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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Permasalahan 

1. Latar Belakang Masalah 

Januari 2020 belahan dunia sudah panik dengan Covid-19, di Indonesia 

baru mengumumkan kasus pertamanya pada 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo 

sendiri yang langsung mengumumkan dari istana (Tuti et dkk., 2020). Berbagai 

cara pun dilakukan mulai dari dibuatnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut 

perkumpulan atau kegiatan dengan banyak orang, misalnya penerapan “social 

distancing” dengan membatasi kunjungan ketempat ramai dan melakukan kontak 

langsung dengan orang lain. Salah satu metode yang digunakan untuk 

menerapkan social distancing tersebut adalah dengan bekerja dari rumah atau 

“Work Form Home” (WFH). Kebijakan ini disambut dengan berbagai reaksi. 

Sebagian masyarakat menyambut dengan positif dan sebagian masyarakat yang 

meragukan apakah WFH bisa diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan karena 

kurang siapnya masyarakat dalam menghadpai WFH.  

Kurang siapnya masyarakat adanya WFH juga berimbas kepada orang tua 

yang juga belum siap adanya WFH sampai terjadinya agaresivitas kepada anak-

anak sampai remaja, karena anak anak melakukan pembelajaran di rumah selama 

adanya pandemic covid 19. Kasus tersebut cukup lumayan banyak. Data dari 

Wahana Visi Indonesia tentang studi penilaian cepat dampak covid-19 dan 

pengaruhnya terhadap anak indonesia menyebut, sebanyak 33,8 persen anak 

mengalami kekerasan verbal oleh orangtuanya selama berada di rumah. Perilaku 

yang temasuk kekerasan verbal ke anak antara lain meningkatnya volume suara 

berupa teriakan, bentakan, atau mengamuk. Selain itu, mengancam anak, 

mengkritik, mengejek, dan juga menimpakan setiap kesalahan pada anak, juga 

termasuk dalam perilaku ini (sumber: lifestyle.kompas.com 23 Agustus 2020). 

Menurut kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Reza Indragiri 

mengatakan bahwa keterbatasan gerak selama masa pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB) membuat masyarakat banyak yang tak bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Rasa frustasi itulah yang bisa memicu seseorang untuk melakukan 

tindak kekerasan dan kejahatan dimasa pandemic covid 19 (Sumber: 

cnnindonesia, 25 April 2020). Masyarakat juga mengalami kendala pada fasilitas 

penunjang seperti jaringan internet dan kepemilikan gadget. Kebijakan WFH 

yang sudah di berlakukan sejak maraknya wabah Covid-19 membuat banyak 

masyarakat terkena dampaknya, tidak semua masyarakat siap dengan keadaan 

WFH. Sebanyak 48,6% masyarakat tabunganya terkuras dimasa pandemi ini dan 
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sebanyak 67,6% masyarakat penghasilannya menurun (Sumber: 

cnnindonesia.com 27 Oktober 2020). 

Perekonomian masyarakat terancam, terutama bagi pekerjaan di bidang 

transportasi online yang pengahasilan mitra ojek online menurun hingga 80%. 

Sebelum terjadinya pandemi, pengemudi sangat mengandalkan dari order 

pengantaran penumpang, dengan adanya kebijakan WFH maka penghasilannya 

pun menurun derastis, karena berkurangnya orang yang bekerja di kantor serta 

siswa-siswi sekolah dan mahasiswa yang saat ini melakukan pembelajaran online 

dari rumah. Kebijakan pemerintah pada awal pandemi layanan order penumpang 

tidak di perbolehkan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim nomor 18 tahun 

2020 tentang pedoman psbb dalam penanganan covid-19 di daerah Surabaya raya 

dan peraturan Wali kota (Perwali) nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman psbb 

dalam penanganan covid-19 di kota Surabaya (Sumber : surabaya.kompas.com 

27 April 2020). 

Kondisi sekarang adanya pandemic covid 19 membuat para pengemudi 

mengandalkan penghasilan utamanya dari transportasi online hanya dari 

pengantaran barang ataupun aplikasi pembelian makanan, sedangkan biaya antar 

barang maupun makanan itu sendiri tidak begitu besar dibandingkan jasa 

pengantaran penumpang. Sehingga perekonomian para pengemudi ojek online ini 

sangat menurun (Sumber: Katadata.co.id 30 Maret 2020). Setelah beberapa bulan 

para pengemudi ojek online sudah di bolehkan untuk mengangkut orang tetapi 

sesuai aturan pemerintah, meskipun sudah diperbolehkanya mengangkut orang 

order tetap sepi banyak orang yang masih takut. Kondisi di masa pandemi juga 

membuat banyak orang diuji kesabarannya. Tak sedikit masyarakat yang mudah 

tersulut emosi dan cepat marah. Seperti kondisi yang terjadi di Sumatera Selatan 

yaitu pengemudi ojek online baku hantam dengan ketua RT pada saat pembagian 

sembako (Sumber: gridmotor.motorplus-online.com).  

Pekerjaan menjadi pengemudi ojek online merupakan pekerjaan yang 

menjanjikan. Banyak yang sudah tersedia di aplikasi seperti bike untuk 

mengangkut customer, food membelikan makanan untuk customer, express atau 

send. Pengemudi mengantarkan barang customer ke tujuan yang sudah di 

tentukan, ada juga grabmart juga gomart jadi pengemudi membelikan pesanan 

yang sudah di pilih oleh customer di aplikasi. Pada tahun 2019 tarif ojek online 

dikisaran masih 4000 jarak di bawah 4km dengan tambahan insentif yang 

lumayan bagi para pengemudi ojek online. Tetapi dengan berjalannya waktu para 

pengemudi ojek online meminta untuk adanya penyesuaian tarif dengan cara 

menggelar aksi demo di kantor aplikator gojek dan grab (Sumber : Detiknews 19 
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Maret 2019). Setelah adanya aksi dari pengemudi akhirnya tarif pun dinaikan dan 

pengemudi merasa lega tidak adanya penurunan tarif samapai di masa sekarang.  

Pendapatan ojek online dimasa sebelum pandemi cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari hari bahkan bisa disisihakan sebagian penghasilan yang didapat 

untuk ditabung. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan harian dari ongkos kirim 

dan insentif yang diberikan kepada pengemudi ojek online oleh pihak aplikator. 

Pada masa pandemi ini insentif yang diberikan oleh pihak aplikator menurun 

menjadi sangat sedikit. Jika sebelum pandemi insentif yang diberikan 150 – 200 

ribu setiap hari tetapi harus memenuhi target yaitu 350 berlian, tetapi setelah 

adanya pandemi per-1 berlian hanya di beri 100 rupiah dan harus mengumpulkan 

minimum 15 berlian baru untuk insentif bisa di cairkan. Tetapi pada bulan ini 

insentif dirubah lagi dari pihak aplikator mulai jam 08.00 pagi sampai jam 20.00 

untuk mendapatkan insentif pengemudi ojek online harus mendapatkan minimum 

11 order. Dari pihak aplikator akan menambahkan insentif menggenapkannya 

menjadi 130.000 apabila yang di hasilkan pengemudi ojek online di bawah 

130.000. 

Menurunnya penghasilan pengemudi ojek online membuat para 

pengemudi ini merasa frustasi. Sehingga mulai tampak perilaku emosi seperti 

marah, kecewa, kesal. Menurut Berkowitz (dalam Budiani, Psi, & Psi, 2017) 

emosi itu sendiri baru timbul jika frustasi dinilai mempunyai alternatif perilaku 

lain dari pada perilaku yang menimbulkan frustasi yaitu emosi. Masih dalam 

Budiani (2017) Myers menyebutkan bahwa bentuk reaksi yang terjadi akibat 

frustasi dan emosi yaitu suatu perilaku baik fisik maupun verbal yang diniatkan 

untuk melukai objek yang menjadi sasaran kemarahan di sebut Agresi. Rasa 

frustasi akan membuat pengemudi ojek online stress dan berdampak pada 

keselamatan pengemudi ojek online saat berada di jalan raya. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh FA Pertiwi (2020) bahwa pengemudi yang memiliki tingkat stress 

yang tinggi cenderung melakukan aggressive driving. 

Perilaku para pengemudi ojek online tampak pada saat pengemudi ojek 

online ini tidak mendapatkan order. Para pengemudi ojek online banyak yang 

melakukan agresi verbal seperti bicara kasar, jorok dan mengumpat kepada teman 

sesama pengemudi ojek online. Sering terjadi adanya rasa iri kepada sesama 

pengemudi ojek online apabila salah satu pengemudi mendapatkan order dan 

pengemudi yang tidak mendapatkan order pada akhirnya marah-marah kepada 

temannya. Permasalahan saat pandemi pada pengemudi ojek online yang 

menuntut supaya aplikator mendengarkan suara para pengemudi agar insentif 

dikembalikan meminta potongan komisi 20% di hilangkan, tetapi ternyata tidak 

ada yang menemui para driver dari pihak apilkator pada akhirnya kantor aplikator 
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pun disegel oleh para pengemudi ojek online (Sumber: Portalsurabaya, 15 

September 2020). Kondisi pengemudi ojek online memperlihatkan ciri-ciri yang 

sama dengan perilaku agresif yang disampaikan oleh online Berkowitz 

mengartikan agresi sebagai segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

menyakiti orang lain secara fisik maupun mental (verbal). 

Buss and Perry (1992) mengatakan bahwa agresi adalah keinginan untuk 

menyakiti orang lain, mengekspresikan perasaan sifat negatifnya seperti 

permusuhan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Buss and Perry juga 

mengatakan bahwa ada empat aspek pada agresi, yaitu agresi fisik, agresi verbal, 

kemarahan (anger), dan kebencian (hostility) ( Dalam M. Nawa, 2019). Dampak 

dari adanya agresivitas pada pengemudi ojek online yang mereka lakukan yaitu 

berbicara kotor, kasar merasa marah atau kesal apabila tidak mendapatkan 

orderan dapat merugikan pengemudi ojek online itu sendiri. Membuat pengemudi 

ojek online dihindari sesama teman ojek online karena sering marah-marah 

sendiri, juga bisa sampai terjadinya aksi perkelahian antara pengemudi ojek lain 

atapun orang yang di sekitarnya yang merasa tidak terima di atas perilaku 

pengemudi ojek online yang melakukan agresivitas . 

Menurut Sarwono & Meinarno (dalam Dini & Indrijati, 2014) ada juga 

beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya agresivitas, yaitu, faktor 

kultural, faktor gender, faktor sumber daya, faktor personal, faktor media massa, 

faktor situasional dan, faktor sosial. Archer (Dalam Naomi Soetikno, 2018) 

menjelaskan bahwa perilaku agresi terbentuk salah satunya adalah hasil dari 

pengaruh lingkungan sosial, seperti teman sebaya dan orang tua atau keluarga. 

Menurut Setiadi (2008), dukungan keluarga merupakan penerimaan keluarga 

terhadap anggotanya yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan (Mirza, 2017). 

Dengan terjadinya agresivitas yang dilakukan pengemudi ojek online, peran dari 

dukungan keluarga sangat diperlukan untuk mengurangi perilaku agresivitas pada 

pengemudi ojek online.  

Hasil penelitian Russo, Shteigman, & Carmeli (2015) menunjukkan 

bahwa dukungan keluarga dapat membantu individu untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan menghasilkan energi positif di tempat kerja. Adanya dukungan 

positif dari keluarga dapat mengurangi rasa marah kecewa kesal pada pengemudi 

ojek online. Dukungan keluarga juga dapat menurunkan tingkat stress yang 

dialami oleh pengemudi ojek online, sehingga pengemudi ojek online dapat 

menurunkan perilaku agresivitasnya. Menurut Johnson dan Johnson (1991) ada 

empat manfaat dukungan social, yaitu dukungan sosial dihubungkan dengan 

pekerjaan yang akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan 
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psikologi, dan penyesuaian diri dengan memberikan rasaa memiliki, memperjelas 

identitas diri, menambah harga diri, dan mengurangi stress. 

Dukungan keluarga terkait erat dengan lingkungan keluarga, karena 

melalui lingkungan keluarga seseorang bisa mendapat berbagai dukungan serta 

merasakan adanya kenyamanan secara fisik maupun psikologis dari keluarga serta 

orang-orang di sekitarnya. Membuat dirinya merasa diperhatikan, dihargai dan 

dicintai dan menjadi bagian dalam kelompok. Dukungan sosial keluarga dapat 

dimaknai sebagai perilaku yang membantu orang-orang yang sedang menjalani 

situasi kehidupan yang penuh stres untuk mengatasi secara efektif dengan 

masalah yang pengemudi hadapi. Jika pengemudi ojek online sedang memiliki 

masalah baik tentang order, tentang temannya, ataupun penyebab lain maka 

dukungan dari keluarga akan sangat penting untuk memberikan kepercayaan pada 

pengemudi ojek online supaya tetap semangat dan untuk menurunkan agresivitas. 

Dukungan keluarga yaitu tindakan, sikap dan penerimaan keluarga 

terhadap anggotanya dengan tidak menuntut banyak hal kepada anggota keluarga 

yang bekerja seperti pengemudi ojek online yang keadaan sekarang order sepi 

karena adanya pandemi. Pada hakekatnya keluarga diharapkan mampu berfungsi 

untuk mewujudkan proses timbal balik rasa cinta dan kasih sayang antara anggota 

keluarga, antar kerabat, serta antar generasi yang merupakan dasar keluarga yang 

harmonis menurut Soetjiningsih (2004). Soetjiningsih juga berpendapat bahwa 

hubungan kasih sayang dalam keluarga merupakan suatu rumah tangga yang 

bahagia. Dalam kehidupan yang diwarnai oleh rasa kasih sayang maka semua 

anggota keluarga dituntut agar memiliki tanggung jawab, pengorbanan, saling 

tolong menolong, saling jujur, saling mempercayai, saling membina pengertian 

dan damai dalam rumah tangga (Achmad Rifa’I 2018,). 

Smet (Panjaitan,2018) menyatakan bahwa setiap bentuk dukungan sosial 

keluarga mempunyai ciri-ciri seperti informatif yakni bantuan informasi yang 

disediakan agar dapat digunakan oleh seseorang dalam menanggulangi persoalan 

persoalan yang dihadapi, ide-ide atau informasi lainnya yang dibutuhkan dan 

informasi ini dapat disampaikan kepada orang lain yang mungkin menghadapi 

persoalan yang sama. Perhatian emosional, setiap orang pasti membutuhkan 

bantuan afeksi dari orang lain. Dukungan ini berupa dukungan simpatik dan 

empati, cinta, kepercayaan dan penghargaan. Dengan demikian, seseorang yang 

menghadapi persoalan merasa dirinya atau tidak menanggung beban sendiri tetapi 

masih ada orang lain yang memperhatikan, mau mendengar segala keluhnya, 

bersimpati dan empati terhadap persoalan yang dihadapinya, bahkan mau 

membantu memecahkan masalah. 
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Bantuan instrumental, bantuan seperti ini bertujuan untuk mempermudah 

seseorang melakukan aktivitasnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang 

dihadapinya atau menolong secara langsung kesulitan yang dihadapi, misalnya 

dengan menyediakan peralatan lengkap dan memadai. Bantuan penilaian, yaitu 

suatu bentuk penghargaan yang diberikan seseorang kepada pihak lain 

berdasarkan kondisi sebenarnya penderita. Penilaian ini bisa positif dan negatif 

yang mana pengaruhnya sangat berarti bagi seseorang. Berkaitan dengan 

dukungan sosial keluarga maka penilaian yang sangat membantu adalah penilaian 

yang positif (Panjaitan et al., 2018).  

Cobb dan Jones (dalam Niven, 2012) menambahkan bahwa dukungan 

dari sanak keluarga dan teman merupakan bagian dari dukungan sosial yang tidak 

dapat dipisahkan karena dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk 

menyemangati para anggota keluarganya yang termasuk pengemudi ojek online 

supaya tetap semangat untuk mendapatkan order. Dalam penelitian sebelumnya 

menunjukan bahwa semakin tinggi dukungan yang di berikan kepada pengemudi 

ojek online, maka agresivitas pada pengemudi ojek online akan semakin rendah. 

Sebaliknya, semakin rendah dukungan keluarga yang diberikan oleh keluarga 

kepada pengemudi ojek online, maka akan semakin tinggi pula agresivitas pada 

pengemudi ojek online (Daniel, 2020) 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti lebih dalam 

terkait hubungan antara dukungan keluarga dengan agresivitas pada ojek online 

dimasa pandemi, sehingga diketahui secara jelas hubungan keduanya. 

 

2. Rumusan Masalah 

Agresivitas muncul karena menurunnya penghasilan pengemudi ojek 

online membuat para pengemudi ini merasa frustasi. Sehingga mulai tampak 

perilaku emosi seperti marah, kecewa, kesal karena tak kunjung mendapatkan 

orderan. Dengan terjadinya agresivitas yang dilakukan pengemudi ojek online, 

peran dari dukungan keluarga sangat diperlukan untuk mengurangi perilaku 

agresivitas pada pengemudi ojek online karena dukungan keluarga dapat 

membantu individu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan energi 

positif di tempat kerja.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan suatu 

permasalahan yaitu : “Apakah Ada Hubungan Antara Dukungan Keluarga 

Dengan Agresivitas Pengemudi Ojek Online Pada Masa Pandemi di Surabaya”. 

 



7 

 

 
 

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan 

keluarga dengan agresivitas pengemudi ojek online dimasa pandemi. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi dan pengetahuan 

mengenai hubungan dukungan keluarga dengan agresivitas pengemudi ojek 

online dimasa pandemi. Serta sebagai bahan acuan dan referensi pada 

penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang dan memberikan 

sumbangsih pada psikologi sosial. 

 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pengemudi Ojek Online 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengemudi ojek 

online untuk tidak melakukan perilaku agresivitas. Hal ini nantinya akan 

memberikan keuntungan baik untuk para pengemudi ojek online. 

2) Bagi Keluarga Ojek Online 

Hasil penelitihan ini diharapakan untuk keluarga pengemudi ojek online 

bisa untuk menerima keluh kesah dari keluarga yang menjadi ojek online, 

memberikan perhatian kasih sayang yang lebih. 

 

3) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi 

pemerintah untuk lebih membantu para pengemudi ojek online, dengan 

membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi untuk masyarakat juga 

pengemudi ojek online. 

4) Bagi Pihak Aplikator 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak 

kantor gojek maupun grab untuk lebih memperhatikan masalah ongkos 

kirim, bonus, dan juga lebih mensejahterakan mitra gojek ataupun grab. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah mengenai hubungan 

Dukungan keluarga dengan Agresivitas Pengemudi Ojek Online. Penelitian mengenai 

Agresivitas dan Dukungan Keluarga telah cukup banyak diteliti pada penelitian-

penelitian sebelumnya, seperti: 
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1. Penelitian yang dilakukan Yadinda Annisavitry dan Meita Santi Budiani, S.Psi., 

M.Psi (2017) dengan judul “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan 

Agresivitas Pada Remaja”. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 jumlah 

sampel 269 orang remaja sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan koefisien 

korelasi negatif, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif pada kedua 

variabel yaitu kematangan emosi dengan agresivitas. 

2. Penelitian yang dilakukan Siti Muslimah dan Anggun Resdasari Prasetyo (2020) 

berjudul “Hubungan Antara Konformitas Dan Agresivitas Pada Suporter Psis 

Semarang” Penelitian ini dilakukan pada suporter Panser Biru PSIS Semarang 

dengan jumlah sampel 80 suporter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara konformitas dengan agresivitas 

pada suporter PSIS Semarang. 

3. Penelitian yang dilakukan Badrun Susantyo (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor 

Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja Dipermukiman Kumuh Di Kota 

Bandung”. Penelitian ini dilakukan pada remaja dari tiga kelurahan dengan level 

kekumuhan yang berbeda, jumlah sampel 31. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor 

yang diduga mempengaruhi perilaku agresif remaja juga terbukti signifkan 

berpengaruh terhadap perilaku agresif remaja, kecuali faktor rekan sebaya. 

4. Penelitian yang dilakukan Vinny Tashpiatul Farah, Dwi Nur Rachmah, dan 

Marina Dwi Mayangsari (2018) yang berjudul“Pengaruh Kesepian Terhadap 

Perilaku Agresif Pada Remaja Laki-Laki Yang Tinggal Di Panti Asuhan X”. 

penelitian ini dilakukan pada remaja laki-laki yang tinggal di panti asuhan X, 

jumlah sampel 30 orang. Hasil penelitian bahwa kesepian 

berpengaruh terhadap perilaku agresif pada remaja lakilaki yang tinggal di panti 

asuhan x 

5. Penelitian yang dilakukan Astrid Selfana Gumay (2016) yang berjudul “Pengaruh 

Tayangan Dalam Film The Raid 2 Terhadap Agresivitas Remaja di SMAN 5 

Samarinda”. Individu yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 

100 siswa-siswi SMA Negeri 5 Samarinda, khususnya siswa kelas 11 terdiri dari 

jurusan IPA dan IPS yang telah diambil datanya. Hasilpenelitian pengaruh 

tayangan atau terpaan film terhadap agresivitas pada siswa SMA Negeri 5 

Samarinda memiliki nilai signifikansi sebesar p = 0,97 yang berarti terdapat 

pengaruh tayangan atau terpaan film terhadap agresivitas pada siswa SMA Negeri 

5 Samarinda. 

6. Penelitian yang dilakukan Khabib Ashidiq (2019) yang berjudul “Perilaku 

Agresif Siswa SMP: Studi Kasus Pada 2 Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 

Pengadegan Purbalingga”. Penelitian ini dilakukan pada kelas VIII SMP N 3 

Pengadegan, jumlah sampel 2. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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kedua individu yang berperilaku agresif baik secara verbal maupun non verbal 

disebabkan oleh beberapa latar belakang yang berbeda serta faktor yang 

mempengaruhi baik secara intern maupun ekstern 

7. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Eka Sari Oktaviani, Rizka Dara Vonna, 

Yuanita Caroline (2017) yang berjudul “Hubungan Sabar Dan Harga Diri Dengan 

Agresivitas Pada Supporter Bola”. Penelitian ini dilakukan pada supporter bola, 

jumlah sampel 102. Hasil penelitian bahwa abar dan harga diri memiliki 

hubungan yang signifikan dengan agresivitas seseorang 

8. Penelitian selanjutnya yang dilakukan M. Nawa Syarif Fajar Sakti (2019) yang 

berjudul “Urgensi Kecerdasan Spiritual Terhadap Agresivitas Mahasiswa”. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

jumlah sampel semua mahasiswa yang Universitas Islam Negeri Malang. Hasil 

penelitian Kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Agresivitas Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Sementara itu, penelitian mengenai Dukungan Keluarga juga cukup banyak 

di teliti pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti: 

1. Penelitian yang dilakukan yang di lakukan Unika Prihatsanti (2014) yang berjudul 

“Dukungan Keluarga Dan Modal Psikologis Mahasiswa”. Penelitian ini di 

lakukan pada mahasiswa S1 Fakultas Psikologi angkatan 2009-2010, dengan 

jumlah sampel 126 orang. Hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan keluarga dan modal psikologis pada mahasiswa 

2. Penelitian yang dilakukan Saibun Panjaitan, Marisi Simanungkalit, Yohanes 

Wardoyo, Franky Tuerah, Nathan Roson (2018) yang berjudul “Hubungan Antara 

Dukungan Keluarga Inti Dengan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa”. Penelitian 

ini di lakukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UMS minimal semester 4, 

dengan jumlah sampel 249 mahasiswa, terdiri dari 134 mahasiswa semester 5, 

101 mahasiswa semester 7, 11 mahasiswa semester 9 dan 3 mahasiswa semester 

11. Hasil penelitian Ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan 

keluarga inti dengan prokrastinasi akademik, hal ini ditunjukkan hasil koefisien 

korelasi sebesar -0,442; p = 0,000 (p < 0,01). 

3. Penelitian yang dilakukan Afifatun Nafisah, Rulita Hendriyani, Nuke Martiarini 

(2018) dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Self 

Compassion Remaja Di Panti Asuhan”. Penelitian ini dilakukan pada seluruh 

remaja yang terdapat di yayasan panti asuhan desa Sadeng kecamatan 

Gunungpati, dengan jumlah sampel 95 subjek. Hasil penelitian ada hubungan 

positif antara dukungan keluarga dengan self compassion remaja 

4. Penelitian yang dilakukan Endang Triyanto, Rahmi Setiyani, Rahmawati 

Wulansari (2014) dengan judul “Pengaruh Dukungan Keluarga dalam 
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Meningkatkan Perilaku Adaptif Remaja Pubertas”. Penelitian ini dilakukan 

berdomisili di sekitar Desa Rempoah Kecamatan Baturaden, sehat jasmani dan 

rohani, dan bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusinya adalah keluarga 

single parent. Jumlah sampel 30 siswa dengan orang tuanya. Hasil penelitian 

terdapat pengaruh optimalisasi dukungan keluarga yang signifkan terhadap 

peningkatan perilaku adaptif remaja. 

5. Penelitian yang dilakukan Mahwita Sari, Yulia Irvani Dewi, Agnita Utami (2012) 

dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pasien Kanker 

Payudara Dalam Menjalani Kemoterapi Di Ruang Cendrawasih I Rsud Arifin 

Achmad Provinsi Riau”. Penelitian ini dilakukan pada seluruh pasien kanker 

payudara yang menjalani kemoterapi di Ruang Cendrawasih I RSUD Arifin 

Achmad Provinsi Riau, jumlah sampel 37 orang. Hasil penelitian terdapat 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga terhadap motivasi pasien 

kanker payudara dalam menjalani kemoterapi  

6. Penelitian yang dilakukan Asra Septia, Siti Rahmalia, Febriana Sabrian dengan 

judul “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada 

Penderita Tb Paru”.  Penelitian ini dilakukan pada  pasien yang kebetulan tersedia 

dan dirawat di Ruang Kenanga dan pasien yang kontrol di Poli Paru Rumah Sakit 

Umum Daerah Arifin Achmad, jumlah sampel 20 orang. Hasil penelitian Terdapat 

hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita TB 

Paru di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 

7. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Muhammad Dudih Fadilah Hamdi, 

Gemala Nurendah (2019) dengan judul “Bagaimana Kesejahteraan Supir Bis 

Tergantung Dukungan Keluarga?”. Penelitian ini dilakukan pada sopir bus, 

dengan sampel 125 peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan 

keluarga mempengaruhi kelelahan dengan nilai signifikansi 

8. Penelitian yang selanjutnya di lakukan oleh Achmad Rifa’I (2018) dengan judul 

“Pengaruh Dukungan Keluarga Dan Motivasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan 

Pada Karyawan Kontrak”. Penelitian ini dilakukan di PT. Pusaka Byantara Sakti 

dengan jumlah sampel 60 karyawan kontrak. Hasil penelitian bahwa tidaak 

terdapat pengaruh antara dukungan keluarga terhadap promosi jabatan, adanya 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap promosi jabatan, adanya pengaruh antara 

dukungan keluarga dan motivasi kerja terhadap promosi jabatan pada karyawan 

kontrak PT. Pusaka Byantara Sakti. 

Berikut beberapa penjelasan mengenai keaslian penelitian ini dibandingkan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain: 

1. Keaslian topik 
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Topik pada penelitian ini yaitu hubungan antara Dukungan Keluarga 

dengan Agresivitas pada pengemudi ojek online. Topik mengenai kedua variabel 

masih belum banyak dihubungkan dalam satu penelitian, banyaknya penelitian 

mengenai Agresivitas dengan Kematangan Emosi, Konformitas dengan 

Kecerdasan Emosi, atau dengan topik topik lainnya.  

2. Keaslian Subjek  

Penelitian ini menggunakan subjek yang bekerja di bidang jasa 

Transportasi online yaitu Ojek Online. Jika dalam penelitian sebelumnya belum 

ada yang mengambil Ojek Online, penelitian kali ini akan di lakukan pada 

pengemudi ojek online dan mengambil sampel dengan Accidental Sampling. 
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