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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Regulasi Emosi 

 

 

 

1. Pengertian Regulasi Emosi 

Regulasi emosi ialah kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi 

yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. 

Regulasi emosi yang tepat meliputi kemampuan untuk mengatur perasaan, reaksi 

fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, dan reaksi yang berhubungan 

dengan emosi (Shaffer, 2005). Regulasi emosi adalah suatu proses luar dan dalam, 

kesadaran dan ketidaksadaran akan pengaruh dari bagian emosi yang 

menggabungkan, mewujudkan, menegaskan situasi dari fakta-fakta dan 

berjalannya konsekuensi (Gross, 2007). Regulasi emosi sebagai kemampuan 

individu untuk memonitor, mengevaluasi dan memodifikasi reaksi emosional 

untuk mencapai tujuan (Thompson, 1994). 

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. 

Remaja yang memiliki kemampuan regulasi emosi dapat mengendalikan dirinya 

apabila sedang kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih atau marah sehingga 

mempercepat dalam penyelesaian suatu masalah. Pengekspresian emosi, baik 

negatif ataupun positif merupakan hal yang sehat dan konstruktif asalkan 

dilakukan dengan tepat (Reivich dan Shatte, 2002). Regulasi emosi didefinisikan 

sebagai ketenangan seseorang atau usaha untuk mempengaruhi emosi yang ada 
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pada diri seseorang ketika mereka memilikinya dan bagaimana emosi tersebut 

diekspresikan (Mauss dkk, 2007).  

 Dari pendapat para tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa regulasi 

dipandang secara positif, individu yang melakukan regulasi emosi akan lebih 

mampu melakukan pengontrolan emosi. Individu yang mampu mengekspresikan 

emosi dapat mengubah lingkungan sosial menjadi lebih baik. 

2. Aspek-aspek Regulasi Emosi 

Aspek-aspek Regulasi Emosi yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Gross (2007). Beberapa aspek 

regulasi emosi, yaitu: 

a. Strategies to emotion regulation (strategies) ialah keyakinan individu untuk 

dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemampuan untuk menemukan 

suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan dapat  dengan cepat 

menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan. 

b. Engaging in goal directed behaviours (goals), yakni kemampuan individu 

untuk tidak terpengaruh dengan emosi negative sehingga ia tetap bisa 

berpikir dan bertindak suatu hal dengan baik. 

c. Control emotional responses (impulse), yakni kemampuan individu untuk 

mengontrol emosi yang dirasakannya dan emosi yang dinampakkannya 

(respon fisiologis, tingkah laku dan nada suara). Sehingga individu  tidak 

akan merasakan emosi yang berlebihan dan menunjukkan respon emosi 

yang tepat. 
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d. Acceptance of emotional responses (acceptance), yakni kemampuan 

individu untuk menerima peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan 

tidak merasa malu merasakan emosi tersebut. 

Berdasarkan aspek-aspek di atas regulasi emosi adalah kemampuan individu 

untuk mengendalikan diri dari semua masalah-masalah yang menimbulkan rasa 

marah sehingga individu mampu untuk menerima dirinya. 

3. Faktor-faktor dalam Regulasi Emosi 

Gross (2007) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi regulasi 

emosi seseorang, di antaranya adalah: 

a. Usia 

Dalam hasil penelitiannya, Maider menyatakan bahwa semakin matang 

usia seseorang maka regulasi emosinya akan semakin baik, sehingga 

menyebabkan ekspresi emosi seseorang semakin terkontrol. 

b. Jenis Kelamin 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki perbedaan dalam mengekspresikan emosi baik verbal maupun 

ekspresi wajah sesuai dengan gendernya. Menurut Fischer, perempuan yang 

identik lebih feminim menghindari mengekspresikan emosi marah dan 

bangga karena itu menunjukkan kemaskulinan (regulasi pada perasaan 

marah dan bangga). Sedangkan laki-laki mengekspresikan emosi marah dan 

bangga untuk mempertahankan dan menunjukkan dominasi (regulasi 

terhadap emosi takut, sedih dan cemas). 
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c. Religiusitas 

Menurut Krause, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka ia 

akan berusaha untuk tidak menampilkan emosi yang berlebihan. Begitu juga 

sebaliknya, apabila tingkat religiusitas seseorang rendah maka ia akan susah 

dalam mengontrol emosinya. 

d. Kepribadian 

Cohen dan Armeli, orang yang memiliki kepribadian ‘neuroticism’ 

dengan ciri-ciri sensitif, moody, suka gelisah, sering merasa cemas, panik, 

harga diri rendah, kurang dapat mengontrol diri dan tidak memiliki koping 

yang efektif terhadap stres akan menunjukkan tingkat regulasi emosi yang 

rendah. 

e. Pola Asuh 

Cara orang tua dalam mengasuh anak ternyata dapat mempengaruhi 

kemampuan anak dalam meregulasi emosinya. Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Moris et al bahwa peran orang tua terhadap kemampuan regulasi emosi 

anak dapat ditelusuri dari sejauh mana aktivitas orang tua dalam 

menumbuhkembangkan kemampuan regulasi anak. Secara terinci peran orang 

tua dapat dibedakan menjadi 3 yakni pencipta iklim emosional, pendidik dan 

juga model. 

f. Budaya 

Kemampuan seseorang dalam menampilkan respon emosi dapat 

dipengaruhi oleh budaya atau norma masyarakat. Dan dalam hal regulasi 
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emosi apa yang dianggap sesuai atau culturally permissible dapat 

mempengaruhi cara seseorang berespon dalam berinteraksi dengan orang lain 

dan dalam cara ia meregulasi emosi. 

g. Tujuan dilakukannya Regulasi Emosi 

Yakni apa yang individu yakini dapat mempengaruhi pengalaman, 

ekspresi emosi dan respon fisiologis yang sesuai dengan situasi yang dialami. 

h. Frekuensi Individu melakukan Regulasi Emosi 

Yakni seberapa sering individu melakukan regulasi emosi yang 

berbeda untuk mencapai tujuannya. 

i. Kemampuan Individu dalam melakukan Regulasi Emosi 

Yakni kemampuan individu dalam mengontrol emosi dengan baik. 

 

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi regulasi emosi yaitu usia, jenis kelamin, religiusitas, kepribadian, 

pola asuh, budaya, tujuan dilakukannya regulasi emosi, frekuensi individu 

melakukan regulasi emosi dan kemampuan individu dalam melakukan regulasi 

emosi.  

 

B. Penerimaan Diri 

 

1. Pengertian Penerimaan Diri 

Hjelle dan Ziegler (dalam Handayani, 2000) mengemukakan penerimaan 

diri sebagai salah satu kepribadian yang masak, individu yang menerima dirinya 

dan memiliki pandangan positif mengenai dirinya sehingga mampu menghadapi 
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kegagalan atau kejadian yang menjengkelkan. Seseorang yang menerima dirinya 

sendiri dengan baik akan dapat menerima orang lain dengan baik pula, mampu 

menghadapi keadaan dan tidak pesimis dalam menghadapi masalah, tidak dapat 

putus asa atau tidak mudah terkena tekanan jiwa karena dapat menerima 

kenyataan dalam hidup dan menerima dirinya sebagaimana adanya. 

Maslow (dalam Feist & Feist, 2008), penerimaan diri adalah pribadi yang 

dapat menerima diri apa adanya, memiliki sikap positif atas dirinya, tidak 

terbebani atas kecemasan atau rasa malu. Subjek menerima kelemahan dan 

kelebihan dirinya.  

Atoshokhi (2003) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah suatu sikap 

memandang diri sendiri sebagai mana adanya dan memperlakukannya seara baik 

disertai rasa senang serta bangga sambil terus menerus mengusahakan 

kemajuannya. Penerimaan diri menurut Arthur (2010) adalah sebuah sikap 

seseorang menerima dirinya. Istilah ini digunakan dengan konotasi khusus kalau 

penerimaan ini didasarkan kepada ujian yang relatif objektif terhadap talenta-

talenta, kemampuan dan nilai umum yang unik dari seseorang. Sebuah pengakuan 

realistik terhadap keterbatasan dan sebuah rasa puas yang penuh akan talenta 

maupun keterbatasan dirinya. 

Sheerer (Cronbach 1963 dalam Paramita, 2012) menjelaskan bahwa 

penerimaan diri adalah sikap dalam menilai diri dan keadaan secara objektif, 

menerima kelebihan dan kelemahannya. Menerima diri berarti telah menyadari, 

memahami dan menerima apa adanya dengan disertai keinginan dan kemampuan 
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untuk selalu mengembangkan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik 

dan penuh tanggung jawab. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri yaitu kemampuan menerima apa yang 

ada pada individu, baik itu kebaikan-kebaikan yang dimiliki maupun 

kekurangannya. Untuk dapat menerima diri apa adanya maka diperlukan 

pengenalan diri terlebih dahulu, dengan demikian individu mampu dengan mudah 

untuk menerima dirinya. Setelah adanya pengenalan diri yang memadai maka 

individu akan mampu memahami serta menerima diri individu tersebut. 

2. Ciri-ciri Penerimaan Diri 

Sheerer (dalam Cronbach, 1963) menjelaskan lebih lanjut karakteristik 

individu yang dapat menerima diri, yaitu : 

1. Sikap dan perilakunya lebih berdasarkan nilai-nilai dan standar yang ada 

pada dirinya daripada didasari oleh tekan-tekanan dari luar dirinya 

2. Mempunyai keyakinan akan kemampuan dalam menghadapi kehidupan 

3. Berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya 

4. Menerima pujian dan kritik secara objektif 

5. Tidak mencoba untuk menyangkal atau membelokkan perasaan, motif, 

keterbatasan, kemampuan, atau kualifikasi yang menguntungkan bahwa ia 

melihat dalam dirinya sendiri, melainkan menerima semua tanpa 

penghukuman diri 

6. Menganggap dirinya orang yang layak pada bidang yang sama dengan 

orang lain 
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7. Tidak mengharapkan orang lain menolak apakah dia memberi mereka  

alasan untuk menolaknya atau tidak 

8. Tidak ada anggapan aneh atau abnormal terhadap diri sendiri dan tidak ada 

harapan ditolak 

9. Tidak malu atau rendah diri. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

penerimaan diri yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui penerimaan 

diri adalah: tidak dikendalikan emosi yang berlebihan, tidak terlalu banyak 

mengeluh, tidak mudah menyerah, tidak mudah tersinggung, belajar 

mengendalikan kemarahan secara benar,tidak hidup dimasa lampau, tidak 

mengharapkan orang lain memenuhi atau membahagiakan semua 

kebutuhannya. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel penerimaan 

diri dengan regulasi emosi pada remaja. Teori utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori Sheerer tentang penerimaan diri dan teori regulasi emosi 

dari Gross. 

Manusia dalam hidupnya mengalami tumbuh dan berkembang yang diikuti 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu yang selalu 

memperoleh pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri individu yang selalu 

memperoleh pengalaman-pengalaman dari kehidupan yang dilaluinya. 

Pertumbuhan dan perkembangan ini melalui tahapan-tahapan tertentu, salah satu 
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tahap dari perkembangan yang dilalui individu adalah masa remaja yang 

merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Dalam kehidupannya remaja tidak akan dapat terlepas dengan adanya 

masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial yang dapat berpengaruh 

terhadap keberlangsungan hidup. Dari berbagai macam permasalahan yang 

muncul dengan ragam latar belakang masalah yang berbeda-beda, dapat 

memunculkan permasalahan negatif yaitu perasaan tidak suka, tidak terima, dan 

bahkan rasa permusuhan. Solusi yang baik untuk menghilangkan perasaan negatif 

tersebut ialah dengan mampu mengontrol emosi sehingga dapat menerima dirinya 

dengan baik. 

Gross dan Thompson (2007) regulasi emosi adalah serangkaian proses 

dimana emosi diatur sesuai dengan tujuan individu, baik dengan cara otomatis 

atau dikontrol, disadari atau tidak disadari dan melibatkan banyak komponen yang 

bekerja terus menerus sepanjang waktu. Gross dan Thompson (2007) 

mengemukakan bahwa regulasi emosi yang dilakukan individu merupakan usaha 

individu untuk memberikan pengaruh terhadap emosi yang muncul dengan cara 

mengatur bagaimana individu merasakan dan mengekspresikan emosinya agar 

tetap dapat bersikap tenang dan berfikir jernih.  

Remaja rentan dengan gangguan emosi karena pada masa ini kondisi 

emosi siswa masih labil dan dipandang sebagai masa transisi dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa, ditandai dengan perubahan fisik yang begitu cepat disertai 

perubahan psikologis dan sosial. Fase perubahan yang terjadi pada remaja 

seringkali memicu terjadinya konflik antara remaja dengan dirinya sendiri 
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maupun konflik dengan lingkungan sekitarnya. Apabila konflik tersebut tidak 

dapat diatasi dengan baik maka dalam perkembangannya dapat membawa dampak 

negatif (Amett, 1994). 

Eisenberg, Fabes, Reiser & Guthrie (2000) menjelaskan bahwa regulasi 

emosi merupakan proses menerima, mempertahankan dan mengendalikan diri dari 

suatu kejadian, intensitas dan lamanya emosi dirasakan, proses fisiologis yang 

berhubungan dengan emosi, ekspresi wajah serta perilaku yang dapat diobservasi. 

Remaja dikatakan telah mencapai kematangan emosinya apabila ia tidak 

meledakkan emosinya yang tidak pada tempatnya. untuk mencapai kematangan 

emosi, setiap orang harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi-situasi 

yang dapat menimbulkan reaksi emosi, serta harus dapat menggunakan katarsis 

emosi. Katarsis emosi yang dapat dilakukan adalah latihan fisik, bekerja dengan 

giat, belajar dengan rajin, serta menjalankan agamanya dengan baik. (Hurlock, 

1993). 

Gross (2007) mengungkapkan bahwa regulasi emosi terdiri dari empat 

aspek, yaitu Strategies to emotion regulation (strategies) ialah keyakinan individu 

untuk dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemampuan untuk menemukan 

suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan dapat  dengan cepat 

menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan. Engaging in 

goal directed behaviours (goals), yakni kemampuan individu untuk tidak 

terpengaruh dengan emosi negative sehingga ia tetap bisa berpikir dan bertindak 

suatu hal dengan baik. Control emotional responses (impulse), yakni kemampuan 

individu untuk mengontrol emosi yang dirasakannya dan emosi yang 
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dinampakkannya (respon fisiologis, tingkah laku dan nada suara). Sehingga 

individu  tidak akan merasakan emosi yang berlebihan dan menunjukkan respon 

emosi yang tepat. Acceptance of emotional responses (acceptance), yakni 

kemampuan individu untuk menerima peristiwa yang menimbulkan emosi negatif 

dan tidak merasa malu merasakan emosi tersebut. 

Regulasi emosi yang baik membuat remaja mampu meredam emosi-emosi 

negatif yang ia rasakan yang nantinya akan membuat remaja tersebut memilki 

penerimaan diri yang baik. Penerimaan diri yang baik terhadap diri sendiri akan 

memunculkan pikiran-pikiran positif yang mana hal itu akan dapat membentuk 

suatu konsep diri yang positif pula pada individu karena penerimaan diri adalah 

suatu proses individu untuk mencapai suatu konsep diri (putri & hamidah, 2012). 

Penerimaan diri menurut Berger adalah penegasan atau penerimaan diri 

terlepas dari kelemahan atau kekurangan. Penerimaan diri mengacu pada 

kepuasan individu atau kebahagiaan dengan dirinya sendiri, dan diperlukan untuk 

kesehatan mental yang baik. Penerimaan diri melibatkan pemahaman diri, 

realistis, subyektif, kesadaran, kekuatan dan kelemahan seseorang (Denmark, 

1973). 

Sarwono (2000) mengatakan bahwa seseorang dengan penerimaan diri 

yang baik akan menangkal emosi yang muncul karena dapat menerima diri 

dengan apa adanya. Individu yang menerima diri berarti telah menyadari, 

memahami, dan menerima diri apa adanya dengan di sertai keinginan dan 

kemampuan diri untuk senantiasa mengembangkan diri sehingga dapat menjalani 
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hidup dengan baik, penuh tanggung jawab dan dapat menstabilkan emosi dengan 

baik. 

Karakteristik remaja yang mau menerima dirinya meliputi, memiliki 

gambaran yang positif tentang dirinya, dapat mengatur dan dapat bertoleransi 

dengan rasa frustasi dan kemarahannya, dapat berinteraksi dengan orang lain 

tanpa memusuhi mereka apabila orang lain berikritik, dapat mengatur keadaan 

emosi mereka (depresi, kemarahan).  Remaja yang menerima dirinya sendiri 

adalah yakin akan standar-standar dan pengakuan terhadap dirinya tanpa terpaku 

pada pendapat orang lain dan memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya 

serta tidak melihat dirinya sendiri secara irrasional.” Remaja yang menerima 

dirinya menyadari asset diri yang dimilikinya, dan merasa bebas untuk menarik 

atau melakukan keinginannya, serta menyadari kekurangannya tanpa 

menyalahkan diri sendiri.  

Hjelle & Ziegler (1992) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki 

penerimaan diri mempunyai karakteristik bahwa individu tersebut memiliki 

gambaran positif terhadap dirinya dan dapat bertahan dalam kegagalan atau 

kepedihan serta dapat mengatasi keadaan emosionalnya seperti depresi, marah dan 

rasa bersalah. 

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

diri yang dimiliki oleh remaja dapat menyebabkan remaja mampu untuk 

meregulasi emosinya. Berbagai masalah yang dihadapi oleh remaja mampu untuk 

diatasi. Ketika remaja tidak memiliki penerimaan diri yang kuat maka remaja 

lebih cenderung meledakkan emosinya. Hal itu terjadi karena remaja tidak 
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memiliki kontrol emosi yang tinggi. Maka dari itu remaja harus dapat menerima 

dirinya sehingga dapat meregulasi emosinya dengan baik. 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

“Terdapat hubungan penerimaan diri dengan regulasi emosi pada remaja”.  


