
13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Agresif

1. Pengertian Perilaku Agresif

Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan

gambaran ekspresi sangat kuat dari insting kematian (thanatos), karena dengan

melakukan agresi maka secara mekanisme individu telah berhasil mengeluarkan

energi destruktifnya dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara

insting mencintai (eros) dan insting kematian (thanatos). Meski demikian,

walaupun agresi dapat dikontrol tetapi agresi tidak bisa dihapuskan, karena agresi

adalah sifat alamiah manusia (Sears, Taylor dan Peplau, 2009).

Selanjutnya menurut Kartono (2003) agresi merupakan suatu ledakan

emosi dan kemarahan-kemarahan hebat, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan

permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda. Atkinson (2000)

menjelaskan agresi adalah perilaku yang secara sengaja bermaksud melukai orang

lain (secara fisik atau verbal) atau menghancurkan harta benda.

Menurut Baron dan Byrne (2005) agresi adalah siksaan yang disengaja

untuk menyakiti orang lain. Sedangkan Menurut Geen (dalam Sears, Taylor dan

Peplau, 2009) walaupun ada perbedaan dalam mendefinisikan agresi, namun dapat

diambil kesimpulan sederhana mengenai agresi yang didukung oleh pendekatan

behavior atau belajar, bahwa agresi adalah setiap tindakan atau perlakuan yang

menyakiti atau melukai orang lain.
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Konsep agresi yang dikemukakan oleh Myers (2012) adalah sebagai

perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat

disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah tindakan yang dilakukan untuk

menyakiti atau melukai orang lain atau merusak benda dengan unsur kesengajaan

baik secara fisik maupun psikis.

2. Bentuk-bentuk dari Perilaku Agresi

Banyak ahli yang mengungkapkan tipe agresivitas, diantaranya Buss

(dalam Dayakisni, 2003) mengklasifikasikan perilaku agresif secara lebih

lengkap, yaitu : perilaku agresif secara fisik atau verbal, dan secara aktif atau

pasif, serta langsung atau tidak langsung. Tiga klasifikasi ini masing-masing

saling berinteraksi, sehingga akan menghasilkan delapan bentuk perilaku agresif,

yaitu:

a. Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya menusuk,

menembak, memukul orang lain.

b. Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya

membuat jebakan untuk orang lain.

c. Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak

memberi jalan kepada orang lain.

d. Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya

menolak untuk mengerjakan sesuatu, menolak untuk mengerjakan perintah

orang lain.



15

e. Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya

memaki-maki orang.

f. Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya

menyebar gosip tentang orang lain.

g. Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak

setuju dengan pendapat orang lain, tetapi tidak mau mengatakan (memboikot),

tidak mau menjawab pertanyaan orang lain.

h. Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya

menolak untuk berbicara dengan orang lain, menolak memberikan perhatian

dalam suatu pembicaraan.

Menurut Buss dan Perry (1992) mengelompokkan agresivitas kedalam

empat bentuk agresi, yaitu:

1. Agresi fisik

Merupakan komponen perilaku motorik, seperti melukai dan menyakiti orang

secara fisik. Contohnya, terjadinya perkelahian antar pelajar yang

mengakibatkan beberapa orang terluka parah.

2. Agresi verbal

Merupakan komponen motorik, seperti melukai dan menyakiti orang lain

dengan menggunakan verbal/perkataan. Misalnya seperti mencaci maki,

berkata kasar, berdebat, menunjukkan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan,

menyebarkan gosip, dan lain-lain. Contohnya, beberapa siswa yang saling

mengejek satu sama lainnya dengan ejekan yang menyakitkan.
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3. Agresi marah

Merupakan emosi atau afektif, seperti munculnya kesiapan psikologis untuk

bertindak agresif. Misalnya kesal, hilang kesabaran dan tidak mampu

mengontrol rasa marah. Contohnya, seseorang akan kesal kalau dituduh

melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

4. 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 itu diklasifikasikan menjadi empat yaitu : 1) agresi fisik, 2) agresi verbal, 3)

agresi marah, dan 4) sikap permusuhan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Agresif

Menurut Taylor, Peplau & Sears (2009) munculnya perilaku agresif

berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri seseorang. Rasa marah

dapat muncul dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Adanya serangan dari orang lain. Misalnya ketika tiba-tiba seseorang

menyerang dan mengejek dengan perkataan yang menyakitkan. Hal ini dapat

secara refleks menimbulkan sikap agresi terhadap lawan.

b. Terjadinya frustrasi dalam diri seseorang. Frustrasi adalah gangguan atau

kegagalan dalam mencapai tujuan. Salah satu prinsip dalam psikologi, orang

yang mengalami frustrasi akan cenderung membangkitkan perasaan agresifnya.
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Keadaan tersebut bisa saja terjadi karena manusia tidak mampu menahan suatu

penderitaan yang menimpa dirinya.

c. Ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam. Intinya jika

seseorang yang marah mampu untuk melakukan balas dendam, maka rasa

kemarahan itu akan semakin besar dan kemungkinan untuk melakukan agresi

juga bertambah besar. Kemarahan itu disebabkan karena kontrol keputusan

yang rendah, sehingga seseorang gagal menafsirkan peristiwa dan tidak mampu

memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

d. Kompetensi. Agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan emosional, tetapi

mungkin muncul secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan suatu

kompetensi. Secara khusus merujuk pada situasi kompetitif yang sering

memicu pola kemarahan, pembantahan dan agresi yang tidak jarang bersifat

destruktif.

Baron dan Byrne (2005) menyebutkan beberapa faktor yang

mempengaruhi seseorang melakukan agresivitas, yaitu:

1. Faktor-faktor Sosial

Faktor-faktor sosial merupakan faktor-faktor yang terkait dengan sosial individu

yang melakukan perilaku agresif, diantaranya adalah:

a. Frustasi, yang merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, dan

frustasi dapat menyebabkan agresi.

b. Provokasi langsung, adalah tindakan oleh orang lain yang cenderung memicu

agresi pada diri si penerima, seringkali karena tindakan tersebut dipersepsikan

berasal dari maksud yang jahat.
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c. Agresi yang dipindahkan, bahwa agresi dipindahkan terjadi karena orang yang

melakukannya tidak ingin atau tidak dapat melakukan agresi terhadap sumber

provokasi awal.

d. Pemaparan terhadap kekerasan di media, dimana dapat meningkatkan

kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam agresi terbuka. Keterangsangan

yang meningkat, bahwa agresi muncul karena adanya emosi dan kognisi yang

saling berkaitan satu sama lain.

e. Keterangsangan seksual dan agresi, dimana keterangsangan seksual tidak

hanya mempengaruhi agresi melalui timbulnya afek (misalnya mood atau

perasaan) positif dan negatif. Tetapi juga dapat mengaktifkan skema atau

kerangka berpikir lainnya yang kemudian dapat memunculkan perilaku nyata

yang diarahkan pada target spesifik.

2. Faktor-faktor Pribadi

Berikut ini adalah trait atau karakteristik yang memicu seseorang melakukan

perilaku agresif:

a. Pola perilaku Tipe A dan Tipe B. Pola perilaku tipe A memiliki karakter sangat

kompetitif, selalu terburu-buru, dan mudah tersinggung serta agresif.

Sedangkan pola perilaku tipe B menunjukkan karakteristik seseorang yang

sangat tidak kompetitif, yang tidak selalu melawan waktu, dan yang tidak

mudah kehilangan kendali.



19

b. Bias Atributional Hostile, merupakan kecenderungan untuk mempersepsikan

maksud atau motif hostile dalam tindakan orang lain ketika tindakan ini dirasa

ambigu.

c. Narsisme dan ancaman ego, individu dengan narsisme yang tinggi memegang

pandangan berlebihan akan nilai dirinya sendiri. Mereka bereaksi dengan

tingkat agresi yang sangat tinggi terhadap umpan balik dari orang lain yang

mengancam ego mereka yang besar.

d. Perbedaan gender, pria umumnya lebih agresif daripada wanita, tetapi

perbedaan ini berkurang dalam konteks adanya provokasi yang kuat. Pria lebih

cenderung untuk menggunakan bentuk langsung dari agresi, tetapi wanita

cenderung menggunakan bentuk agresi tidak langsung.

Faktor-faktor pribadi juga mempengaruhi agresivitas, dimana hal tersebut

berkaitan erat dengan aspek yang ada di dalam diri individu yang melakukan

perilaku agresif.

3. Faktor-faktor Situasional

Faktor situasional merupakan faktor yang terkait dengan situasi atau kontek

dimana agresi itu terjadi. Berikut ini adalah faktor situasional yang mempengaruhi

agresi:

a. Suhu udara tinggi. Suhu udara yang tinggi cenderung akan meningkatkan

agresi, tetapi hanya sampai pada titik tertentu. Diatas tingkat tertentu atau lebih

dari 80 derajat fahrenheit agresi menurun selagi suhu udara meningkat. Hal ini

disebabkan pada saat suhu udara yang tinggi membuat orang-orang menjadi
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sangat tidak nyaman sehingga mereka kehilangan energi atau lelah untuk

terlibat agresi atau tindakan kekerasan (Baron & Bryne, 2005).

b. Alkohol. Individu ketika mengonsumsi alkohol memiliki kecenderungan untuk

lebih agresi. Dalam beberapa eksperimen, partisipan-partisipan yang

mengonsumsi alkohol dosis tinggi serta membuat mereka mabuk ditemukan

bertindak lebih agresif dan merespon provokasi secara lebih kuat, daripada

partisipan yang tidak mengkonsumsi alkohol (Baron & Bryne, 2005).

Menurut Myers (2012), faktor yang mempengaruhi agresi sebagai berikut:

1. Frustrasi, dimana frustrasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai

tujuan. Salah satu prinsip dalam psikologi, orang yang mengalami frustrasi

akan cenderung membangkitkan perasaan agresifnya.

2. Pembelajaran agresi, dimana terdapat reward dan pembelajaran sosial.

3. Pengaruh lingkungan, maksudnya adalah situasi lingkungan saat itu misalnya

insiden yang menyakitkan, suhu udara panas, serangan, kerumunan orang,

dimana akan memicu tindakan agresi.

4. Sistem saraf otak. Dalam penelitian yang dilakukan Dewall, dkk (2011)

menyatakan bahwa mekanisme neural otak mendukung regulasi diri dalam

meningkatkan kontrol diri sehingga dapat mengurangi perilaku agresif.

5. Faktor gen atau keturunan.

6. Faktor kimia dalam darah (alkohol dan obat-obatan). Hal ini didukung oleh

penelitian yang dilakukan Bushman dan Cooper (1990) yang meneliti adanya

pengaruh alkohol terhadap tindakan agresif seseorang.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Finkenauer,dkk (2005)

menemukan bahwa tingginya kontrol diri sangat berhubungan dengan penurunan

resiko masalah psikososial diantaranya kenakalan dan agresivitas remaja. Delisi

dan Vaughn (2008) menjelaskan bahwa tindakan kriminalitas dipengaruhi oleh

kontrol diri. Sehingga dengan beberapa penelitian ini dapat dinyatakan bahwa

kontrol diri menjadi salah satu faktor perilaku agresif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi perilaku agresif adalah faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor

situasional (Baron dan Byrne, 2005).

B. Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja atau adolescense berasal dari bahasa lati yaitu adolescere yang

artinya tumbuh kearah kematangan baik fisik maupun sosial psikologisnya.juga

merupakan periode antara pubertas dengan kedewasaan (Hurlock, 1980).

Pandangan ini juga diungkap oleh Piaget (dalam Hurlock, 1980) dengan

mengatakan, secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu

berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa

dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan

yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

Batasan remaja yang digunakan untuk masyarakat Indonesia, yaitu mereka

yang berusia 11-24 tahun dan belum menikah. Bagi mereka yang berusia 11-24

tahun namun sudah menikah, mereka tidak disebut remaja. Sementara mereka yang
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berusia 24 tahun keatas namun belum menikah dan masih menggantungkan

hidupnya kepada orang tua, masih disebut remaja.

Santrock (2003) remaja adalah suatu periode perkembangan dari transisi

antara anak-anak dan dewasa, yang diikuti oleh perubahan biologis, kognitif, dan

sosioemosional. Selanjutnya Papalia, olds dan Feldman (2008) menyatakan remaja

adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang

pada umumnya dimulai usia antara 12 atau 13 tahun dan terakhir pada usia akhir

belasan tahun atau awal dua puluhan.

2. Ciri-ciri Masa Remaja

Menurut Hurlock (1980) masa remaja memiliki beberapa karakteristik

sebagai berikut:

a. Masa Remaja sebagai Periode yang Penting

Meskipun semua periode adalah penting, tetapi kadar kepentingan usia remaja

cukup tinggi mengingat dalam periode ini begitu besar pengaruh fisik dan

psikis membentuk kepribadian manusia. Periode ini membentuk pengaruh

paling besar terhadap fisik dan psikis manusia sepanjang hayatnya kelak.

b. Masa Remaja sebagai Periode Peralihan

Peralihan bukan berarti terputusnya suatu rangkaian sebelumnya dengan

rangkaian berikutnya. Peralihan lebih menuju pada arti sebuah jembatan

pergantian atau tahapan antara dua titik. Titik ini juga bisa disebut titik rawan

periode manusia, di mana dalam titik ini terbuka peluang untuk selamat atau

tidaknya pola pikir dan pola sikap manusia sebagai pelaku peralihan itu sendiri.

Peralihan ini dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Tidak dikatakan masa



23

kanak-kanak yang penuh masa-masa bermain-main, tetapi juga tidak masa

dewasa, yang penuh kematangan dalam pemikiran dan tingkah laku.

c. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan tingkah laku remaja sama dengan perubahan fisiknya. Ada

lima perubahan yang bersifat universal:

a. Meningginya emosi

b. Perubahan tubuh

c. Perubahan minat dan peran dalam pergaulan sosial

d. Perubahan pola nilai-nilai yang dianutnya

e. Perubahan yang ambivalen, di mana masa remaja biasanya menginginkan

perubahan, tetapi secara mental belum ada kesadaran tanggungjawab atas

keinginannya sendiri.

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Masa remaja memiliki masalah yang sulit di atasi, disebabkan adanya

kebiasaan penyelesaian masalah dalam masa sebelumnya yaitu masa kanak-

kanak oleh orang tua dan guru sehingga remaja kurang memiliki pengalaman

dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Oleh karena dalam penyelesaian

masalahnya remaja kurang siap, maka kadangkala tidak mencapai keberhasilan

yang memuaskan, sehingga kegagalan tersebut bisa berakibat tragis.

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Salah satu cara untuk menampilkan identitas diri agar diakui oleh teman

sebayanya atau lingkungan pergaulannya, biasanya menggunakan simbol status
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dalam bentuk kemewahan atau kebanggan lainnya yang bisa mendapatkan

dirinya diperhatikan atau tampil berbeda dan individualis di depan umum.

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Sebagaimana disampaikan oleh Majeres (dalam Hurlock, 1980), disebutkan

bahwa “banyak anggapan popular tentang remaja yang mempunyai arti yang

bernilai, dan sayangnya, banyak yang bersifat negatif”. Ini gambaran bahwa

usia remaja merupakan usia yang membawa kekhawatiran dan ketakutan para

orang tua. Stereotip ini memberikan dampak pada pendalaman pribadi dan

sikap remaja terahadap dirinya sendiri.

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Berbagai harapan dan imajinasi yang tidak masuk di akal seringkali menghias

pemikiran dan cita-cita kaum remaja. Ambisi melintasi logika tersebut tidak

dapat dikendalikan dan selalu ada dalam pengalaman hidup perkembangan

psikologi remaja. Ia melihat dirinya dan orang lain sebagaimana yang dicita-

citakan dan diinginkan, bukan sebagaimana adanya di alam nyata.

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Kebiasaanya di masa kanak-kanak, ternyata masih juga kadang terbawa di usia

remaja ini, dan teramat sukar untuk menghapusnya. Sementara usianya yang

menjelang dewasa menuntut untuk meninggalkan kebiasaan yang melekat di

usia kanak-kanak tersebut. Menyikapi kondisi ini, kadangkala untuk

menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa dan sudah siap menjadi dewasa,

mereka bertingkahlaku yang meniru-niru sebagaimana orang dewasa di

sekitarnya bertingkahlaku, bisa tingkahlaku positif dan bisa negatif.
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3. Tugas-tugas Perkembangan Remaja

Seiring perkembangannya, remaja mempunyai tugas-tugas perkembangan,

yaitu menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1980) ada delapan tugas

perkembangan pada masa remaja yaitu sebagai berikut:

a. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik

pria maupun wanita.

b. Mencapai peran sosial pria dan wanita.

c. Menerima keadaan fisiknya yang menggunakan tubuhnya secara aktif.

d. Mengaharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab.

e. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa

lainnya.

f. Mempersiapkan karir ekonomi.

g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.

h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis pegangan untuk berperilaku

mengembangan ideologi.

Tugas perkembangan pada umumnya bisa dilakukan dengan lancar bila

tidak ada rintangan dari lingkungan maupun dari dalam diri remaja itu sendiri.

Kesulitan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan adalah

penyesuaian diri.

Penyesuaian diri yang harus dilakukan pada masa remaja meliputi

penyesuaian dengan perkembangan inteligensi, perkembangan peran sosial,

perkembangan peran seksual, dan perkembangan moral dan religi (Ali dan Asrori,

2011).
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4. Perilaku Agresif Remaja

Dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, tentunya

memiliki ukuran-ukuran dasar yang dijunjung tinggi mengenai apa yang dikatakan

baik atau buruk, benar atau salah, yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dalam

bentuk norma-norma, hukum, nilai-nilai moral, sopan santun, maupun adat

istiadat. Berbagai bentuk aturan pada sekelompok masyarakat tertentu belum tentu

dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang lain. Remaja cenderung

membentuk kelompok masyarakat sendiri, sering kali membentuk dan memiliki

kesepakatan aturan tersendiri yang kadang-kadang kurang dimengerti oleh

lingkungan masyarakat diluar kelompok remaja tersebut (Ali dan Asrori, 2011).

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa setiap remaja adalah unik (Sarwono,

2011). Sehingga dalam proses perkembangannya remaja sering melakukan

metode coba-coba untuk mencari pola hidup yang sesuai dengan dirinya. Metode

itu banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan perilaku

menyimpang dari norma yang berlaku dimasyarakat. Salah satu perilaku

menyimpang yang sering dilakukan remaja adalah Perilaku Agresif. Perilaku

agresif adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau melukai seseorang,

yang merupakan suatu luapan emosi sebagai reaksi terhadap kegagalan individu

yang ditampakkan dalam pengrusakan terhadap manusia ataupun benda dengan

unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-kata (verbal) dan perilaku

(nonverbal) (Sears, Taylor dan Peplau, 2009).

Buss dan Perry (1992) mengklasifikasikan perilaku agresif menjadi

perilaku agresif fisik, verbal, marah, dan sikap permusuhan. Dimana perilaku
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agresi fisik itu seperti melukai dan menyakiti orang secara fisik. Agresi verbal

seperti melukai dan menyakiti orang lain dengan menggunakan verbal/perkataan.

Agresi marah seperti munculnya kesiapan psikologis untuk bertindak agresif.

Misalnya kesal, hilang kesabaran dan tidak mampu mengontrol rasa marah. Sikap

permusuhan seperti benci dan curiga pada orang lain, iri hati dan merasa tidak adil

dalam kehidupan.

C. Kontrol Diri

1. Pengertian Kontrol Diri

Hurlock (1980) mengatakan bahwa kontrol diri muncul karena adanya

perbedaaan dalam mengelola emosi, cara mengatasi masalah, tinggi rendahnya

motivasi, dan kemampuan mengelola potensi dan pengembangan kompetensinya.

Kontrol diri sendiri berkaitan dengan bagaimana individu mampu mengendalikan

emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya.

Lazarus (dalam Thalib, 2010) menjelaskan bahwa kontrol diri

menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk

menyatukan perilaku yang telah disusun guna meningkatkan hasil dan tujuan

tertentu sebagaimana yang diinginkan.

Tangney, dkk (2004) menyatakan bahwa “ Central to our concept of self

control is the ability to override or change one’s inner responses, as well as to

interrupt undesired behavioral tendencies and refrain from acting on them.”

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pusat dari konsep pengendalian diri kita

adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah tanggapan batin
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seseorang, serta untuk menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan

dan menahan diri dari tindakan tersebut.”

Menurut Mccullough & Willoughby (2009) kontrol diri dirancang untuk

melawan atau mengesampingkan respon yang berlebihan (kecenderungan

perilaku, emosi, atau motivasi), seperti seseorang yang marah menyerang mereka,

beristirahat setelah seharian bekerja keras, atau membolos bukannya pergi ke

sekolah. Schmeichel dan Baumeister (dalam Mccullough dan Willoughby, 2009)

mengatakan kontrol diri mengacu pada sumber daya internal yang tersedia untuk

menghambat, menimpa, atau mengubah tanggapan yang mungkin timbul sebagai

akibat dari proses fisiologis, kebiasaan, pembelajaran, atau situasi.

Menurut Berk (dalam Gunarsa, 2004) kontrol diri adalah kemampuan

individu untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan

dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Mesina dan Messina

(dalam Gunarsa, 2004) menambahkan bahwa pengendalian diri memiliki beberapa

fungsi yaitu: (a) membatasi perhatian individu terhadap orang lain, (b) membatasi

keinginan individu untuk mengendalikan orang lain di lingkungannya, (c)

membatasi individu untuk bertingkah laku negatif, (d) membantu individu untuk

memenuhi kebutuhan individu secara seimbang.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa

kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan emosi

sehingga dapat menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan.
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2. Aspek-Aspek Kontrol Diri

Berdasarkan konsep Averill (dalam Thalib, 2010), terdapat tiga aspek

dalam kemampuan mengontrol diri, yaitu:

a. Mengontrol perilaku (Behavioral Control)

Merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak

menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan atas 2 komponen,

yaitu:

1. Kemampuan mengatur pelaksanaan (regulated administration), yaitu

menentukan siapa yang akan mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya

sendiri atau orang lain atau sesuatu diluar dirinya. Individu yang

mempunyai kemampuan mengontrol diri dengan baik akan mampu

mengatur perilakunya sendiri, dan jika kemampuan mengontrol dirinya

rendah maka individu tersebut tidak mampu mengatur perilakunya, maka

akan menggunakan sumber eksternal dari luar dirinya.

2. Kemampuan mengatur stimulus (stimulus modifiability), yaitu kemampuan

untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak

dikehendaki datang. Ada bebarapa cara yang dapat digunakan, yaitu

mencegah atau menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum

waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya.

b. Mengontrol Kognitif (cognitive control)

Mengontrol kognitif Merupakan kemampuan individu untuk menafsirkan,

menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif.

Mengintrol kognisi merupakan kemampuan mengolah informasi yang tidak
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diinginkan dengan cara mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan

atas 2 komponen, yaitu:

1. Kemampuan untuk memperoleh informasi (information again). Informasi

yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan akan membuat individu

mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif.

2. Kemampuan melakukan penilaian (apraisal). Penilaian yang dilakukan

individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan

dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

c. Mengontrol Keputusan (desicion control)

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan

menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan

berfungsi baik bilamana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan

berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa  aspek-aspek kontrol diri

mencakup : (a) kemampuan mengontrol perilaku, (b) kemampuan mengontrol

stimulus, (c) kemampuan untuk memperoleh informasi, (d) kemampuan

melakukan penilaian, dan (e) kemampuan mengambil keputusan.

D. Kerangka berpikir

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari  Buss

dan Perry yaitu teori tentang perilaku Agresif dan teori dari Averill dengan teori

Kontrol diri. Penelitian ini menggunakan teori tersebut karena dapat menjelaskan

apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
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Keadaan remaja di Indonesia belakangan ini sangat memprihatinkan. Hal

tersebut dapat dilihat dari kondisi remaja saat ini cenderung lebih bebas dan

jarang memperhatikan nilai moral yang terkandung dalam setiap perbuatan yang

mereka lakukan. Remaja mempunyai sifat yang cenderung lebih agresif, emosi

tidak stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu. Pada masa pubertas atau

masa menjelang dewasa, remaja mengalami banyak pengaruh-pengaruh dari luar

yang menyebabkan remaja terbawa pengaruh oleh lingkungan tersebut.

Menurut teori belajar Albert Bandura, tingkah laku manusia akibat reaksi

yang timbul dari proses pengamatan, melalui pengamatan itu individu akan

meniru dan mengimitasi model yang ada dilingkungannya (Mukhlis dan

Hirmaningsih, 2010). Remaja yang salah meniru dan mengimitasi sesuatu akan

bertentangan dengan norma masyarakat dan mereka akan mengalami kembali

penolakan-penolakan dari masyarakat, sehingga mereka akan bertindak lebih

agresif dari sebelumnya.

Perilaku agresif adalah suatu tindakan yang cenderung memiliki keinginan

untuk selalu menyerang kepada suatu yang dipandang sebagai hal atau situasi

yang mengacau, menghalangi atau menghambat. Beberapa faktor yang

melatarbelakangi terjadinya perilaku agresif ialah frustasi, yaitu ketika manusia

tidak mampu menahan suatu penderitaan yang menimpa dirinya. Selain frustasi,

faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku agresif adalah faktor keluarga,

sekolah, dan lingkungan remaja (Kartono, 2006).

Buss dan Perry (1992) membagi empat aspek perilaku agresif, yaitu agresi

fisik, agresi verbal, agresi marah dan sikap permusuhan. Secara teori, terjadinya
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tindakan agresif karena seseorang tidak bisa mengendalikan emosi yang ada

dalam dirinya, sikap agresif yang dipicu karena rasa marah dan dendam akan

sangat mudah muncul.

Perilaku agresif tersebut dapat dicegah jika remaja dapat mengontrol

dirinya agar berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku.

Menurut Santrok (2003) kumpulan perilaku agresif yang dilakukan remaja juga

dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang

cukup dalam hal tingkah laku. Mereka gagal membedakan tingkah laku yang

dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya

sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan

kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing

tingkah laku mereka.

Menurut Tangney, dkk (2004) menyatakan bahwa kontrol diri merupakan

pusat dari konsep pengendalian diri kita yaitu kemampuan untuk

mengesampingkan atau mengubah tanggapan batin seseorang, serta untuk

menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari

tindakan tersebut.

Menurut konsep Averill ( dalam Thalib, 2010) kontrol diri terbagi menjadi

tiga aspek, yaitu kontrol perilaku yang mempunyai dua komponen yaitu mengatur

pelaksanaan dan memodifikasi stimulus, kontrol kognitif yang terdiri dari dua

komponen yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian, serta mengontrol

keputusan yang dalam aspek ini terdiri dari mengantisipasi peristiwa dan

menafsirkan peristiwa, dimana individu dapat menahan dirinya.
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Agresi fisik dan verbal dapat dikontrol dengan kemampuan mengontrol

perilaku, sehingga individu dapat mengontrol dirinya dengan baik dan mengatur

perilaku dengan kemampuan dirinya. Kemarahan dapat dikontrol dengan

kemampuan mengantisipasi peristiwa, mengantisipasi keadaan dengan

pertimbangan secara objektif. Sedangkan kecurigaan dapat dikontrol dengan

menafsirkan peristiwa, karena kemampuan ini menilai dan menafsirkan peristiwa

dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjetif.

Penelitian yang menyajikan konsep tentang kontrol diri yang berkaitan

langsung dengan agresivitas, seperti yang terdapat dalam jurnal penelitian

Finkenauer, dkk (2005) yang menyatakan bahwa tinggi kontrol diri sangat

berhubungan dengan penurunan resiko masalah psikososial diantaranya kenakalan

dan sikap agresivitas pada remaja. Dalam penelitian lainnya dari DeWall, dkk

(2011) tentang kontrol diri menghambat agresi menyatakan bahwa mekanisme

neural otak mendukung regulasi diri dalam meningkatkan kontrol diri sehingga

dengan begitu dapat mengurangi perilaku agresif seseorang.

Selain itu menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aroma dan

Suminar (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kontrol

diri dengan kenakalan remaja, ini berarti bahwa semakin tinggi kontrol diri maka

semakin menurun kenakalan remaja dan sebaliknya jika semakin rendah kontrol

diri maka kenakalan remaja semakin meningkat.

Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa kontrol diri sangat

berperan penting dalam pembentukan perilaku remaja. Dimana jika remaja

mempunyai kontrol diri yang baik maka remaja akan dapat membentengi diri dari
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pengaruh buruk, sedangkan remaja yang mempunyai kontrol diri yang lemah

maka mereka akan mudah untuk berperilaku menyimpang yang nantinya

berwujud pada perilaku agresif.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara kontrol

diri dengan perilaku agresif pada remaja. Artinya semakin tinggi kontrol diri maka

semakin rendah perilaku agresif remaja, dan sebaliknya jika kontrol diri semakin

rendah maka semakin tinggi perilaku agresif remaja.


