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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Agresif 

1. Definisi Perilaku Agresif 

Agresif merupakan perilaku fisik atau verbal yang bertujuan untuk 

menyakiti orang lain dan menyebabkan kerusakan  (Myers, 2012). Berkowitz 

(Siddiqah, 2010) menyebutkan bahwa secara umum para ahli yang menulis 

mengenai masalah agresif yang berorientasi penelitian mengartikan agresif 

sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang 

baik secara fisik maupun mental.Berkowitz (Sarwono, 2011) agresif 

merupakan tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang/institusi terhadap 

seseorang/institusi lain yang sejatinya disengaja. 

Menurut Kamus Lengkap Psikologi (Yulianti dan Nisfiannor, 

2005) agresivitas adalah suatu kecenderungan habitual (yang dibiasakan) 

untuk memamerkan permusuhan dan merupakan pernyataan diri secara tegas, 

penonjolan diri, penuntutan atau pemaksaan diri dan merupakan suatu 

dominasi sosial, khususnya yang diterapkan secara ekstrem. Lebih lanjut 

agresif merupakan tingkah laku kekerasan baik secara verbal maupun fisik 

terhadap individu maupun objek lain yang ditujukan untuk melukai atau 

mencelakai. 

Perilaku agresif menurut John C. Brigham (Nashori, 2008) adalah 

perbuatan yang diniati untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun 
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secara psikologis. Perilaku agresif seringkali dipakai manusia sebagai jalan 

untuk  mengungkapkan perasaan dan menyelesaikan persoalan hidup mereka. 

Dengan demikian dapat disimpulkan perilaku agresif merupakan 

perilaku yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk melukai, 

mencelakai dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal, untuk 

menciptakan permusuhan pada orang lain. 

2. Kondisi yang Menimbulkan Perilaku Agresif 

Adapun kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya 

perilaku agresi (Yulianti dan Nisfiannor, 2005), yaitu : 

1)  Frustrasi 

Frustrasi dapat menyebabkan munculnya perilaku agresi. Bila seseorang 

tidak mampu mencapai tujuan yang sudah dekat dengan yang ingin 

dicapainya maka akan cenderung menimbulkan perasaan frustrasi 

dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapainya masih jauh. Dengan 

kata lain frustrasi adalah hasil dari ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula remaja yang merasa 

frustrasi dengan keadaan keluarganya, di mana keluarga yang seharusnya 

menjadi tempat berlindung yang aman, mulai tidak lagi dirasakan oleh 

anak, maka anak menjadi mudah marah dan berperilaku agresif. 

2) Pengaruh senjata 

Secara langsung maupun tidak langsung senjata mempunyai pengaruh 

yang buruk terhadap perilaku agresif.Bahwa senjata tidak hanya sebagai 

simbol kekerasan tetapi senjata juga sebagai pendorong terjadinya 
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perilaku agresi. Seperti halnya ketika seseorang dalam keadaan marah 

menggunakan pisau untuk menggertak orang lain, tanpa disadari telah 

melukai orang lain. 

3) General arousal 

Dolf Zillmann mengemukakan teori excitationtransfer. Menurutnya hal-

hal yang bersifat arouse (yang membangkitkan) pada suatu situasi 

tertentu dapat ditransfer menjadi suatu tahap emosi. Emosi adalah suatu 

general arousal yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk 

melakukan tindakan agresi. 

4) Serangan secara fisik dan verbal 

Perilaku agresif dipengaruhi secara nyata oleh ucapan atau kata-kata 

secara langsung dan serangan fisik.Stuart Taylor menguji efek dari 

serangan secara langsung pada tindakan agresif.Tindakan agresi yang 

timbul sebagai pengaruh dari serangan dengan kata-kata dapat 

menimbulkan dua macam serangan balik, yaitu dengan katakata dan 

serangan secara fisik.Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pada 

kenyataannya agresi adalah suatu respon terhadap serangan fisik, hinaan, 

atau ancaman yang memancing amarah yang pada akhirnya memancing 

perilaku agresif. 

5) Dorongan pihak ketiga 

Stanky Milgram meneliti pengaruh komentar dari pihak ketiga terhadap 

individu untuk melakukan perilaku agresi.Pada penelitiannya dibuktikan 

bahwa mereka yang melakukan tindakan agresif sendiri lebih sedikit 
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memberikan serangan ketimbang mereka yang didampingi oleh pihak 

ketiga. Pihak ketiga yang menyaksikan tindakan agresif tak jarang ikut-

ikutan memanasi situasi yang pada akhirnya pelaku merasa dirinya 

didukung, maka ia meneruskan perilaku agresifnya. 

6) Pengindividuasian (pengasingan)  

Suatu keadaan seseorang merasa diasingkan dari lingkungan sehingga 

tidak memungkinkannya untuk menjalin kontak sosial dengan orang lain. 

Ketika seseorang tidak dapat menjalin hubungan, mereka kemungkinan 

besar mempunyai perilaku antisosial.Hal ini sependapat dengan Philip 

Zimbardo yang mengatakan bahwa pengindividuasian atau pengasingan 

membuat seseorang jarang melakukan evaluasi diri dari rasa bersalah, 

rasa malu, dan rasa takut.Perasaan-perasaan tersebut mempunyai 

pengaruh untuk melakukan tindakan agresi. 

3. Bentuk-bentuk Perilaku Agresi 

Menurut Buss-Perry (1992) mengelompokkan agresivitas kedalam 

empat bentuk agresi, yaitu :  

1. Physical Aggression (agresi fisik) 

Merupakan komponen motorik, seperti melukai dan menyakiti orang 

lain secara fisik. Contohnya, terjadinya perkelahian antar pelajar yang 

mengakibatkan beberapa orang terluka parah. 

2. Verbal Aggression (agresi verbal) 

Merupakan komponen motorik, seperti melukai dan menyakiti orang 

lain dengan menggunakan verbal atau perkataan. Misalnya seperti 
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mencaci maki, berkata kasar, berdebat, menunjukkan ketidaksukaan 

atau ketidaksetujuan, menyebarkan gosip dan lain-lain. Contohnya 

beberapa siswa yang saling mengejek satu sama lain dengan ejekan 

yang menyakitkan. 

3. Anger (agresi marah) 

Merupakan komponen emosi atau afektif, seperti munculnya kesiapan 

psikologis untuk bertindak agresif. Misalnya kesal, hilang kesabaran 

dan tidak mampu mengontrol rasa marah. Contohnya, seseorang akan 

merasa kesal jika dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah 

dilakukannya. 

4. Hostility (sikap permusuhan) 

Meliputi komponen kognitif, seperti benci dan curiga pada orang lain, 

iri hati dan merasa tidak adil dalam kehidupan. Contohnya, seseorang 

sering merasa curiga terhadap orang lain, yang dikiranya menaruh 

dendam pada dirinya, padahal orang lain tersebut tidak dendam 

terhadapnya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari perilaku 

agresif diklasifikasikan menjadi empat yaitu : Agresi fisik,  Agresi verbal,  

Agresi marah dan  Sikap permusuhan.  

B. Emotional Focused Coping 

1. Definisi Emotional Focused Coping 

Emotional focused coping merupakan usaha untuk mengatasi stress 

dengan cara mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri 
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dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang 

dianggap penuh tekanan (Lazarus, 1984). 

Emotional focused coping merupakan strategi untuk meredakan 

emosi individu yang ditimbulkan oleh stressor (sumber stress), tanpa berusaha 

untuk mengubah suatu situasi yang menjadi sumber stress secara langsung. 

Emotional focused coping memungkinkan individu melihat sisi kebaikan 

(hikmah) dari suatu kejadian, mengharap simpati dan pengertian orang lain, 

atau mencoba melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang 

menekan emosinya, namun hanya bersifat sementara (Lazarus 1985). 

Emotional focused coping ditujukan untuk menurangi atau mengelola emosi 

kesusahan yang berhubungan dengan situasinya (Carver, 1989). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa emotional focused 

coping adalah usaha untuk meredakan emosi yang dianggap penuh tekanan. 

2. Jenis-jenis Strategi Coping 

Strategi coping menurut Lazarus (1993) dibagi  menjadi 2 (dua) bentuk  

yaitu: 

a) Coping yang berfokus pada masalah ( problem focused coping) 

Problem focused coping yaitu untuk mengurangi tekanan, individu akan 

mengatasi dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan 

yang baru. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini, bila 

dirinya yakin akan dapat mengubah situasi. Jenis strategi coping ini lebih 

sering digunakan oleh individu dewasa. 
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b) Coping yang berfokus pada emosi (emotional  focused coping) 

Emotional focused coping yaitu respon emosional terhadap tekanan. 

Strategi coping ini dimunculkan dalam bentuk perilaku individu, seperti 

menggunakan alkohol, bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak 

menyenangkan, melalui strategi kognitif. Bila individu tidak mampu 

mengubah kondisi yang penuh dengan tekanan, individu akan cenderung 

untuk mengatur emosinya. 

3. Aspek-Aspek Emotional Focused Coping 

Emotional focused coping adalah usaha untuk mengatasi stress 

dengan cara mengatur respon emosional dalam rangka menyesuaikan diri 

dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi 

yang dianggap penuh tekanan.  

Menurut Lazarus (1993) ada lima aspek yang digunakan dalam 

emotion focused coping, yaitu : 

1).Self-control (kontrol diri) 

Usaha untuk mengatur perasaan ketika menghadapi situasi yang menekan. 

2). Distancing (pelepasan diri) 

Usaha untuk tidak terlibat dalam permasalahan, seperti menghindar dari 

permasalahan seakan tidak terjadi apa-apa atau menciptakan pandangan-

pandangan yang positif, seperti menganggap masalah sebagai lelucon.  

3).Positive reappraisal (penilaian positif) 
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Usaha untuk mencari makna positif dari permasalahan dengan terfokus 

pada pengembangan diri, biasanya juga melibatkan hal-hal yang bersifat 

religius. 

4). Accepting responsibility (tanggungjawab menerima)  

Usaha untuk menyadari tanggung jawab diri sendiri dalam permasalahan 

yang dihadapinya dan mencoba menerimanya untuk membuat semuanya 

menjadi lebih baik. Strategi ini baik, terlebih bila masalah terjadi karena 

pikiran dan tindakannya sendiri. Namun, strategi ini menjadi tidak baik 

bila individu tidak seharusnya bertanggung jawab atas masalah tersebut. 

5)Escape atau avoidance (pelarian atau penghindaran) 

Usaha untuk mengatasi situasi menekan dengan lari dari situasi tersebut 

atau menghindarinya dengan beralih pada hal lain, seperti : makan, minum, 

merokok atau menggunakan obat-obatan.  

  Berdasarkan uraian diatas, aspek- aspek emotional focused coping 

ada lima, yaitu :distancing, escapenavoidance, self control, accepting 

responsibility dan positive reappraisal. 

C. Remaja  

1. Definisi Remaja 

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti 

tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangannya menjadi dewasa 

(Desmita, 2009). Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja, 

seperti DeBrun (dalam Jahja, 2011) yang mendefinisikan remaja sebagai 

periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan dewasa.Menurut 
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Papalia, dkk (2008), masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara 

masa kanak-kanak dan masa dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 

12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhirbelasan tahun atau awal dua 

puluhan tahun.  

Sedangkan menurut Hurlock (1980) masa remaja adala usia dimana 

individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi 

merasa di bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua melainkan berada 

dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah. Integrasi 

dalam masyarakat dewasa mempunyai banyak aspek afektif, kurang lebih 

berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang 

mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini 

memungkinnya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang 

dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas umum dari periode 

perkembangan ini.  

Jadi dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa remaja adalah masa transisi perkembangan dari masa 

anak-anak menuju masa dewasa dengan rentang umur antara 12-20 tahun dan 

dalam perkembangannya sudah bisa melakukan integrasi dengan masyarakat . 

2. Ciri – Ciri Masa Remaja 

Menurut Hurlock (1980) seperti halnya dengan semua periode yang 

penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu 

yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri 

tersebut akan diterangkan secara singkat di bawah ini. 
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1. Masa remaja sebagai periode yang penting 

Semua periode dalam rentang kehidupan adalah penting, namun 

kadar kepentingannya berbeda-beda. Ada beberapa periode yang lebih 

penting daripada beberapa periode lainnya, karena akibatnya yang 

langsung terhadap sikap dan perilaku dan adalagi yang penting karena 

akibat-akibat jangka panjangnya. Pada periode remaja, baik akibat 

langsung maupun akibat jangka panjang tetap penting. Ada periode yang 

penting karena akibat fisik dan adalagi karena akibat psikologis. Pada 

periode remaja kedua-duanya sama-sama penting. 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan 

cepatnya perkembangan mental yang cepat, terutama pada awal masa 

remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian 

mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru. 

2. Masa remaja sebagai periode peralihan 

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang 

telah terjadi sebelumnya, melainkan sebuah peralihan dari satu tahap 

perkembangan ke tahap berikutnya. Artinya, apa yang telah terjadi 

sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang 

dan yang akan datang. Bila anak-anak beralih dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa, anak-anak harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat 

kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru 

untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. 
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3. Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja 

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika 

perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga 

berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan sikap 

dan perilaku menurun juga. 

Ada empat perubahan yang sama yang hampir bersifat universal. 

Pertama, meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Kedua, perubahan tubuh, 

minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dipesankan, 

menimbulkan masalah baru. Ketiga, dengan berubahnya minat dan pola 

perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. Apa yang pada masa kanak-kanak 

dianggap penting, sekarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi. 

Keempat, sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap 

perubahan. Dimana remaja menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi 

mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan 

kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut.  

4. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Setiap periode mempunyai masalah sendiri-sendiri, namun 

masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh 

anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat dua alasan bagi kesulitan 

itu. Pertama, sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian 

diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja 
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tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua, karena para remaja 

merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, 

menolak bantuan orang tua dan guru-guru. 

Karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri 

masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya 

menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan 

mereka. 

5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

Sepanjang usia pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri 

dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih 

besar daripada individualitas. Seperti dalam hal pakaian, berbicara, 

perilaku anak yang lebih besar ingin lebih cepat seperti teman-teman 

dalam satu kelompok bermainnya. Tiap penyimpangan dari standar 

kelompok dapat mengancam keanggotaannya dalam kelompok. 

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan 

kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat 

laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan 

menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya.  

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang 

tidak rapih, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan 

berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus 



19 
 

membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung 

jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. 

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna 

merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang 

ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. 

Cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi 

juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya 

emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Semakin tidak realistik 

cita-citanya semakin ia menjadi marah. Remaja akan sakit hati dan kecewa 

apabila orang lain mengecewakannya atau kalau tidak berhasil mencapai 

tujuan yang ditetapkannya sendiri. 

Dengan bertambahnya pengalaman pribadi dan pengalaman sosial 

dan dengan meningkatnya kemampuan untuk berpikir rasional, remaja 

yang lebih besar memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman dan 

kehidupan pada umumnya secara lebih realistik. Dengan demikian, remaja 

tidak terlampau banyak mengalami kekecewaan seperti ketika masih 

muda. Ini adalah salah satu kondisi yang menimbulkan kebahagiaan yang 

lebih besar pada remaja. 

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa  

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para 

remaja menjadi gelisah untuk meningkatkan stereotip belasan tahun dan 

untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian 
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dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena 

itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan 

dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka 

menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka 

inginkan. 

Masa remaja menurut Ali (2010) seringkali dikenal dengan masa 

mencari jati diri, oleh Erickson disebut dengan identitas ego (ego identity).Ini 

terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-

anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya,mereka 

sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika 

mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat 

menunjukkan sikap dewasa. 

Oleh karena itu, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh 

remaja yaitu sebagai berikut : 

1. Kegelisahan 

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak 

idealisme, angan-angan atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa 

depan. Namun, sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan 

yang memadai untuk mewujudkan semua itu.Seringkali angan-angan dan 

keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya. 

Selain itu, di satu pihak mereka ingin mendapatkan pengalaman 

sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan, tetapi di pihak lain 
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mereka merasa belum mampu melakukan berbagai hal dengan baik 

sehingga tidak berani mengambil tindakan mencari pengalaman langsung 

dari sumbernya.  Tarik-menarik antara angan-angan yang tinggi dengan 

kemampuannya yang masih belum memadai mengakibatkan mereka 

diliputi perasaan gelisah. 

2. Pertentangan 

Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada 

situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan 

masih belum mampu untuk mandiri.Oleh karena itu, pada umumnya 

remaja sering mengalami kebingungan karena sering terjadi pertentangan 

pendapat antara mereka dengan orang tua.Pertentangan yang sering terjadi 

itu menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua 

kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan 

untuk memperoleh rasa aman.Remaja sesungguhnya belum begitu berani 

mengambil resiko dari tindakan meninggalkan lingkungan keluarganya 

yang jelas aman bagi dirinya.Tambahan pula keinginan melepaskan diri itu 

belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan 

orang tua dalam soal keuangan. Akibatnya, pertentangan yang sering 

terjadi itu akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja itu sendiri 

maupun pada orang lain. 

3. Mengkhayal 

Keinginan untuk menjelajah dan bertualang tidak semuanya 

tersalurkan.Biasanya hambatannya dari segi keuangan atau biaya. Sebab, 
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menjelajah lingkungan yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak, 

padahal kebanyakan remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang 

tuanya. Akibatnya, mereka lalu mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan 

menyalurkan khayalannya melalui dunia fantasi.Khayalan remaja putra 

biasanya berkisar pada soal prestasi dan jenjang karier, sedang remaja 

putrid lebih mengkhayalkan romantika hidup.Khayalan ini tidak 

selamanya bersifat negatif.Sebab khayalan ini kadang-kadang 

menghasilkan sesuatu yang bersifat konstruktif, misalnya timbul ide-ide 

tertentu yang dapat direalisasikan. 

4. Aktivitas Berkelompok 

Berbagai macam keinginan para remaja seringkali tidak dapat 

terpenuhi karena bermacam-macam kendala, dan yang sering terjadi 

adalah tidak tersedianya biaya.Adanya bermacam-macam larangan dari 

orang tua seringkali melemahkan atau bahkan mematahkan semangat para 

remaja.Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya 

setelah mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk melakukan kegiatan 

bersama.Mereka melakukan suatu kegiatan secara berkelompok sehingga 

berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama. 

5. Keinginan Mencoba Segala Sesuatu 

Pada umumnya remaja memilikirasa ingin tahu yang tinggi 

(hightcuriosity).Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja 

cenderung ingin bertualang, menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala 

sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain itu, didorong juga  
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oleh keinginan seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin 

mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang dewasa. 

Akibatnya, tidak jarang secara sembunyi-sembunyi, remaja pria mencoba 

merokok karena sering melihat orang dewasa melakukannya.Seolah-olah 

dalam hati kecilnya berkata bahwa remaja ingin membuktikan kalau 

sebenarnya dirinya mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh orang 

dewasa.Remaja putrid seringkali mencoba memakai kosmetik baru, 

meskipun sekolah melarangnya. 

Oleh karena itu, yang amat penting bagi remaja adalah memberikan 

bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada 

kegiatan-kegiatan yang positif,kreatif dan produktif, misalnya ingin 

menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi. 

Jika keinginan semacam itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang 

baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, 

seperti kemampuan membuat alat-alat elektronika untuk kepentingan 

komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang bermutu, 

menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan 

kolaborasi music dengan teman-temannya, dan sebagainya. Jika tidak, 

dikhawatirkan dapat menjurus kepada kegiatan atau perilaku negatif, 

misalnya : mencoba narkoba, minum-minuman keras, penyalahgunaan 

obat, atau perilaku seks pranikah yang berakibat terjadinya kehamilan. 
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D. Kerangka Berfikir 

 Perilaku kekerasan yang sering dilakukan dikalangan remaja sebenarnya 

merupakan prilaku agresif dari diri individu maupun kelompok.Banyak faktor 

yang menyebabkan perilaku agresif yang dilakukan remaja salah satunya adalah 

emosional (Baron, 2006).Adanya peningkatan emosional yang terjadi pada masa 

remaja mengakibatkan remaja melakukan tindakan perilaku agresif yang 

menyimpang dan melanggar hukum.Menurut Sarwono (2011) pemicu perilaku 

agresif adalah ketika seseorang mengalami kondisi emosi tertentu,yangsering 

terlihat adalah emosi marah. Emosi marah berlanjut pada keinginanuntuk 

melampiaskannya dalam satu bentuk tertentu pada objek tertentu. 

Perilaku agresif remaja dalam bentuk aksi-aksi kekerasandapat terjadi di 

mana saja, seperti di jalan-jalan, di sekolah, di kompleks-kompleks perumahan, 

bahkan di pedesaan. Aksi tersebut dapat berupa kekerasan verbal (mencaci maki) 

maupun kekerasan fisik (memukul, meninju, dan lain sebagainya). Pada kalangan 

remaja aksi yang biasa dikenal sebagai tawuran pelajar/masal merupakan hal yang 

sudah terlalu sering terjadi, bahkan cenderung dianggap biasa. Remaja adalah 

seorang anak yang bisa dibilang berada pada usia tanggung, mereka bukanlah 

anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, tapi juga bukan orang dewasa yang bisa 

dengan mudah akan membedakan hal mana yang baik dan mana yang berakibat 

buruk.  

Perilaku agresif yang dilakukan remaja tersebut membuat remaja sulit 

melakukan fungsi dalam situasi sosial.Sehingga remaja kurang mampu merespon 

dalam menghadapi konflik dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri 
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saat tertekan secara emosional.Oleh karena itu remaja menggunakan strategi 

coping dalam mengatasi perilaku agresifnya. Dimana strategi coping yang 

digunakan remaja tersebut adalah emotional focused coping. Alasannya karena 

emotional focused coping berfokus pada emosi dalam menyelesaikan masalah. 

Jika remaja merasa tidak mampu menyelesaikan masalah maka remaja cenderung 

menggunakan emotional focused coping, yaitu mengatur respon emosi untuk tidak 

melakukan perilaku agresif. 

Emotional focused coping merupakan strategi untuk meredakan emosi 

individu yang ditimbulkan oleh stressor (sumber stres), tanpa berusaha untuk 

mengubah suatu situasi yang menjadi sumber stres secara langsung. Emotional 

focused coping memungkinkan individu melihat sisi kebaikan (hikmah) dari suatu 

kejadian, mengharap simpati dan pengertian orang lain, atau mencoba melupakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang telah menekan emosinya, 

namun hanya bersifat sementara. Dengan mengatur respon emosi untuk tidak 

melakukan perilaku agresif maka perilaku agresif remaja akan dapat 

diminimalisir. Hasil penelitian Whitman (2015) menyimpulkan bahwa gaya 

coping dapat digunakan untuk memprediksi dan berpotensi untuk mencegah 

perilaku agresif. 

E.  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di bagian 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan  dalam penelitian ini yaitu: “ada  

hubungan antara emotional focused coping dengan perilaku agresif pada remaja”. 

 


