasan dan 

agresivitas remaja 

g. Objek Tindakan Kekerasan dan Agresiftas 

Berdasarkan analisis data ditemukan, objek tindakan kekerasan 

dan agresifitas yang dilakukan m a j a  dalam melukai dan mencelakakan 

individu lainnya terlihat pada tabel berikut ini 

Tabel 10 : Obj ek Tindakan Kekerasan dan Agresivitas Rernaj a 

Berdasarkan tabel 10 di atas, ditemukan sebanyak 16 % 

mengungkapkan kadang-kadang objek tindakan kekerasan dan agresivitas 

adalah orang yang tidak dikenal, 10 % mengungkapkan sering objek 

tindakan kekerasan dan agresivitas adalah orang yang tidak dikenal dan 

4 % mengungkapkan sering sekali objek tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah orang yang tidak dikenal. Sebsnyak 20 % 



mengungkapkan j m g  objek tindakan kekerasan dan agresivitas adalah 

orang yang tidak dikenal dan 50 % rnengungkapkan tidak pernah objek 

tindakan kekerasan dan agresivitas adalah orang yang tidak dikenal. 

Dengan demikian sebagian remaja mengungkapkan objek tindakan 

kekerasan remaj a adalah orang yang tidak dikenal(3 0 %). 

Teman sebaya sebagai objek tindakan kekerasan dan agresivitas 

yang dilakukan remaja Berdasarkan tabel 10 di atas, ditemukan 

sebanyak 34 % remaja mengungkapkan kadang-kadang objek tindakan 

kekerasan dan agresivitas adalah teman sebaya, 17 % mengungkapkan 

sering objek tindakan kekeman dan agresivitas adalah ternan sebaya, 

dan 7 % mengungkapkan sering sekali sebagai objek tindakan kekerasan 

dan agresivitas remaja adalah teman sebaya Dengan demikian sebagian 

remaja (58 %) rnengungkapltan objek sasaran tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah teman sebaya 

Kakak-adik sebagai obj ek tindakan kekerasan dan agresivitas 

remaja Berdasarkan tabel 10 di atas, ditemukan s e b q a k  36 % rernaja 

rnengungkapkan kadang-kadang obj ek tindakan kekerasan dan agresivitas 

adalah kakak-adik dalam keluarga, 15 % mengungkapkan sering objek 

tindakan kekerasan dan agresivitas adalah kakak-adik dalam keluarga 

dan 5 % mengungkapkan sering sekali objek tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja adalah kakak-adik dalam keluarga Dengan demikian 

sebagian remaja (31 %) mengungkapkan sasaran tindakan kekerasan 

dm agresivitas adalah adik - kakak dalarn keluarga. 



Teman sekampung seb;xgai objek sasaran tindakan kekerasm dan 

agresivitm remaja Berdasarkan tabel 10 di atas, terungkap sebanyak 29 

% remaja mengungkapkan kadang-kadang objek tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah ternan sekampung, 6 % sering objek tindakan 

kekerasan dan agresivitas adaiah teman sekampung dan 4 % 

mengungkapkan sering ~ekali sebagai objek tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah teman sekampung.Sebanyak 35 % mengungkapkan 

jarang objek tindakan kekerasan dan agresivitas adalah ternan 

sekampung clan 26 % men,gungkapkan tidak pernah sebagai objek 

tindakan kekerasan dan agresivitas adalah teman sekampung Dengan 

demikian sebagian remaja rnengunefcapkan (39 %) objek tindakan 

kekerasan dan agresivitas adalah teman sekampung. 

Dengan demikian dapat disirnpulkan sebagian remaja (46 %) 

melakukan tindakan kekerasan dan agresivitas rnempunyai sasaran objek 

tertentu. 

h. Kondisi Keluarga sebagai Pencetus Tindakan Kekerasan 

Berdasarkan analisis data ditemukan, kondisi keluarga sebagai 

pencetus tindakan kekerasan remaja dalam melukai dan mencelakakan 

individu lainnya terlihat pada tabel berikut ini 

Tabel 1 1 : Kondisi Keluarga sebagai Faktor Pencetus Tindakan 
Kekerasan dm Agresivitas Remaja 

No. 

1. 

4. 1 Dipukul ayah 1 1 %  1 3 % 1 28%(30% 1 3 8 %  
Juml ah 1 3 %  1 4 %  1 2 1 %  1 2 7 %  1 4 5 %  

Dimarahi orang ha 3% 

Pencetus dalarn 
Keluarga 
Pertengkaran orang 

4 %  
4 % 

SS 

3 %  

16% 
14% 

S 

6% 

22% 
20% 

K 

27% 

5 5 %  
5 9 %  

J 

37% 

TI' 

27% 



Berdasarkan tabel 11 di atas, memberikan keterangan sebanyak 27 

% mengungkapkan kadang-kadang faktor pencetus tindakan kekerasan 

dan agresivitas adalah pertengkaran dalam keluarga Selanjutnya 6 % 

mengungkapkan sering faktor pencetus tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah pertengkaran dalam keluarga, 3 9% inengungkapkan 

sering sekali faktor pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas adalah 

pertengkaran dalam keluqga. Di sisi lain sebnyak 37 % 

mengungkapkan j a r q  faktor pencetus tindakan ke kerasan clan 

agresivitas adalah pertengkaran dalam keluarga, dan 27 % 

mengungkapkan tidak pernah f&or pencetus tindakan kekerasan dan 

agresivitas adalah pertengkaran dalam keluarga 

Faktor pencentus tindakan kekerasan dan agresivitas rernaja 

karena ayah memaki ibu dalam keluarga Dari tabel 11 memberikan 

keterangan sebanyak 16 % mengungkapkan kadang-kadang faktor 

pencentus tindakan kekerasan dan agresivitas remaja karena ayah 

memaki ibu dalam keluarga, 4 % mengunskapkan sering faktor pencentus 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja karena ayah memaki ibu 

dalam keluarga, 3 % menpgkapkan sering sekali W o r  pencentus 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja karena ayah memaki ibu 

da lm keluarga Selanjutnya 55  % men&apkan tidak pernah faktor 

pencentus tindakm kekerasan dan agresivitas remaja kwena ayah 

memaki ibu dalam keluarga, dan 22 % mengungkapkan jarang faktor 

pencen.W tindakan kekerasan clan agresivitas remaja karena ayah 

memaki ibu dalam keluarga 



Faktor pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas remaja 

karena dimarahi orang tua, sebanyak 14 % mengkapkan kadang-kadang 

faktor pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas remaja karena 

dimarahi orang tua, 4 % mengmgkapkan sering faktor pencetus tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja karena dirnarahi orang ha, 3 % sering 

sekali faktor pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas remaja karena 

dirnarahi orang tua Selanjutnya 59 % mengungkapkan tidak pernah 

faktor pencetus tindakan kekera~an clan agresivitas remaja karena 

dimarahi orang tua dan 20 % mengungkapkan jarang f&or pencetus 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja karena dimarahi orang tua 

Faktor pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas karena 

dipukul ayah, Tabel 11 memberikan ketemgan sebanyak 28 % 

rnengunj&apkan kadang-kadmg f&or pencetus tindakan kekerasan dan 

agresivitas karena dipukul ayah, 3 % mengungkqkan sering W o r  

pencetus tindakan kekerasan d m  agresivitas karena dipukul ayah, 1 % 

mengungkapkan sering sekali faktor pencetus tindakan kekerasan dan 

agresivitas karena dipukul ayah. Selanjutnya 38 % ticlak pernah faktor 

pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas karena dipukul ayah dan 30 

% jarang faktor pencetus tindakan kekerasan dan agresivitas karena 

dipukril ayah. 

Dengan demikian berdasarkm tabel 11 dapat disiqulkan 

sebanyak 21 % rneqmgkapkan kadang-kadang tindakan kekerasan dan 
, 

agresivitas disebabkan kondisi keluarga sebagai faldor pencetusnya, 4 

% mengungkapkan sering tindakan kekerasan dan agresivitas disebabkan 



kondisi keluarga sebagai faktor pencetus , 3 % mengungkapkan ~ering 

sekali tindakan kekeman dan agresivitas dise babkan kondisi keluarga 

sebagai faktor pencetus. Selanjutnya 45 % mengungkapkan tidak pernah 

tindakan kekerasan dan agresivitas disebabkan kondisi keluarga sebagai 

faktor pencetus dan 27 % mengungkapkan jarang tindakan kekerasan 

dan agresivitas disebabkan kondisi keluarga sebagai faktor pencetus. 

i .  Kondisi Sekolah Penycbab I'indakan Kckerasan dan Agresiviias. 

Berdasarkan andisis clata diternukan, kondisi sekolah y m g  

menyebabkan tindakan kekeman clan agresivitas yang di lakukan remaja 

dalam melukai dan rnencelakakan individu lainnya terlihat pada tabel 

berikut ini 

Tabel 12 : Kondisi Sekolah Penyebab Tindakan Kekerasan dan 

Agresivitas Remaja 

Berdasarkan tabel 12 di atas, menunjukkan sebanyak 9 % 

mengkapkan kadang-kadang dirnarahi guru merupakan penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas, 4 % mengungkapkan sering dirnarahi 

guru merupakan penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas, 3 % 

No. 

1 

2.  

Penyebab dari sekolah 

Dimarahi guru 

Tidak bisa ujian 

Jumlah 

SS 

3% 

I YO 

n L, o A 

S 

4 %  

1 % 

3 %  

K 

9 %  

1 5 %  

12% 

J 

1 3 %  

14 % 

TP 

71% 

69 % 

13% 70% 



mengungkapkan sering sekali dimarahi guru meyakan  penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas. Selanjutnya 7 1 % mengungkapkan 

tidak pernah dimarahi guru merupakan penyebab tindakan kekerasan 

dan agresivitas dan 13 % mengungkapkan jarang dimarahi guru 

merupakan penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas. 

Tidak bisa ujian sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas. Sebanyak 15 % mengungkapkan kadang-kadang tidak bisa 

ujian sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas, 1 % 

mengungkapkan sering tidak bisa ujim sebagai penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas, 1 % mengungkapkan sering tidak bisa ujian 

sebagai penyebab tindakan kekerasan d m  agresivitas. Selanjutnya 69 % 

mengungkapkan tidak pernah tidak bisa ujian sebagai penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas dan 14 % mengungkapkan jarang 

Tidak bisa ujian sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas. 

Dengan demikian sebagian responden (17 %) mengungkapkan tidak bisa 

ujian sebagai penyebab t i n d h  kekerasan dan agresivitas. 

Dengan demikian berdasarkan tabel 12, dapat disimpulkan 12 % 

rnengmgkapkan kadang-kadang kondisi sekolah penyebab tindakan 

kekerasan d m  agresivitas remaja , 3 % mengungkapkan sering kondisi 

sekolah penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, 2 % 

m e n ~ ~ k a n  sering sekdi kondisi sekolah penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja Selanjutnya 70 % mengungkapkan 

tidak pernah kondisi sekolah penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja dan 13 % mengungkapkan jarang kondisi sekolah 



penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas rernaja Dengan demikian 

sebagian responden mengungkapkm kondisi sekolah (1 7 %) sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dm agresivitas. 

j. Kondisi Teman Sebaya seb8agai Penyebab Tindakan Kekerasan dan 

Agresivi tas pada Remaja 

Berdasarkan analisis data ditemukan, kondisi teman sebaya 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas yang dilakukan 

remaja dalam melukai dm mencelakakan individu lainnya terlihat pada 

tabel berikut ini 

Tabel 13: Kondisi Temm Sebaya sebagai Penyebab Tindakan 

Kekerasan dan Apsivitas Remaja 

Berdasarkan tabel 13 di atas, mermnjukkan sebanyak 21 % 

mengungkapkan kadang-kadang diej ek teman merupakan faktor penyebab 

tindakan kekerasan d m  agresivitas, 9 % mengungkapkm sering diejek 

teman merupakan W o r  penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas, 

dan 8 % men&apkan sering sekali diejek teman meqakan  faktor 



penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas. Selanjutnya 4 1 % 

mengungkapkan tidak pernah diejek teman merupakan faktor penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas dan 21 % mengungkapkan jarang 

diejek teman rnerupakan faktor penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas. Dengan demikian sebagin remaja sebagai responden 

penelitian (38 % ) mengungkapkan kondisi teman s e b q a  sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja di Sumatera 

Sumatera Barat. 

Membela teman sebagai faktor peayebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas, tabel 13 memmjukkan sebanyak 34 % mengungkapkan 

kadang-kadang membela teman sebagai faktor penyebab tindakan 

, kekerasan dan agresivitas, 15 % mengungkapkan sering membela teman 

sebagai faktor penyebab tindalran kekerasan clan agresivitas, dan 7 O h  

mengungkapkan sering sekali membela teman sebagai faktor penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas. Dengan demikian sebagian remaja 

sebagai responden penelitian (56 % ) mengungkapkan membela teman 

sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas. 

Diej ek teman sebagai fsktor penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja Tabel 13 menunjukan sebanyak 28 % 

mengungkapkan kadang-kadang diejek ternan sebagai faktor penyebab 

tindakan kekerasan clan agresivitas remaja , 7 % rnengungkapkan sering 

diejek teman sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja, dan 3 % meugmgkapkan sering sekali diejek teman 

sebagai falctor penyebab tindakan kekerasan clan agresivitas remaja 



Selanjutnya 37 % mengungkapkau tidak pemah diejek teman sebagai 

Mar penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja dan 25 % 

jarang Dengan demikian sebqyan remaja sebagai responden penelitian 

(38 % ) mengungkapkan diejek teman sebagai faktor penyebab tindakau 

kekerasan dan agresivitas remaja, 

Dengan dernikian tabel 13 dapat disimpulkan sebanyak 28 % 

mengungkapkan kadang-kadq diej ek teman sebagai W o r  penyebab 

tindakan kekerasan dm agresivitas remaja, 10 % mengungkapkan sering 

diejek teman sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja dan 6 % mengungkapkan sering sekali diejek teman 

sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dm agresivitas remaj a 

Selanjutnya 30 %,mengun&apkan tidak pemah diejek ternan sebagai 

faktor penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja dm 26 % 

mengungkapkan jarang diejek teman sebagai faktor penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja 

k. Faktor Lingkungan Fisik sebagai Penyebab Tindakan Kekeraan dan 

Agresifitas Pada Remaj a 

Berdasarkan analisis data ditemukan, W o r  lingkungan fisik 

sebagai penyebab tindakan kekeraan dan agresifitas yang dilakukan 

remaja dalam melukai dan mencelakakan individu lairmya terlihat pada 

tabel berikut ini 



Tabel 14 : Faktor Lingkungan Fisik sebagai Faktor Penyebab Tindakan 

Kekerasan Pada Remaja 

1;: ~ U ~ ~ Y W ~ P ~ ~  1 ,:: 1 :: 1:; 1::; iii:l 
Kernacetan lalu lintas 

Jumlah 'YO % 7 %  11% 7 9 %  

No. I Kondisi Linghmgan I SS S K 

Berdasarkan tabel 14 di atas, menunjukkan sebanyak 9 % 

mengungkapkan kadang-kadang 1 ingkungan udara panas sebagai 

penyebab tindakan kekerman dan agresivitas remaja, 1 % 

mengungkapkan sering 1 inghngm udara panas sebagai penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas rernaja, 1 % mengungkapkan sering 

sekali lingkungm udara panas sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja Selanjutnya 77 % mengungkapkan tidak pernah 

lingkungan udara pmas sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja dan 12 % mengunlcapkan jarang lingkungan udara 

panas sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja 

Dengan demikian sebagian kecil remaja (11 % ) mengungkapkan 

kondisi 1 ingkungan udara panas sebagai faktor penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas. 

Kemacetan lalu lintas merupakan penyebab tindakan kekerasan 

dan agresivitas remaja Tabel 14 di atas mengungkapkan sebanyak 4 % 

mengungkapkan kadang-kadang kemacetan lalu lintas merupakan 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, 2 % 

J TP 



mengungkapkan sering kemacetan lalu lintas penyebab tindakan 

kekerasan clan agresivitas remaja, 1 % mengungkapkan sering sekali 

kemacetan lalu lintas penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas 

remaja Selanjutnya 82 % mengungkapkan tidak pernah kemacetan lalu 

lintas penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja dan 11 % 

mengungkapkan j m m g  kernmetan la111 lintas penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja Dengan demikian sebagian kecil (7 

%) remaja sebagai responden mengungkapkan tindakan kekerasan dan 

agresivitas disebabkan oleh kemacetan lalu lintas. 

Dengan demikian berdasarkan tabel 14 dapat disimpulkan 7 % 

mengungkapkan kadang-kadang faktor lingkungan fisik sebagai faktor 

penyebab 'tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja, 2 % 

mengungkapkan sering faktor lingkungan fisik sebagai faktor penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja dan 1 % 

mengungkapkan sering sekali f&or lingkungan fisik sebagai faktor 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Selanjutnya 

79 % mengungkapkan tidak pernah f&or lingkungan fisik sebagai 

Mar penyebab tindakan kekerasan clan agresivitasn pada remaja dan 

11 % mengungkapkan jarang faktor lingkungan fisik sebagai faktor 

penyebab tindakan kekerasan d m  agresivitaspada remaja 

1. Kondisi Ernosi sebagai Penyebab Tindakan Kekerasan dan Agresivitas 

Berdasarkan analisis data ditemukan, kondisi emosi sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas yang dilakukan rernaja 



dalarn melukai dan m e n c e l a k ~  individu lainnya terlihat pada tabel 

berikut ini 

Tabel 15 : Kondisi Emosi sebagai Penyebab Tindakan Kekerasan dan 
Agresivitas Remaja 

Berdasarkan tabel 15 di atas, menunjukkan sebmyak 21 % 

menpgkapkan kadang-kadang kesuny iaan tidak ada teman sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, 6 % 

menpgkapkan sering kesunyiaan tidak ada teman sebagai penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja d m  10 % mengungkapkan 

sering sekali kesunyiaan tidak ada teman sebagai penyebab tindakan 

kekerasan dm agresivitas remaja Selanjutnya sebsmyak 59 % 

mengungkapkan tidak pernah kesunyi am1 tidak ada teman sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja dan 13 % 

mengungkapkan jarang kemyiaan tidak ada teman sebagai penyebab 

6. 

7. 

Tidak ada ternpat 
bercerita 
Tidak ada orang yang 
dipercaya 

Jumlah 

1 0 %  

5 % 

6 YO 

16% 

5 %  

10% 

3 8 %  

2 6 %  

25 % 

20% 

1 6 %  

1 6 %  

4 8 %  

15 % 44% 



tindakan kekerasan dan agresivi tas remaj a Dengan demikian sebagian 

mengungkapkan (37 % ) kesunyiaan tidak ada teman sebagai penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivilas remaja 

Kebanggaan kalau berkelahi sebagai faktor penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas pada remaja Tabel 15 di atas menunjukkan 

s e b q a k  7 % mengungkapkan kadang-kadang kebanggaan kdau 

berkelahi sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas 

pada remaja, 4 % mengmgkapkan sering kebanggaan kalau berkelahi 

sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

rernaja, 1 % mengungkapkan sering sekali kebanggaan kalau berkelahi 

sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja Selanjutnya 78 % menpgkapkan tidak pernah kebanggaan 

kalau berkelahi sebagai War penyebab tindakan kekerasan :dan 

agresivitas pada remaja dan 10 % mengungkapkan jarang kebanggaan 

kalau berkelahi sebagai fhktor penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas pada remaja Dengan demikian sebagian remaja (12 % ) 

mengungkapkan kebangaan kalau berkelahi sebagai faktor penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja 

Keadaan fisik yang mengecewakan sebagai penyebab tindakan 

kekerasasn dan agresivitas pada remaja Tabel 15 di atas meneraugkan 

31 % rnengungkapkan kadang-kadang keadaan fisik yang mengecewakan 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas padaremaja, 13 % 

mengungkapkan sering keadaan fisik yang mengecewakan sebagai 

penyebab tindakan kekerasan. dan agresivitas pada remaja, 4 % 



mengungkapkan sering sekali keadam fisik yang mengecewakan sebagai 

penye bab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Selanjutnya 

34 % mengungkapkan tidak pernah keadaan fisik yang mengecewakan 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada rernaj a dan 

18 % mengungkapkan jarang k e a h  fisik yang mengecewakan sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Dengan 

demikian sebagian remaja (48 %) mengungkapka keadaan fisik yang 

mengecewakan sebagai penyebab tindakan kekerasasn dan agresivitas 

pada remaja 

Tidak sanggup menahan kekecewaan sebagai penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas pada remaja Tabel 15 menunjukkan sebanyak 

25 % mengungkapkan kadang-kadang tidak sanggup menahan 

kekecewaan sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja, 17 % mengungkapkan sering tidak sanggup menahan 

kekecewaan sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

rernaja, dan 6 % mengungkapkan sering sekali tidak sanggup menahan 

kekecewaan sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja Selanjutnya 29 % rnengungkapkan tidak pernah tidak sanggup 

menahan kekecewaan sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas pada remaja dan 23 % mengunskapkan jarang tidak sanggup 

menahan kekecewaan sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas pada remaja D e q p  demikian sebagian remaja (48 %) 

mengungkapkan tidak sanggup menahan kekecewaan sebagai pexlyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja 



. . Tidak ada yang dibanggaknn sebagai penyebab tindrlkan kekerasan 

clan agresivitas pada remaja Tabel 15 menunjukkan sebanyak 25 % 

mengungkapkan kadang-kadmg karena tidak ada yang dibanggakan 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja , 6 % 

mengungkapkan sering karena tidak ada yang dibanggakan sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja, dan 4 % 

mengungkapkan sering sekali karena tidak ada yang dibanggakan sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Selanjutnya 

sebanyak 50 % mengungknpkan ti& pernah kwena tidak ada ymg 

di banggakan sebagai penyebab tindakm kekerasan dan agresivitas pada 

remaja clan 15 % mengunglqkan jarang karena tidak ada yang 

dibanggakan sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja Dengan demikian sebagian remaja (35 %) mengungkapkan 

karena tidak ada yang dibanggakan sebagai penyebab tindakan kekerasan 

dan agresivitas pada remaja 

Tidak ada tempat bercerita sebagai penyebab tindakan kekerasan 

clan agresivitas padaremaja. Tabel 15 di atas rnenunjukkan sebanyak 38 

% mengungkapkan kadang-kadang tidak ada tempat bercerita sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja, 16 % 

mengungkapkan sering tidak ada tempat bercerita sebagai penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja dan 10 % 

mengungkapkan sering sekali tidak ada tempat bercerita sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Se lanjutnya 

20 % mengungkapkan jarzing tidak ada tempat bercerita sebagai 



penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja dan 16 % 

mengungkapkan tidak pernah tidak ada tempat bercerita sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Dengan 

demikian sebagian remaja (64 %) rnengungkapkan tidak ada tempat 

bercerita sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja 

Tidak ada orang yang dipercaya sebagai penyebab tindakan 

kekerasan dan agresivitas pada remaja Tabel 15 di atas menunjuldtan 

sebanyak 26 % rnengungkapkan kadang-kadang tidak ada orang yang 

dipercaya sebqai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja, 5 % mengungkapkan sering tidak ada orang yang dipercaya 

sebagai-penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja dan 5 

% rnengungkapkan sering sekali tidak ada orang yang dipercaya sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Selanjutnya 

48 % mengungkapkan tidak pernah tidak ada orang yang dipercaya 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja dan 

16 % mengungkapkm J jarag tidak ada orang yang dipercaya sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja Dengan 

demikian sebagian remaja mengungkapkan (36 %) tidak ada orang yang 

dipercaya sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada 

remaja 

Dengan demikian berdasarkan tabel 15 dapat disimpulkan 

sebanyak 25 % mengungkapkan kadang-kadang kondisi emosi sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, 10 ?h 



kekerasan clan agresivitas remaja clan 6 % mengungkapkan sering . 

sekali kondisi emosi sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agresivitas remaja Selanjutnya 44 % mengungkapkan tidak pernah 

kondisi emosi sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas 

remaja dan 15 % rnengungkapkan jarang kondisi emosi sebagai 

p enyebab tindakan kekerasan dan agresivitas remaj a Dengan demikian 

sebagian remaja mengungkapkan (41 %) kondisi emosi sebagai 

penyebab tindakan kekerasm dan agresivitas remaja 

Apabila dikaji secara keseluruhan tindakan kekerasan yang 

dilakukan remaja terlihat p d a  tabel 16 berikut ini 

Tabel 16 : Tindakan Kekerasan dan Agresivitas Remaja 



Berdasarkan tabel 16 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 26 

% remaja kadang-kadang melakukan sdah satu jenis tindakan kekerasan clan 

agresivitas, 7 % sering melakukan dan 4 % sangrd sering melakukan salah 

satu jenis tindakan kekerasan (memukul, menampar, mengancam, dan 

mencaci). Selanjutnya 29 % mengungkapkan jarang melalnlkan salah satu 

jenis tindakan kekerasan dan agresivitas dan 35 % mengungkapkan tidak 

pernah melakukan satu jenis tindakan kekerasan dan agresivitas. Dengan 

demiluan sebanyak 37 96 remaja sudah pernah melakukan salah satu jenis 

tindakan kekerasan dan agresivitas di masyakat. 

Selanjutnya apabila ditelusuri lebih lanjut intensitas tindakan 

kekerasan dan agresivitas yang d i l d c a n  remaja, tabel 16 di atnr; 

menerangkan sebanyak 8 % kadang-kadang melakukan tindakan kekerasan 

dan agresivitas yang berakibat kepada pembunuhan, korban masuk nunah 

sakit, korban luka-luka, ditahan polisi dan diri sendiri yang luka, 3 % 

mengungkapkan sering melakukan tindakan kekerasan dan agresivitas yang 

beraki bat kepada pembunuhan, korban masuk nrmah sakit, korban luka-luka, 

ditahan polisi dan diri sendiri yang luka dan 1 % mengungkapkan sering 

sekali melakukan tindakan kekerasan dan agresivitas yang berakibztt 

kepada pembunuhan, korban masuk rumah sakit, korban luka-luka, ditahan 

polisi dan diri sendiri yang luka Selanjutnya 10% mengunskapkan jarang 

melakukan tindakan kekerasan dan agresivitas yang berakibat kepada 

pernbunuhan, korban masuk rwnah saht, korban luka-luka, ditahan polisi 

clan diri sendiri yang luka dan 78 % mengungkapkau tidak pernah tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja berakibat kepada pemburmhan, korban 



masuk rumah sakit, korban luka-luka, ditahan polisi dan diri sendiri yang 

luka Dengan demikian sebagian kecil tindakan kekerasan dan agresivitas 

remaja berakibat kepada pembunuhan, korban masuk rurnah sakit, korban 

luka-luka, ditahan polisi dan diri sendiri yang luka (12 %). 

Alat yang digunakan dalam mewujudkan tindakan kekerasan dan 

agresivitas, ditunjukkan oleh tabel 16 di atas, sebanyak 10 % remaja 

mengungkapkan kadang - kadang menggunakan alat dalarn mewujudkan 

tindakan kekerasan dan agresivib, 2 % mengungkapan sering menggunakan 

alat dalam mewujudkan tindakan kekerasan dan agresivitas dan 2 % 

mengungkapkan sering sekali men,g,gunakan alat seperti: batu, pisau, botol, 

parang dalarn melampiaskan tindakan kekerasan dan agrevitasnya 

Selanjutnya sebanyak 79 % mengungkapkan tidak pernah menggunakan alat 

dalam rnewujudkan tindakan kekerasan dan agresivitas dan 7 % 

mengungkapkan j arang menggunakan alat, seperti batu, pisau, botol, parang 

dalam melampiaskan tindakan kekerasan dan agarevitasnya Dengan 

demikian sebagian kecil remaja memanf- alat-alat tetentu, seperti : 

batu, pisau, botol dan parang dalrun melampiaskan tindakan kekerasan dan 

agresivitasnya 

Tempat kejadian yang dimanfaatkan untuk mewujudkan tindakan 

kekerasan dan agresivitas oleh remaja, tabel 16 di atas menerangkan 

sebanyak 13 % mengungkapkan jarang memanfaatkan tempat tertentu untuk 

mewujudkan tindakan kekerasan dan agresivitas, 6 % mengunskapkan 

sering memanfaatkan tempat tertentu untuk mewujudkan tindakan kekeman 

clan agresivitas, dan 3 % sering sekali memanfkihn tempat yang 



tersembunyi, t hah  lapangan dan jalan raya dalarn mewujudkan tindakan 

kekerasan serta agresivitasnya Selanjutnya sebanyak 63 % mengungkapkan 

tidak pernah memanfaatkan tempat yang tersembunyi, tanah lapangan dan 

jdan raya dalam rnewujudkan tindd-an kekerasan serta agresivitasnya dan 

15 % mengkapkan jarang memanfaatkan tempat yang tersembunyi, tanah 

lapangan d m  jalan raya dalarn rnewujudkan tindakan kekerasan serta 

agresivitasnya Dengan demikian sebagian remaja mernanfIratkan tempat 

tertentu, seperti : tempat tersembunyi, tanah lapangan dan jalan raya dalam 

melampiaskan tindakan kekerasan dm agresivitasnya 

Faktor pencetus terjadinya tindakan kekerasan ymg dilakukan 

remajq. tabel 16 di atas menunjukkan sebanyak 15 % mengungkapkan 

kadang-kdang tindakan kekerasan dan agresivitas disebabkan oleh faktor 

pencetus, seperti : putus pacar, berebut daerah kekuasaan, merasa terhina, 

membela identitas kampung , 10 % mengungkapkan sering karena ada 

W o r  pencetus, seperti : putw pacar, berebut daerah kekuasaan, merasa 

terhina, mernbela identitas kampung dan 4 % mengungkapkan sering sering 

rnelakukan tindakan kekerasan karena ada faktor pencetus, seperti ; putus 

pacar, berebut daerah kekuasm, merasa terhina, membela identitas 

kampung. Selanjutnya sebanyak 58 % mengungkapkan tidak pernah karena 

ada faktor pencetus, seperti : putus pacar, berebut daerab kekuasaan, merasa 

terhina, membela identitas kampung d m  13 % mengungkakan jarang ada 

fator pemicu rnelakukan tindakan kekerasan dan agaresit., seperti : putus 

pacar, berebut daerah kekuasaan, merasa terhina, mernbela identitas 

kampung. Dengan demikian sebagian remaja mengungkqkan te jadinya 

I 
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tindakan kekerasan dan agresivitas disebabkan karena adanya aktor pemicu, 

seperti putus pacar, berebut daerah kekuasaan, merasa terhina, membela 

identitas kampung 

Faktor penghmbat terjadinya tindakan 'kekerasan dan agresivitas 

remaja, berdasarkan tabel 16 di atas dtemukan sebanyak 18 % 

mengungkapkan kadang-kadang tindakan kekerasan dan agaresivitas yang 

akan mereka lakukan dihambat oleh berbagai faktor, diantaranya :dilerai 

orang yang disengani, mendengar adzan, dilerai guru dan dilerai teman, 13 

% mengungkapkan sering tindakan kekerasan dan agaresivitas yang akan 

mereka lakukan di harnbat oleh berbagai faktor, diantaranya : di lerai orang 

yang disengani, mendengar adzan, dilerai guru dan dilerai teman, dan 8 % 

rnengungkapkan sering sering tindakan kekerasan dan agaresivitas yang 

&an mereka lakukan dihambat oleh berbagai faktor, diantaranya : dilerai 

orang yang disengani, mendengar adzan, dilerai guru dan dilerai teman. 

Selanjutnya sebanyak 41 % mengungkapkan tidak pernah tindakan 

kekerasan dan agaresivitas yang akan mereka lakukan dihambat oleh 

berbagai faktor, di antaranya :dilerai orang yang disengani, mendengar 

adzan, dilerai guru dan dilerai teman dan 29 % mengungkapkan jarang 

tindakan kekerasan dan agresivitas yang akan mereka lakukan dihambat 

oleh berbagai faktor, diantaranya :dilerai orang yang disengani, mendengar 

adzan, dilerai guru dan dilerai teman. Dengan demikian sebagian remaja 

(39 %) mengunskapkan tindakan kekerasan dan agaresivitas yang akan 

mereka lakukan dihambat oleh berbagai fgktor, diantaranya : di lerai orang 

yang disengani, mendengar adzm, dilerai guru dan dilerai teman. 



Objek tindakan ke kerasan dan agresivitas yang dilakukan remaja, 

tabel 16 di atas menunjukan sebmyak 29 % mengungkapkan kadang-kadang 

tindakan kekerasan yang dilakukan remaja mengenai objek tertentu, seperti : 

orang tidak dikenal, teman sekolah, kakak - adik dan orang sekampung, 12 

% mengungkapkan sering tindakan kekerasan yang dilakukan remaja 

mengenai objek tertentu, seperti : orang tidak dikenal, teman sekolah, kakak 

- adik dan orang sekampung dan 5 % mengungkapkan sering sekali tindakan 

kekerasan yang dilakukan remaja mengenai objek tertentu, seperti : orang 

tidak dikenal, teman sekolah, kakak - adik dan orang sekampung. 

Selanjutnya sebanyak 27 % menLgungkapkan jarang tindakan kekerasan yang 

dilakukan remaja mengenai objek tertentu, seperti : orang lidak dikenal, 

teman sekolah, kakak - adik dan orang sekarnpung dan 27 % mengungapkan 

tidak pernah tindakan kekerasan yang dilakukan remaja mengenai objek 

tertentu, seperti : orang tidak dikenal, teman sekolah, kakak - adik dan 

orang sekampung. Degan demikian sebagian remaja mengungkapkan (3 6 %) 

tindakan kekerasan yang dilakukannya mengenai objek tertentu, seperti : 

orang tidak dikenal, teman sekolah, kakak - adik dan orang sekampung. 

Apibila ditelusuri lebi lanjut, kondisi keluarga sebagai penyebab 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, tabel 16 di atas menerangkan 

sebanyak 21 % mengungkapkan kadang-kadang sebagai penyebab tindakan 

kekeraqan dan agresivi tas karena kondisi keluarga, seperti : pertengkaran 

orang tua, ayah memaki ibu, dimarahi orang tua, dan dipukul ayah, 4 % 

mengungkap kan sering sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas 

karena kondisi keluarga, seperti : pertengkaran orang tua, ayah memaki iby  



dimarahi orang tua, dan dipukul ayah dan 3 % mengungkapkan sering sekali 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas karena kondisi 

keluarga, seperti : pertengkaran orang tua, ayah memaki ibu, dimarahi orang 

ha, dan dipukul ayah. Selanjutnya sebanyak 27 % men&apkan kadang- 

kadang sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas karena kondisi 

keluarga, seperti : pertengkaran orang ha, ayah memaki ibu, dimarahi orang 

tua, dan dipukul ayah dan 45 % mengungkapkan tidak pernah sebagai 

penyebab t indakan kekerasan dan ages  ivitas karena kondisi keluarga, 

seperti : pertengkaran orang tua, ayah memaki ibu, dimarahi orang tua, dan 

dipukul ayah. Dengan demikian sebagian remaja yang mengungkapkan 

kondisi keluarga sebagai penyebab tindakan kekerasan yang dilakukan 

remaja (28 %). 

Kondisi teman sebaya sebagai faktor penyebab tindakan kekerasan 

dan agresivitas remaja, tabel 16 rnenerangkan sebanyak 28 % 

mengungkapkan kadang-kadang kondisi teman sebaya, seperti : diajak 

ternan, diejek dan membela teman sebagai penyebab tindakan kekerasan dan 

agaresivitas yang mereka lakukam, 10 % mengungkapkan sering kondisi 

teman sebaya, seperti : diajak teman, diejek dan membela teman sebagai 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas yang mereka lakukan dan 6 % 

sering sekali kondisi teman sebaya, seperti : diajak teman, diejek dam 

membela teman sebagai penyebab tindakan kekerasan clan agaresivitas yang 

mereka lakukan. Selanjutnya sebarryak 26 % mengungkapkan kadang-kadang 

kondisi teman sebaya, seperti : diajak teman, diejek darn membela teman 

sebagai penyebab tindakan kekerasan dan agaresivitas yang mereka lakukan 



dan 30 % mengungkapkan tidak pernah kondisi sebaya sebagai seperti : 

diajak, diejek dan membela teman sebagai faktor penyebab terjadinya 

tindakan kekerasan dan agresivitas yang mereka lakukan Dengan demikian 

sebagian remaja (44 %) mengungkakan tindakan kekeraian yang mereka 

lakukan disebabkan oleh kondisi teman sebaya. 

Keadaan emosi sebagai War penyebab te rjadinya tindakan 

kekerasan d m  agresivitas remaja, tabel 16 di atas rnenerdngkan sebanyak 

24 % mengungkapkan jarang keadaan emosi sebagai salah satu faktor 

penyebab tindakan kekerasan d m  agresivitas pada remaja, 10 % 

mengkapkan sering keadaan ernosi sebagai salah satu faktor penyebab 

tindakan kekerasan dan agaresivitas pada remaja, 6 % rnengungkapkan 

sering sekali keadaan emosi sebagai salah satu faktor penyebab tindakan 

kekerasan d m  agaresivitas pada rernaja Selanjl-a sebanyak 44 % 

mengungkapkan tidak pcrnah keadaan emosi sebagai salah satu faktor 

penyebab tindakan kekerasan dan agresivitas pada remaja dan 16 % 

kadang-kadang keadaan ernosi seb* salah satu faktor penyebab tindakan 

kekerasan dan agaresivitan p d a  remaja Dengan demikian sebagian remaja 

mengungkapkan (40 %) keadaan emosi seperti : kesunyiaan karena tidak ada 

teman, bangga kalau berkelahi, keadaan fisik yang mengecewakan, tidak 

sanggup menahan kecewa, tidak ada p g  dibanggbn, tidak ada tempat 

bercerita, dan tidak ada orang y w ,  dipercaya, sebagai salah satu faktor 

penyebab te rjadinya tindakan kekerman dan agresivitas pada remaja 

Apabila dikalkulasikan lebih lanjut, berdasarkan tabel 16 di atas 

ditemukan : sebanyak 17 % remaja mengungkapkan jar- mel- 



tindakan kekerasan dan agaresivitas, 7 % mengungkapkan sering melakukan 

tindakan kekerasan dan agaresivitas dan 4 % mengungkapkan sering sekali 

melakukan tindakan kekerasan dan agresivitas. Selanjutnya sebanyak 54 % 

mengungkapkan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dan agaresivitas 

dan 18 % mengungkapkan kadang-kadang melalnlkan tindakan kekerasan 

clan agaresivi tas. Dengan demikian tindakan kekerasan dan agresivi tas 

dilakukan oleh sebagian remaja (25 % ) di Sumatera Barat. 

3. Program Pemerintah Daerah dralam Penanggulangan Tindakan 

Kekerasan dan Agresivitas Dikalangan Remaja. 

Berbagai program sudah dirancang pemerintah daerah untuk 

menanggulanggi tindakan kekerasan dan agresivitas rernaja Berdasarkan 

analisis data ditemukan program pemerintah daerah dalam penanggulangan 

tindakan kekerasan dan agresivitas remaja, sebagai berikut : 

1. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 

Pemerintah Daerah telah berupaya mencegah d m  menptisipasi 

timbulnya tindakan kekerasan dan agresivitas remaja melalui beberapa 

instansi terkait Rangkaian program untuk penaggulangan tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja dimulai dari tingkat Kabupaten hingga 

ke RT. Program yang telah pernah dilakukan oleh Dinashstansi 

tersebut adalah sebagai berikut: 



a. Kepolisian Kabupaten Sa.wahlunto/Sijunjung 

Polres Kabupaten SawahluntolSijunjung memiliki program 

penanggulangan tindakan kekerasan dan agresivitas remaja yang 

dilakukan oleh Binmas (Bimbingan Masyarakat) berupa penyuluhan 

Penyuluhan dilakukan kepada Karang Taruna, Ketua Pemuda, 

sekolah, remajamesjid dengan berbagai topik bahasan. 

Berdasarkan data hasi 1 wawancara terungkap, topik-topik 

yang pernah diangkat dalam penyuluhan dan pembinaan remaja 

khusuanya dan masyarakat umumnya antara lain: berupa sadar 

hukum, penyuluhan bahaya narkoba dan psikotropikq minuman 

keras, perjudian, prostitusi, pemalakan, dan paicelahian. Selain itu 

jug" dilakukan latihan masyarakat dan latihan Karma (Keamanan 

Rakyat Semesta). Kepolisian juga melakukan razia senjata tajam, 

narkoba, VCD porno, perjudian, pemalakan dan ugal-ugalan di 

jalanan Senjata trdisional (gobok) yang justru digunakan dalarn 

tindakah kekerasan tidak menj adi objek razia polisi. 

Pihak-pihak yang dilibatkan dalarn pelaksanaan penyuluhan 

dan pembinaan kepada remaja addah j aj aran kepol isian bersama 

dengan instansi pemerintah lainnya dm lembaga informal. Pihak 

kepolisian dibantu oleh Pamsus (Pasukan Khusus), Panswakarsa 

(Ratih d m  Hansip), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Polsus 

(Polsi Khusus), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). 



Dalam , menjalankan tugas penyuluhan dan pembinaan 

kepada remaja diembankan kepada Binmas dan Binmastral. 

Program tersebut dibantu oleh instansi lain antara lain Dinas 

Pendidikan, Departemen Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan 

Negeri Sawahlunto/Sijunj~mg, term& oleh ninik mamak 

(Walinagari) dan Bundo Kanduang. Dalam menjalankan tugas itu, 

peran masyarakat merupakan basis utama untuk kelancaran program 

tersebut. 

Adapun faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya 

program penyuluhan dan pembinaan kepada remaja adalah tingkat 

partisipasi remaj a untuk ikut sebagai peserta penyuluhan, faktor 

dana, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 

b. BKKBN 

Program BKKBN selarna ini belurn difokuskan pada 

penanggulangan tindak kekerasan dan agresivitas remaja Program 

yang sudah pernah dilaksmakan adalah b e q a  penyuluhan bahaya 

Napza, minuman keras, bahaya pergaulan bebas, kesadaran 

kesehatan reproduksi remaja 

c. Dinas Sosial Tcnaga Kerja dan Transmigrasi 

Program D inas Sosnakerb-ans adalah berupa penyuluhan dan 

pelatihan kepada remaja yang rawan terlibat tindak kekerasan dan 



agresivitas. Program penyuluhan dinas itu adalah bimbingan sosial 

pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar SLTA. Instansi 

yang dilibatkan adalah Polres, Departemen Agama dan Dinas 

Kesehatan. 

Pelatihan keterampilan diberikan kepada mereka yang 

umumnya penganggmm dm remaja putus sekolah. Program 

dilakukan oleh Dinas Sosial tingkat propinsi Surnatera Barat Dinas 

Sosnakertrans kabupaten hanya mendata remaja yang akan 

diikutsertakan dalam program tersebut. Program itu diadakan sekali 

setahun dan peserta yang dikirimkan hanya berjumlah 5-10 orang. 

Ketehatasan dana merupakan kendala yang membuat program 

tersebut hanya dapat dilakukan sekali setahrln dengan peserta yang 

sangat terbatas. 

d.  Kesatuan Bangsa dan Pelindrmgan Masyarakat 

Peran Kesbangl inmas dalam penang~ulangan tindak 

kekerasan dan agresivitas adalah melakukan pemeriksaan terhadap 

masalah-masalah aktual remaja, mengeluarkan izin kerarnaian 

seperti pertandingan sepak bola dan orgen tunggal, pembinaan dan 

penyuluhan terhadap siswa dm masyamkat, sexta memberikan data 

kepada instansi terkait. Kesbmglinmas juga men& pemuda- 

pemuda yang melakukan tindak kekerasan dan perkelahian. 



e. Dinas Pendidikan Nasional 

Dinas Pendidikan Nasional mengarahkan pada progfam 

pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan agresivitas remaja 

Program dinas ini diamhkan agar tidak terjadi perkelahian siswa 

antar sekolall ketika dilanpungkan pertandingan sepak bola Diknas 

mrnemberikan infomasi kepada pihak kepolisian, Kesbanglimnas, 

kelurahan tentang kegiatan siswa yang dikhawatirkan akan berakhir 

dengan perkelahian. Dinas meminta instansi terkait untuk 

mengamankan dan mengantisipasi agar tidak terj adi perkelahian. 

Kegiatan lain adalah penkbinaan remaja sekolah dan razia VCD, 

bacaan porno, narkoba dan senjata tajarn di sekolah. Untuk tahun 

2004 Diknas merencanakan membuat tim pengendalian keamanan 

sekolall yang ben?pa patroli keamanan sekolah. 

Lembaga Pemberdaynnn Masyarakat 

Kegiatan yang pernah dilakukan LPM untuk mencegah tindak 

kekerasan dan agresivitas remaja yaitu kegiatan-kegiatan remaja 

seperti pengajian, olah raga, dan kesenian Dana didapatkan dari 

sumbangan masyarakat rantau. Program tidak rutin di lakukan, 

tergantung pada ketersediaan dana, kepani tiaan, dan momentum. 

Kegiatan kepemudaan sering diadakan pada saat menyambut 17 

Agustus, seperti pertandingan olah raga dan panggung gembira 

LPM mengorganisir pemuda untuk main bola pada siang hari agar 



"' malam tidak banyak pikiran dan memilih tidur dari pada membuat 

keributan. 

LPM berencana membuat warung serba guna yang dananya 

akan dimintakan pada saat aIek nagari pada pengusaha rantau. 

Pengadam warung serba guna itu diharapkan dapat mengatasi 

tindak penganggum yang sering menjadi pelaku tindak kekerasan 

dan agresivitas. 

g. B w d o  Kanduang 

Bundo Kanduang melakukan penyuluhan kepada i bu-ibu 

untuk mengawasi anak-anak agar tidak terjerurnus pada masalah 

tindak kekerasan, narkoba, prostitusi, minuman keras. Bundo 

Kanduang menggiatkan PKK dan pengajian yang membahas 

perkembangan an&-anak. 

h. Organisasi Kepemudaan 

Kegiatan organi sasi kepemudaan yang menonj 01 adalah 

kegiatan olah raga Kegiatan lain yang juga dilakukan adalah 

pengajian, cerarnah adat, acara hiburan. Kegiatan pengajian 

dilakukan minimal sekali dua bulan secara bergiliran di tingkat 

jorong. Ada juga penyuluhan tentang bahaya narkoba 

i. Wali Nagari 

Program dari Wali Nagari terhadap tindak kekerasan dan 

agresivitas remaja belum jelas karena "kernbali kanagari" belum 



'duduk', dan fimgsi-hgsi ninik mamak belum dipahami sehingga ia  

belum berbuai apa-apa 

Kota Padang 

Berbagai program mdah dilaksanakan Pemerintah Daerah 

Kota Padang melalui Dinashtansi terkai t, diantaranya 

a. Dinas Kesejahteraan Sosial 

Program Dinkessos mengadakan pelatihan keterampilan 

teknik elektro dan mesin sekdi setahun. Alasan keterbatasan dana 

membuat anggotanya direkomendasikan hanya 4-5 orang. Mereka 

berasal dari kelurahan yang dianggap rawan terhadap tindak 

kekerasan dan agresivitas. Pelatihan dilakukan atas kerjasama 

dengan Dinkessos dan Politeknik Unand. Hasilnya c u h p  

menggembirakan. Remaja yang dilatih berhasil membuka bengkel, 

servis secara berkelompok, dan mengembangkannya dengan 

membentuk kelompok baru. 

Dinkessos juga sedang menjalankan program 

penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan di m a h  tangga 

(terhadap ibu dan anak). Dalam hal ini Dinkessos bekeja sama 

dengan pekerja sosial ma';yarakat yang berbasis di kelurahan 

tertentu. Dalam penanggulangan tindak kekerasan keluarga terhadap 

remaja, maka dinas itu juga menjalin ke j a  sama dengan LSM 

PKBYCemara 



b. BKKBN 

BKKBN menjalankan program yang dirancang dari pusat. 

Program yang dijalankan adalah pendataan kelompok usia, tingkat 

pendidikan, usia kawin, dan -tingkat ekonomi rumah tan= Program 

untuk penanggulangan tindak kekerasan dan agresivitas remaj a 

adalah penyuluhan Kesadaran Reproduksi Remaja kepada remaja 

dan pelatihan penyuluhan kepada guru bimbingan konseling tentang 

topik yang sama Dalam penyuluhan tersebut termasuk tentang 

kesadarm bahaya napza, rokok, minuman keras, dan pergaulan 

bebas. Dalarn ha1 ini BKKBN bekerja sama dengan LSM 

PKBI/Cemara Program l a i ~ y a  adalah membentuk kelompok- 

kelompok diskusi bagi remaja dan ibu-ibu yang memiliki anak - 

remaja Misalnya kelompok diskusi KRR bagi remaja mesjid di 

Kecarnatan Paadzing Selatan. 

Kendala BKKBN adalah masalah dana, sarana dan prasarana 

serta tenaga ahli yang menangani masalah remaja, yaitu tidak adanya 

psikolog yang dilibatkan langsung dalarn penyuluhan KRR tersebut. 

c. Lembaga Pemberdiyaan Masyarakat (LPM) 

Lembaga semi otonom di bawah kelurahan ini membawahi 

10 bid- Salah satunya bidang kepemudaan, mengangkat acara 

olah raga dan hiburan. Progam pengajian bagi remaja pernah ada, 

nmun kurang diminati sehingga akhirnya h i l q  dengan sendirinya 



Struktur organisasi LPM rnenj adi faktor pendorong sekaligus 

menjadi kendala dalam menjalankan programnya Lemahnya 

rnobilisasi remaja disebabkan sebagian besar stnrktur kepengurusan 

LPM didominasi oleh orang tua Mereka ada yang pensiunan dan 

pegawai negeri atau swasta 

d. Kelurahan 

Program keluxahan yang konlnit terhadap tindak kekerasan 

oleh 'anak bola' dan pencopet tidak ada Hanya ada program 

Kmang Taruna Kelompok Karang Taruna itulah yang melakukan 

kegiatan-kegiatan olah raga, hiburan, penyuluhan narkoba, dan 

pengajian remaja 

f. Kecamatan 

P ada dasanlya Kecarndan ti dak mempunyai program yang 

konkrit untuk penangqlangan tindak kekerasan dm agresivitas 

remaj a Kecamatan berupaya menghidupkan kembali setiap karang 

taruna di setiap kelurahan pasca penggabungan. 

Pihak kecarnatan juga bersifat merespon lembaga yang 

ada di bawahnya Kecarnatan hanya memberi suntikan dana untuk 

memancing partisipasi rnasyarakat dalam melangsungkan berbagai 

bentuk kegialan posi tip. Biasmya dari program kelurahan, karang ' 

tanma, LPM, dan kegi atan perlombaan yang dirancang remaja 

mesjid 



Kecarnatan memperoleh APBD sejumlah seratus juta rupiah. 

Sebagian kecil dana itulah yang dibagi-bagikan untuk program oleh 

kecamatan. 

e. Keratuan Bangsa dan Perlindungan Mary arakat. 

Kantor Kesbang dan Linmas berfungsi sebagai perpanjmgan 

tangan, penaj am mata,dan penyaring telinga pemerintah. Dalam llal 

ini program Kesbang dan Linrnas mengarah pada pendataan 

masalah-masalah a h a 1  di dalarn masyarakat Lembaga itulah yang 

ikut menginfonnasikan berbagai bentuk masalah tindak kekerasan 

remaja maupun masyarakat umurn kepada instansi terkait laimya 

Program pence,@an tindak kekerasan dan agresivitas remaja 

belum ada kecuali mengadakan kemah bhakti Bhimeka Tunggal Ika 

bagi generasi muda dan Pramuka se-Kota Padang. Acara itu 

diangkatkan sekali setahun yang dirancang oleh pemerintah pus& 

f. LKAAM 

LKAAM belum memperlihatkan program pencegahan tindak 

kekerasan dan agresivitas remaj a Narnun upaya yang di lakukan 

baru pada tahap mengikutsertakan remaj a dalarn acara lomba pidato 

adat dan budaya Minangkabau, namun mengikutsertakan remaja 

dalam lembaga tersebut tergantung pada program masing-masing 

LKAAM. 



g. Bundo Kanduang 

Dalam organisasi Bundo Kanduang Surnatera Barat terdapat 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Sehubungan dengan hal itu, Bundo Kanduang 

memberikan penyuluhan, pendidikan dan himbauan kepada 

perempuan, remaja, dan anak-anak yang betfiubungan dengan 

masalah perempuan, masalah sosial, adat, dan agama Bundo 

Kanduang juga membentuk Aliansi Pornografi dan Pornoaksi. 

Gerakan pencegahan tindak kekerasan dan agresivitas remaja 

Program yang ada bersifat ajakan untuk mengaktiatan kepada PKK, 

kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu dan remaja   undo 

Kanduang juga memberikan pengarahan kepada remaja, - terutama 

remaja putri bahaya pronografi, pergaulm bebas dm narkoba 

h. Remaja Mesjid 

Organisasi yang berbasis keagarnaan adalah ikatan pemuda 

remaja masjid. Kegiat.an remaja masjid sangat ditentukan oleh 

faktor ketua Jika ketua remaja mesjid aktif maka akan ada program 

pengajian, namun kalau tidak maka pengajian akan fakurn lagi. 

Program remaja masjid kurang diminati oleh remaja, yang hadir 

hanya sekitar 7 sampai 10 orang Sangat berbeda dengan kegiatm 

organ tunggal dan panggung gembira yang dihadiri oleh ratusan 

orang remaja Menjadi pengurus remaja masjid juga tidak diminati 



remaja karena mereka rnerasa akan dikusilkan dari pergaulan 

sesama teman. Kegiatan remaja masjid selaiu dikalahkan oleh 

kegiatan hiburan lainnya, anak-anak MDA juga tidak datang didikan 

subuh kalau malan harinya ada kegiatan hiburan organ tunggal. 

Apabi la disirnpulkan program Pemerintah Daerah dalam 

penanggulangan tindakm kekerasan dan agresivitas remaja, 

diantaranya : 

I .  Kepolisian untuk menangylanggi tindzlkan kekerasan dan 

agresivitas telah merancang dan melaksanakan program 

penyiluhan dengan sasaran Karang Taruna, Ketua Pemuda, 

sekolah dan remaja mesjid. Di sarnping itu kepolisian telah 

melakukan program latihan masyarakat clan latihan Kamra 

(Keamanan Rakyat Semesta). Selanjutnya Kepolisian juga 

melakukan razia senjata tajam, narkoba, VCD porno, 

perjudian,pernalakan dan ugal-ugalan di j alanan. 

2. BKKBN, telah merancang beberapa program untuk 

menWlangpi tind.akan kekerasan dan agresvitas, yaitu 

penyuluhan bahaya Napza, minuman keras, bahaya pergaulan 

bebas, kesadaran kesehatan reproduksi remaja 

3. Dinas Sosial/Dinas kesejahteraan Sosial, telah merancang dan 

melaksanakan program, diantaranya : bimbingan sosial 

pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pelaj ar SLTA, 

pelatihan keterampilan teknik elektro, program penanggulangan 



dan pencegahan tindak kekerasan di m a h  tangga (terhadap ibu 

dan anak). 

4. Kesebanglinmas, telah merancang program untuk 

menanggulanggi tindakan kekerasan dan agresivitas, diantamya 

: rnelakukan pemerilman terhadap masalah-masalah aktuaI 

remaja, mengeluarkan izin kerarnaian, menatar pemuda-pernuda 

yang rnelakukan tindak kekerasan dan perkelahian. 

5 .  Dinas Pendidikan, telah rnerancang dan rnelaksanakan program 

penanggulangan tindakan kekerasan dan agresifitas, diantaranya 

pembinaan remaja sekolah dan razia VCD, bacaan porno, 

narkoba dan senjata tajarn di sekolah 

6. Lembaga. Pemberdayaan Masyarakat telab miAaksanakan dan 

merancang program, diantaranya pengajian, oIah raga, dan 

kesenian. 

7 .  Bundokanduang, telah rnerancang dan rnelaksanakan program 

diantaranya, pendirian pusat Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

dilaksanakan Bundokandumg Propinsi Sumatera Barat, 

Sehubungan dengan ha1 itu, Bundo Kanduang memberikan 

penyuluhan, pendidikan dan himbauan kepada perempuan, 

remaja, dan anak-anak yang berhubungan dengan masalah 

perempuan, masalah sosial, adat, dan agarna Bundo Kanduang 

juga membentuk Alimsi Porno@ dan Pornoaksi. Di samping 

itu, Bundokandumg juga melaksanakan penyuluhan kepada ibu- 



ibu untuk mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus pada 

masalah tindak kekerasan, narko ba, prostitusi, minuman keras. 

0 . Organisasi Kepemudaan, telah merancang dan melaksanakan 

program olah raga, pengaj i an, ceramah adat dan acara hi b u m  

c. Instansi yary Dapat Digunakan untnk Pcngcmbangan 

Kcsctiakawanan Sosial di Knlangan Remaja 

Berdasarkanhasil observasi, wawancara dengan remaja, 

masyarakat dan instansi terkait maka instansi yang kiranya dapat 

dikembangkan untuk kesetiakawman sosial adalah sebagai berikut : 

a Dinas Pendidikan 

Dinas Pendididikan dapat melakukan penyuluhan dan 

pelatihan konselor teman sebaya untuk mengarahkan potensi yang 

dimiliki remaja kearah yang lebih positif yaitu kegiatan sosial, 

ilmiah dan keagamaan 

b. Dinas Sosial 

Menyalurkan potensi yang dimiliki remaja untuk kegiatan 

keterampilan d m  usaha mandiri, sehingga dapat rnengatasi 

penganggum dan mengisi waktu luang dengan kegiatan bermdaat. 

c. BKKBN 

Meneruskan program-program remaja yang telah ada, 

menambah materi pelatihan, penyuluhan dan konseling yang 

berhubungan dengan tindakan kekerasan dan agresivitas remaja 



d. LPM 

Menggalakkan nilai-nilai sosial, adat dan agama melalui 

kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, pelatihan pantun, silat, 

randai dan kesenian Misional  lainnya 

e. LKAAM 

Menggalakkan nilai-nilai sosial, adat dan agama melalui 

kegiatan-kegiatan sosial seperti ke j a  bakti, pelatihan pantun, silat, 

randai dan kesenim tradisional laimya 

f Bundo Kanduang . . 

Mewadahi kegiatan-kegitan ibu-ibu yang memi liki anak 

remaja Kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan pada ibu- 

ibu sehingga bisa mengarahkan anak remaja dengan tepat. 

Memberikan model perilaku keluarga yaug permh sopan santun, tata 

krama yang dilandasi oleh adat, agama dan nilai sosial yang berlalcu 

dimasyarakat. 

g. RemajaMesjid 

Mengefektifkan kegiatan-kegitan remaja yang lebih inovetif 

dan digemari remaja, tidak hanya terfokus pada pengajian saja 

Membantu korban bencana alam, rnengasuh an&-an& jalanan, 

membuat karya kreatif, panggung kreasi y;mg sarat dengan nilai 

agama dan adat. 



h. Departemen Agama 

Mengangkat topik-topik ceramah agama yang diminati remaja 

dan disampaikan dengan gaya interaktif yaug disukai oleh remaja 

i. Karang T m a  dan Organismi Kepemudaan 

Membenahi organisasi karang tanma dan kepemudaan 

sehingga pengurusnya adalah para pemuda dan remaja setempat. 

Mengadakan pelatihan keorganisasian dan studi banding pada karang 

taruna yang berhasil meredam tindakan kekerasan remaj a Mengangkat 

acara-acara silaturahmi dan pertemuan antar pernuddremaja yang 

bisa mempersatukan pemuda sehingga tidak terjadi konflik dan 

perkelahian lagi. Menyalurdcan hobbi clan bakat para remaja dengan 

kegiatan bermanfaat yang Variatif 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disirnpulkan institusi yang 

dapat dimdaatkan untuk rmeningkatkan kesetiakawan sosial adalah 

sebagai berikut : 

a Dinas Pendidikan 

Dinas Pendididikan mengelola institusi pendidikan yang bersifat 

formal dan non fonna Sekolah dan kelompok-kelompok binaan yang 

berada di luar sekolah dapat dim&& mtuk mengembangkan 

k e s e t i b a n  sosial di kalangan remaja 

Berdasarkan hasi 1 wawancara tenmgkap masalah kekerasan 

dan agresivitas di sekolah benumber dari kerawanan sosial si 

sekolah. Pendirian sekolah larrang mernpertimbangkan tata ruang yang 



dapat rnenyalurkan kreatifih remaja Sebagian sekolah-sekolah y q  

ada tidak memiliki lapangan olah raga dan keseniaan. dan didirikan 

berdekatan dengan pusat-pusat hiburan/keramaian. 

Di samping itu, setiap sekolah kurang merniliki sistern 

pengamanan lingkungan serta tidak tersedianya sarana yang membuat 

anak-anak betah di sekolah. . Ketertiban clan kelancaran proses 

belajar mengajar di sekolah tidak jarang mengalami gangguan karena 

keterbatasan tanaga serta sarana dan prasarana pendukung Kadang- 

kadang interaksi edukatif di sekolah kurang efektif dan tidak jarang 

remaja kelebihan waktu dan tidak ada kegiatan. Kelebihan waktu 

digunakan untuk nongkrong dan berkumpul di kedai sekitar sekolah. 

Kedai-kedai seki tar sekolah dalarn menjual dagangarmya kurang 

memperhatikan aturan yang berlaku pada sekolah dan tidak jarang 

kedai tersebut menyediakan tempat berlindung remaj a atas pelangaran 

yang telah dilakukan di sekolab 

Intitusi yang dapat d i m a n f h  mtuk mengembangkan 

kesetiakawan sosial adalah organismi siswa dengan berbagai 

kegiatan kodan ekstra kurikuler.Misalnya : Palang Merah Remaja, 

Konselor Sebaya, Olah raga, Kesenian dan sebagainya 

4. Dinas Sosial 

Menyalurkan potensi yang dimiliki remaja untuk kegiatan 

keterampilan clan usaha mandiri, sehingga dapat mengatasi 

pengangguran dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang 

bermanfaat. Oleh karena organisasi-organisasi sosial yang sudah 



dibentuk dapat dikembangkanlebih lanjut - dalam membeina 

kesetiakawan sosial di kdangan remaja 

5 .  BKKBN 

Meneruskan program-program remaja yang telah ada, 

menarnbah materi pelatihan, penyuluhan dan konseling yang 

berhubungan dengan tindakan kekerasan dan agresivitas remaja 

d. LPM 

Menggalaldcan nilai-nilai sosial, adat dan agama melalui kegiatan- 

kegiatan sosial seperti kerja bakti, pelatihan pantun, silat, randai dan 

kesenian tradisional lainnya 

e. LKAAM 

Mengqlakkan nilai-nilai sosial, adat dan agarna melalui kegiatan- 

kegiatan sosial seperti kerja bakti, pelatihari pantun, silat, randai dan 

keseni an tradisional lainnya 

f. Bundokanduang 

Mewadahi kegiatan-kegitan ibu-ibu y q  memiliki an& remaja 

Kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan pada ibu-ibu sehingga 

bisa rnengrahkm anak remaja dengan tepat. Memberikan model 

perilaku keluarga yang penuh sopan santun, Ma krama yang dilandasi 

oleh adat, agama dan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. 



g. Remaja Mesjid 

Mengefektifkan kegiatan-kegitan remaja yang lebi h inovetif dan 

digemari renlaja, tidak hanya terfokus pada pengajian saja Membantu 

korban bencana dam, mengasuh anak-anak jalanan, membuat karya 

kreatif, panggung keasi yang sarat dengan nilai agama dan adat. 

h. Karang Tanma dan Organisasi Kepemudaan 

Membenahi organisasi karang taruna dan kepemudaan sehingga 

pengurusnya adalah para pemuda clan remaja seternpat. Mengadakan 

peiatihan keorganisasian dan studi banding pada karang tanma yang 

berhasil meredam tindakan kekerasan remaja Mengangkat acara-acara 

silaturahmi dan pertemuan antar pemuda/remaja yang bisa 

mempersatukan pemuda sehingga tidak te jadi konflik dan perkelahian 

lagi. Menyalurkan hobbi dan bakat para remaja dengan kegiatan 

bermanfaat ymg Variatif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, institusi formal dan non 

formal yang mdah dibentuk Dinas/lnetclsi terkait perlu diefektifkan 

kembali dengan behagai program penyaluran kretifitas remaj a 

B. Pembahasan 

Program Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan 

Dan Agresivitas Remaja secara garis besar dikategorikan sebagai berikut : 

1. Program Penyuluhan 



Program penyuluhan paling banyak dilakukan oleh berbagai instansi 

untuk mencegah tindakan kekerasan dan agt-esivitas remaja Topik-topik 

yang d i a n w  dalam penyuluhan tampaknya adalah masalah narkoba dan 

masalah seksual. Program penyuluhan termasuk kedalam pemberian 

informasi yang tepat kepada remaja sehingga mereka memiliki bekal 

pengetahuan dalarn menganmgi kehidupan yang penuh dengan berbagai 

macam persodan. Masa remaja yang penuh dengan kebingungan dan 

ketidaktahuan memang membutuhlan banyak pengetahuan s e h i i a  mereka 

tidak terjerurnus kepada tingkah laku yang menyesatkan dan menghancurkan 

masa depanrmya Namun, melihat ciri khas perkembangan remaja yang 

mudah bosan, tidak mau menerima nasehat, suka protes, , senang 

bereksplorasi, ingin mencari sesuatu yang bary program penyuluhan yang 

di 1 akukm harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan dan kondisi 

psikis remaja Narasumber yang didatangkan hams benar-benar n a m b e r  

yang menyenangkan bagi para remaja Tempat dan bentuk kegiatan juga bisa 

ditata sedemikian rupa s e h i i a  membuat remaja senang dan rajin untuk 

mengikuti penyuluhan. Metoda dm media pelnyuluhan harus juga rnenarik, 

seperti penggunaan video dan gambar-garnabar yang disukai oleh remaja 

Jika penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, pidato, satu arah dan 

narasumber yang tidak menyenangkan maka remaja akan mudah bosan, 

sehingga acara penyuluhan tidak akan bejalan efektif dan juga kurang 

popular bagi remaja 



2. Program Pelatihan Keterarnpilan 

Program pelatihan keterampilan bertujuan untuk mempersiapkan 

remaja dengan keterampilan yang cukup sehingga bisa berusaha mandiri dan 

terlepas dari pengangguran. Pengangguran merupakan safah satu faktor yang 

erat kaitannya dengan tindak kekerasan dan agresivih. Remaja yang puatus 

sekolah dan tidak memiliki pekerjaan, memiliki waktu luang yang sangat 

banyak, sehingga energi yang mereka miliki tidak terarah pada kegiatan yang 

jelas. Kelebihan enegi ini yang kemudian diarahkan pada tingkah laku 

negatif; salah satunya tin,&& laku agresif Perasaan malu sebagai 

pengangguran juga menimbulkan harga diri yang rendah dan mudah 

tersinggung oleh hal-ha1 yang sepele. Oleh sebab itu, pelatihan keterampilan 

diharapkan dapat memberikan bekal untuk membuka usaha mandiri sehingga 

tidak menjadi pengangguran lagi. Narnun, dana yang disediakan untuk 

program ini sangat terbatas sehingga sedikit sekali remaja yang 

berkesempatan untuk rnendapatkan keterampilan ini. 

3. Program Razia dan Pengamanan Lingkungan 

Program ini bersifat pencegahan agar situasi dan kondisi yang 

menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dapat diminimalisir. Namun, 

keterbatasan aparat penegak hokum menyebabkan program ini tidak dapat 

berlangsung secara rutin. Razia dan pengamanan lingkungan hanya dilakukan 

pada situasi dan momen-momen busus, seperti ketika pertandingan bola 

dan pmggung gembira Padahal tindakan kekerasan dan agresivitas dapat 

terjadi dirnana saja dan kapan saja hanya karena sebab-sebab yang sepele 

dan sederhana, seperti tersinggung; atau rebutan pacar. Untuk itu program 



razia dan pengamanan lingkungan ini tidak hanya dibebankan pada 

kepolisian dan sekolah saja, tapi juga melibatkan peran serta masyarakat 

yang lain seperti, organisasi pemuda IXAAM, LPM dan Wali Nagari. 

4. Programpengajian 

Program pengajian ditujukan untuk membekali remaja dengan nilai- 

nilai agarna, sehingga bisa berperi laku yang sopan dan baik sesuai dengan 

ajaran agama Program pengajian selama ini baru dipusatkan di Mesjid 

dengan metode cerarnah. Perlu dipikirkan lebih lanjut tempat dan metode 

yang cocok bagi program pengajian remaja karena remaja yang sudah 

mencap dirinya "nakal" seringkali merasa malu dan segan untuk bergabung 

dengan rernaj a mesj id yang dini lai "al im". Perasaan menjadi "outgroup" 

akan membuat remaja-remaja yang sebenarnya butuh dan ingin mendapat 

siraman rohani tidak jadi ikut. Kegiatan pengajian akhirnya hanya diikuti 

oleh para remaja yang pada dasarnya sudah berperilaku baik. Pengajian 

agama sebenarnya bisa diadakan ditaman, tempat olahraga dan dilakukan 

dengan metode diskusi dan bersifat interaktif: Penceramah yang 

diumdangpun haruslah orang yang mengerti jiwa rernaja sehingga program 

pengajian disukai oleh remaja, tidak diikuti oleh kalangan terbatas saja 

5. Program Olahraga 

Program olahraga sebenarnya merupakan aj ang katarsis terhadap 

penyaluran energi dan emosi negadif remaja N m ,  perlu perencanaan 

yang sistematis sehingga program o lahraga yang diadakan dapat dikuti oleh 



semua remrja- sesuai dengm mind mereka masing-masing. Ketersedimn 

lapangan dan peralatan olahraga merupakan prasyarat rnutlak bagi efekti- 

program olahraga Perlu pendanaan masyardcat-untuk membayar pelatih 

yang akan mengarahkan bakat para remaja sehingga ajang katarsis ini bisa 

membuahkan prestasi. 

6. Program Kesenian 

Program keseniaan yang sering diadakan b a r =  berbentuk hiburan 

dengan mendatangkan artis yang mengisi organ tunggal atau panggmg 

gembira Para remaja hanya rnenjadi penonton yang pasif dan tidak rnemiliki 

peran apa-apa Kerarnaian yang bersifat hiburan ini akhirnya menjadi 

pemicu tindakan agresivitas dan perkelahian. Program kesenian sebaiknya 

diarahkan pada pembinaan bakat remaja, seperti vokal group, teater, 

melukis, menari, berpantun, randai dan kesenian tradisional lainnya Perlu 

disediakan raung kesenian, peraldtan kesenian dan pelatih kesenian yang 

akan memunculkan bibit-bibit potenqial dibidang seni sekaligus menjaga 

kelestarian kesenian airadisional minangkabau yang sudah mulai hilang. 

7. Perlombaan Bakat 

Propsam perlombaan bakat sangat bermanfaat untuk mendorong 

remaja mengalihkan energi desbukdifiya pada kegiatan yang positif 

Perlombaan MTQ hanya bisa dikwti oleh kalangan terbatas, perlu ada 

perlombaan lain seperti perlombaan olahraga, keseniaan, hasil kreasi, 



. . - -  . .  . 

lomba pidato, cerdas cermaat, kebersihan dan berbagai perlombaan positif 

lainnya 

8. Diskusi Kelompok 

~ e m a j a  membutuhkan teman, tempat ia rnencurahkan segda 

pernasalahan hidup yang rnembebani pikiran dan perasaannya Program 

diskusi kelompok telah berhasil dilakukan oleh Cemara PKBI SUMBAII 

dengan topik kesehatan reproduksi remaja Kegiatan ini cukup disukai oleh 

para remaja yang senang bisa bercerita tentang beban pikiran yang 

dialaminya Perlu program diskusi kelornpok yang mengarah pada tindakan 

kekerasan dan agresivitas remaja. sehingga remaja bisa mengambil hikmah 

dm pelaj aran dari kasus-kasus teman sebayanya Mereka bisa saling ' 

berbagai rasa dan pengalaman dan menimbulkan keinginm untuk bersama 



BAB V 

KESIMPULAN DAlrT REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Tindakan kekerasan dan agresivitas dilakukan oleh sebagian remaja 

(25 % ) di Sumatera B a d ,  dengan melakukm sdah satu jenis 

tindakan kekerasan dan agresivitas diantaranya : memukul, memaki, 

menampar dan mengancam. Lntensitas tindakan yang dilakukan, 

diantaranya : membunuh, menyebabkan korban dirawat dirumah sakit, 

korban luka-luka, diri sendiri ditahan polisi, serta melukai diri sendiri. 

Kegiatan yang di lakukan menggrinakan alat, diantaranya : batu, pisau, 

botol dan parang. Tempat yang digunakan diantaranya : tempat 

tersembunyi, tanah lapangan, jalan raya dan terminal. Tindakan 

kekerasan dan agresivitas biasanya disebabkan oleh : putus pacar, 

berebut daerah kekuasaan, rnerasa terhina dan membila identitas 

kampung. Faktor penghambat tindakan kekerasan dan agresivitas , 

di antarrlnya : di l erai orang yang disegani, mendengar adzan, dilerai 

guru dan dilerai teman. Objek tindakan kekerasan adalah orang yang 

tidak dikenal, teman sekolah, kakak-adik, dan teman sekmpung. 

Kondisi keluarga penyebab tindakan kekerasan dan agresifitas adalah 

pertengkaran orang tua, ayah memai ibu, dimarahi orang tua dan 



dipukul ayah. Kondisi sekolah penyebab-tinbakan kekerasan dm 

agresvitas remaja adalah dirahi guru dan tidak bisa ujian. Kondisi 

teman sebaya yang mempengaruhi tindakan kekerasan adalah : diajak 

teman, membela teman dan diejek ternan. Kondisi emosi sebagai 

penyebab tindakan tersebut adalah kesunyian karena tidak ada teman, 

bangga kalau berkelahi, kondisi fisik yang mengecewakan, tidak 

sanggup menahan kekecewaan, tidak ada yang dibanggakan, tidak 

ada tempat bercerita dan tidak ada orang yang dipercaya 

2. Program Pemerintah Daerah dalarn penanggulangan tindakan 

ke kerasan dan agresifitas dikalangan rernaja, dilakukan oleh 

' DinasAnstansi terkait, yaitu : Kepolisian, BKKBN, Dinas SosialLDinas 

Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan , Kesbanglinmas, Lernbaga 

Pemberdayaan Masyarakat, Bundo kanduang dan organisasi 

kepemudaaan d a l m  bentuk penyuluhan, pelatihan dan pembinaan 

remaja dan kelarga. 

3. Institusi yang dapat d i m d k a n  untuk mengembangkan 

kesetiakawan sosial adalah institusi formal dan non formal yang sudah 

dikelola Dinash tas i  terkait di Propinsi dan KabupatenIKota 

Diantaranya : Sekolah, Kelornpok-kelornpok belajar, Organisasi 

Siswflahasiswa, Organisasi Sosial, seperti ; Karang Taruna, Remaja 

Mesjid, serta Persaturn Olah raga dan sanggar-sangar seni-budaya 



B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikemukan rekomendasi 

sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan institusi yang ada dalarn pencegahan kenakalan remaja 

terasa masih lemah Dinas Pendidikan, Bimsos dan Dinas sosial serta 

Koni diharapkan memberdayakan karang taruna untuk pembinaan, 

pelatihan dan kegiatan kreatif remaja, seperti olah raga dan seni. Di 

samping itu, Departemen Agama diharapkan menumbuh kembangkan 

keaktifan remaja mesjid, dengan mengoptimalkan didikan subuh, 

kegiatan sosial, kesenian dan olah raga yang dikelola oleh remaja 

mesjid di setiap NagariKelurahan. 

2. Pola pengajaran agama cenderung bersifat dogmatis. Dinas 

Pendidikan dan Departemen agama diharapkan merevitalisasi 

kurikulurn pendidikan agama, melatih guru agama dan ulama untuk 

menggunakan pendekatan edukatif ke arah pembinaan akhlak remaja 

serta mengaktifkan wiri d remaj a 

3. Pembangunan kota kurang mempertimbangkan tata ruang yang dapat 

menyalurkan kreatifitas remaja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Kota 

dan swasta dirasa perlu mengembangkan serta mengaktifkan Tempat 

Permainan Umurn (TPU) sebagai ajang penyaluran energi serta 

kreatifitas remaja 

4. Tempat Permainan Umum (TPU) yang sudah ada di KabupatenKota 

kurang dimanfaatkan s e c m  optimal untuk menyalurkan kreatifitas 



' - -reriiaja. Dinas Pendidikan dan Dinas Parawisata dirasa perlu 

menyusun program penyaluran kreatifitas dan inovasi remaja, 

bekerjasama dengan masyarakat melalui pengisian acara perlomban 

olah raga, seni dan budaya yang ditampilkan oleh setiap 

NaprilKelurahan atau Kecamatan secara bergantian. 

5. Sosialisasi Adat-istiadat Minangkabau dikalangan remaja masih 

lemah. Untuk itu Bimsos, Dinas Pendidikan, Dinas Parawisata dan 

Budaya serta LKAAM dirasa perlu melaksanakan pelati han dan 

perlombaan tentang penguasaan patun, silat dan randai, di samping 

merevisi kw-ikulum Budaya Alarn Minangkabau sebagai muatan lokal 

dalam tataran pembinaan akhrak remaja di sekolah. 

6. Kesadaran hukum: remaja terasa masih lemd. Biro Hukum dan 

Infokom melalui media masa baik cetak mwpun elektronika dirasa 

perlu melakukan sosialisasi hukum berkenaan dengan dampak 

tindakan kekerasan dan agresifitas remaja baik untuk diri sendiri 

mauprin masyarakat. Di samping Kepolisian menindak tegas 

pelanggaran yang dilakukan remaia, baik yang dilakukan secara 

kelompok maupun pribadi. 

7. Pengawasan terhadap berita yang disajikan media masa yang 

berdampak terhadap tindakan kekerasan dan agresifitas remaja terasa 

lemah. DPRD diharapkan mengwulkan produk UU untuk membatasi 

program media masa yang mempengaruhi munculnya tindakan 

kekerasan dan agresifitas pada remaja, di samping kepolisiaan 



mengawasi serta menindak secara tegas atas pelanggaran UU tersebut. 

Sedangkm Infokom dirasa perlu menjernihkan issu yang dapat 

menimbulkan tindakan kekerasan pada remaja 

8. ~ e n d e k k  ceraman, doktrirn, pelatihan dirasa kurang fektif dalam 

pembinaan remaja Untuk itu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bimsos, 

Departemen agama d m  Infokom dirasa perlu mengembangkan pola 

pembinaan remaja melalui konseling teman sebaya Sebelum program 

tersebrit dikembangkan perlu dilakukan pelatihan konselor sebaya, 

bekerjasama dengan Jurusan Bimbingan dan Konseling l?IF 

Universitas Negeri Padang secara berkesinambungan. 

9. Pencegahan terhadap tindakan kekerman yang dilakukan remaja di 

sekolah terasa masih lemah. Untuk itu Dinas Pendidikan, Kepolisian 

dan Info kom dirasa perlu merumuskan Juklak dan Juknis yang jelas 

sehubungan tindakan yang hams dilakukan sekolah jika terjadi 

tawuran antar siswa 

10. Sekolah mengalami kesulitan untuk memberikan hukuman yang dapat 

membuat jera para pelaku tindakan kekerasan. Biro hukum d m  

kepolisian mesosialisasikan aluran hukumyang jelas bagi para pelaku 

tindakan kekerasan yang dilakukan remaja Di daerah yang sering 

digunakan remaja untuk berkerumun dirasa perlu didirikan pos-pos 

polisi. 

1 1. Model dalam melaksanakan tindakan kesetiawanan sosial bagi remaja 

terasa d a h  mulai melemah. Elit dan politisi, penegak hukum, guru, 



a1 irn ulama Niniak M m a k  serta pegawai negeri/swasta, perguruan 

tinggi dan sekolah dirasa perlu merumuskan dan melaksanakan secara 

bersama program kesetiakawan sosial, melalui kerja bakti, membantu 

korban bencana alarn dan fhkir rniskin. 

12. Dinas Pendidikan, Pariwisata d m  Koni perlu mengaktifkan kembali 

perlombaan olah raga d m  seni budaya antar remaja, mulai dari 

Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi. 

13. Independensi dan netralitas media massa dalam menyajikan berita 

sudah mulai luntur. Untuk itu Infokom d m  PWI (Persatuan Wartawan 

Indonesia) dirasa perlu melakukan pembinaan terhadap wartawan dan 

menditeksi berita-berita. yang berdampak timbulnya tindakan 

kekerasan dan agesifitas remaja 

14. Persyaratan tata ruang dalam pendirian sekolah terasa kwang rnenjadi 

pertimbangan utama Dinas Peke rjaan Urnum dan Dinas Pendidikan 

dirasa perlu merumuskan standar tata ruang pendirian sekolah, 

sehingga siswa dapat melakukan berbagai aktifitas pendidikan dan 

pengajaran secara efektif dan efesien. 

15. Balitbang, Univeritas Andalas, Universitas Negeri Padang, WIN 

Imam Bondjol, STAIN darn STSI perlu rnengkaji dan merumuskan 

pola pembinaan dalam menyalurkan kreatifitas, bakat d m  minat 

remaja di Surnatera Barat.. 
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ANGKET PENELITIAN 

Selamat kawan, anda kami pili h sebagai i nf orman penelitian kami tentang kegiatan dan 

aktivitas remaja masa kini. Isilah Angket ini dengan jujur dan terbuka, keluarkan 

uneg-uneg dan isi hati anda sebagai remaja masa kini yang bebas dan merdeka dalam 

menyuarakan isi hatinya. Remaja masa kini harus berani dan bicara apa adanya 

sehingga tampil percaya diri dan disukai banyak orang. Sebelum diisi bacalah petunjuk 

pengisian yang ada dibawah ini. 

Petunjuk Pengisian 

Pada halaman Data Penunjang, anda cukup memberi tanda silang pada kolom yang 

kosong, melingkari huruf yang sesuai dengan keadaan saudara dan mengisi titik-titik 

dengan jawaban singkat. 

Pada halaman Angket, anda cukup memberi tanda silang (X) pada jawaban yang paling 

tepat menurut kondisi dan keadaan diri saudara sendiri. 

Jika suatu peristiwa terjadi lebih dari 5 kali jawablah (X) pada kotak sangat sering 

Jika suatu peristiwa terjadi antara 4 dan 5 kali jawablah (X) pada kotak sering 

Jika suatu peristiwa terjadi antara 2 dan 3 kali jawablah (X) pada kotak kadang-kadang 

Jika suatu peristiwa terjadi I kali saja jawablah (X) pada kotak jarang 

Jika suatu peristiwa tidak pernah terjadi jawablah (X) pada kotak tidak pernah 

Terimakasih kawan atas kerjasamanya. Selamat Bekerja ! 



DATA RENUNJANG 

Petunjuk : 
Isilah tit i  k-titi k dibawah i ni dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. 
Untuk pilihan a, b atau c cukup anda beri tanda silang (X) seperti ini a . 

1. JenisKelalnin : a Laki-laki b. Peranpuan 

2. Usia : a. 12-13 th. b. 14-1 5 th C! 16-17 th. d. lebih dari 17 tahim 

3. Suku . . . .__.. .  .: .................. 

4. Anak ke . . dari . . .  bersaudara 

5. Orang tua : a Keduanya masih hidup b. Ay all s u d d ~  Meninggal 

c. Ibu sudah meninggal d. Keduanya sudah meninggal 

6. Sekolah ......... ..... a. SMU Kelas c. SMK Kelas 

b. SMP Kelas . : d. Tidak sekolah lagi 

7. Rumali Z l  Orang ma b. Nenekl Saudara d. Kost e ............. 
. . 

8. Cita-Cita -- * .  
. J .  .I. . . . . . . . . . . . .  . .  

, - - 
9. Hobbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...... 10. Apakah anda merokok ? a.Ya b Tidak, kalau ya sejak usia tahun 

1 1. Apakah anda miniun-minuman keras ? a.Ya b Tidak, kalau ya sejak usia ...... tahun 

12. Apakah anda pernah memakai narkoba ? a.Ya b Tidak, kalau ya sejak usia ......... tahun 

Jika anda Islam, jawab pertanyaan 13,14,15 ! 

Jika anda Non Islam jawab pertanyaan 16 saja ! 

Saya melakukan Shalat : a Rutin b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak Pernah 
I 

Saya melakukan puasa : a Rutin b. Kadang-kadang c .  Jarang d. Tidak Pernah 

Keinampuan membaca Alquran Q Bagus b. Ciikup lancar c. Axrang d. tidak bisa 

Saya kegerejaPurflihara : a. Rutin b, Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak Penlah 

Kalau ada masalah kesiapa anda biasa berceritafcurl~at ?'a orang hia b. telnan 

............... c. pacar d. 
8 _I . . Siapa tokoh idola mda I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......, ... ....'.. .................... 



ANGKET 

Perintah : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan 

rnemberi tanda silang (X) pada kotak yang paling tepat. . . 

No. PERTANYAAN SANGAT KADAIVG ' TIDAIC 1 SERING 
SERING 

KI\DANG JARANG ! pERN.4" 

Apakah anda pernah menonton film I silat? i 
Pernahkah anda berkelahi karena selesai 

2. 
putus dengan pacar? i - -  

Apakah ayah dan ibu anda pernah 
3. 

bertenakar? 
Pernahkah anda merasa anda tidak 1 

4. 
memiliki teman yang setia? I 
Apakah anda pernah berkelahi dengan 1 

5. 
orang yang tidak anda kenal? 
Pernahkah anda berkelahi karena udara 

6. 
terasa sanaat panas? 
Apakah anda pernah membaca cerita 
komik silat? 

-- 
Pernahkah anda berkelahi sampai 
rnembunuh orang? 1 1 
Apakah anda pernah berkelahi satu 1 
lawan satu ditempat tersembunyi? 1 
Pernahkah anda tidak jadi berkelahi 1 
karena dilerai oleh orang yang anda 
seaani? I 
Apakah anda pernah berkelahi sehingga 

13. 
Iawan anda masuk rumah saki+? 
Pernahkah anda tidak jadi berkelahi 

14. 
karena mendengar suara adzan? 

1- Apakah anda pernah berkelahi dengan 
, 15. 

teman sekolah? 
Pernahkah anda merasa penampilan fisik ! 

16' 
anda mengecewakan? 1 
Apakah anda pernah berkelahi karena / 

17. 
berebut daerah kekuasaan? i 
Pernahkah teman mengajak 
mengeroyok orang lain? 



No. 

19' 

20' 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

3 4. 

3 5. 

36. 

37. 

38. 

39. 

PERTANYAAN 

Apakah anda pernah melihat ayah 
memaki ibu anda? 
Pernahkah anda berkelahi menggunakan 
batu? 
Apakah anda pernah berkelahi karena 
merasa terhina ? 
Pernahkah anda merasa tidak dapat 

SERING 

- 

S"NGAT SERING 

- 

menahan l u p n  kekecewaan? - ,l-.. -- 
Apakah anda pernah menonton 
kriminal di televisi? 

I(ADANG KADANG 

-- 

1 I , 
i 
I 
I 

i 
! 
I 

i 
I 
I 

. . 

I 

i 
i 
1 
1 
! 

I 

, 

I 

! 
! 
I 

i 

! 

I 

! 

Pernahkah anda berkelahi karena 
membela harga diri  kampung ? 
Apakah anda pernah berkelahi karena r selesai dimarahi guru dikelas? 
Pernahkah anda merasa tidak ado / 
sesuatupun yang dapat anda banggakan? I 
Apakah anda pernah menampar orang 1 
lain? 
Pernahkah anda berkelahi karena 
membelh teman? ! 
Apakah anda pernah memukul orang ? i 
Pernahkah anda berkelahi karena kecewa 
tidak dapat mengerjakan ujian dengan 
bai k? 
Apakah anda pernah mencaci maki orang 
lain? 
Pernahkah anda berkelahi karena selesai ! 
dimarahi orang tua dirumah? I 

JARANG 

Apakah ayah pernah memukul anda? 

Pernahkah anda berkelahi karena 
kemacetan lalu lintas? 
Apakah anda pernah mengancam orang 
lain? 
Pernahkah anda berkelahi di tanah 
la pang? 
Apakah anda pernah berkelahi sampai 
korbannya luka-luka? 

Pernahkah anda berkelahi dengan teman 
sekampung? 
Apakah anda pernah berkelahi dijalan 

$,","& 

1 
raya? 



- 
No. 
- 

Pernahkah anda ditahan polisi karena 
berkelahi? 

PERTANYAAN 

Pernahkah anda bercerita mengenai 

SANCAT 
SKRING 

kekecewaan anda pada orang lain? 
Apakah anda pernah berkelahi sehingga 
anda sendiri terluka? 
Pernahkah anda berkelahi menggunakan 
isau? 

-. - ._ . .. . - . .  . - - 

Apakah anda pernah berkelahi di 
terminal? - - ... 
Pernahkah teman mengejek anda jika 
tidak mau ikut berkelahi? 

Periksalah kembali apakah ada nomor soal yang anda lewatkan! 

Terimakasih kawan untuk kerjasamanya ! 

Apakah anda pernah berkelahi dengan 
menggunakan botol? 
Pernahkah anda tidak jadi berkelahi 
karena dilerai oleh guru? 
Apakah anda pernah berkelahi dengan 
menggunakan parang? 
Pernahkah anda berpikir tidak ada 
seorangpun di dunia ini yang dapat anda 
percayai? 
Pernahkah anda tidak jadi berkelahi 

-- 

- 

karena dilerai oleh teman? ._ . . .  . 



PEDOMAN WAWANCARA 
PROGRAM PENANGGULANGAN TINDAKAN KEKERASAN 

DIKALANGAN REMAJA 

A. Keluarga (BKKBN, Diknas, Dinas Sosial, Kcpala DesaJWali Nagari, 
Sekolah, Keluarga). 

I .  Tindakan keluarga setelah terjadi kekernsan re~naja. 
2. Pihak-pihak yang dilibatkan keluarga untitk ~nenanggulangi tindakan 

kekerasan re~naja. 
3. Program pencegahan tindakan kekerasan yang pcrnah dilakukan iuntuk 

keluarga 
4. Unsur yang terlibat dala~n penyusunm program pencegahan tindakan 

kekerasan rc~na-ja L I I I ~ U ~  keluarga 
5. Pelaksana program pencegahan tilidaka11 kekerasan re~naja ~ ~ n t u k  kelilarga 
6. Faktor-falitor y m g  mcmbarltu pelaksa~~aal  progarn peilcegallan t i~~dakan 

kekerasan pada remaja i~ntuk keluarga 
7. Fakt~r-falitor yang ~nendlarnbat pelaksanaarl program pencegahan 

tindakan kekerasan pada relnaja untuk keluarga 
8. Alokasi arlggaran yans disediakan iuntuk program pencegallan tindakari 

kekcrasan pada relnaja untuk keli~arga 
9. Peuanggung jawab propam pcncegaha~~ tindakan kekerasan pada rema-in 

imtuk keluarga 
1 0. H a i l  laporan kegiatan 
1 1. Evali~asi kcgiatan 
12. Tindak la~ljut dari hasil evaluasi 
13. Prob~am ~nasa  dataig yang seha~usnga dalam pencegahatl tindakan 

kekerasan pada re~naja iuituk keluarga 

B. Masyarakat ( Dinas Sosial, Infoko~n, Kepolisian, Kepala desalM1ali Nagari, 
MUI, LKAAM, Bundokauduang, Ninik Ma~nak, Wartawan, kepolisian) 

1. Tindakan kekcrasan yang pcrnali tcrjadi di masyarakat 
2. Tindakan yang dilakukan masyarakat setelah terjadi tindak kekerasall 
3. Faktor penyebab tejadinya tindak kekerasan re~naja dalani masyarakat. 
4. Tempat-tcmpat rawan tejadinya tindak kekcrasan re~naja 
5. Pihak-pihak yang dilibatkan iuituk menanggulangi tindakan kekerasan 

re~naja dalam masyarakat. 
6. Program pencegahan tindakan kekerasan rema-ja yallg pernah dilakt~kan 

dalan ~nasyarakat 
7. Unsur yang terlibat dala~n penyusunm program pencegahan tiudakan 

kekerasam re~naja dalain masyarakat. 
8. Pelaksana pro&?-am pencegahan tindakan kekerasan re~naja dalan 

masyarakat. 
9. Faktor-faktor yaig  membantu pelaksanaan prob~am pencegahan tindakan 

kekerasan remaja dalam tnasyarakat. 



10. Faktor-faktor yang ~nenghainbat pelaksanaan p r o g u n  pencegahan 
tindakan kekerasan re~naja dalam masyarakat. 

1 I. Alokasi anggaran yang disediakan 
12. Penangg,~ulg jawab kegiatan pencegalian tindakan kekerasan remaja 

dalam masyarakat. 
13. I-Iasil laporan kegiatan 
14. Evaluasi kegiatan 
15. Tindak Ia~l-iut dari liasil cvaluasi 
16. Progra~n masa datang yang scharusnya dalam pcnccgahan tindakan 

kekerasan re~naja dala~ri masyarakat. 

C. Sckolah (Diknas, Sckolah, Konlite Sckolah, Kepolisial). 
1 .  Tindakan kekerasan remaja yang pernali terjadi di sekolah. 
2. Tindakan yang dilakukan ~nasyarakat setelah tcrjadi tindak kekerasa~i 
3. Fakror penyebab terjadi~iya tindak kekcrasan dalam masyarakar. 
4. Tempat-tempat rawan tejadinya tindak kekerasan re~naja di sekolah 
5 .  Pihak-pihak yang dilibatkai u11tuk menanggulangi tindakal kekerasan 

retnaja di sekolah 
6. Program pcnccgahan tindakan kekerasan re~naja yang pcrnali dilakukan 

disekolah. 
7. Unsur ya ig  terlibat dalam peliyusiunan progaln tindakan kekerasan.re~naja 

di sekolah. 
8. Pelaksaia program pencegahan tindakarl kekcrasau rc~naja di sekolah 
9. Faktor-faktor p i g  nle~iibantu ~)elaksa~iaan prop-am pencegallan tindaka~i 

kekerasan re~naja di sekolall. 
10. Faktor-faktor yang rncnghambar pclaksanaan propam pcnccgahan 

tindalian kckcrasan rcmaja di sckolah. 
I I .  Alokasi anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan prop-an 

pencegahan tindakan kekerasari remaja di sekolah. 
12. P e n a ~ i g g ~ ~ n g  jawabavab kegiatan pelaksanaan prograln pencegalian tindalian 

kekerasm remaja di sekolal~. 
13. Hasil laporal kegiatari 
14. Evaluasi kegiatan 
15. Tindak lanjut dari hasil evaluasi 
16, Program lnasa datang yang sellan~snya dala~n pelaksa~iaari program 

pencegahan tindakan kekerasan remaja di sekolah. 

D. Tindakan Polisi dan Petugas Keananan Lainnya (Kepolisian, masyarakat) 

1. Tindakan kekerasari reinaja yang pemali di tangani 
2. Tindakan yang dilakukan setelah terjadi ti~idak kekerasan 
3. Faktor penyebab terjadi~iya tilid& kekerasan dalam ~nasyarakat. 
4. Tetnpat-tempat rawan terjadinya tindak kekerasan 
5. Pihak-piliak yang dilibatkan untuk menanggulangi 
6. Program pencegahan yang pemah dilakukan 



7. Urlsur yang terlibat dalarn per~yi~siunali program 
8. Pelaksat~a program 
9. Faktor-faktor yang rne~nbantu pelaksar~aan program 
10. Faktor-faktor yang mengha~nbat pelaksanaan progatn 
1 1 .  Alokasi anggaran yang disediakati 
12. Penanggung jawab kegiatan 
1 3. Hail  laporan kegiatan 
14. Evaluasi kegiata~ 
15. Tindak lanjut dari hasil evaluasi 
16. Pro~~arin masa datang yang sehal-~rsnya 



















DATA ANGI<ET AGRESIVITAS RE.W,JA KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG 





Wawancara dengan rn noer sikabau. 
Mantan sekretaris desa. 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
J swab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 

Jawab 
Tanya 
J a m b  

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jaivab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Janlab 

Tanya 

Jawab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 
Tanya 

: apa ada koordinasi pemerintahan nagari densan pemuda ? 
: ada karena di jorong sudah ada organisasi pcmudanya dan organisasi pernuda nagari, Apalagi 

dalaln kegiatan perayaan HURT yang dilakasankan oleh pelnuda. 
: apa-apa saja kegiatan pemuda disini ? apa ada ke j a  yang lain ? 
: kini ada kegiatan keagamaan sepeni rcmaja rnesjid kegiatan kepemtldaan yaiti~ olali raga 

aktif. 
: apa-apa saja pak ? 
: seperti volli, bola kaki, itu yang dilaksankan oleh pemuda. Apalagi pemuda 

kenagarian tabing tinggi akanmengadakan turnamen bola kaki antar propinsi. 
: kapan akan dilaksanakan pak ? 
: dilaksanakan sekitar tanggal I septernber 2003 pembukaannya dan yang olah raga. Kendala di 

pernuda disini namau di7arnan reformasi ini !.ang namanya kerawanan kejahatan it11 agak 
vang sifat kenakalan rernaja agak mcningkat. 

: spa sebabnya pak? 
: sebabnya masalali rnuda mudi bisa ~nenjadi perkelahian. kernudian karena banyak yang 

lncnganggur tidak ada pekejaan ada lain, banyak saja yang akan menjadi pertikaian itu. 
Yang paling sering karena ~iienonoton orgen lunggal terjadi perkelahian antar karnpung. 

: kalau begit11 apa antisipasinya itu ada sebab dan akibat. jadi sebab-scbab yang lain apa - spa 
saja selain adanya keramaian-kerarnaian sepcrti ilu ? 

: awa1ng.a lnclnang dari kcributan it11 dengan adan!:a kcramaian scperti ito. 
: bagairnana dengan minulnanan pak ? 
: minuman ittr dari sitrr mnlainya karena ada kcramaian. Kalar~ tidak ada kcramaian tentrl tidak 

akan ada minuman. 
: bcrapa porsentase dari niasyarakat disini y n g  suka mcnrinum-minunian keras tcrsebut ? 
: tidak banyak tapin dari segi pernuda sckitar 25% ilu yavg bcrbuat bcgitu adalali pemoda- 

pernuda yang krlrang berpendidikan. 
: bcrkclompok atau begaimana ihr ? 
: Iianya yang rawan disikabat~, scpcrti tebing linggi. pint11 lawang dan koto ban1 itu tidak begitli 

tinggi penganihnya. Penirlda itu dikalakan berkelornpok namanya pc~nr~da  sndak payak 
berkelompok karena s ~ ~ d a l i  pemoda jorong. kalau st~dali bejoronrong jorong itu saja.alma 
pelaku-pelaku utamanya tidak akan n~ongkin selunlhnya mllngh4.n hanya beberapa orang 
saja. Dan pelaku-pelakunya itu tidak jelas bagi saya. 

: apa antisipas; sebelurn terjadi kcributan dan cakak banyak itn? 
: misalnya oleh nagari mengelnarkan surat kepada jorong-jorong. ~mtok tidak rncngadakan 

keramaian di malam hari. Sebab kcrarnajan itu dilakukan rnalam Ilari. 
: jadi sebelumnya apa kera~naian ini penyebabny ?a'? 
: Irmumnya keralnaian it11 penycbabnya dengan adanya orgen tunggal, joget. Bebcrapa kali 

kejadian it11 yang menjadi srimber kcributan. 
: apa ada kemauan atall inisiatir untuk rnengantisipasi ke.jadian tcrscbut dari penlrintalian 

nagari ? 
: kini begini dari pemerintalian nngari ~rntuk rnengaktifkan rernaja dan pemuda dengan kegiatan 

pertama sekali denagn olah raga. dan kegiatan keagainaan da pernuda yang bisa rnengajar 
mengaji. 

: kalau untokpekejaan apa ada ? 
: kalau ke j a  sekarang ticlak bisa diarahkan yang langsung ~nengelolanya tidak ada. Kalau ibn- 

ibu dikegiatan PKK, tapi kalau yang mahasis\\.a tidak ada. 
: seperti semacam pernbinaan apa ada pak? 
: selain dibidang olah raga tidak ada penibinaan lainnya. 
: apa sababnya ? 



Tanya 

Jawab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 

Tanya 
Jawab 
Tanya 
Jaarab 

Tanya 
Jaivab 

Tanya 
Jaivab 

Tanya 
Jawab 
Tanya 

Jawab 
Tanya 
Jawab 

: berangkalj karena kemampuan SDM nagarj ~nas ih  lemah. Wali nagari h a n ~ s  mengarah kesih~ 
hendaknya (meningkatkan SDM nagari). Kadang kala yang namanya pemuda susah mhtk  
dikelola. Lai ada seorang-mrang tapi tidak juag bisa aktif, 

: apa-apa kendala untuk susah menngelola pe~nuda itu ? tapi kata bapak tadi pemr~da itu sudah 
tersusun datau. terorganisasi dengan rapi 7 

: Kalau secara terorganisasi bolehlah tapi nanti keselun~hannya pemuda ito banyak dan 
tidakkan mungji selun~linya te rjangkau, berangkali untuk kegiatan - kegiatan besar bisa tapi 
llntr~k kegiatan hari-harian susah. Yang paling rauan di kenagarian tabing tinggi Ilanya 
jorong sikabau, sedangkan di daeral! lain tidak ada. 

: apa tingkat pendidikan pe~nuda disini 7 
: kalau pendidikan pemuda disini bole11 dikatakan 50%diantaranya sudah tarnat SLTA ke atas 

ihl pendidikan yang paling tinggi. 50% lag; yang tamat SD dan SLIT. Tapi yang nakal-nakal 
itu adalah orang-orang tidak berpendidikan yang tarnat SD ke bawah. Untuk yang sebagai 
pcmict~ kehajalan belasan tahun umumnya yang anak-anak. barang k a l ~  ada yang besar tapi 
tidak scberapa. 

: pernicu kenakalan retnaja itu apa tidak ada pang membeck up remaja ini ? apa nagari ? 
: disini ada ninik mamak. Sebenarnya yang mernbeck up itu ninik mamak slrdah dipastikarl 

kadang- kadang tidak mengaku u n h ~ k  lxrbuat semrlanya itu. Ninik mamak memang itu 
tugasnya. 

: lnisalnya kejadian kecil atau api kecil ada yang memadamkan apiu kecjl ini supaya jangan 
salnpai besar, yaihl api kevcil tadi ada pala yang menyiram, Maksudntaya bukan menyirarn 
memada~nkan rnelainkan memperbesar ! 

: s a y  tidak tahu tentang masalah itu crlma yang jelas antisipasi nagari la] dilah~rkan. tapi 
kadang-kadang belr~m mampu untnk melakukan itu. Dan tidak terbendung lag; dan akhirnya 
te rjadi juga kekacauan tersebut. 

: kejadian yang kemaren saya dengar ap;l pemicunya pak ? 
: kejadian dengan koto ban1 itu pemiconyn saya mendenganr cerita orang juga yang awalnya 

pennasalahan itu lnengompas nrlnali ~nakan. 
: apa ada keramaian disilu ? 
: mengompas itu malam liari dan tidak ada keramaian dan sapa tidak tnho siapa orangnya tidak : 

jelas. Hanya saya rnendengar cerita dari orang lain. Sehingga samapi sekarang ~nasioh 
menjadi pertanyaan. 

: sehingga orang itu ? 
: sehingga orang koto ban1 datang kernari dan rerjadi peristiwa perkelaliian itu. 
: kalau kejadian yang di kampung ban1 bagaimana masalahnya ? 
: it11 masalah tanah, yang cerita niasalall tanah itu ada batas wilayali yang diserahkan ole\h 

ninik marnak diserahkan kepada perintah u n h ~ k  transrnigarsi kini orang transmigrasi. ihl yang 
mengelola tanah telah lewati batas ivilayah yang dipatok. 

: jadi tidakl ben~pa  kegiatan pemi~da pak ? 
: tidak. !hi masalah tanah yang kalatr tiba dihukum masalah perdata namanya. Masalah 

melewati batas pengelolaan tanah. 
: kalau disini bagaimana proses pembenhlkan pemerintahan nagari ? 
: dolu disini sistimnya desa, ada bcberapa desa sikabau, desa tabing tin@, desa kampung  ban^. 

dan desa bukit mandawa. Berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2001 Kabupaten Sawah Lunto 
Sijunjung tentang pemeintahan nagari. M,?ka djbentuklah nagari jadi yang 4 deas tersebut 
dijadikan satu nagari maka disebut kenagarian tabing tinggi. Sebelumnya nagari tebing tin= 
sekarang juga bernama kenagarian tabing tinggi. 

: siapa pejabat wali nagari sebelum pejabat wali nagari sekarang ? 
: wali nagari sekarang jua sebagai imli nagarinya. 
; pada waktu pemerintahan desa ke pemerintahan nagari sekarang langsung dilih atau ada 

pejabatnya wali nagarinya ? 
: wali nagari dipilih langsung dengan tidak ada transisinya. 
: bapak sebagai apa dulunya ? 
: saya sebelumnya tidak ikut kegiatan. Saya . ~ I I ~ I  di pular~ punjuang. Cnma kemaren itu disunlh 

sebagi sekreraris nagari. sekararlg tidak la@ dan saya serahkan pada yang lain karena saya 


	1.pdf
	2.pdf

