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ABSTRACT 

 Often we find many cases of aggression committed by adolescents in this 

growing era. There are several factors that influence aggression, one of them is 

biological factor. Moreover, environmental factor, such as perceived social support also 

contributes to the aggression. Social support consists of four types of supports which are 

esteem support, tangible support, appraisal support, and belonging support. Therefore, 

the main purpose of this study is to figure out whether there is an effect of social 

support towards aggression in adolescents at Jakarta. Participants were 168 people 

between the ages of 13 to 18 years old and were selected using a purposive sampling 

method. This study was quantitative using two questionnaires, Buss and Perry 

Aggression Questionnaire (BPAQ) to measure aggression and Interpersonal Support 

Evaluation List-Short Form (ISEL-SF) to measure social support. Then, the hypothesis 

was analyzed using linear regression. The result showed that social support does 

significantly affect aggression in adolescents at Jakarta as much as 3% (R
2 

= .030, F = 

6.102, p = .015). The more the adolescents perceive they have plenty of social support, 

the lesser their tendency to display aggression. On the other hand, the other 97% is 

influenced by factors besides social support, such as adolescent development, media 

exposure, and environment. 

 Keywords: aggression, social support, adolescent 

 

ABSTRAK 

 Di era yang semakin berkembang ini, seringkali ditemukan kasus-kasus agresi 

yang dilakukan oleh remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi agresi, salah 

satunya adalah faktor biologis. Selain itu, ternyata faktor lingkungan, seperti ada 

tidaknya dukungan sosial juga turut mempengaruhi agresi. Oleh karena itu, penelitian 

ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap agresi 

pada remaja di Jakarta. Penelitian ini melibatkan 168 partisipan berusia 13-18 tahun 

yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode 

penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan dua kuesioner, yaitu Buss 

and Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) untuk mengukur agresi dan Interpersonal 

Support Evaluation List-Short Form (ISEL-SF) untuk mengukur dukungan sosial. 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap agresi pada remaja di Jakarta, yaitu sebesar 3% (R
2 

= .030, F = 
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6.102, p = .015). Semakin remaja mempersepsikan ia banyak mendapatkan dukungan 

sosial, semakin rendah pula tingkat kecenderungannya untuk menampilkan perilaku 

agresi. Sedangkan 97% lainnya dipengaruhi faktor-faktor di luar dukungan sosial, 

seperti perkembangan remaja, paparan media, dan lingkungan.  

 Kata kunci: agresi, dukungan sosial, remaja 

 

PENDAHULUAN 

 Di era yang semakin berkembang, kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku 

agresi seringkali menjadi hal yang umum ditemukan di Indonesia, baik di jalan, sekolah, 

dan di sekeliling kita. Pada kalangan terutama remaja, perilaku agresi yang paling sering 

muncul di sekolah adalah perilaku bullying. Salah satu kasus yang disorot di Indonesia 

adalah kasus bullying di salah satu SMA di Jakarta (Rohmah, 2012). Kejadian tersebut 

melibatkan kelompok senior yang melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok junior. 

Korban dipukul, ditempeleng, bahkan sampai disundut dengan rokok.  

 Bentuk perilaku agresi lainnya juga bisa ditemukan di jalanan. Kasus tawuran 

yang baru terjadi pada tahun 2014 misalnya tawuran yang melibatkan pelajar di daerah 

Bengkulu (Firmansyah, 2014). Hanya dikarenakan kekalahan futsal, tim yang kalah 

menyerang dan melempari batu ke sekolah lawan. Hal tersebut mengakibatkan beberapa 

siswa luka parah dan harus diamankan oleh puluhan polisi. Perilaku agresi juga tampak 

pada dua remaja SMA di Yogyakarta di mana dikarenakan berebutan seorang pria, 

kedua siswi ini pun berkelahi (“Rekaman duel dua cewek rebutan cowok beredar di 

Yogya,” n.d.). 

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, dapat dilihat bahwa perilaku agresi 

banyak dilakukan oleh remaja. Hal tersebut terbukti dari data di wilayah Polda Metro 

Jaya di mana tawuran antar pelajar semakin meningkat, dari 128 sampai dengan 139 

kasus (“Data tawuran pelajar selama 2010-2012,” [Video].). Selain itu, berdasarkan data 

dari PPA Direktorat Reskrim Polda Sulselbar, agresi seperti tindak kriminalitas pada 

remaja juga semakin lama semakin meningkat (Putra, 2012). Kasus tersebut mencapai 

400 kasus pada tahun 2011 dan diyakini lebih meningkat lagi pada tahun 2012.  

Hurlock (2004) menyatakan bahwa masa remaja (13-18 tahun) merupakan masa 

peralihan antara masa anak-anak dan dewasa di mana terdapat banyak perubahan di 

dalam diri mereka. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan emosi. 

Remaja cenderung menjadi lebih emosional dan sulit mengendalikan dirinya. Perubahan 

ini juga berkaitan dengan salah satu perkembangan kognitif yang dinyatakan oleh 

Elkind (dalam Papalia, Old, & Feldman, 2004), yaitu personal fable di mana pada masa 

ini remaja memiliki keyakinan bahwa mereka itu unik dan berbeda dari yang lain. 

Bentuk egosentrisme tersebut yang kemudian dapat membuat remaja melakukan 

tindakan yang menantang dan berbahaya untuk menunjukkan bahwa diri mereka lebih 

istimewa dibandingkan remaja lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika remaja sering 

terlibat dalam kenakalan remaja (Santrock, 2003).  

 Menurut Anderson dan Bushman (2002), agresi dapat didefinisikan sebagai 

perilaku baik fisik dan verbal yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud dan 

tujuan untuk menyakiti. Buss dan Perry (1992) menambahkan bahwa terdapat empat 

dimensi yang mendasari perilaku agresi, yaitu anger, physical aggression, verbal 

aggression, dan hostility. Anger merupakan komponen emosi atau afektif yang meliputi 

perasaan marah. Physical aggression merupakan perilaku agresi yang ditunjukkan 

secara fisik untuk mengekspresikan anger, misalnya memukul, mendorong, menendang, 
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dll. Verbal aggression merupakan perilaku agresi yang ditunjukkan secara verbal. Di 

dalam hal ini, agresi verbal yang dimaksud lebih mengarah kepada kecenderungan 

seseorang untuk berargumen atau berdebat dengan orang lain secara verbal. Dan yang 

terakhir, hostility mengarah kepada perasaan suspicion dan resentment. 

 Menurut Caramaschi (2009), secara biologis agresi memang memberikan 

beberapa dampak positif, seperti mencapai social dominance dan memperoleh 

resources. Namun, seringkali agresi dipandang sebagai hal negatif dan tidak diinginkan. 

Bahkan agresi sering dikaitkan dengan gejala psikopatologis atau sesuatu hal yang 

melibatkan perilaku kekerasan yang mengakibatkan penderitaan dan kematian. Selain 

itu, dampak negatif dari perilaku agresi adalah munculnya kekerasan (violence) yang 

merupakan tahap agresi fisik yang paling ekstrim (Anderson dan Bushman, 2002). 

Caramaschi (2009) menambahkan bahwa perilaku yang mengandung kekerasan 

ternyata memiliki efek jangka panjang terhadap emosi dan fisik terhadap korban dari 

perilaku agresi dan saksi yang melihat perilaku tersebut. Gejala psikologis seperti 

cemas, depresi, gangguan post-traumatic stress dan fisiologis seperti penyakit jantung 

mungkin akan dialami korban. Namun yang perlu dikritisi adalah terkadang orang yang 

melakukan perilaku tersebut juga sulit untuk mengontrol diri mereka untuk tidak 

menyakiti orang lain dan merupakan korban terhadap perbuatannya sendiri. Berkowitz 

(1980) menyatakan bahwa ketika pelaku merasa mereka harus bertanggung jawab atas 

dampak perilaku agresi yang mereka timbulkan kepada orang lain, perasaan untuk 

melukai diri sendiri akan muncul. Pelaku akan cenderung menyalahkan diri sendiri yang 

mungkin saja bisa menyebabkan mereka melakukan tindakan bunuh diri.  

Myers (2009) memaparkan salah satu predisposisi agresi adalah faktor biologis, 

seperti pengaruh susunan saraf, gen, serta biokimia. Selain itu, agresi juga dapat 

berkembang melalui pengaruh lingkungan seperti perceraian orang tua, perpindahan 

tempat tinggal terus-menerus, perpisahan dengan caregiver, kemiskinan, penggunaan 

metode mendidik yang tidak benar, dan hubungan yang negatif antara orang tua dan 

anak (Hincks-Dellcrest, 2014). Menurut Berkowitz (1989 dalam Myers, 2009), agresi 

tersebut dapat terjadi karena ketika suatu situasi membuat seseorang merasa putus asa, 

hal tersebut akan memunculkan perasaan marah (anger). Ketika mereka merasa marah, 

mereka cenderung akan mengeluarkan emosi tersebut yang dimunculkan dalam bentuk 

perilaku agresi.  

Uniknya, banyak penelitian juga mengungkapkan bahwa ternyata dukungan 

sosial, merupakan faktor yang penting di dalam pengembangan perilaku agresi. Pepler 

dan Slaby (1994, dalam National Youth Violence Prevention Resource Center, 2002) 

menyatakan bahwa orang tua yang jarang melibatkan diri mereka pada anak, seperti 

kurang memberikan dukungan dan kurang memperhatikan dan terlibat dalam aktivitas 

anak, akan meningkatkan peluang anak untuk memunculkan perilaku agresi. Selain itu, 

Bushman dan Huesmann (dalam Fiske, Gilbert, & Lindzey, 2010) menyatakan bahwa 

anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang sering menggunakan kekerasan akan 

memperkuat kecenderungan anak untuk menggunakan kekerasan ketika berhubungan 

dengan orang lain di masa yang akan datang. 

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lopez, Perez, Ochoa, dan Ruiz (2008) 

bahwa ketika lingkungan di rumah bersifat negatif, seperti kurangnya komunikasi dan 

dukungan orang tua terhadap anak, hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan 

kemampuan sosial anak. Sebaliknya, ketika lingkungan keluarga bersifat positif, anak 

mampu mengembangkan perasaan empati dan memahami perasaan orang lain. Anak 

cenderung akan berinteraksi dengan menggunakan empati daripada agresi. Bukan hanya 
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dukungan dari keluarga, dukungan di dalam lingkungan sekolah juga penting terhadap 

perilaku agresi. Dengan adanya lingkungan yang sehat, hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap pencegahan perilaku negatif anak, seperti perilaku agresi dan tidak taat.  

Dukungan sosial sering disebut juga sebagai perceived social support. Menurut 

Sarafino (2008), dukungan sosial dapat diartikan sebagai persepsi seseorang mengenai 

rasa nyaman, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang diterima dari orang lain. 

Semakin seseorang mempersepsikan ia banyak mendapatkan dukungan sosial, semakin 

ia merasa bahwa dirinya dihargai, disayang, dan bernilai. Secara umum, dukungan 

sosial dapat dibagi ke dalam empat bentuk, yaitu emotional/esteem support (pemberian 

rasa empati, nyaman dan perhatian), instrumental/ tangible support (bantuan secara 

konkret, seperti bantuan finansial), informational/ appraisal support (pemberian nasihat 

atau solusi untuk menghadapi masalah), dan belonging/companionship support 

(ketersediaan companionship di lingkungan sosial). Semakin banyak bentuk dukungan 

sosial yang diberikan, semakin anak merasa terbantu ketika mereka sedang berada di 

dalam situasi yang menekan atau berbahaya.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti melihat bahwa aspek dukungan sosial 

merupakan bagian dari faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap perilaku agresi. 

Dengan adanya dukungan sosial, perilaku agresi dapat diminimalisir (Pepler & Slaby, 

1994 dalam National Youth Violence Prevention Resource Center, 2002; Lopez et al., 

2008). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

dukungan sosial terhadap agresi pada remaja, khususnya di Jakarta dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

 

H0: Dukungan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresi pada 

remaja di Jakarta. 

H1: Dukungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresi pada remaja 

di Jakarta. 

 

METODE 

Partisipan 

Partisipan yang digunakan di dalam penelitian ini berjumlah 168 orang yang 

berdomisili di Jakarta dengan rentang usia 13-18 tahun. Adapun teknik pengambilan 

sampel menggunakan nonprobability sampling, yaitu purposive sampling yang didasari 

oleh pertimbangan karakteristik tertentu di dalam pemilihan sampel (Sugiyono, 2008).  

 

Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif noneksperimental di mana peneliti tidak 

memanipulasi dan mengontrol variabel-variabel yang ada (Cozby, 2009). 

 

Prosedur 

Awalnya, peneliti melakukan tryout terlebih dahulu terhadap 50 subjek untuk 

menguji reliabilitas dan validitas item dari alat ukur yang telah diadaptasi sebelum 

pengambilan data dilakukan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, peneliti pun 

melakukan perbaikan terhadap item-item yang kurang baik. Setelah itu, kuesioner yang 

telah direvisi baru dibagikan kepada subjek penelitian. 

Sebelum mengisi kuesioner, subjek akan diberikan informed consent untuk 

ditandatangani. Di sini, peneliti akan menjelaskan secara garis besar isi dan prosedur 
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dari kuesioner, serta meminta kesediaan subjek untuk berpartisipasi di dalam proses 

penelitian ini. Setelah itu, subjek diminta untuk mengisi data demografis. Selanjutnya, 

subjek diminta untuk melanjutkan pengisian kuesioner bagian pertama, yaitu Buss and 

Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) yang digunakan untuk mengukur agresi 

dengan memilih satu dari lima pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, netral, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju) yang paling menggambarkan diri mereka. Jumlah total 

item BPAQ adalah 28 butir yang memuat empat dimensi di dalamnya, yaitu anger, 

physical aggression, verbal aggression, dan hostility. Sedangkan pada bagian kedua 

item, Interpersonal Support Evaluation List-Short Form (ISEL-SF) digunakan untuk 

mengukur dukungan sosial dengan memilih satu dari empat pilihan jawaban (pastu 

salah, mungkin salah, mungkin benar, dan pasti benar. Adapun jumlah item ISEL-SF 

adalah 16 butir yang memuat empat jenis dukungan sosial, yaitu esteem, tangible, 

appraisal, dan belonging. 

 

Teknik Analisis 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows version 

22. Peneliti melakukan uji Kolmogorov Smirnov untuk mengidentifikasi apakah data 

berdistribusi normal dengan minimal nilai signifikansi p > 0.05 (Sugiyono, 2008). 

Validitas konstruk juga akan diuji dengan menggunakan metode corrected item total 

correlation dan reliabilitas dengan menggunakan metode alpha cronbach. Adapun nilai 

minimal untuk validitas adalah .20, sedangkan untuk reliabilitas adalah .60 

(Notoadmojo, 2005). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier untuk melihat apakah terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap 

agresi pada remaja di Jakarta. 

 

ANALISIS DAN HASIL 

Analisis Data Demografis 

 
Tabel 1. Analisis data demografis 

  Jumlah Persentase 

Gender 
Pria 

Wanita 

71 

97 

42.3% 

57.7% 

Figur yang memberikan 

dukungan sosial 

Orang tua 

Sahabat 

Orang tua & sahabat 

Lainnya 

58 

25 

70 

15 

34.5% 

14.9% 

41.7% 

8.9% 

Perilaku agresi yang 

dilakukan remaja 

Agresi fisik 

Agresi verbal 

Agresi fisik & verbal 

Tidak pernah 

18 

37 

104 

9 

10.7% 

22.0% 

61.9% 

5.4% 
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Jenis dukungan yang ingin 

diterima remaja 

Esteem 

Tangible 

Appraisal 

Belonging 

107 

49 

72 

55 

37.8% 

17.3% 

25.4% 

19.4% 

Frekuensi melihat tindakan 

agresi 

Tidak pernah 

Jarang 

Sering 

Setiap saat 

4 

121 

30 

3 

2.4% 

72.0% 

23.8% 

1.8% 

Sumber agresi 

Orang tua 

Teman 

Media 

Lainnya 

  

 

Analisis Deskriptif Variabel 

Peneliti terlebih dahulu menguji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov 

Smirnov dengan minimal nilai signifikansi p > .05 (Sugiyono, 2008). Hasil 

menunjukkan data berdistribusi normal untuk kedua variabel, p = .200 untuk dukungan 

sosial dan p = .051 untuk agresi. Setelah itu, peneliti melakukan uji validitas item 

dengan menggunakan corrected item total correlation dengan menggunakan batas 0.2 

(Notoadmojo, 2005). ISEL-SF memiliki rentang validitas item antara .213 - .439, 

sedangkan BPAQ memiliki rentang validitas item antara .214 - .662. Sedangkan untuk 

menguji reliabilitas, peneliti menggunakan alpha cronbach dengan minimal nilai 0.6 

(Notoadmojo, 2005). Hasil menunjukkan dukungan sosial memiliki reliabilitas sebesar 

.681, sedangkan agresi sebesar .847. Dari pengolahan data di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua item yang digunakan di dalam kedua kuesioner ini dinyatakan 

valid dan reliabel. 

Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear, peneliti 

terlebih dahulu melakukan uji korelasi dengan menggunakan Pearson Product Moment. 

Hasil menunjukkan bahwa dukungan sosial dan agresi memiliki korelasi negatif yang 

signifikan (r = -.188, p = .05). Ketika seseorang memiliki dukungan sosial yang tinggi, 

maka semakin rendah pula agresi yang dimilikinya. Sebaliknya, ketika seseorang 

memiliki dukungan sosial yang rendah, maka semakin tinggi pula agresi yang 

dimilikinya. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis dan didapatkan hasil bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari dukungan sosial terhadap agresi pada remaja di Jakarta.  

 
Tabel 2. Uji Regresi Linear 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1117.802 1 1117.802 6.102 .015
b
 

Residual 30407.478 166 183.178   

Total 31525.280 167    



7 

 

a. Dependent Variable: Agresi 

b. Predictors: (Constant), Dukungan Sosial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t p B SE B β 

1 (Constant) 95.098 6.926  13.731 .000 

Dukungan -.527 .213 -.188 -2.470 .015 

a. Note. Dependent Variable: Agresi, R = .035, R
2
 = .030 (N = 168) 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan sosial menjelaskan sekitar 3% varians 

agresi (R
2
 = .030, F = 6.102, p = .015), sedangkan 97% varians dijelaskan oleh faktor-

faktor lain di luar dukungan sosial. Dengan demikian, hasil menunjukkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. 

 
Tabel 3. Uji Hipotesis 

H0 

 

H1 

Dukungan sosial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap agresi pada remaja. 

Dukungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap agresi pada remaja. 

Ditolak 

 

Diterima 

 

Analisis Data Tambahan 

 Untuk meneliti lebih dalam, peneliti melakukan uji korelasi masing-masing 

dimensi dukungan sosial dengan variabel agresi dengan menggunakan metode Pearson 

Product Moment. Hasil menunjukkan hanya terdapat satu dimensi saja, yaitu belonging 

support yang memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap agresi (r = -.261, p = 

.001).  
 

Tabel 4. Korelasi Dimensi Dukungan Sosial dengan Agresi 

 

 Esteem 

Support 

Tangible 

support 

Appraisal 

Support 

Belonging 

Support 

Agresi -.053 -.077 -.099 -.261
**

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Selanjutnya, peneliti melakukan uji regresi linear dan didapatkan bahwa 

belonging support merupakan satu-satunya dimensi yang mempengaruhi agresi secara 

signifikan (β = -.261, p = .001) dengan pengaruh sebesar 6.8%. 
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Tabel 5. Pengaruh Belonging Support terhadap Agresi 

 B SE B β t p 

Belonging support -1.912 .549 -.261 -3.483 .001 

Note. Dependent Variable: Agresi, R = .261, R
2 
= .068 (N = 168) 

Selain itu, berdasarkan uji ANOVA, hasil perhitungan menunjukkan terdapat 

korelasi positif yang signifikan antara frekuensi remaja melihat agresi dengan dimensi 

physical aggression (r = .194, p = .012), verbal aggression (r = .270, p = 000), dan 

hostility (r = .215, p = .005) di mana semakin sering remaja melihat tindakan agresi, 

semakin tinggi pula tingkat physical aggression, verbal aggression, dan hostility yang ia 

miliki. Di samping itu, analisis data tambahan terkait dengan variabel dukungan sosial 

juga dilakukan dan ditemukan bahwa terdapat perbedaan dukungan sosial berdasarkan 

figur yang paling banyak memberikan dukungan pada dimensi tangible support (F(3) = 

3.208, p = .025). Semakin banyak figur yang mereka persepsikan memberikan 

dukungan sosial, semakin tinggi pula tingkat tangible support yang mereka miliki. 

Peneliti juga menemukan bahwa terdapat perbedaan agresi yang signifikan 

berdasarkan jenis kelamin pada dimensi anger (t(166) = -2.446, p = .016) dan physical 

aggression (t(166) = 2.722, p = .007). Physical aggression cenderung ditemukan lebih 

tinggi pada pria (M = 22.46, SD = 5.466) dibandingkan dengan wanita (M = 20.24, SD = 

5.068). Sedangkan anger ditemukan lebih tinggi pada wanita (M = 21.23, SD = 5.513) 

dibandingkan dengan pria (M = 19.08, SD = 5.157). Hal yang sama juga ditemukan 

bahwa terdapat perbedaan dukungan sosial yang signifikan berdasarkan jenis kelamin 

pada belonging support (t(166)= -2.064, p = .041) di mana belonging support cenderung 

lebih tinggi pada wanita (M = 9.13, SD = 1.742) dibandingkan dengan pria (M = 8.54, 

SD = 9.13). 

 

DISKUSI 

Berdasarkan analisis perhitungan korelasi dengan menggunakan Pearson 

Product Moment, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan agresi 

memiliki korelasi negatif yang signifikan (r = -.188, p = .015). Setelah didapatkan nilai 

korelasi, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear, hasil 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial dan 

agresi (R
2
 = .030, F = 6.102, p = .015,). Hasil ini menunjukkan bahwa ternyata 

dukungan sosial dapat mempengaruhi agresi sebesar 3% di mana semakin tinggi 

dukungan sosial seseorang, semakin rendah pula agresi seseorang. Oleh karena itu, 

dapat diartikan bahwa ketika seseorang mempersepsikan bahwa ia memiliki dukungan 

sosial yang tinggi, maka kecenderungan orang tersebut untuk menampilkan perilaku 

agresi juga akan semakin minim. Sebaliknya, ketika seseorang mempersepsikan bahwa 

ia memiliki dukungan sosial yang minim, maka kencenderungan orang tersebut untuk 

menampilkan perilaku agresi juga akan semakin meningkat.  

Hal ini didukung oleh Pepler dan Slaby (1994, dalam National Youth Violence 

Prevention Resource Center, 2002) di mana mereka menyatakan bahwa dukungan 

sosial merupakan faktor yang penting di dalam mempengaruhi perilaku agresi. Bagi 

remaja, dukungan dari keluarga memang merupakan salah satu hal yang penting di 

dalam kehidupan mereka (Clark, 2008). Ketika orang tua tidak memberikan dukungan, 

seperti bersikap kasar dan suka memaksakan kehendak terhadap anak, jarang 
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melibatkan diri di dalam kehidupan anak, atau tidak mempedulikan aktivitas anak, hal 

tersebut dapat meningkatkan peluang anak untuk memunculkan perilaku agresi.  

Hal yang serupa juga diungkapkan Lopez et al. (2008) bahwa ketika lingkungan 

di rumah bersifat negatif, seperti kurangnya komunikasi dan dukungan orang tua 

terhadap anak, hal tersebut dapat berdampak negatif kepada kemampuan sosial anak, 

seperti kesulitan untuk menempatkan diri di posisi orang lain atau kesulitan untuk 

menggunakan solusi yang bersifat non-agresif ketika menghadapi masalah dengan 

orang lain. Sebaliknya, ketika lingkungan keluarga bersifat positif, anak menjadi 

mampu mengembangkan perasaan empati dan memahami perasaan orang lain. Anak 

cenderung akan berinteraksi dengan menggunakan empati daripada agresi.  

Bukan hanya dukungan dari keluarga, dukungan di dalam lingkungan sekolah 

juga penting terhadap perilaku agresi. Lopez et al. (2008) menyatakan bahwa rasa saling 

menghargai, bertanggung jawab bersama, bersikap ramah, serta memiliki rasa 

kebersamaan sebagai satu komunitas akan meningkatkan lingkungan yang sehat. 

Dengan adanya lingkungan yang sehat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

pencegahan perilaku negatif anak, seperti perilaku agresi dan tidak taat. Clark (2008) 

juga memaparkan remaja dapat mengharapkan banyak hal dari teman-teman mereka. 

Ketika mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua mereka, teman 

merupakan salah satu sumber bagi remaja untuk mendapatkan tambahan dukungan 

sosial yang mereka butuhkan. Dengan mendapatkan dukungan sosial, baik dari orang 

tua dan teman, hal tersebut dapat membantu remaja untuk mencapai prestasi ketika 

berada di sekolah serta meraih kesuksesan yang mereka inginkan. Secara keseluruhan, 

dapat dikatakan bahwa ketika remaja mempersepsikan bahwa ia memiliki banyak 

dukungan sosial, baik dari orang tua, sekolah, atau lingkungan lainnya, hal tersebut 

dapat berdampak positif kepada meningkatnya rasa percaya diri, jarang mengalami atau 

mengidap penyakit, serta memiliki umur yang panjang (McConnell, 2013). 

 Berdasarkan data analisis tambahan, hasil menunjukkan bahwa ternyata hanya 

dimensi belonging support (β = -1.896, p = .002) dari dukungan sosial yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agresi. Hall (2014) menyatakan belonging sendiri 

dapat didefinisikan sebagai penerimaan sebagai bagian atau anggota dari orang lain. 

Sense of belonging (rasa saling memiliki) merupakan kebutuhan manusia yang sama 

pentingnya seperti kebutuhan makan dan tempat tinggal. Dengan adanya rasa saling 

memiliki, hal tersebut dapat membantu seseorang ketika menghadapi perasaan-perasaan 

atau emosi yang sangat menyakitkan. Selain itu, rasa saling memiliki yang besar di 

dalam satu komunitas juga dapat meningkatkan motivasi, kesehatan, dan kebahagiaan 

seseorang.  

Hal ini juga didukung oleh Cohen dan Hoberman (1983) bahwa ternyata 

belonging support merupakan aspek yang penting di dalam suatu hubungan. Dengan 

adanya belonging support, seseorang bisa mendapatkan dukungan baik dalam bentuk 

tangible atau appraisal. Di samping itu, Gorman (2005) menambahkan terkadang 

dengan hanya menyadari bahwa seseorang memiliki orang lain yang dapat dipercayai 

dan diajak berbicara saja, hal tersebut dapat membantu seseorang menghadapi masalah 

sama baiknya seperti treatment apapun. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

semakin seseorang mempersepsikan ia memiliki banyak ketersediaan orang lain, 

semakin rendah pula kecenderungan seseorang untuk menampilkan agresi. Dengan 

adanya belonging support, remaja dapat menyadari bahwa mereka masih memiliki 

seseorang yang peduli dan selalu ada di sisi mereka baik di saat suka dan duka, sehingga 
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hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu hal yang dapat menekan kecenderungan 

remaja untuk menampilkan agresi.  

Sedangkan untuk esteem support (β = .163, p =.790), tangible support (β = -.119, 

p = .830), dan appraisal support (β = -.089, p = .885) didapati tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap agresi. Hal ini didukung oleh Hurlock (2004) yang 

menyatakan bahwa pada masa perkembangan, remaja memang mulai menghabiskan 

banyak waktu di luar rumah bersama dengan teman-teman dibandingkan dengan orang 

tua, sehingga hal ini membuat remaja merasa bahwa penerimaan teman akan dirinya 

sangatlah penting.  Ketika remaja ingin diterima oleh lingkungannya, seringkali remaja 

pun tidak segan-segan melakukan apa saja untuk diterima di kelompok tersebut, bahkan 

terkadang mereka tidak lagi mempedulikan dampak apa yang akan timbul dari perilaku 

mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hal ini yang mungkin menyebabkan 

esteem support, tangible support, dan appraisal support tidak memberikan pengaruh 

signifikan terhadap agresi. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa remaja, ternyata 

dukungan seperti memberikan rasa perhatian, empati, solusi, atau bantuan konkret 

bukan menjadi hal utama yang diinginkan oleh remaja, namun dukungan berupa 

penerimaan sebagai bagian dari suatu kelompok merupakan hal yang penting bagi 

mereka. 

Berdasarkan data demografis, hasil juga menunjukkan bahwa ternyata remaja 

paling menginginkan jenis dukungan berupa esteem support (37.8%) di mana mereka 

bisa mendapatkan rasa empati, perhatian, rasa aman, serta perhatian dari orang di 

sekelilingnya, baik orang tua, teman, dan lingkungan. Hal tersebut mungkin dapat 

terjadi karena menurut Hurlock (2004), masa remaja merupakan masa yang paling 

bermasalah di mana remaja dituntut untuk mengganti perilaku yang bersifat kekanak-

kanakan menjadi perilaku yang lebih dewasa. Santrock (2007) menambahkan biasanya 

remaja menjadi sulit untuk mengontrol diri mereka dan cenderung lebih emosional. 

Mereka cenderung mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan merasa diri mereka 

yang paling benar. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik remaja 

tersebut yang kemudian membuat remaja paling menginginkan jenis dukungan, berupa 

esteem support di mana mereka memiliki seseorang yang dapat mengerti dan 

menghargai diri mereka, serta selalu memberikan dukungan bagi mereka di saat suka 

duka mereka.  

Selain itu, berdasarkan data analisis tambahan, hasil menunjukkan terdapat 

perbedaan dukungan sosial berdasarkan figur yang paling banyak memberikan 

dukungan pada dimensi tangible support (F(3)  = 3.208, p = .025). Remaja yang 

mempersepsikan lebih banyak figur yang memberikan mereka dukungan sosial 

memiliki dukungan sosial yang lebih tinggi secara signifikan, khususnya pada tangible 

support (M = 7.86, SD = 2.22) dibandingkan dengan remaja yang mempersepsikan 

hanya memiliki satu figur yang memberikan dukungan sosial. Hal ini tampak sejalan 

dengan pernyataan Sarafino (2008) yang mengungkapkan bahwa ketika remaja 

mendapatkan dukungan berupa tangible support, mereka dapat langsung menerima dan 

merasakan langsung dukungan atau bantuan yang diberikan orang lain secara nyata. 

Misalnya ketika mereka sedang kesulitan mengerjakan tugas, seorang teman dapat 

memberikan dukungan dengan membantu mereka mengerjakannya, atau ketika mereka 

sedang membutuhkan uang, orang tua secara langsung dapat memberikan dukungan 

secara finansial. Oleh karena itu, di dalam kondisi yang demikian, remaja biasanya akan 

lebih mudah untuk menyadari adanya dukungan yang berbeda-beda yang mereka dapati 

dari berbagai figur di lingkungannya. Sedangkan jika dikaitkan dengan esteem support, 
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appraisal support, serta belonging support, dukungan yang mereka dapatkan mungkin 

hanya diberikan dalam satu jenis yang sama, walaupun didapatkan dari berbagai figur 

yang berbeda. 

Walaupun dukungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresi, 

namun kontribusi yang diberikan hanya sedikit, yaitu sebesar 3%, mengingat bahwa 

97% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar dukungan sosial. Adapun faktor-faktor lain 

di luar dukungan sosial yang mempengaruhi agresi, salah satunya adalah perkembangan 

remaja. Pada masa ini, remaja sedang mengalami berbagai perkembangan, baik secara 

emosi, kognitif, sosial, dan fisik. Dari perkembangan emosi, remaja memang lebih sulit 

untuk mengontrol diri mereka dan cenderung mengekspresikan apa yang mereka 

rasakan (Hurlock, 2004). Sedangkan dari perkembangan kognitif, dapat dilihat bahwa 

remaja memang cenderung untuk melihat segala sesuatu berdasarkan dari sudut 

pandang mereka dan merasa pendapat mereka yang paling benar (Elkind, dalam 

Papalia, Old, & Feldman, 2004). Begitu pula dengan perkembangan sosial yang 

dinyatakan oleh Hurlock (2004) di mana remaja mulai menghabiskan lebih banyak 

waktu dengan teman dibandingkan dengan orang tua, sehingga hal ini membuat remaja 

merasa bahwa penerimaan teman akan dirinya sangatlah penting. Oleh karena itu, 

remaja pun tidak segan-segan melakukan apa saja untuk diterima di kelompok tersebut, 

bahkan terkadang mereka tidak lagi mempedulikan dampak apa yang akan timbul dari 

perilaku mereka. Lebih lanjut, perkembangan fisik juga ternyata berperan penting di 

dalam membentuk konsep diri remaja (Hurlock, 2004). Perkembangan-perkembangan 

yang dialami remaja inilah yang kemudian turut mempengaruhi munculnya agresi pada 

remaja. 

Selain itu, dari hasil analisis data tambahan didapati bahwa terdapat perbedaan 

agresi yang signifikan berdasarkan faktor-faktor lain di luar dukungan sosial, salah 

satunya berdasarkan frekuensi remaja melihat tindakan agresi, khususnya pada dimensi 

verbal aggression (F(3) = 6.490, p = .000) dan hostility (F(3)  = 2.839, p = .040).  Di 

samping itu, frekuensi melihat agresi (1= tidak pernah, 2= jarang, 3= sering, dan 4= 

setiap saat) juga didapati berkorelasi positif secara signifikan dengan agresi, pada 

dimensi physical aggression (r = .194, p = .012), verbal aggression (r = .270, p = 000), 

dan hostility (r = .215, p = .005), namun tidak terdapat korelasi yang signifikan dengan 

anger (r = .088, p = .257). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin sering 

seseorang melihat tindakan agresi, semakin tinggi pula physical aggression, verbal 

aggression, dan hostility yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin seseorang jarang 

melihat tindakan agresi, semakin minim pula tingkat physical aggression, verbal 

aggression, dan hostility seseorang. 

 Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan agresi merupakan perilaku yang dapat 

dipelajari dengan cara mengobservasi orang lain dan melalui pengalaman pribadi 

(Bandura, dalam Myers, 2009). Bushman dan Huesmann (dalam Fiske, Gilbert, & 

Lindzey, 2010) menyatakan bahwa ketika anak bertumbuh di dalam keluarga yang 

sering menggunakan kekerasan, hal tersebut akan memperkuat anak untuk 

menggunakan kekerasan ketika berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, 

semakin sering seseorang melihat tindakan agresi, semakin mudah pula orang tersebut 

mengimitasi dan mempelajari tindakan agresi tersebut, baik secara fisik maupun verbal. 

Begitu pula dengan hostility, ketika seseorang sering melihat tindakan agresi, hal ini 

dapat mempengaruhi kecenderungan orang untuk mempersepsikan bahwa orang lain 

akan secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti dirinya, yang 

disebut juga dengan istilah hostile attribution style (Bushman & Anderson, 2002). 
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Semakin sering seseorang melihat tindakan agresi, semakin tinggi pula perasaan-

perasaan negatif yang ia munculkan terhadap orang lain, seperti rasa kesal, curiga, tidak 

adil, atau prasangka negatif (Buss & Perry, 1992). 

Di sisi lain, anger lebih mengarah kepada komponen emosi, afektif, serta 

arousal (Buss & Perry, 1992) dan berfungsi sebagai sebuah perantara antara paparan 

situasi atau kejadian dengan output yang dihasilkan dari situasi tersebut di mana dalam 

hal ini adalah agresi (Anderson & Bushman, 2001 dalam Giumetti & Markey, 2007). 

Dengan kata lain, ketika seseorang terpapar dengan berbagai tindakan agresi, anger 

merupakan sebuah penghubung yang memicu munculnya pikiran agresi serta 

menginterpretasikan sebuah kejadian menjadi lebih hostile, sehingga agresi seseorang 

pun akan meningkat. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

frekuensi remaja melihat agresi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

output yang dihasilkan oleh suatu kejadian, sedangkan tidak mempengaruhi anger yang 

berfungsi sebagai sebuah perantara.  

Lebih lanjut, agresi bukan hanya dapat dipelajari melalui observasi terhadap 

orang lain dan pengalaman pribadi, namun media juga berpengaruh di dalam 

berkembangnya agresi. Myers (2009) menyatakan bahwa menonton televisi dapat 

mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Dengan menonton tayangan yang 

mengandung kekerasan, hal tersebut akan merangsang munculnya ide-ide yang bersifat 

agresi dan memperkuat perilaku agresi. Semakin sering seseorang melihat tayangan 

yang mengandung kekerasan, semakin seseorang akan memunculkan agresi. Hal ini 

berkaitan dengan data demografis yang didapatkan di dalam penelitian di mana 

sebanyak 57.5% subjek melaporkan bahwa mereka melihat agresi melalui media, seperti 

televisi, internet, dll. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berasumsi 

bahwa hal tersebut juga turut berkontribusi di dalam peningkatan agresi, terlepas dari 

remaja tersebut mendapatkan atau tidak mendapatkan dukungan sosial dari 

lingkungannya. 

Perbedaan agresi yang signifikan juga ditemukan berdasarkan jenis kelamin, 

yaitu pada dimensi anger (t(166) = -2.446, p = .016) dan physical aggression (t(166) = 

2.722, p = .007). Anger ditemukan lebih tinggi pada wanita (M = 21.23, SD = 5.513) 

dibandingkan dengan pria (M = 19.08, SD = 5.157). Walaupun demikian, dapat dilihat 

bahwa tingkat anger antara pria dan wanita tidak jauh berbeda. Hal ini didukung oleh 

Kocur dan Deffenbacher (2014) yang menyatakan bahwa pria dan wanita cenderung 

memiliki tingkat anger yang sama ketika berhubungan dan berinteraksi dengan orang 

lain. Hal yang menjadi perbedaan di antara pria dan wanita adalah cara 

mengekspresikan anger mereka.  

Sedangkan physical aggression cenderung lebih tinggi pada pria (M = 22.46, SD 

= 5.466) dibandingkan dengan wanita (M = 20.24, SD = 5.068). Menurut Campbell dan 

Muncer (dalam Driscoll, Campbell & Muncer, 2005), pria cenderung memandang 

tindakan agresi sebagai suatu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. 

Semakin mereka dapat mengontrol diri orang lain, semakin tinggi pula rasa percaya diri 

mereka. Oleh karena itu, ketika pria mengalami konflik dengan orang lain, mereka akan 

cenderung untuk menunjukkan rasa marah mereka dengan lebih jantan, misalnya 

berkelahi secara fisik (Thomas, dalam Dittmann, 2003). Sebaliknya, wanita cenderung 

merasa bersalah setelah mereka melakukan tindakan agresi. Wanita memang didapati 

merasa marah dan kesal jauh lebih lama dibandingkan dengan pria (DiGiuseppe, dalam 

Dittmann, 2003). Walaupun demikian, mereka cenderung untuk tidak mengekspresikan 

rasa marah dengan cara yang sama seperti pria. Mereka bukan menunjukkan rasa marah 
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mereka secara fisik, namun cenderung membicarakan rasa marah tersebut kepada orang 

yang membuat mereka merasa marah (Tangney, dalam Dittmann, 2003). 

 Peneliti berasumsi bahwa hal ini juga yang menyebabkan wanita lebih 

membutuhkan adanya kehadiran orang lain di sisi mereka dibandingkan dengan pria di 

mana hal ini sejalan dengan data analisis tambahan bahwa wanita (M = 9.13, SD = 

1.742) cenderung memiliki belonging support yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pria (M = 8.54, SD = 9.13). McRae, Ochsner, Mauss, Gabrieli, dan Gross (2008) 

menyatakan bahwa wanita cenderung lebih emosional dibandingkan dengan pria, baik 

di dalam mengalami emosi positif dan negatif, seperti rasa senang, takut, jijik, atau 

sedih. Selain itu, wanita juga cenderung lebih mudah merasa stres, yang menyebabkan 

kecenderungan wanita untuk mengalami depresi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

pria (Nonacs, dalam Borchard, 2012). Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa hal ini 

yang menyebabkan wanita cenderung lebih menginginkan adanya kehadiran orang lain 

di sisi mereka jauh dibandingkan dengan pria. Bukan hanya ketersediaan orang lain di 

sisi mereka, melainkan juga adanya ketersediaan shared feeling (Sarafino, 2008). 

Mereka ingin dan membutuhkan ketersediaan orang lain yang bersedia menghabiskan 

waktu dengan mereka, mendengarkan keluh-kesah yang mereka rasakan, serta memiliki 

seseorang yang dapat diajak untuk melakukan kegiatan atau aktivitas bersama. 

 

 

SIMPULAN & SARAN 

Simpulan 

Hasil penelitian terhadap 168 subjek remaja menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari dukungan sosial terhadap agresi pada remaja di Jakarta 

(R
2 

= .030, F = 6.102, p = .015). Semakin seseorang memiliki dukungan sosial yang 

tinggi, semakin rendah pula agresi yang akan muncul. Sebaliknya, semakin rendah 

dukungan sosial seseorang, semakin tinggi pula agresi yang akan muncul. Namun, 

memang pengaruh dukungan sosial terhadap agresi pada remaja hanya sebesar 3%, 

sedangkan 97% lainnya dipengaruhi faktor-faktor di luar dukungan sosial.  

Berdasarkan hasil uji regresi empat dimensi dari dukungan sosial terhadap 

agresi, belonging support merupakan satu-satunya dimensi yang mempengaruhi agresi 

secara signifikan pada remaja di Jakarta (β = -1.896, p = .002). Hal ini dikarenakan 

dengan adanya bentuk dukungan ini, remaja bisa mendapatkan dukungan baik dalam 

bentuk tangible atau appraisal. Belonging support juga ditemukan cenderung lebih 

tinggi pada wanita (M = 9.13, SD = 1.742) dibandingkan dengan pria (M = 8.54, SD = 

9.13). Dapat dilihat bahwa ternyata wanita cenderung lebih menginginkan dan 

membutuhkan adanya ketersediaan orang lain di sisi mereka, terutama pada saat 

menghadapi masalah dibandingkan dengan pria.  

Selanjutnya, berdasarkan data demografis, remaja didapati paling menginginkan 

jenis dukungan berupa esteem support, di mana mereka bisa mendapatkan rasa empati, 

perhatian, rasa aman, serta perhatian dari orang di sekelilingnya, baik orang tua, teman, 

dan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini remaja seringkali kesulitan 

mengontrol dirinya. Mereka menjadi lebih mudah marah baik tanpa atau adanya 

provokasi dari lingkungan. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan orang-orang 

yang dapat mengerti serta memberikan dorongan kepada mereka setiap saat. 

Berdasarkan uji ANOVA, terdapat perbedaan dukungan sosial berdasarkan figur 

yang paling banyak memberikan dukungan, khususnya pada dimensi tangible support 

(F(3) = 3.208, p = .025). Semakin seseorang mempersepsikan bahwa ia memiliki 
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banyak figur yang dapat memberikan dukungan sosial, semakin tinggi pula tangible 

support yang mereka miliki. Sebaliknya, semakin seseorang mempersepsikan bahwa ia 

memiliki sedikit figur yang dapat memberikan dukungan sosial, semakin minim pula 

tangible support yang mereka miliki. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 97% varians agresi dapat dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar dukungan sosial, misalnya perkembangan remaja baik dari 

perkembangan kognitif, sosial, fisik, dan emosi, frekuensi remaja melihat agresi baik 

dari orang tua, media, dan lingkungan sekitar. Adanya perbedaan agresi yang signifikan 

berdasarkan jenis kelamin juga ditemukan pada dimensi physical aggression dan anger. 

Physical aggression ditemukan lebih tinggi pada pria (M = 22.46, SD = 5.466) 

dibandingkan dengan wanita (M = 20.24, SD = 5.068). Sedangkan anger ditemukan 

lebih tinggi pada wanita (M = 21.23, SD = 5.513) dibandingkan dengan pria (M = 19.08, 

SD = 5.157). 

 

Saran  

Saran teoritis 

Dikarenakan pengaruh dukungan sosial yang cukup minim terhadap agresi, 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggali dan meneliti lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor lain di luar dukungan sosial yang dapat mempengaruhi agresi 

pada remaja, seperti pengaruh kelompok (peer support), pengaruh media, 

perkembangan remaja, jenis kelamin, serta seberapa sering remaja melihat tindakan 

agresi. Di samping itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya, perlu diperhatikan agar 

subjek penelitian dapat terwakili dari berbagai suku, sehingga hasil penelitian yang 

didapatkan juga bisa direpresentasikan untuk beragam jenis suku, terutama di Jakarta. 

 

Saran praktis 

Bagi remaja, belonging support merupakan satu-satunya dukungan yang 

berpengaruh terhadap agresi. Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah, cobalah 

untuk mencari seseorang yang bisa diajak untuk berbicara. Dengan adanya kehadiran 

seseorang di samping remaja, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap coping remaja di 

dalam menyelesaikan masalah di mana mereka belajar untuk menyelesaikan masalah 

bukan dengan menggunakan agresi. Bagi orang tua, dengan diperolehnya pengaruh 

dukungan sosial terhadap agresi pada remaja di Jakarta, sangat disarankan untuk orang 

tua bisa meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan bagi anak-anaknya sejak 

dini, misalnya dengan memberikan perhatian, motivasi, dorongan, empati, atau bisa 

berbentuk saran dan nasihat. Untuk lembaga pendidikan, guru-guru diharapkan dapat 

menjadi seseorang yang dapat membantu dan memantau perilaku anak-anak di sekolah. 

Para pengajar juga diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan atau masalah yang 

dialami murid-muridnya. 
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