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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada masa ini, kekerasan yang terjadi di Indonesia tidak lagi menjadi hal 

yang langka, namun sebaliknya kekerasan menjadi hal yang sangat mudah 

ditemui. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh 

individu terhadap individu lain semakin meningkat dari waktu ke waktu. Survei 

Pengalaman Hidup Perempuan Nasional pada tahun 2016 mencatat terdapat 

33,4% perempuan berusia 15-64 tahun di Indonesia pernah atau mengalami 

kekerasan fisik maupun seksual (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 2017). Sebesar 18.3% perempuan telah menerima kekerasan 

fisik ataupun seksual selama 12 bulan terakhir pada tahun 2016 (Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017). Kasus lain ditunjukkan 

oleh Wahyuningrum (2018), yang mencatat seorang pria yang berusia 25 tahun 

membunuh pacarnya dengan cara yang tragis. Hal ini membuktikan besarnya 

jumlah perempuan yang menjadi korban dari perilaku agresif.  

Pada dasarnya pelaku perilaku agresif tidak hanya pria, melainkan juga 

wanita dan bahkan anak-anak. Beberapa peneliti juga pernah melakukan 

penelitian terhadap agresivitas yang dilakukan oleh remaja, seperti yang dilakukan 

oleh Grych dan Kinsfogel (2010), dan anak-anak (Dallaire & Weinraub, 2007). 

Liu, Lewis, dan Evans (2013) mengatakan bahwa terdapat perbedaan bentuk 

perilaku agresif yang dilakukan oleh individu pada usia tertentu. Beberapa contoh 

perilaku agresif yang ditunjukkan balita adalah menendang, menggigit, melempar 
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barang, merusak, dan sebagainya. Pada usia balita, bayi akan melakukan perilaku 

agresif secara verbal, seperti berteriak maupun fisik sebagai bentuk komunikasi. 

Kemarahan juga dapat muncul terutama pada usia 18-24 bulan. 

Seiring bertambahnya usia, bentuk perilaku agresif yang dimunculkan 

individu juga berbeda. Memasuki usia remaja, individu akan mulai memiliki 

perkembangan pada otot-otot tubuhnya sehingga memungkinkannya melakukan 

agresi secara fisik. Lebih buruknya, penggunaan benda-benda tajam juga 

seringkali ditemukan. Agresivitas yang dilakukan oleh remaja ini dapat berakhir 

pada peningkatan jumlah individu yang mengalami cedera bahkan kematian 

(Berkowitz; Reiss & Roth dalam Liu et al. (2013). Jika pada usia balita bayi 

menggunakan perilaku agresif sebagai bentuk komunikasi, maka remaja biasanya 

menunjukkan agresivitas untuk meningkatkan popularitas (Liu et al., 2013). Usia 

remaja juga, individu mulai berpacaran dan perilaku agresif juga dilakukan antar 

terhadap pasangan seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual (Liu et al., 2013). 

Pada usia dewasa, perilaku agresif dimunculkan dalam bentuk yang 

berbeda pula. Perilaku agresif menjadi lebih serius, seperti pembunuhan, 

kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya (Liu et al., 

2013). Perbedaan perilaku agresif seiring bertambahnya usia dapat terjadi karena 

faktor lingkungan, situasi dan kepribadian (Sharkin dalam Liu et al. (2013). 

Meskipun agresivitas dapat dilakukan oleh individu dari berbagai usia, 

namun, pada tahun 2016, tercatat sebesar 92% pelaku kekerasan terhadap 

perempuan berjenis kelamin laki-laki dan usia rata-rata pelaku adalah 25-52 tahun 

dengan persentase sebanyak 82% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 2017). Hal ini menunjukkan adanya mayoritas pelaku 
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agresivitas yang dilakukan oleh pria, dengan rentang usia yang tergolong sebagai 

dewasa muda. Voyer et al. (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

berkaitan dengan munculnya perilaku agresif secara fisik dan verbal adalah faktor 

jenis kelamin, yaitu pria. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan wanita, 

pria lebih banyak menunjukkan agresivitas secara fisik maupun verbal. 

Seorang pendamping korban kekerasan dari Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Luluk Fauziah (dalam Hadi, 2016) berkata 

bahwa kekerasan banyak terjadi di desa. Namun, ternyata kekerasan yang 

merupakan salah satu bentuk agresivitas tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi 

juga kota metropolitan seperti Jakarta. Komisi Nasional Perempuan (dalam 

Adhitia, 2018) menyatakan bahwa pada tahun 2017 kota Jakarta tercatat sebagai 

kota dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia, yaitu 

1.999 kasus.  

Faktanya, tidak hanya wanita yang menjadi korban dari perilaku agresif 

yang dilakukan oleh pria. Namun, pria juga seringkali ditemukan menjadi korban 

dari perilaku agresif yang dilakukan oleh sesama pria. Terdapat bermacam-macam 

contoh perilaku agresif yang dilakukan oleh pria terhadadap pria lain, seperti 

pembunuhan, perkelahian, pencemaran nama baik, bahkan pelecehan seksual, dan 

masih banyak contoh lain yang sudah tidak jarang ditemukan.  

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada kasus pembunuhan yang 

dilakukan oleh seorang pria terhadap temannya (Rahman, 2018). Selain itu, tidak 

hanya wanita yang menerima pelecehan seksual, namun pria pun dapat 

mengalami hal yang sama dari sesama pria, seperti salah satu kasus yang terjadi 

pada tahun 2017 (Kirnandita, 2017). Sebuah hasil riset yang telah dicatat oleh 
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Susetyo (2016) menyatakan bahwa terdapat 3% laki-laki di seluruh dunia yang 

pernah mengalami pemerkosaan selama hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelecehan seksual tidak hanya sering dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-

laki. 

Terdapat begitu banyak bentuk perilaku agresif yang dialami oleh sesama 

pria, seperti kasus lain, yaitu kasus penembakan yang dialami oleh salah seorang 

korban berusia 45 tahun di daerah Jakarta Utara (Alfons, 2018). Badan Pusat 

Statistik (2016a) mencatat pada tahun 2013, terdapat 63,06% laki-laki di 

Indonesia yang menjadi korban kejahatan, kemudian meningkat pada tahun 2014 

menjadi 64,62%, dan kembali meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 65,32%. 

Peningkatan angka korban kekerasan juga terjadi pada individu yang berusia 

dewasa dari 88,98% pada tahun 2013 menjadi 93,75% pada tahun 2015 (Badan 

Pusat Statistik, 2016a). 

Seringkali perilaku agresif hanya dikaitkan dengan kasus-kasus kekerasan 

dan kejahatan ekstrem, namun Allen dan Anderson (dalam Berlianti, Vitayala, 

Hastuti, Sarwoprasodjo, & Krisnatuti, 2016), mendefinisikan agresivitas sebagai 

perilaku individu yang didasari oleh kepercayaan atau pemikiran tertentu yang 

membuat individu tersebut dengan sengaja menyakiti individu lain. Definisi lain 

dari agresi diberikan oleh Buss dan Perry (1992), yaitu perilaku yang ditujukkan 

untuk menyakiti subyek lain. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat 

dilihat bahwa perilaku agresif juga dapat terjadi dalam kasus-kasus yang nampak 

sederhana, normal, dan bahkan tidak disadari, namun tetap menyakiti individu 

lain, seperti bergosip dan membuat candaan-candaan yang kasar. Hal ini disebut 

dengan indirect aggression (Björkqvist, 2018). Dalam penelitiannya yang 
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dilakukan terhadap mahasiswa dan mahasiswi di universitas yang terdapat di 

Canada, Moroschan, Hurd, dan Nicoladis (2009) menyatakan bahwa indirect 

aggression lebih banyak dilakukan oleh pria. 

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa, perilaku agresif dapat 

ditemukan baik dalam kasus yang biasanya dianggap ekstrem maupun kasus-

kasus yang nampak sederhana, seperti bergosip, bersikap sinis, bercanda dengan 

kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, dan lain-lain,. Dengan kata lain, agresi tidak 

hanya bersifat menyakiti subyek lain, tetapi untuk memahami perilaku agresif 

secara lebih menyeluruh, Buss dan Perry (1992) menekankan adanya empat 

komponen dalam agresi, yaitu fisik, verbal, kemarahan, dan kebencian. 

Komponen-komponen ini yang menjelaskan bahwa agresivitas tidak hanya 

terbatas pada fisik atau verbal, tetapi terdapat hal-hal lain yang tidak disadari yang 

termasuk perilaku agresif, yang secara khusus menyakiti subyek lain. 

Terdapat banyak hal yang mendasari perilaku agresif pada individu. 

Perilaku agresif pada individu dewasa dapat berasal dari penggunaan obat-obatan 

terlarang dan pengalaman traumatis yang dialami oleh individu, seperti kerusakan 

pada bagian otak (Liu et al., 2013). Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Leary, Twenge, dan Erin (2006) menyatakan bahwa agresi dapat ditimbulkan 

karena individu mengalami rasa penolakan. Penolakan dapat menimbulkan 

kemarahan yang memungkinkan munculnya perilaku agresif dari individu. 

Penolakan yang dirasakan individu dapat berasal dari lingkungan sosialnya, 

seperti lingkungan keluarga. Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat bahwa 

perilaku agresif dapat disebabkan oleh faktor biologis maupun lingkungan. 
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Mendes, Mari, Singer, Barros, dan Mello (2009) menyatakan faktor 

biologis yang menyebabkan perilaku agresif adalah gen, paparan terhadap obat-

obatan zat terlarang, maupun nutrisi yang kurang baik atau disebut dengan 

malnutrisi. Faktor lain yang merupakan penyebab perilaku agresif adalah faktor 

socio-environmental, seperti pelecehan yang dialami anak-anak dan kemiskinan. 

Dari contoh faktor-faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor yang terpenting dan 

memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan perilaku agresif adalah early 

neglect atau individu yang merasa diabaikan pada masa kecilnya (Kotch et al. 

dalam Mendes et al., 2009). Dampak dari early neglect, seperti tidak adanya 

ikatan yang dibangun antara orang tua dan anak merupakan prediktor besar dari 

munculnya perilaku agresif, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pengalaman 

individu di masa yang akan datang (Mendes et al., 2009). 

Lingkungan keluarga merupakan lingkup terdekat yang dimiliki oleh 

individu sejak lahir. Dalam lingkup inilah interaksi antar individu dimulai. 

Interaksi dalam keluarga merupakan salah satu bentuk pengalaman sosial yang 

dimiliki individu pada awal kehidupan dan berkelanjutan hingga individu 

beranjak dewasa (Dinero, Conger, Shaver, Widaman, & Larsen-Rife, 2008). 

Dengan kata lain, interaksi dalam keluarga akan memengaruhi perilaku yang 

dimiliki individu hingga dewasa. Hal ini dibuktikan oleh Casselman dan 

McKenzie (2015) yang melihat adanya keterkaitan antara penolakan dari orang 

tua dengan agresi. Fakta ini juga didukung oleh Busby, Holman, dan Walker 

(2008) yang meneliti tentang perilaku agresif yang dapat dimunculkan pada 

pasangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan agresivitas dalam pasangan sangat 
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didasari oleh lingkungan keluarga, yaitu perilaku yang ditunjukkan orang tua 

kepada anaknya. 

Beberapa faktor di atas menunjukkan bahwa lingkungan keluarga 

memberikan salah satu sumbangsih terbesar dalam memengaruhi perilaku agresif 

yang dimunculkan individu. Interaksi yang terdapat dalam sebuah keluarga akan 

membangun attachment style dalam diri individu yang dapat terlihat melalui relasi 

individu dengan individu lain. Dinero et al. (2008) juga menyatakan pengalaman 

sosial individu membentuk attachment style yang akan dimilikinya. Attachment 

style yang terbentuk selama masa perkembangan individu akan memengaruhi 

perilaku individu tersebut.  

Di dalam buku yang ditulis oleh Prior dan Glaser (Reebye, 2007), 

dijelaskan bahwa attachment menurut teori John Bowlby dapat didefinisikan 

sebagai sebuah ikatan yang dimiliki individu terhadap attachment figure-nya. 

Kedekatan yang dimiliki setiap individu terhadap attachment figure dapat 

ditunjukkan melalui hubungan yang dimilikinya. Sebuah penelitian menyatakan 

individu dengan avoidant attachment style terbukti memiliki hubungan yang 

kurang baik dengan keluarga (Leveridge, Stoltenberg, & Beesley, 2005). Relasi 

yang kurang baik dalam keluarga dapat digambarkan dalam bentuk pengasingan 

dalam anggota keluarga, dan menghindari masalah keluarga (Leveridge et al., 

2005). 

Secara khusus, Bartholomew (dalam Power, 2011) membagi attachment 

menjadi empat tipe, yaitu secure, preoccupied, dismissing avoidant, dan fearful 

avoidant. Ma (dalam Power, 2011) mendefinisikan beberapa tipe tersebut dengan 

menyatakan bahwa secure attachment dimiliki ketika individu memiliki 
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kenyamanan untuk intim dengan individu lain tanpa merasa kebergantungan. 

Sedangkan preoccupied, didefinisikan sebagai kebergantungan yang tinggi 

terhadap individu lain yang didukung dengan kepekaan emosi. Lalu, dismissing 

terjadi ketika individu mulai menghindari sebuah relasi dengan individu lain dan 

berusaha untuk tidak menjadi bergantung dengan individu lain. Terakhir, fearful 

avoidant merupakan penolakan yang dilakukan individu terhadap individu lain 

karena ketakutan yang dimilikinya untuk membangun relasi yang dekat, yang juga 

didukung dengan kepekaan terhadap emosi.  

Pengalaman-pengalaman yang dimiliki bayi bersama caregiver-nya akan 

membentuk working model yang akan membentuk relasi bayi ketika dewasa 

dengan individu lain (Bartholomew & Horowitz, 1991). Ainsworth (dalam Ooi et 

al., 2006) menjelaskan bahwa working model ini terbentuk karena pengalaman 

individu terkait dengan attachment di masa kecilnya turut memengaruhi kognisi 

sosial individu dalam cara mereka membangun interaksi dengan individu lain. 

Mengingat pentingnya working model yang akan dianut oleh bayi hingga dewasa, 

Bowlby (dalam Ooi, Ang, Fung, Wong, & Cai, 2006) juga menyatakan bahwa 

attachment menekankan kualitas hubungan antara bayi dan caregiver-nya. 

Ada berbagai dampak yang akan timbul bila seorang bayi memiliki 

working model tertentu yang ia bawa hingga dewasa. Bayi yang tumbuh dewasa 

dengan secure attachment akan memiliki working model yang memandang 

dirinya berharga serta melihat caregiver-nya responsif (McFadyen-Ketchum 

dalam Ooi et al., 2006). Sebaliknya, hal yang sangat kontras terjadi pada individu 

dengan fearful attachment style. Bayi yang tumbuh dewasa dengan fearful 
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attachment akan memiliki working model yang memandang relasi dengan 

individu lain sebagai hal yang tidak dapat dipercaya (Mikulincer & Shaver, 2007).  

Dengan melihat berbagai dampak tersebut, akan muncul kemungkinan 

bahwa individu dengan fearful attachment style akan mengembangkan perilaku 

agresif. Individu dengan fearful attachment style memiliki persepsi buruk 

mengenai diri sendiri dan orang lain mulai mengubah sikapnya terhadap individu 

lain menjadi perilaku agresif (Greenberg et al. dalam Ooi et al., 2006). 

Pembentukan working model yang dialami setiap individu sejak bayi hingga 

dewasa inilah yang memperlihatkan adanya kemungkinan pengaruh attachment 

style terhadap perilaku agresif yang dimiliki individu dewasa muda. 

Laible, Carlo, dan Raffaelli (dalam Laible, 2007) mendapati bahwa salah 

satu karakteristik dari individu dengan secure attachment adalah memiliki empati 

yang lebih baik serta menunjukkan tingkat perilaku agresif yang lebih rendah. 

Ketika individu memiliki secure attachment style, maka individu akan memiliki 

kecenderungan untuk membangun relasi yang baik dengan sesama, tidak hanya 

bergaul tetapi bisa memiliki relasi yang intim. Hal ini memungkinkan individu 

memunculkan empati kepada sesamanya. 

Melalui empati yang ditunjukkan individu, maka individu juga akan 

berkecenderungan untuk memiliki interaksi sosial yang lebih baik dan tingkat 

perilaku agresif yang dimilikinya rendah. De Waal (dalam Eisenberg & Di 

Giunta, 2011) menyatakan individu yang memiliki empati mampu memahami 

keadaan emosi individu lain yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi 

serta perilaku individu tersebut. Empati yang tinggi dapat ditunjukkan melalui 

perilaku prososial yang ditunjukkan individu, seperti menolong, berbagi, atau 
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perilaku-perilaku lain yang ditujukan untuk membuat individu lain merasa 

diuntungkan (Eisenberg & Di Giunta, 2011). Dengan kata lain, empati sebagai 

salah satu faktor dari rendahnya tingkat perilaku agresif, memberikan indikasi 

adanya kaitan dengan attachment pada individu, khususnya secure attachment 

style. 

Selain empati, Laible (2007) menyatakan bahwa karakteristik lain dari 

secure attachment style adalah mampu mengekspresikan hal-hal yang positif dan 

memiliki emotional awareness. Karakteristik-karakteristik inilah yang membuat 

individu dengan secure attachment style memiliki perilaku sosial yang baik dan 

memiliki tingkat agresivitas yang rendah. Umumnya karakter-karakter tersebut, 

seperti empati muncul pada masa remaja dan kemudian berkembang terus-

menerus hingga dewasa (Allemand, Steiger, & Fend, 2015). Hal ini menunjukkan 

pada saat usia dewasa muda pun seorang pria seharusnya sudah mampu 

memunculkan perilaku yang menunjukkan empati, didukung dengan 

meningkatnya kemampuan berempati dengan bertambahnya usia. Akan tetapi hal 

ini tidak sesuai dengan tingginya kasus agresivitas yang dimunculkan oleh pria, 

khususnya pria yang sudah berusia dewasa muda. Hal ini menjadi salah satu 

alasan mendasar peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh attachment style 

terhadap perilaku agresif. 

Tidak hanya empati yang terus mengalami perkembangan selama masa 

remaja hingga dewasa, namun menurut Sinnot (dalam Santrock, 2011), individu 

dewasa muda sudah memasuki tahap perkembangan postformal thought. Pada 

tahap ini individu sudah mampu memahami dan menentukan solusi terbaik untuk 

memecahkan masalah dengan cara yang realistis. Oleh karena kedua hal ini, yaitu 



 

 11 

perkembangan empati dan kognitif yang dapat dikatakan cukup matang, maka 

peneliti semakin melihat adanya ketidaksesuaian perilaku yang seharusnya 

dimunculkan oleh pria dewasa muda.  

Pada penelitian sebelumnya, Amani (2016) melakukan penelitian 

mengenai attachment style yang dimiliki antara ibu dan anak sebagai prediktor 

terhadap perilaku agresif yang dimunculkan anak. Hasil menunjukkan bahwa 

individu yang memiliki secure attachment style memiliki kecenderungan untuk 

mengurangi perilaku agresif pada saat dewasa. Penelitian lain dilakukan oleh 

Fournier, Brassard, dan Shaver (2011) menyatakan adanya keterkaitan antara 

attachment anxiety dengan perilaku agresif pada pria terhadap pasangannya. 

Sayangnya, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak memberikan fokus 

pada agresivitas yang dilakukan oleh anak-anak (Dallaire & Weinraub, 2007) dan 

remaja (Grych & Kinsfogel, 2010). Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh 

Fournier et al. (2011) berfokus pada agresi yang dilakukan pria terhadap 

pasangannya. 

Myers (2013) mengatakan bahwa perilaku agresif, seperti bullying 

dilakukan individu karena ingin menunjukkan kekuasaan atau dominansi. Peneliti 

mengasumsikan hal yang sama terjadi perilaku agresif secara umum. Dengan kata 

lain, perilaku agresif biasanya akan ditunjukkan kepada individu yang dianggap 

lebih lemah. Penelitian sebelumnya lebih banyak memberikan fokus pada 

agresivitas terhadap anak, pasangan dan remaja. Oleh karena itu, pada penelitian 

saat ini, peneliti ingin melihat ada tidaknya pengaruh yang diberikan jika perilaku 

agresif ditujukkan kepada individu secara umum dalam berbagai konteks sosial 

dari pria dewasa muda.  
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Untuk itu, peneliti menyadari bahwa penelitian ini perlu dilakukan lebih 

lanjut untuk melihat pengaruh attachment style terhadap perilaku agresif yang 

dilakukan oleh pria dewasa muda. Maraknya kasus yang berkaitan dengan 

perilaku agresif yang dilakukan pria berusia dewasa muda terhadap individu lain, 

terlepas dari gender dan usia, membuat peneliti melihat adanya kemungkinan 

attachment style menjadi salah satu faktor utama pria dewasa muda melakukan 

perilaku agresif.  

Secara khusus, penelitian ini memberikan fokus pada pria dengan usia 

dewasa muda. Individu dikatakan memasuki tahap dewasa muda pada saat 

usianya sekitar 20-40 tahun menurut Papalia dan Martorell (2014). Berdasarkan 

teori psikososial yang dikembangkan oleh Erik Erikson, pada usia dewasa muda 

individu sedang berada pada tahap krisis intimacy vs isolation (Papalia & 

Martorell, 2014). Pada tahap ini, individu yang telah berhasil melewati masa 

remaja dengan baik atau dengan kata lain individu telah memahami dirinya dan 

apa yang diinginkannya, memiliki kecenderungan untuk dapat membangun 

komitmen terhadap individu lain. Ketika tahap ini diselesaikan dengan baik, maka 

individu akan memiliki relasi yang mendalam dengan individu lain seperti 

berpacaran, menikah, dan memiliki keturunan (Papalia & Martorell, 2014). Tidak 

hanya kepada lawan jenis, individu juga akan membangun relasi pertemanan yang 

menjadi kebutuhan individu dalam hal dukungan sosial (Pica & Verno, 2012).  

Tahap ini merupakan tahap yang menekankan pentingnya relasi yang 

dibangun dengan individu lain dan hal ini dipengaruhi oleh attachment style yang 

dimiliki individu tersebut. Attachment style tertentu yang dimiliki individu, yang 

dalam penelitian ini adalah pria dewasa muda, akan menunjukkan relasi yang 
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dimilikinya, termasuk di dalamnya kecenderungan individu dalam memunculkan 

perilaku agresif. Perilaku agresif tersebut dapat terlihat baik dalam relasi 

pertemanan, maupun dalam membangun hubungan romantis. Peneliti melihat 

banyaknya kasus perilaku agresif yang dilakukan oleh pria dewasa muda, seperti 

yang dikatakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas 

Hukum Indonesia (dalam Putera, 2017) bahwa pelaku kejahatan berupa 

pemerasan, pengancaman, penganiayaan, maupun pembunuhan, yang merupakan 

beberapa contoh perilaku agresif, didominasi oleh pelaku laki-laki yang berusia 

25-34 tahun. Usia ini dikategorikan sebagai usia dewasa muda.  

Tidak hanya kejahatan yang didominasi oleh kaum usia dewasa muda, 

tetapi juga agresi yang nampak sederhana dan dianggap lumrah seperti 

menggunakan kata-kata kasar di media sosial. Pada tahun 2015, dari 80 juta 

pengguna Facebook di Indonesia, 44% di antaranya berusia 20-29 tahun dan 15% 

berusia 30-39 tahun (Badan Pusat Statistik, 2016c). Pada tahun yang sama, 

Arsyad (2015) mengatakan bahwa media sosial sudah menjadi tempat bagi 

seseorang untuk bebas berbicara, namun terkadang kebebasan tersebut membawa 

seseorang kepada hal negatif seperti cyber bullying sebagai bentuk kekerasan 

verbal. Dengan data tersebut, sangat besar kemungkinan terjadinya kekerasan 

verbal dilakukan oleh individu dengan usia berkisar antara 20-39 tahun. 

Melihat banyaknya kasus agresivitas yang mayoritas dilakukan oleh kaum 

pria dengan usia dewasa muda dan sedang berada pada tahap krisis intimacy vs 

isolation, peneliti melihat adanya kemungkinan attachment style yang dimiliki 

menjadi pengaruh dari respon perilaku pria dewasa muda dalam membangun 
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relasi. Dalam hal ini, respon yang dimunculkan adalah kecenderungan untuk 

berperilaku agresif.  

Pemilihan pria dewasa muda sebagai subyek dalam penelitian ini didasari 

oleh beberapa hal. Yang pertama, krisis yang akan dilewati individu dewasa muda 

adalah krisis yang berkaitan dengan membangun relasi dengan individu lain 

(Papalia & Martorell, 2014). Perilaku yang dimunculkan dalam pembentukan 

relasi akan dipengaruhi oleh tipe attachment style yang dimiliki individu tersebut. 

Kerangka di atas menjelaskan bahwa individu yang memiliki attachment style 

tertentu dapat memengaruhi munculnya perilaku-perilaku tertentu pula, yang pada 

penelitian ini akan berfokus pada perilaku agresif pada pria dewasa muda.  

Yang kedua, tingginya kasus perilaku agresif paling banyak dimunculkan 

oleh pria berusia dewasa muda seperti yang dinyatakan oleh Masyarakat 

Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Indonesia (dalam Putera, 

2017), menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dari tingginya 

kasus perilaku agresif tersebut, peneliti menyadari bahwa tingkat perilaku agresif 

yang dimunculkan oleh pria dewasa muda menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan empati dan kognitif yang umumnya dimiliki oleh pria 

dewasa muda. Dengan demikian, hal-hal ini menjadi pertimbangan bagi peneliti 

untuk menganalisis pengaruh attachment style terhadap perilaku agresif yang 

ditimbulkan oleh pria dewasa muda. 

1.2 Rumusan Permasalah 

 Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

pengaruh attachment style terhadap perilaku agresif pada pria dewasa muda?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh attachment style 

terhadap perilaku agresif pada pria dewasa muda. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangsih bagi penelitian 

selanjutnya terkait dengan attachment style, secara khusus yang dimiliki oleh 

individu dewasa muda. Selain itu, penelitian ini juga dapat berguna untuk 

menambah wawasan dalam dunia psikologi, khususnya bidang Psikologi Sosial 

dan Psikologi Perkembangan yang melihat pentingnya perkembangan individu 

sejak lahir hingga beranjak dewasa dan kaitannya dengan perilaku agresif yang 

dilakukan oleh individu dewasa muda, khususnya pria. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran kepada individu 

mengenai pengaruh attachment style terhadap perilaku agresif yang dapat 

dimunculkan oleh pria. Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama 

orang tua untuk dalam membangun relasi dengan anak-anak. Selain itu, penelitian 

ini juga dapat mendasari penelitian berikutnya yang berkaitan dengan attachment 

style dan perilaku agresif.  
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