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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengungkapan Emosi Marah 

1. Pengertian Pengungkapan Emosi Marah 

Pengungkapan emosi menurut Goleman (1996) adalah suatu perasaan 

dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Gross dan John (2003) juga 

menjelaskan bahwa pengungkapan emosi berkaitan dengan penilaian terhadap 

situasi dan status internal. Individu yang tidak mampu menilai hubungan 

antara situasi dan perasaannya tidak akan mampu mengungkapankan 

emosinya.  

Pengungkapan emosi adalah upaya mengkomunikasikan status 

perasaannya yang berorientasi pada tujuan (Planalp, 1999). Lebih lanjut, 

Gunarsa (2002) mengartikan pengungkapan emosi adalah suatu bentuk 

komunikasi melalui perubahan raut wajah dan gerakan tubuh yang menyertai 

emosi, sebagian luapan emosi, mengungkapkan, menyampaikan perasaannya 

kepada orang lain dan menentukan perasaan orang lain (Safaria & Saputra, 

2009).  

Spielberger mengartikan marah sebagai suatu keadaan dengan beragam 

intensitas dari yang ringan sampai yang berat, biasanya akan disertai 

perubahan psikologis dan biologis (Safaria & Saputra, 2009). Kemarahan 

menurut Purwanto dan Mulyono (2006) adalah suatu reaksi emosional yang 

terlatih atau terbiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya 
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ragam emosi yang kasar itu dapat disingkirkan atau sekurang-kurangnya 

dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan berbagai akibat atau bahaya 

yang fatal, ang akan disesali sepanjang hidupnya.  

Davidoff (1999) mendefinisikan marah sebagai suatu emosi yang 

mempunyai ciri-ciri aktivitas sistem syaraf simpatetik yang tinggi. Emosi 

marah juga menunjukkan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat, yang 

disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata salah atau mungkin pula 

tidak. Marah adalah perasaan jengkel yang timbul sebagai respons terhadap 

kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. 

Sehingga, dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan emosi marah adalah suatu upaya mengkomunikasikan status 

perasaannya dalam bentuk komunikasi melalui perubahan raut wajah dan 

gerakan tubuh yang menyertai emosi, mengungkapkan, menyampaikan 

perasaannya kepada orang lain dan menentukan perasaan orang lain yang 

berorientasi pada tujuan dan disertai dengan perubahan biologis dan 

psikologis. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Emosi Marah 

Purwanto dan Mulyono (2006) menyebutkan penyebab orang marah 

sebenarnya dapat datang dari luar maupun dari dalam diri orang tersebut. 

Sehingga secara garis besar sebab yang menimbulkan marah itu terdiri dari 

faktor fisik dan faktor psikis. 

a. Faktor Fisik 

Sebab-sebab yang mempengaruhi faktor fisik antara lain: 
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1) Kelelahan yang berlebihan. Misalnya orang yang terlalu lelah karena 

kerja keras, akan lebih mudah marah dan mudah sekali tersinggung. 

2) Zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah. Misalnya jika otak 

kurang mendapat zat asam, orang itu lebih mudah marah. 

3) Hormon kelaminpun dapat mempengaruhi kemarahan seseorang. Kita 

dapat melihat dan membuktikan sendiri pada bagian wanita yang 

sedang menstruasi, rasa marah merupakan ciri khasnya yang utama.  

b. Faktor Psikis 

Faktor psikis yang menimbulkan marah adalah erat kaitannya dengan 

kepribadian seseorang. Terutama sekali yang menyangkut apa yang 

disebut “self concept yang salah” yaitu anggapan seseorang terhadap 

dirinya sendiri yang salah. Self concept yang salah menghasilkan pribadi 

yang tidak seimbang dan tidak matang. Karena seseorang akan menilai 

dirinya sangat berlainan sekali dengan kenyataan yang ada. 

Beberapa self concept yang salah menurut Safaria dan Saputra (2009) 

adalah sebagai berikut: 

1) Rasa rendah diri (MC= Minderwaardigheid Complex), yaitu menilai 

dirinya sendiri lebih rendah dari yang sebenarnya. Orang ini akan 

mudah sekali tersinggung karena segala sesuatu dinilai sebagai yang 

merendahkannya, akibatnya wajar, ia mudah sekali marah. 

2) Sombong (Superiority Complex), yaitu menilai dirinya sendiri lebih 

dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi merupakan sifat kebalikan dari 

sifat rasa rendah diri. Orang yang sombong terlalu menuntut banyak 
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pujian bagi dirinya. Jika yang diharapkan tidak terpenuhi, ia wajar 

sekali marah. 

3) Egoistis atau terlalu mementingkan diri sendiri, yang menilai dirinya 

sangat penting melebihi kenyataan. Orang yang bersifat demikian 

akan mudah marah karena selalu terbentur pada pergaulan sosial yang 

bersifat apatis (masa bodoh), sehingga orang yang egois tersebut 

merasa tidak diperlakukan dengan semestinya dalam pergaulan sosial. 

Mereka biasanya diselimuti rasa marah yang berkepanjangan.  

Menurut Zaqeuz (2004, dalam Safaria dan Saputra, 2009) secara garis 

besar rasa marah bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu:  

a. Faktor internal antara lain menyangkut kontrol diri (self control) 

seseorang, pola pandang yang dianutnya, serta kebiasaan-kebiasaan yang 

ditumbuhkannya dalam merespons suatu permasalahan.  

b. Faktor eksternal antara lain adalah situasi-situasi diluar diri seseorang 

yang memancing respons emosional, latar belakang keluarga serta 

budaya dan lingkungan sekitar.  

Jadi, faktor-faktor penyebab timbulnya emosi marah adalah kelelahan 

yang berlebihan, zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah, jenis 

kelamin, rendah diri, sombong, egoistis atau terlalu mementingkan diri 

sendiri, kontrol diri, dan situasi-situasi diluar diri seseorang yang memancing 

respon emosional, latar belakang keluarga serta budaya dan lingkungan 

sekitar.  
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3. Macam-Macam Pengungkapan Emosi Marah 

Spielberger (1988; Spielberger & Reheiser, 2009) mengatakan bahwa 

cara mengekspresikan kemarahan tiap individu berbeda-beda. Apter (1995 

dan Fikri, 2012) mengungkapkan perbedaan ini kepada tiga komponen, 

sementara Kroner dan Reddon (2015) membagi pengungkapan emosi marah 

menjadi tiga subscales. Tiga subscales tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Anger In  

Yaitu pengungkapan emosi marah yang dirasakan oleh individu, 

cenderung ditekan ke dalam dirinya tanpa mengekspresikannya ke luar. 

Misalnya: ketika sedang marah, seseorang lebih memilih diam dan tidak 

mau menceritakannya pada siapapun atau tidak menegur orang yang 

membuatnya menjadi marah. Kondisi seperti ini jika berkepanjangan 

akan memberi dampak negatif bagi diri sendiri dan mengganggu 

kenyamanannya saat berinteraksi dengan orang yang membuatnya 

merasa marah. 

b) Anger Out 

Merupakan reaksi keluar (objek) yang dimunculkan oleh individu ketika 

dalam keadaan marah atau reaksi yang dapat diamati secara umum. 

Kondisi seperti ini bisa jadi perbuatan merusak, misalnya memukul atau 

menendang sesuatu yang ada didekatnya, namun setelah itu dia akan 

merasakan kelegaan karena perasaan marah yang dirasakan sudah 

terpuaskan. Anger out berkaitan dengan ketidakmampuan individu 

mengekspresikan emosinya secara konstruktif dan asertif. Akan tetapi, 
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mereka mengekspresikan emosinya dalam bentuk tindakan agresif dan 

merusak.  

c) Anger Control 

Kemampuan individu untuk bisa mengontrol atau melihat sisi positif dari 

permasalahan yang dihadapi dan berusaha konsisten menjaga sikap yang 

positif walau menghadapi situasi yang buruk. Misalnya, mencari solusi 

yang baik atau tepat ketika menghadapi suatu persoalan agar tidak 

merugikan diri sendiri maupun orang lain.  

B. Kontrol Diri 

1. Pengertian Kontrol Diri 

Kontrol diri adalah kemampuan mengontrol dan mengelola faktor-

faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk mengubah diri sendiri 

terutama untuk membawa individu ke arah yang lebih baik, sebagaimana 

sejalan dengan cita-cita, nilai, moral dan harapan sosial untuk mengejar 

tujuan jangka panjang (Baumeister, 2014). Lebih lanjut Endrianto (2014) 

menyatakan kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengatur dan 

mengarahkan perilaku agar mendapatkan konsekuensi positif dari 

perilakunya. 

Sementara Hurlock (1992) mengatakan kontrol diri berkaitan dengan 

bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam 

dirinya. Menurut Berk (2008) kontrol diri adalah kemampuan individu untuk 

menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. 
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Pengendalian diri melibatkan suatu kemampuan untu berubah dan 

beradaptasi yang baik antara diri sendiri dan dunianya (Tangney, Baumeister 

dan Boone 2004). Lebih lanjut Tangney, at all menjelaskan bahwa komponen 

utama dari self-control adalah suatu kemampuan untuk mengesampingkan 

atau mengubah respon di dalam diri seseorang, serta menghilangkan 

kecenderungan terhadap perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari 

suatu tindakan yang dilakukan. 

Travis Hirschi dan Gottfredson (1990) mengembangkan The General 

Theory of Crime  atau yang lebih dikenal dengan Low Self Control Theory”. 

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dilihat melalui single-

dimention yakni kontrol diri. Individu yang memiliki kontrol diri rendah 

cenderung untuk menjadi impulsif, senang berprilaku beresiko, dan 

berpikiran sempit.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri 

merupakan kemampuan seseorang dalam membimbing, mengatur, dan 

mengarahkan bentuk-bentuk perilaku individu melalui pertimbangan kognitif 

sehingga dapat membawa kearah konsekuensi positif untuk tujuan jangka 

panjang. 

2. Aspek-Aspek Kontrol Diri 

Averill (1973) menyebutkan kontrol diri dengan sebutan kontrol 

personal. Aspek-aspek kontrol diri Averill (dalam Thalib 2012) dibedakan 

atas tiga kategori utama, yaitu: 
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a. Kontrol Perilaku (Behavior control) 

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons 

yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini 

diperinci menjadi dua komponen, yaitu; 

1) Kemampuan Mengatur pelaksanaan (regulated administration). 

Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu 

untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. 

Apakah dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan 

kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan 

menggunakan sumber eksternal. 

2) Kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modifiability). 

Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk 

mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak 

dikehendaki dihadapi.  

Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau 

menjauhi stimulus, menempatkan tenggang waktu diantara rangkaian 

stimulus yang sedang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum 

waktunya berakhir dan membatasi intensitasnya. 

b. Kontrol Kognitif (Cognitve Control) 

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah 

informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai 

atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif 
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sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri 

atas dua komponen, yaitu; 

1) Memperoleh informasi (information gain). Dengan informasi yang 

dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadan tersebut 

dengan berbagai pertimbangan. 

2) Melakukan penilaian (appraisal). Melakukan penilaian berarti 

individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau 

peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara 

subjektif.   

c. Kontrol dalam Mengambil Keputusan (Decesional Control) 

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk 

memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang 

diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan 

berfungsi, baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan atau 

kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan 

tindakan. 

C. Kerangka Berpikir 

Setiap peristiwa tentu akan memunculkan berbagai emosi dalam diri 

individu yang terlibat, yang kemudian dapat mengarahkan sikap dan pikiran 

sehingga mampu bertindak sesuai dengan keadaan dirinya. Pengungkapan emosi 

marah yang dominan dapat menjadi perilaku, karena berasal dari proses kognitif 

dan fisiologis sewaktu seseorang seharusnya secara sadar untuk membuat pilihan 
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dalam mengambil ekspresi dan tindakan untuk menghentikan ancaman yang 

berasal dari luar dirinya (Siregar, 2017). Marah sendiri berarti perasaan jengkel 

yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. 

Ketika emosi marah muncul, seringkali kemampuan untuk berpikir jernih tidak 

akan dapat berjalan dengan baik sehingga memunculkan perilaku marah yang 

tidak dapat diterima secara sosial.  

Kemarahan merupakan indikasi bahwa individu tidak mampu 

memandang dan berpikir secara positif dan realistis (Cahyani, Alsa & Helmi, 

1999). Reaksi emosi dan perilaku yang tidak adaptif ditimbulkan oleh pemikiran 

yang tidak realistis. Kemampuan individu untuk mengganti pikiran yang 

menyimpang dengan pikiran-pikiran yang objektif dan rasional akan membuat 

individu mampu dalam mengendalikan dirinya (Goldfied & Davidson, 1976). 

Berpikir rasional dan positif adalah salah satu cara yang dapat ditempuh seseorang 

untuk mengendalikan kemarahan yang sedang dirasakannya (Rubin, 1974). 

Sehingga, ketika dewasa awal mampu mengelola kemarahannya dengan cara 

menginterprestasi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu 

kerangka kognitif yang realisitis, maka hal tersebut akan menjadikan dewasa awal 

mampu dalam memilih berbagai kemungkinan tindakan untuk mengekspresikan 

kemarahan. 

Respons terhadap perasaan marah dapat diperlihatkan melalui gerakan 

tubuh yang menyertai emosi, mengungkapkan dan menyampaikan perasaan 

kepada orang lain (Safaria & Saputra, 2009). Nasir dan Ghani (2014) 

mengungkapkan bahwa meskipun amarah adalah emosi yang umum yang dialami 
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tapi amarah dapat mengarahkan individu pada agresi dan konsekuensi negatif 

lainnya yang merugikan, seperti kekerasan hingga pembunuhan. Kemarahan 

dinilai negatif oleh masyarakat karena sifat destruktifnya (Azmi & Lakitaningsih, 

2014). Orang yang marah bisa menjadi kejam dan tidak berkeperikemanusiaan, 

karena saat marah orang bisa saja kehilangan akal sehatnya. Artinya, ketika 

individu siap merespons secara langsung untuk mempengaruhi atau memodifikasi 

kondisi marahnya, maka diasumsikan dewasa awal mampu mengontrol 

pengungkapan emosi marahnya. 

Pengungkapan emosi marah merupakan upaya mengkomunikasikan 

status perasaannya ketika dalam kondisi marah dan bagaimana merespon emosi 

marah yang dirasakan. Respon terhadap perasaan marah dapat diperlihatkan 

melalui perubahan raut wajah dan gerakan tubuh yang menyertai emosi, 

mengungkapkan, menyampaikan perasaannya kepada orang lain dan menentukan 

bagaimana perasaan orang lain (Safaria dan Saputra, 2009). Untuk 

mengekspresikan marah, bukan berarti seseorang harus menjadi agresif (Siregar, 

2017). Marah dan agresif jelas berbeda, dimana marah merupakan salah satu 

emosi yang manusiawi sedangkan agresif adalah perilaku dari emosi marah yang 

bersifat destruktif yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain 

hingga kekerasan lisan hingga fisik. Sebaliknya, emosi marah yang selalu ditekan 

kedalam diri dan tidak disalurkan dengan baik, akan dapat menyebabkan 

terjadinya masalah mental dan kesehatan. Oleh karena itu, idealnya marah harus 

dapat dikelola dengan baik, agar emosi dalam diri seseorang dapat disampaikan 
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melalui cara, waktu dan orang yang tepat, serta tidak menimbulkan permasalahan 

yang merugikan bagi diri sendiri maupun untuk orang-orang disekitar. 

Marah merupakan emosi yang normal dan merupakan perasaan yang 

sehat (Duffy, 2012). Hal ini senada dengan hasil penelitian Institute for Mental 

Helath Initiatives (Safaria & Saputra, 2009) menjelaskan bahwa marah bisa 

berarti sehat, bahkan lebih sehat ketimbang memendam perasaan marah (anger 

in), keseringan menahan marah tidak dianjurkan karena justru beresiko terserang 

hipertensi. Kunci untuk marah yang sehat adalah pengendalian marah (anger 

control) dan dengan porsi yang tidak berlebihan, tanpa itu semua marah justru 

menjadi bumerang, karena orang yang marahnya tidak terkendali dan selalu 

mengungkapkan kemarahannya dengan meledak-ledak dan meluap-luap (anger 

out), berpeluang menderita stroke dua kali lebih besar dibandingkan dengan yang 

dapat mengendalikan marahnya.  

Pengelolaan marah dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengendalian 

diri (self control) bagi setiap orang dalam mengekspresikan marahnya agar 

tersalurkan secara baik dan tepat (Siregar, 2017). Ketika emosi marah menguasai 

jiwa manusia, pikiran akan menjadi tidak dapat bekerja secara baik dan 

kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, kemudian kecerdasan 

dalam membuat keputusan yang benar juga akan hilang. Spielberger dan Reheiser 

(2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa individu yang memiliki sifat 

pemarah yang kuat, sering mengungkapkan kemarahnya keluar diri dan sekaligus 

sering menekan rasa marahnya ke dalam diri, namun tidak disertai dengan kontrol 

yang kuat terhadap kemarahan yang dipendam dalam diri memiliki resiko yang 
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cukup besar untuk mengalami gangguan medis. Begitupun sebaliknya bahwa 

individu dengan kontrol kemarahan yang sangat kuat cenderung menghabiskan 

energinya untuk menjaga dan mencegah agar tidak keluar dalam bentuk tingkah 

laku agresi. Kontrol yang terlalu kuat ini dapat menyebabkan munculnya 

passivity, depresi dan reaksi menarik diri dari lingkungan sosial. Individu dengan 

kontrol yang kuat terhadap kemarahan yang ditekan akan menghabiskan 

energinya untuk menghilangkan rasa marah yang dirasakan secepat mungkin. 

Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mampu mengelola marah dari 

melakukan tindakan yang dapat mendatangkan penyesalan yang tidak bermanfaat. 

Menurut Wigati (2013) sumber internal kemarahan berasal dari persepsi 

irasional realitas dan titik frustrasi yang rendah. Sementara itu, menurut Zaqeuz 

(2004) secara garis besar, salah satu penyebab timbulnya rasa marah karena 

terdapat faktor internal yaitu menyangkut kontrol diri seorang, pola pandang yang 

dianutnya, serta kebiasaan-kebiasaan yang ditumbuhkannya dalam merespons 

suatu permasalahan.  

Menurut Berk (2008) kontrol diri adalah kemampuan individu untuk 

menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku 

yang tidak sesuai dengan norma sosial. Karakteristik individu dalam mengontrol 

diri dibedakan dalam tiga aspek, yakni kontrol perilaku, kontrol kognitif dan 

mengontrol keputusan (Averill dalam Ghufron dan Risnawita, 2012).  

Begitupun sebaliknya Tice dan Bratslavsky (2000) mengungkapkan 

emosi bisa berkontribusi pada kontrol diri dalam menghasilkan mood negatif 

kemudian mood yang negatif mempengaruhi orang untuk gagal dalam meregulasi 
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diri. Jika seseorang gagal dalam meregulasi emosi, maka kontrol diri pulalah yang 

berperan terhadap kegagalan itu. Maka, dapat diketahui bahwa terdapat peran 

kontrol diri dalam meregulasi emosi seseorang. Implikasinya, jika seseorang sulit 

atau bahkan gagal dalam meregulasi emosi, maka individu tersebut memiliki 

kontrol diri yang rendah. Penelitian lain oleh Andajani (1990) tentang “Efektivitas 

Teknik Kontrol Diri Pada Pengendalian Kemarahan”, membuktikan bahwa 

perlakuan menggunakan pelatihan teknik kontrol diri efektif untuk pengendalian 

kemarahan. 

Sehingga kontrol diri yang lemah dapat mengarahkan seseorang pada 

konsekuensi negatif, yang akan merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. 

Sebaliknya, ketika seseorang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan 

mengarahkan seseorang pada pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi 

dirinya sendiri maupun orang lain, secara khusus dalam pengungkapan emosi 

marah. 

D. Hipotesis 

Hipotesis yag diajukan dalam penelitian ini adalah “terdapat hubungan 

kontrol diri dengan pengungkapan emosi marah pada usia dewasa awal”.  


