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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara self-esteem terhadap agresi 
pada remaja dengan father-absence. Father-absence pada penelitian ini mengacu pada konteks 
ketiadaan peran ayah di Indonesia, yang diukur melalui frekuensi ketika keterlibatan ayah mulai turun 
yaitu 1-3 kali sebulan (Cheadle et al., 2010). Penelitian ini dilakukan pada 138 responden remaja 
dengan rentang usia 12-18 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner skala 
menggunakan skala Harga Diri milik Rosenberg (1965) yang sudah ditranslasi oleh Azwar (2018) 
serta skala Agresi milik Buss dan Perry (1992) yang sudah ditranslasi oleh Sharaswaty (2009). 
Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program 
statistik SPSS 22.0 for Windows. Dari hasil uji pengaruh dalam analisis penelitian ini diketahui nilai 
signifikansi sebesar 0,000, maka terdapat pengaruh signifikan antara self-esteem terhadap agresi pada 
remaja dengan father-absence. Besar pengaruh self-esteem terhadap agresi pada remaja father-absence 
diketahui sebesar 13%, dengan korelasi antar variabel bersifat negatif.  
 
Kata kunci: agresi,  father-absence, harga diri 
 
ABSTRACT 
This research aims to investigate the influence of self-esteem on aggression toward father- absence 
adolescents. Father-absence in this context reffers to the absence of father’s role in Indonesia, that 
measured by the frequent of decreasing father’s involvement, start from 1-3 times a month (Cheadle et 
al., 2010). This research was conducted to 138 adolescent respondents with range 12-18 years old. 
The data collected by sharing the questionnaire with Self-Esteem Scale  by Rosenberg (1965) that had 
been translated by Azwar (2018) also Aggression Scale by Buss and Perry (1992) that had been 
translated by Sharaswaty (2009). The data was analyzed by simple linear reggression technique,  
using SPSS 22.0 for Windows. This research shows that the significance value of self-esteem variable 
on aggression variable is 0,000, that means there is a significant influence of self-esteem on aggression 
toward father-absence adolescent. The influence itself reached 13% with negative correlation between 
the two variables. 
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P E N D A H U L U A N  

Ada banyak permasalahan yang termanifestasi ke dalam perilaku yang perlu menjadi 
perhatian dalam perkembangan anak dan remaja, salah satunya adalah agresi. Agresi secara umum 
dapat didefinisikan sebagai tindakan dari perilaku agresif (Concise Oxford English Dictionary,2002 
dalam Liu, 2004). Baron dan Richardson (1994) menyatakan bahwa agresi adalah tindakan menyakiti 
individu lain yang terdorong untuk menghindari sesuatu yang dapat membahayakan atau menyakiti 
(Benjamin Jr., 2016). Di sisi lain agresi dapat menjadi suatu tindakan yang tepat, misalnya guna 
melindungi diri (Ferris & Grisso, 1996 dalam Liu, 2004).  

Implementasi agresi dapat menjadi berbagai macam bentuk, diantaranya menurut Warbuton 
et al. (2015) adalah agresi fisik, agresi verbal, dan agresi relasi. Salah satu yang menjadi sorot 
perhatian di Indonesia saat ini adalah maraknya angka kekerasan. Agresi dalam hal ini menjadi 
destruktif karena diimplementasikan ke dalam beberapa bentuk kasus kekerasan dan kenakalan 
remaja. Setiap kekerasan pasti melibatkan agresivitas, namun agresi tidak selalu berbentuk kekerasan 
(Allen & Anderson, 2015 dalam Berlianti dkk., 2016). Beberapa kasus terkait agresi remaja di 
Indonesia tersebut antara lain menurut data UNICEF tahun 2016, Indonesia diperkirakan memiliki 
kasus kekerasan sesama remaja yang mencapai 50 persen (Iro, 2018), dan data dari Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kasus kekerasan oleh remaja berupa tawuran 
antar pelajar meningkat setiap tahunnya (Setyawan, 2014 dalam Berlianti dkk., 2016). 

Agresi yang dilakukan oleh remaja, tidak serta-merta timbul begitu saja. Terdapat beberapa 
faktor resiko yang menjadi potensi munculnya agresi pada remaja terhadap individu sebayanya, 
antara lain aspek individu, misalnya harga diri yang rendah menurut Martínez, Murgui, Musitu, & 
Monreal (2009), aspek keluarga, contohnya komunikasi yang negatif antara orangtua dengan saudara 
remaja menurut Marković (2015), serta aspek sekolah (Estévez, Jiménez, & Moreno, 2018).  Berkaitan 
dengan aspek keluarga tersebut, terdapat suatu penelitian mengenai salah satu permasalahan dalam 
keluarga yakni father-absence, yang ditemukan berkorelasi dengan agresi (Boothroyd & Cross, 2017). 
Father-absence, dikenal juga sebagai father-wound, fatherless,  father hunger, atau father-deficit 
merupakan suatu kondisi mengacu pada ketiadaan ayah dalam kehidupan anak. Definisi father-
absence sendiri sebenarnya rancu dan tidak memiliki batasan jelas yang diulas dalam berbagai 
penelitian (East et al., 2006). East et al. (2006) menyebutkan father-absence dapat berarti kondisi ayah 
biologis meninggal dunia, sedang ada dalam penahanan, tidak memiliki ayah karena cerai, komitmen 
kerja, dan lain sebagainya.  

Sebuah survei mengatakan Indonesia menjadi negara fatherless ketiga terbesar, seperti yang 
disebutkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu, Khofifah Indar Parawansa (Sakti, 2017). 
Fatherless atau father-absence disini tidak hanya berarti sekedar ketiadaan ayah secara fisik, akan 
tetapi ketidakhadiran peran dan figur ayah dalam kehidupan anak yang terjadi tidak hanya di 
Indonesia namun di seluruh penjuru dunia seperti yang diutarakan oleh psikolog National Hospital 
Surabaya, Cicilia Evi (Shintia, 2017). Selaras dengan hal tersebut, terdapat beberapa fakta yang 
menyebabkan hilangnya peran ayah di Indonesia yakni tingkat perceraian yang meningkat menjadi 
14% di tahun 2014, serta hukum tradisional pernikahan Indonesia tahun 1974 yang membagi posisi 
ayah hanya sebagai penyedia kebutuhan ekonomi, sementara ibu yang berperan untuk mengurus 
rumah dan merawat anak (van Bemmelen, 2015). Pembagian kaku akan tugas pria dan wanita ini yang 
juga kemudian membuat pria terbatas untuk memasuki ‘dunia’ wanita sehingga mungkin kebahagiaan 
pribadi yang dapat dimiliki seorang ayah dalam mengurus anak menjadi hilang, dikarenakan tugas 
wanita sebagai ibu adalah sepenuhnya untuk merawat anak, sementara ayah sebagai penyedia 
ekonomi saja (van Bemmelen, 2015). Hal lain yang membuat peran ayah yang tidak optimal adalah 
dikarenakan keragaman kategori ayah yang menimbulkan konflik tersendiri, salah satunya adalah 
ayah yang masih dalam usia remaja. BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa dari 700.000 
laki-laki yang menikah, 3,17% nya adalah ayah yang masih remaja, dimana mereka menjadi ayah 
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ketika masih sangat muda, masih sekolah, dan masih bergantung dengan orangtua mereka sendiri 
(van Bemmelen, 2015). Hal ini berdampak pada ketidaksiapan mereka dalam berperan sebagai ayah.   

Banyak faktor yang dimiliki oleh seseorang sehingga mendorong munculnya agresi, salah 
satunya adalah self-esteem atau harga diri. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa harga diri yang 
rendah akan menyebabkan agresi, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan di atas dari penelitian 
Martínez,Murgui, Musitu, & Monreal (2009) dalam faktor resiko agresi dari aspek individu (Estévez, 
Jiménez, & Moreno, 2018). Hal ini dikarenakan rasa takut, cemas, rendah diri pada individu dengan 
low self-esteem (Mruk, 2006), yang kemudian ditutupi dengan timbulnya agresi sebagai perlindungan 
diri. Studi lain justru menyebutkan sebaliknya, bahwa orang dengan harga diri tinggi akan mendorong 
munculnya agresi (Baumeister et al., 2000). Individu dengan high self-esteem memiliki ekspetasi untuk 
mengalahkan orang lain (Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000), dimana hal tersebut diperlukan 
dalam agresi, sementara individu dengan harga diri rendah  akan kurang percaya diri untuk sukses 
(Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000), sehingga kemungkinan keberanian untuk memunculkan 
agresi lebih sedikit. Tidak hanya itu, orang-orang dengan harga diri yang rendah cenderung 
menghindari resiko dan kerugian, sementara tindakan menyerang seseorang merupakan tindakan 
yang sungguh beresiko (Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000), dimana hal beresiko tersebut lebih 
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki high self-esteem. Hal tersebut juga didukung dengan 
perilaku-perilaku kekerasan yang dilakukan oleh grup pembunuh, pemerkosa, dan lain sebagainya 
justru memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu dengan harga diri yang 
lebih rendah (Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000). Baumeister, Bushman, & Campbell (2000) 
berpendapat justru orang-orang dengan harga diri tinggi yang tidak realistis lebih memiliki tendensi 
untuk melakukan agresi dibanding orang dengan harga diri rendah.  

Pada kasus remaja dengan father-absence, kebutuhan akan self-esteem yang seharusnya dapat 
dipenuhi dengan adanya keterlibatan ayah, justru tidak dapat tercukupi dengan maksimal. 
Berdasarkan penelitian dalam kultur Pakistan (yang dapat jadi juga merepresentasikan budaya Asia) 
,ada hubungan yang kuat antara gaya pengasuhan ayah dengan harga diri individu dibandingkan gaya 
pengasuhan ibu dengan harga diri seseorang (Hayee & Rizvi, 2017). Hal ini juga diikuti dengan hasil 
dari studi tersebut bahwa adanya korelasi yang tidak signifikan antara ibu dengan harga diri (Hayee & 
Rizvi, 2017). Keterlibatan ayah pada remaja father-absence akan menurun seiring dengan frekuensi 
bertemu tatap muka yang juga menurun. Rendahnya self-esteem pada remaja father-absence akan 
menimbulkan perasaan tidak aman, cemas, dan lain sebagainya (Mruk, 2006) sehingga akan 
memunculkan agresi sebagai bentuk perlindungan diri untuk menutupi perasaan-perasaan negatif 
tersebut.  

 
Father – Absence 

Father-absence merupakan sebuah istilah yang sebenarnya memiliki batasan kurang jelas 
mengenai orangtua yang absen atau terpisah dari anak-anaknya kadang-kadang (East et al., 2006). 
Istilah ini juga jarang didefinisikan dalam literatur (Barber and Eccles, 1992; Silverstein and Auerbach, 
1999; Spruijt et al., 2001 dalam East et al., 2006). Karena kurangnya kejelasan dalam definisi ini, maka 
father-absence dapat mencakup aspek sebagai berikut (Barber dan Eccles, 1992; Jensen et al., 1989; 
Phares, 1993; Silverstein dan Auerbach, 1999; Spruijt et al., 2001 dalam East et al., 2006):  

a. memiliki ayah namun tidak hadir dalam kehidupan seseorang, 
b. tidak memiliki ayah karena kematian,  
c. tidak memiliki ayah karena perceraian ataupun perselisihan keluarga,    
d. ketidakhadiran ayah karena komitmen kerja, 
e. ketidakhadiran ayah di tempat tinggal atau kediaman keluarga karena penahanan atau 

pelembagaan, 
f. ayah ada secara fisik, namun tidak hadir karena tidak tertarik atau pengabaian. 
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Penting untuk membedakan apakah seorang ayah absence karena komitmen kerja (misal ayah 
bekerja jauh dari rumah), dan father-absence terkait dengan kehancuran keluarga atau 
ketidakharmonisan/kekacauan pada orangtua (East et al., 2006). Ketidakhadiran peran ayah lebih 
lanjut diukur menggunakan frekuensi dimana keterlibatan ayah mulai menunjukkan penurunan. 
Istilah father-absence ini juga lebih diperjelas dengan arti kontak antara orangtua dan ayah non-
existent (absen), mingguan, bulanan, dan sebagainya (Phares, 1993 dalam East et al., 2006). Frekuensi 
dimulai adanya penurunan keterlibatan ayah dimulai sejak frekuensi bertatap muka antara ayah 
dengan anak maksimal 1-3 kali sebulan hingga tidak sama sekali. Cheadle et al. (2010) dalam studinya 
menyebutkan bahwa seorang ayah yang tidak tinggal bersama dengan anak menunjukkan penurunan 
keterlibatan perannya sebagai ayah dimulai dari frekuensi 1-3 kali sebulan sampai 7-11 kali dan 2-6 
kali setahun, dimana studi ini konsisten dengan studi yang sudah ada sebelumnya.  

 
Agresi 

Agresi mengacu pada perilaku yang mengarah kepada intensi seseorang untuk menyakiti 
orang lain yang menghindari bahaya  (Warbuton & Anderson, 2015). Bentuk-bentuk agresi dapat 
berupa physical aggression (memukul, menggigit, menendang, clubbing, menusuk, melempari), verbal 
aggression (menyauti, meneriaki, bersumpah, name calling) atau dengan menyakiti reputasi atau 
pertemanan orang lain lewat apa yang dikatakan secara verbal maupun digital (relational aggression) 
(Warbuton & Anderson, 2015).  

 
Self – Esteem 
 Self-esteem menurut Rosenberg (1979) adalah evaluasi mengenai positif-negatif diri, yang 
kemudian diperbaharui oleh Orth dan Robins (2013) sebagai evaluasi subjektif seseorang dalam 
melihat dirinya layak sebagai suatu individu (Manna & Falgares et al, 2016). Evaluasi ini kemudian 
dapat menentukan apakah seseorang memiliki low self-esteem atau high self-esteem.  

 
M E T O D E  

 Penelitian ini merupakan explanatory research yang bertujuan menjelaskan pengaruh self-
esteem terhadap agresi pada remaja dengan father-absence, dengan pendekatan kuantitatif. Variabel 
yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel X yaitu self-esteem dan variabel Y yakni agresi. 
Populasi penelitian ini merupakan remaja awal dan menengah usia 12-18 tahun berdasarkan kategori 
Monks  et al. (2002), yang memiliki frekuensi bertatap muka dengan ayah biologis maksimal 1-3 kali 
dalam sebulan hingga sudah tidak pernah bertemu sama sekali. Sampel diperoleh melalui teknik 
purposive sampling dengan metode non-probability yang didapat sebanyak 138 responden. 
Pengambilan data dilakukan dengan metode survei yakni menyebarkan kuesioner skala untuk 
mengukur self-esteem dan skala agresi. 
 Skala self-esteem diukur menggunakan RSES (Rosenberg Self-Esteem Scale) tahun 1965 yang 
kemudian diadaptasi oleh Azwar tahun 1979 (Azwar, 2018) dengan total 10 aitem disertai 5 pilihan 
skala Likert dan reliabilitas sebesar 0,818 dalam penelitian ini. Sementara itu, skala untuk mengukur 
agresi menggunakan Aggression Scale milik Buss & Perry (1992) yang sudah diadaptasi dalam 
penelitian milik Sharaswaty (2009) dengan total 29 aitem dan reliabilitas sebesar 0,880 dalam 
penelitian ini. Dimensi pada Aggression Scale, yakni agresi fisik, agresi verbal, kemarahan dan 
permusuhan (terkait juga dengan agresi relasi) menggambarkan jenis-jenis agresi seperti yang 
disebutkan oleh Warbuton & Anderson (2015). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier sederhana untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.  
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H A S I L  P E N E L I T I A N  
 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Alat Ukur 

Variabel N Mean Min. Maks. Range 
Standar 

Deviasi 

Self-

Esteem 

138 32,13 14 46 32 6,778 

Agresi 138 87,30 44 130 86 17,367 

 

 Sebanyak 138 responden dengan rata-rata self-esteem 32,13 dan rata-rata agresi 87,30 

merupakan responden usia 12-18 tahun dengan frekuensi tatap muka maksimal 1-3 kali 

sebulan hingga subjek dengan frekuensi sudah tidak pernah bertemu dengan ayah sama 

sekali. Dengan frekuensi yang mengindikasikan penurunan keterlibatan ayah tersebut, 

sebanyak 85 responden merupakan remaja dengan ayah yang absence karena adanya suatu 

gangguan dalam keluarga (family breakdown), sementara 53 responden lainnya dengan ayah 

yang absence karena adanya komitmen kerja.  

 Sebelum melaksanakan uji pengaruh, terlebih dahulu peneliti melakukan uji asumsi. 

Uji asumsi yang pertama ialah uji asumsi normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, dan 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, dan lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat 

dikatakan data berdistribusi normal. Selanjutnya dari hasil uji asumsi kedua, yakni uji 

linearitas, didapati nilai signifikansi dari kolom linearity sebesar 0,000, dan lebih kecil dari 

nilai 0,05 sehingga menandakan adanya hubungan hubungan linear antara variabel bebas 

(self-esteem) dengan variabel terikat (agresi). Data linear ini kemudian dilakukan uji 

homoskedasitas, dimana dalam studi ini peneliti menggunakan Levene test agar hasil uji 

homoskedasitas lebih akurat. Dasar pengambilan keputusan dalam Levene test adalah data 

homogen ketika nilai signifikansi di atas 0,05 (Pallant, 2011), dan nilai signifikansi 

homoskedasitas dalam penelitian ini adalah 0,169 atau di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan 

data homogen.  
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Tabel 2. Uji Hasil Korelasi 

  Harga Diri Agresi 

Self-Esteem 

Pearson 

Correlation 
1 -0,361 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 138 138 

Agresi 

Pearson 

Correlation 
-0,361 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 138 138 

 

 Uji asumsi terakhir sebelum dilaksanakan uji pengaruh adalah uji korelasi. Nilai 

signifikansi pada tabel di atas menunjukkan skor 0,000 yang berarti nilai berarti nilai Sig. < 

0,05, maka Ho ditolak. Kesimpulan dalam uji korelasi ini adalah harga diri memiliki hubungan 

yang signifikan dengan agresi. Nilai negatif pada Pearson Correlation menandakan adanya 

hubungan negatif, itu berarti semakin rendah self-esteem maka akan semakin tinggi agresi. 

Begitu pula sebaliknya jika self-esteem tinggi maka agresi akan semakin rendah pada remaja 

dengan father-absence.  

 
Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 117,040 6,727  17,938 0,000 

 SE -0,925 0,205 -0,361 -4,517 0,000 

 

 Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai di bawah 0,05 atau Ho 

ditolak. Ini menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara self-esteem 

terhadap agresi pada remaja dengan father-absence. 
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Tabel 4. Tabel R Square 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

1 0,361 0,130 0,124 16,255 

 

Tabel 4 menunjukkan nilai R yang menjelaskan seberapa banyak variasi pada variabel 

dependen (dalam penelitian ini,agresi) dapat dijelaskan oleh model tabel tersebut (Pallant, 

2011). Hasil R penelitian ini adalah 0,361, itu artinya sebesar 36,1% variabel self-esteem dapat 

dijelaskan dengan variabel agresi. 

R Square dapat disebut sebagai koefisien determinasi (Sujarweni, 2014). Hasil R square 

pada tabel di atas adalah 0,130, yang menandakan bahwa agresi dipengaruhi oleh harga diri 

sebesar 13 persen. Sementara itu, 87% lainnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi agresi 

pada remaja father-absence yang tidak diteliti dalam studi penelitian ini.  

Dari tabel 3 juga dapat dilihat bahwa, nilai a (nilai constant pada B) adalah 117,040 dan 

nilai b (nilai variabel independen pada B) sebesar -0,925, sehingga didapat persamaan regresi 

untuk penelitian ini adalah :  

Y=117,040-0,925X+e 

 Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai self-esteem naik satu satuan, maka 

nilai agresi akan turun sebesar -0,925. Nilai (-) pada bX menunjukkan adanya pengaruh 

negatif antara self-esteem terhadap agresi. Hal ini selaras dengan uji korelasi sebelumnya, 

yang dilaporkan terdapat hubungan negatif antara self-esteem terhadap agresi. 

 
D I S K U S I  

Remaja dengan father-absence yang memunculkan agresi, salah-satunya benar 

dipengaruhi oleh self-esteem. Hal ini juga menjawab dan mengklarifikasi pandangan mengenai 

apakah self-esteem tinggi atau rendah yang berkorelasi dengan agresi, khususnya individu 

dengan latar belakang father-absence. Penelitian menyebutkan bahwa self-esteem yang tinggi 

memiliki hubungan dengan keberadaan ayah yang suportif (Bastaits, Ponnet, & Mortelmans, 

2012). Pada konteks remaja father-absence, kebutuhan akan pemenuhan self-esteem yang 

seharusnya didukung oleh ayah yang suportif tidak tersedia, sehingga menyebabkan self-

esteem tersebut rendah dan menimbulkan agresi, sebagai wujud perlindungan diri. Studi 
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tersebut selaras dengan hasil uji kolerasi dalam penelitian ini, bahwa semakin rendah self-

esteem remaja dengan father-absence, maka akan semakin tinggi agresi yang ditimbulkan, 

begitu pula sebaliknya. Namun demikian, self-esteem hanya berperan 13% dalam 

memengaruhi munculnya agresi pada remaja father-absence. Ada 87% faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini, yang berperan pada timbulnya agresi pada remaja father-absence, 

khususnya dalam penelitian ini remaja usia awal dan menengah.  

 Pada masa usia remaja awal dan menengah, pertemanan yang dimiliki seusia mereka 

menjadi berbeda dengan ketika masa kanak-kanak. Ketika pertemanan di masa kanak-kanak 

fokus pada aktivitas bermain, maka di masa remaja pertemanan mulai menggantikan 

orangtua sebagai orang kepercayaan dan juga sebagai seorang yang menghabiskan waktu 

luang bersama (Fraley & Davis, 1997; Hartup & Stevens, 1997 dalam Wrzus et al., 2017). Ini 

berarti peranan teman dalam usia perkembangan mereka memiliki porsi lebih besar daripada 

orangtua, yang menandakan dapat jadi agresi yang timbul pada remaja, dalam hal ini remaja 

father-absence, dikarenakan adanya faktor teman. Faktor ini pula yang dinyatakan dalam 

model perilaku agresif milik Cierpka, yakni teman sebaya sebagai salah satu faktor sosial 

timbulnya agresi (Schick & Cierpka, 2016).  

Teman, utamanya teman sekelas menjadi subjek yang berperan penting dalam 

kehidupan remaja, seiring dengan interaksi remaja dengan teman sekelas yang bertambah  

(Newcomb & Bagwell, 1995 dalam Shin, 2017). Remaja akan mengamati perilaku dan suara 

akan pemikiran sebayanya, yang akan memperkenalkan suatu  perilaku dan pandangan baru 

beserta konsekuensinya bagi remaja tersebut (Shin, 2017). Observasi akan sebaya ini juga 

menjadi faktor penting bagi agresi remaja tersebut. Ketika remaja melakukan agresi fisik dan 

direspon secara negatif oleh temannya, maka agresi tersebut akan berkurang 

kemungkinannya untuk dimunculkan kembali (Shin, 2017). Begitu pula sebaliknya ketika 

agresi tersebut mendapat tanggapan positif dari teman, maka kemungkinan agresi dapat 

muncul kembali (Brechwald & Prinstein, 2011 dalam Shin, 2017). Hal selaras disebutkan oleh 

Wakoli et al. (2016) bahwa ketika remaja menjalin hubungan yang dekat dengan orang-orang 

yang menampilkan perilaku agresif maka mereka juga akan cenderung menampilkan perilaku 

agresif.  
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Status sosial menjadi sesuatu yang penting di masa remaja, dan social preference atau 

yang lebih dikenal dengan penerimaan juga menjadi salah satu indikatornya. Ketika seorang 

remaja semakin disukai dan diterima oleh lingkungannya, maka dia akan semakin prososial, 

koperatif, dan berkurangnya agresi serta antisosial mereka (contoh, Parkhurst dan Hopmeyer, 

1998 dalam Shin, 2017). Penerimaan dari teman sebaya menjadi lebih penting bagi anak 

dibandingkan penerimaan dari orangtua, demikian pula opini dari teman sebaya yang 

menjadi lebih penting daripada opini orangtua (Wakoli et al., 2016), agar anak mendapatkan 

kebutuhan akan penerimaan dari teman sebaya.  Selain daripada teman, ada faktor-faktor lain 

yang memengaruhi agresi, contohnya dalam model faktor resiko perilaku agresif milik 

Cierpka, yakni faktor bio, faktor psiko, dan juga faktor sosial selain teman sebaya yakni orang 

tua (Schick & Cierpka, 2016). 

Agresi dapat timbul karena self-esteem (Schick & Cierpka, 2016), dimana self-esteem 

termanifestasi dari aktivitas emosi dan kognitif (Scheff & Jr.Fearon, 2004). Orangtua, 

khususnya ayah menjadi salah satu yang berperan dalam pembentukan self-esteem, misalnya 

melalui dukungan suportif (Mruk, 2006). Father-absence, juga didukung oleh berbagai fakta 

penelitian dari sisi anak yang tidak merasakan kehadiran  suportif seorang ayah. Banyak anak 

yang merasa bingung, tidak jelas, dan ‘haus’ akan kelekatan, kehadiran, dan gaya hidup 

dengan nilai-nilai baik yang dapat diwariskan dari ayah (Freeks & Lotter 2011; Freeks 2011; 

Freeks 2007; Algera & Sink 2002; Carr 2000 dalam Freeks, 2017). Dampak tersebut kemudian 

menyebabkan rendahnya self-esteem pada remaja. 

Rendahnya self-esteem pada seseorang, membuat ia diliputi sikap was-was, 

menghindari konflik, perasaan tidak aman, cemas dan sebagainya (Mruk, 2006). Perasaan-

perasaan ini yang kemudian ditutupi sebagai defense atau perlindungan diri seseorang, salah 

satunya dengan cara agresi. Hal ini pula yang dijelaskan oleh Ostrowsky (2009) bahwa 

seseorang dengan low self-esteem memunculkan agresi pada orang lain sebagai bentuk 

perlindungan diri terhadap perasaan kekurangan, rendah diri, juga malu (Shaheen & Jahan, 

2014). Perasaan-perasaan pada individu dengan low self-esteem tersebut muncul salah 

satunya karena kurangnya keterlibatan atau dukungan suportif dari seorang ayah seperti 

yang sudah dipaparkan sebelumnya. 
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S I M P U L A N  
Penelitian ini membahas father-absence berdasarkan frekuensi bertatap muka antara 

ayah biologis dengan anak, yang mengindikasikan keterlibatan ayah mulai menurun. 

Menurunnya keterlibatan ayah ini tidak selalu berkonotasi negatif dikarenakan ayah, namun 

dapat jadi ada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan ayah jauh dari anak sehingga 

frekuensi untuk bertatap muka kurang. Frekuensi tatap muka antara ayah dengan anak yang 

berkurang tersebut memang mengurangi keterlibatan ayah, namun tidak serta merta selalu 

membuat peran ayah langsung hilang, karena dapat jadi ikatan keterlibatan emosional antara 

ayah dengan anak masih terjaga. Hilangnya peran dan keterlibatan ayah yang diukur secara 

psikologis tidak dibahas disini, namun hanya digunakan sebagai data demografis saja. 

Pengukuran father-absence perlu diukur juga secara kualitatif, tidak hanya diukur secara 

kuantitatif menggunakan waktu. Anak yang memiliki frekuensi bertatap muka cukup dengan 

ayah, dapat jadi tidak merasakan kehadiran dan keterlibatan ayah dalam dirinya.  

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara self-esteem terhadap agresi pada remaja father-

absence. Pengaruh self-esteem memberikan kontribusi sebesar 13% terhadap timbulnya 

agresi pada remaja father-absence, sementara 87% lainnya adalah faktor agresi lainnya. 

Pengaruh ini didasari hubungan negatif antara harga diri dengan agresi pada remaja father-

absence. Peneliti selanjutnya diharapkan menggali lebih dalam apakah ada latar belakang 

father-absence pada kasus remaja yang melakukan agresi, khususnya menggali father-absence 

secara kualitas. Hal ini terkait juga dengan batasan masalah yang lebih jelas pada father-

absence, apakah absence diukur secara fisik atau psikologis. Terkait juga dengan hubungan 

antara self-esteem dan agresi yang memiliki dua arah, maka untuk penelitian mengenai self-

esteem dan father-absence selanjutnya disarankan dibatasi hanya untuk individu dengan self-

esteem yang rendah. Mencari sebaran sampel yang lebih luas juga dibutuhkan guna keperluan 

studi selanjutnya untuk mengurangi kesalahan generalisasi.  
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