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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Agresi 

1. Definisi Perilaku Agresi 

Agresi atau (Aggresion) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan berbagai bentuk perilaku atau tindakan-tindakan yang berkaitan 

dengan serangan, kemarahan, dan sebagainya (Sobur, 2016).  Sedangkan menurut 

(Myers ; 2010 ; 2002 ; Feldman ; 2012 dalam Sobur, 2016) Agresi sebagai bentuk 

niatan individu untuk mencederai orang lain baik dalam bentuk fisik maupun verbal.  

Sikap agresi merupakan sebuah sikap dalam menggunakan hak-hak 

pribadinya akan tetapi dilakukan dengan cara melanggar hak – hak orang lain. ( 

Calhoun & Acocella, 1990 dalam Sobur, 2016). Di pertegas juga oleh Baron, 1997 

(dalam Koeswara 1988 ; dalam Sobur, 2016). Agresi juga di definiskan sebagai 

tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai dan mencelakakan individu dari 

tindakan kecil higga besar (mematikan atau membunuh). Baron, 1977 (dalam Sobur, 

2016) menambahkan dalam menentukan perilaku agresi perlu memperhatikan 

bentuk tingkah laku, tujuan untuk merugikan atau melukai korban, individu yang 

menjadi pelaku, individu yang menjadi korban, dan ketidakinginan korban dalam 

menerima perilaku pelaku. 

Menurut Allen & Anderson (2017) Perilaku agresi dapat diartikan sebagai 

sebuah tindakan perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain yang tidak 

berharap tindakan tersebut terjadi. Selaras dengan itu Berkowitz  (1993) 

mengemukakan agresi sebagai seluruh wujud aksi yang bertujuan untuk menyakiti 

orang lain, dapat berbentuk fisik ataupun mental. Barkowitz, 2003 (dalam Sobur, 

2013) juga membagi sikap agresi menjadi dua macam yakni agresi intrumental 

(instrumental agression) adalah perilaku agresi yang dilakukan oleh individu 

sebagai bentuk atau alat dalam mencapai tujuan. Selain itu agresi juga dapat 

dikatakan sebagai suatu keinginan untuk menyakiti orang lain dan mengekspresikan 

perasaan watak negatifnya dalam bentuk permusuhan yang dimaksudkan untuk 

menggapai tujuan yang diinginkan.  (Buss and Perry, 1992) 

Definisi lain juga dikemukakan oleh Potirniche & Enache, 2014 (dalam 

Farisandy & Nurul, 2020) Agresi sebagai perilaku kesengajaan yang dilakukan yang 

bertujuan untuk menghasilkan kehancuran tertentu baik dalam bentuk melukai, 

menghancurkan material baik secara fisik maupun verbal. Sementara dari perspektif 

psikoanalisa teori perilaku agresi muncul dari naluriah manusia seperti yang di 

kemukakan oleh Sigmud Freud bahwa  manusia memeliki dua naluri dasar yaitu 

naluri seksual (libido) atau naluri yang mendorong manusia mempertahankan hidup. 
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Kedua, naluri agresi yang dalam teori Freud disibut (death instink) atau 

insting kematian sebagai bentuk dorongan manusia untuk menghancurkan manusia 

lain. Sependapat dengan Freud. Lorenz, 1974 (dalam Baron & Nyla, 2015) 

mengemukakan agresi muncul bersumber dari naluri berkelahi manusia yang 

diwariskan untuk memastikan pria terkuat yang mendapatkan pasangan dan 

meneruskan keturunannya. 

Selain dari perspektif psikoanalisa tersebut terdapat perspektif dari social 

learning theory yang di prakarsai oleh Bandura 1997 (dalam Alex Sobur, 2016) 

yang mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan perilaku yang dibelajari 

individu dalam kehidupan sehari-hari, perilaku agresi dipelajari dari modeling 

keluarga, lingkungan kebudayaan, atau melalui media massa. 

Berdasarkan pemaparan para tokoh diatas agresi dapat di definisikan sebagai 

suatu tindakan dengan niatan sengaja yang dimaksudkan untuk merugikan, 

mencelakai, mencederai fisik atau mental seseorang, untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, baik dalam bentuk fisik, verbal, dan relasional 

2. Karskteristik Agresi 

Allen dan Anderson (2017) meberikan tiga karakteristik fenomena untuk 

menggambarkan perilaku agresi : 

a. Kesengajaan 

Suatu tindakan atau perilaku dapat karakteristikkan sebagai perilaku agresi 

apabila ada unsur kesengajaan, Kesengajaan ini dapat diartikan sebagai niatan 

untuk merugikan, mencederai, atau melukai seseorang. Hal ini diperkuat 

dengan definisi Anderson & Bushman, 2002 (dalam Allen & Anderson, 2017) 

secara lebih spesifik mendefinisikan agresi manusia sebagai setiap perilaku 

yang diarahkan ke individu lain yang dilakukan dengan niat untuk 

menyebabkan kerugian. 

b. Dapat diamati 

Perilaku agresi perlu dapat diamati bukan hanya dalam bentuk pikiran dan 

perasaan, melainkan perlu adanya tindakan yang dapat dilihat secara  realistik 

c. Melibatkan orang  

Perilaku agresi haruslah melibatkan seseorang sebagai korban dan merasa 

dirugikan. Menurut  Anderson 2002 (dalam Allen & Anderson, 2017) merusak 

benda mati (misalnya, menendang tembok, menghancurkan piring, atau 

meninju meja) tidak dianggap sebagai agresi kecuali kalau itu dilakukan dengan 

maksud merugikan orang lain (misalnya, menyayat ban mobil musuh anda). 

Menurut Marcus, 2007 (dalam Fitrianisa, 2018) membagi beberapa 

karakteristik untuk menentukan perilaku agresi 
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a. Adanya kejadian perilaku, seperti memukul, menendang, dan mendorong 

b. Perilaku non-verbal yang timbal balik, (seperti berkelahi, memandang dengan 

ancaman, mengepalkan tangan seperti tinju, dan lain-lain). 

c. Penjelasan motivasi, dalam menentukan perilaku agresi harus menentukan 

antara pelaku dan korban dengan pertimbangan motivasi perilaku agresi yang 

dilakukan 

d. Tindakan menyakiti dan merusak, perilaku agresi dilakukan seseorang untuk 

menimbulkan kesakitan fisik (pemukulan, dilempar benda keras, dan 

sebagainya) dan psikis (diancam, diumpat, diteror, dan sebagainya) 

e. Tidak diinginkan oleh korban, pada perilaku agresi pada umumnya tidak 

diinginkan oleh korban. Seperti yang di kemukakan oleh Allen & Anderson 

(2017) fenomena seperti masokisme (yaitu, memperoleh kesenangan seksual 

dari rasa sakit) dan bunuh diri tidak dapat dikatakan sebagai perilaku agresi 

f. Perilaku yang melanggar norma sosial. pada umumnya perilaku agresi akan 

dianggap sebagai suatu tindakan yang  melanggar norma sosial, semisal 

pembunuhan, penganiayaan, dan menfitnah. 

Sedangkan menurut Baumeister dan Bushman, 2010 (Dalam Gandawijaya, 

2017) mengemukakan beberapa karakteristik pada perilaku agresi sebagai berikut : 

a. merupakan suatu jenis perilaku, bukanya emosi atau pikiran 

b. bersifat disengaja 

c. korban dari perilaku tidak menginginkan adanya perilaku tersebut 

Berdasarkan uraian karakteristik perilaku agresi dari para tokoh diatas dapat 

disimpulkan karakteristik perilaku agresi perlu memuat beberapa unsur motivasi 

merugikan orang lain, dapat diamati, adanya korban yang dirugikan, dan tindakan 

yang bersifat merusak atau melukai. 

3. Aspek Agresi 

Perilaku agresi memiliki tiga aspek utama dari mode respon yang ditimbulkan 

pada perilaku agresi (Bushman & Huesmann, 2010 ; dalam Allen & Anderson. 

2017) yakni : 

a. Agresi Fisik 

Agresi fisik merupakan suatu respon agresif individu dengan menggunakan 

tindakan atau serangan fisik yang ditujukan untuk melukai orang lain fisik 

(meninju, menendan, menusuk dan menembak).  

b. Agresi Verbal 

Agresi verbal adalah respon agresif individu dengan melontarkan perkataan 

yang dapat merugikan atau melukai orang lain sebagai korban, ( memanggil 

nama dengan konotasi negatif, menguimpat, beteriak). 



12 
 

 
 

c. Agresi Relasional 

Agresi relasional adalah respon agresif individu dengan melakukan tindakan 

yang bertujuan untuk merusak relasi sosial orang lain. lain (mengucilkan, 

menyebarkan fitnah atau rumor negatif)  

Selaras dengan itu Buss & Perry (1992) mengemukakan beberapa aspek 

agresi dilihat bentuk perilaku yaitu agresi fisik, verbal, kemarahan (anger) dan 

permusuhan (hostility). 

a. Agresi Fisik (Psysichal Agression)  

Yaitu, perilaku agresi yang dapat diobservasi (terlihat), yaitu kecenderungan 

individu untuk melakukan serangan secara fisik untuk mengekspresikan 

kemarahan atau agresi. Bentuk serangan fisik tersebut dapat berupa memukul, 

mendorong, menendang, mencubit dan lain sebagainya. 

b. Agresi Verbal (Verbal Agression) 

Agresi verbal merupakan perilaku agresi yang dapat diobservasi (terlihat). 

Agresi verbal adalah kecenderungan untuk menyerang orang lain yang dapat 

merugikan dan menyakitkan kepada individu lain secara verbal, yaitu melalui 

kata-kata atau penolakan. Bentuk serangan verbal seperti cacian, ancaman, 

mengumpat, atau penolakan. 

c. Kemarahan (Anger) 

Beberapa bentuk kemarahan adalah perasaan marah, kesal dan bagaimana cara 

mengontrol hal tersebut. Termasuk didalamnya irritability (sifat lekas marah), 

yaitu mengenai tempramental, kecenderungan untuk cepat marah, dan kesulitan 

untuk mengendalikan amarah 

d. Permusuhan (Hostility)  

Permusuhan, yaitu perasaan sakit hati, dendam dan merasakan ketidakadilan 

sebagai representasi dari proses berpikir atau kognitif. Permusuhan dan 

kekerasan merupakan pengekspresian dari kebencian kepada orang lain atau 

terhadap kelompok lain. Seperti perasaan curiga daan kebencian 

Selain beberapa aspek yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas Berkowitz 

(1993) menambahkan dua aspek perilaku agresi berdsarkan motivasi munculnya 

perilaku agresi yaitu, agresi instrumental dan Agresi kebencian (hostility agression). 

a. Agresi Instrumental 

Agresi instrumental adalah perilaku agresi yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. 

b. Agresi Kebencian (hostility agression) 
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Agresi kebencian merupakan perilaku agresi yang dilakukan semata-mata 

sebagai bentuk pelampiasan keinginan untuk menyakiti korban. 

Berdasarkan urian diatas maka dapat disimpulkan beberapa aspek agresi yang 

telah di paparkan oleh para tokoh yaitu, agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan 

permusuhan. 

4. Sumber Agresi 

Munculnya perilaku agresif dapat ditenggarai oleh beberapa faktor yang 

memungkinakan  munculnya perilaku agresif pada individu menurut Susantyo 

(2011) terapat beberapa elemen yang memicu munculnya  perilaku agresif sebagai 

berikut: 

a. Faktor internal 

Faktor internal ini adalah factor yang dipengaruhi oleh kondisi dalam diri 

individu meliputi, gen, bawaan, insting frustasi, stress, frustasi, kontrol diri, 

konsep diri dan kondisi mental individu 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan 

budaya individu dapat meliputi, pola asuh keluarga, temen sebaya, peer 

preasure, dan pendidikan  

c. Stressor Sosial 

Stresor sosial merupakan salah satu factor pendukung timbulnya sikap agresif 

oleh individu, seperti informasi dari media, suhu, suasana bising, hingga 

kualitas udara 

d. Stimulus situasi 

Dalam kondisi situasi tertentu individu dapat memunculakan perilaku agresif, 

salah satunya provokasi yang dapat menjadi stimul untuk individu 

memunculkan perilaku agresif. Selain itu terdapat stimulus situasi lain yang 

dapat memnculkan perilaku agresif seperti, kondisi konflik sosial, peperangan, 

ketergantugan alkohol dan obat terlarang 

Anderson & Bushman, 2002  (dalam Baron & Nyla, 2015) mengemukakan 

dua faktor penyebab agresi berdasarkan rangkaian peristiwa dalam prespektif 

pembelajaran sosial, kerangka kerja yang di kenal model agresi umum (general 

agression model-GAM). menurut prespektif pembelajaran sosial manusia tidak lahir 

dengan sejumlah tanggapan agresi besar, sebaliknya mereka harus memperoleh dari 

bentuk-bentuk perilaku sosila yang kompleks 

a. Faktor Situasional 

Faktor situasional ini adalah suatu unsur-unsur peristiwa penyebab perilaku 

agresi yang muncul dari kondisi lingkungan. Stimulus-stimulus dari lingkungan 
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akan sangat mendorong individu melakukan tindakan agresi, berikut beberapa 

aspek yang mempengaruhi faktor situasional : 

1. Frustasi dan provokosi 

Frustasi adalah perasaan atau seseorang yang mencegah individu dalam 

mencapai apa yang diinginkan dalam suatu situasi, jika seseorang tidak 

dapat berdamai dengan hal tersebut maka berkemungkinan akan 

membentuk perilaku agresi. Menurut Dollar, et al. 1939 (dalam Baron & 

Nyla, 2015) orang yang frustrasi berkemungkinan mengarah pada beberapa 

jenis agresi. Kedua, provokasi verbal atau fisik menjadi salah satu 

penyebab terkuat dari timbulnya perilaku agresi (misalnya, merendahkan, 

mengejek, atau kritik yang keras) 

2. Pengucilan sosial dan paparan media 

Penolakan atau mengucilan oleh orang lain sering menyebabkan 

peningkatan agresivitas terhadap orang-orang tersebut oleh individu yang 

merasa dikucilkan. Kedua, paparan kekerasan yang bersumber dari media 

sangat berkontribusi terhadap tinnginya perilaku agresi, hal tersebut 

dikarenakan kekerasan menjadi materi-materi yang dilihat oleh seseorang 

yang akan mempengaruhi pikiran dan tindakannya. 

3. Suhu 

Suhu tinggi yang membuat ketidaknyamanan sesorang akan menjadikan 

individu lebih mudah marah hingga melakukan tindakan agresi 

b. Faktor Personal 

Faktor personal merupakan suatu faktor penyebab agresi yang berkaitan dengan 

personal individu baik secara fisik maupun psikis. Contoh, sifat-sifat individu 

yang mudah terpapar agresi (misal, mudah marah), sikap dan kepercayaan 

khusus mengenai kekerasan (kekerasan dapat diterima dan pantas), memiliki 

keterampilan khusus terkait agresi (mengetahui cara bertarung, atau memiliki 

sberbagai senjata, dan mempunyai fisik yang lebih unggul) 

Berdasarkan uraian beberapa tokoh diatas maka dapat disimpulkan faktor-

faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku agresi adalah, faktor internal atau 

faktor personal individu dan faktor ekternal atau situasional yang berasal dari 

stimulus-stimulus linkungan individu  

B. Self Awareness 

1. Definis self awareness 

Self awareness merupakan kemampuan seseorang dalam menentukan 

perasaan sendiri dengan orang lain untuk meningkatkan penghayatan terhadap 

perasaan orang lain sebagai pencapaian pertumbuhan dan perkembangan 
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kesejahteraan kepribadian (Priharhanti, 2004 ; dalam Akbar, dkk. 2018). Selaras 

dengan itu, Steven (2010) mengemukakan self awareness sebagai sesuatu 

keterampilan untuk mengidentifikasi perasaan yang dirasakanya serta pengaruh 

sikap dan perilakunya terhadap orang lain. Keahlian tersebut antara lain keahlian 

mengungkapkan atau menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas, membela 

diri serta mempertahankan pendapat (perilaku asertif), keahlian untuk memusatkan 

serta mengatur diri serta berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), keahlian buat 

mengidentifikasi kemampuan serta kelemahan orang serta menyenangi diri sendiri 

walaupun seorang mempunyai kelemahan (penghargaan diri), dan keahlian 

mewujudkan kemampuan yang seorang miliki serta merasa bahagia (puas) dengan 

kemampuan yang di raih dalam kehidupan individu (aktualisasi)  

Menurut Boyatzis, 1999 (dalam Winarno, 2008) Self awareness adalah 

pengetahuan terkait kemampuan dan keterbasatasan seseorang mengenai diri sendiri, 

serta kemampuan memahami secara mendalam faktor-faktor dan kondisi yang 

mampu menyebabkan timbulnya emosi pada diri sendiri. Winarno (2008) 

menambahkan dengan self awareness yang baik individu dapat mengatur emosi dan 

perilakunya serta dapat memahami orang lain dengan lebih baik. Sedangkan 

Goleman (2001) mendefinisikan self awareness adalah kemampuan individu untuk 

mampu memahami perasaan-perasaan yang muncul pada dirinya dalam situasi 

tertentu dan mampu mengendalikan serta mengambil keputusan, dan memiliki 

pemikiran dan tolak ukur yang realistis atas kemampuannya dan memiliki 

kepercayaan diri yang kuat. Goleman (2007) menambkan bahwa self awareness 

atensi yang terus menerus terhadap kondisi bathin individu. Para pakar psikologi 

menyebut kesadaran diri dengan sebutan metakognisi serta metamood, ialah 

pemahaman orang akan proses berpikir serta pemahaman emosinya sendiri. Inti 

pemahaman diri merupakan sadar akan kedua pemahaman tersebut. Proses 

metakognisi menimbulkan individu bisa mengendalikan kegiatan kognitifnya, 

pengetahuan individu tentang proses kognitif bisa mengarahkannya buat memilah 

suasana serta strategi yang pas untuk dirinya di masa yang akan tiba. 

Menurut Sunny, 2009  (dalam Sastrawinata, 2011) sel awareness adalah 

proses mengenali dan mengidentifikasi datangnya motivasi tindakan, pilihan dan 

kepribadian, dan menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian. Self 

awaereness juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami emosi diri 

sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara valid dan reliable 

(Greaves, 2005 ; dalam Sastrawinata, 2011). Sementara itu Myers (2014) 

mendefinisikan self awareness sebagai suatu kondisi sadar diri dimana perhatian 

berfokus pada diri seseorang. Self awareness membuat individu lebih sensitif 

terhadap sikap dan watak diri mereka sendiri. 
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Berdasarkan uraian definisi para tokoh diatas, maka self awarenes dapat 

diartikan sebagai kemampauan mengidentifikasi dan memahami perasaan, emosi, 

kognisi, diri sendiri dan orang lain, memahami dampak perilaku diri sendiri terhadap 

orang lain dan lingkungan, memahami potensi dan kelemahan diri sendiri, untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan kepribadian. 

2. Jenis – jenis Self Awareness 

Menurut Brigham, 1991 (dalam Shon, dkk. 2018 ) mengelompokkan dua jenis 

self  awareness berdasarkan fokus yang dituju yaitu : 

a. Self awareness Pribadi 

Kesadran diri jenis ini memiliki fokus pada aspek yang relatifmem pengaruhi 

diri semacam mood, persepsi dan perasaan, orang memiliki memiliki kesadran 

diri tipe ini cenderung ebih cepat memproses informasi yang mengacu pada 

dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih konsisten. 

b. Self awareness Publik 

Kesadaran tipe ini memiliki fokus yang ditunjukan pada aspek diri yang tampak 

dan terlihat pada orang dan lingkungan dapat dikatakan sebagai penampilan dan 

bentuk interaksi sosial.  Orang yang memiliki kesadaran  publik yang tinggi 

akan cenderung menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan respon iorang 

lain terhadap dirinya. 

Menurut Baron & Byrne (2005) dalam bukunya psikologi sosial 

mengemukakan bahwa self awareness memiliki beberapa jenis berdasarkan 

bentuknya, yaitu 

a. Self Awareness Simbolik 

Self awareness simbolik merupakan kemampuan individu dalam membentuk 

konsep abstrak pada dirinya melalui kemampuan berbahasa, menjalin 

hubungan, mentukan tujuan, mengevaluasi, membangun sikap dalam 

berhubungan dan membelanya terhadap komunikasi yang mengancam  

b. Self Awareness Subjektif 

Self awareness subjektf merupakan kemampuan seseorang dalam membedakan 

pribadinya dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial, atau dapat 

diartikan sebagai perilaku yang harus ditunjukkan terhadap orang untuk 

membuat penilaian terhadap dirinya berbeda dengan orang lain. 

c. Self Awreness Objektif 

Self awareness objektif adalah kapasitas sesorang mampu memberikan 

perhatiannya kepada dirinya sendiri yaitu memiliki kesadaran yang baik 

terhadap tugas dan kewajibannya. 
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Berdasarkan uraian jenis-jenis self awareness dari para tokoh diatas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis self awareness berdarkan betuk dan 

fokusya yaitu, self awarenes pribadi, self awarenees publik, dan self awareness 

subjektif, self awareness obektif, self awareness simbolik 

3. Aspek Self Awareness 

Fisher (dalam Ahmad, 2008) mengemukakan bahwa self awareness memiliki 

beberapa aspek yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Aspek-aspek 

tersebut adalah 

a. Konsep diri 

Konsep diri adalah cerminan seseorang tentang dirinya. konsep diri juga 

merupakan gabungan dari berbagai keyakinan yang dimiliki individu mengenai 

diri mereka sendiri (karakteristik fisik, psikologis, sosial dan emosional 

b. Self Esteem 

Self esteem atau harga diri adalah sebuah pondasi untuk membangun hubungan 

sosial manusia yang positif, proses belajar, kreativitas dan rasa tanggung jawab 

pribadi. Jika di analogikan, harga diri merupakan “semen” yang merekat 

kepribadian individu yang menjadi satu komponen yang positif, utuh, dan 

efektif. Pada tiap tahapan kehidupan individu, harga diri inilah yang 

menentukan tingkat kemampuan mengolah sumber daya atau potensi yang 

dibawanya sejak lahir. 

c. Identitas diri individu yang berbeda-beda (mutiple selves).  

Identitas berbeda atau multiple selves adalah identitas yang di munculkan 

individu dalam berbagai aktivitas, kepentingan dan interaksi sosial . ketika 

individu tersebut terlibat dalam suatu hubungan interpersonal , maka ia 

memiliki dua konsep diri. Pertama ; persepsi mengenai diri sendiri, dan persepsi 

tentang orang lain terhadap diri individu itu sendiri. Kedua ; Identitas berbeda 

juga dapat dilihat dari bagaimana individu memandang “diri ideal” nya. Yaitu 

saat bagian konsep diri memperlihatkan siapa diri individu yang “sebenarnya” 

dan bagian lain memperlihatkan ingin “menjadi apa” (idealisasi diri) . Identitas 

ini disebut juga dengan kesadaran diri pribadi dan kesadaran diri publik. 

Aspek self awareness juga dikemukakan oleh Goleman, 1995 (dalam 

Winarno, 2008) terdapat beberapa tiga aspek self awareness berdasarkan kompetensi 

yang dimiliki individu. 

a. Emotional Awareness 

Emotional awareness yaitu, mencerminkan pentingnya mengenali emosi-emosi 

yang muncul pada diri sendiri dan pengaruhnya terhadap performa diri terhadap 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan, Emotional Awareness juga dapat dikatakan 

sebagai  kunci  untuk menyadari kekuatan dan kelemahan sendiri. 



18 
 

 
 

b. Accurate Self Assesment 

Accurate self assesment adalah Kemampuan untuk dapat mengidentifikasi 

secara akurat kelebihan dan kelemahan diri sendiri, mencari umpan balik dan 

belajar dari kesalahan, mengetahui bagaimana cara mengembangkan diri dan 

kapan harus bekerja sama dengan orang lain yang dapat mengimbangi 

kekurangan yang dimiliki. 

c. Self Confidence:  

Self confidence adalah keyakinan individu dalam memahami kemampuan 

dalam melakukan tugas. Dampak positif dari kepercayaan diri pada suatu 

penampilan telah ditunjukkan dalam berbagai studi. 

Menurut Fenigstein, Scheier & Buss, 1975 (dalam Mustika & Maharani, 

2016) mengemukakan  terdapat beberapa aspek self awareness berdsarkan dimensi 

pengukuran sebagai berikut : 

a. Kesadaran terhadap masa lalu, sekarang, dan masa depan sebagai perilaku 

Individu yang sadar adalah individu yang mampu mengenang masa lalu 

sebagai bentuk pelajaran pada kehidupannya. Masa sekarang akan di jalani 

sebaik mungkin, dan untuk masa depannya akan selalu dipersiapkan sebaik 

mungkin dari sekarang dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat 

untuk dirinya 

b. Kepakaan terhadap munculnya sebuah perasaan 

Individu yang memiliki perasaan batin yang baik, akan mampu 

menghargai dan menilai dirinya, di samping itu ia juga tanggap terhadap 

lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuannya. mampu merasakan 

perasaan orang lain dan peka terhadap kondisi lingkungan. 

c. Mengakui hal positif dan negatif dalam dirinya 

Mengakui hal positif dan negatif dalam dirinya adalah individu yang 

mampu memahami dan mengerti apa kekurangan dan kelebihannya dalam 

dirinya, dan mengetahui mana sifat dan perilakunya yang baik dan tidak baik. 

d. Perilaku intropeksi 

Individu yang intropektif adalah individu yang mampu menyadari apa 

yang menjadi kesalahannya, serta mampu memperbaiki dirinya saat melakukan 

sebuah kesalahan  

e. Kesadaran dalam bertindak 

Individu yang memiliki kesadaran dir yang baiki mampu membayangkan 

dirinya saat melakukan tindakan, mampu berfikir positif dan negatifnya saat ia 

melalukan segala sesuatu dan mampu berfikir secara rasional mengenai fakta 

akan dirinya. 

f. Kesadaran dalam penampilan fisik dan penyesuaian diri 
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Individu yang memiliki kesadaran akan sadar diri terhadap penampilan 

fisiknya pada lingkungan, memahami bagaimana harus bersikap dan bertindak 

di depan umum. Dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan 

sekitarnya.  

g. Kemampuan menerima penilaian orang lain 

Individu yang memiliki kesadaran diri akan selalu bisa menerima 

kritikan orang, kemudian dari kritikan tersebut akan dijadikan sebagai sebuah 

masukkan untuk membenahi dirinya dan saat mendapatkan penilaian orang lain 

tidak akan terseinggung, serta selalu positif thingking terhadap pendapat orang 

atas dirinya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek 

dari self awareness yang didasari identitas individu, kompetensi yang dimiliki dan 

kemampuan intaraksi sosial individu. 

4. Faktor-faktor yang mempngaruhi self awareness 

Bulecheck, (dalam Rahayu, 2015 ; dalam Kasana, 2017) mengemukakan 

terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi self awareness yakni : 

a. Pikiran 

Menurut Menurut khodijah, 2006 (dalam Kasana,  2017) mengemukakan 

bahwa pikiran adalah Sebuah interpretas simbol dari sebagian peristiwa dan 

item item. Berfikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama 

yang dimulai dengan adanya masalah. Pikiran sendiri terbagi menjadi dua 

kategori yaitu, sadar dan bawah sadar 

b. Perasaan 

Perasaan adalah situasi atau keaadaan individu sebagai dampak dari persepi, 

ataupun stimulis internal maupun eksternal. 

c. Motivasi 

Motivasi adalah kecenderungan dorongan yang timbul pada pribadi seseorang 

secara sadar maupun tidak sadar melakukuan tindakan berdasarkan tujuan 

tertentu (Wawan, 2010 ; dalam Kasana, 2017) 

d. Perilaku  

Perilaku adalah tindakan atau keseluruhan aktivitas manusia yang dapat 

diartikan dengan sangat luas seperti berjalan, berbicara, menangis , tertawa, 

bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perilaku manusia, dapat dalam bentuk aktivitas yang dapat 

diamati langsung, mapun tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmojo, 

2003 ; dalam Kasana, 2017) 

e. Pengetahuan 
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Pengetahuan adalah kumpulan kesan-kesan pada pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca indra, pengeyahuan adalah buah dari ingatan, termasuk 

mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun 

tidak disengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan 

terhadap suatu objek tertentu (Mubarak, 2011 ; dalam Kasana, 2017). 

f. Lingkungan 

Menurut Ann.Mariner yang dikutip dari Nursalam, 2011 (dalam Kasana, 2017) 

lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan 

pengaruh stimulus-stimulusnya yang muncul, danmempengaruhi perkembangan 

perilaku orang atau kelompok. 

Menurut Soedarsono, 2000 (dalam Malikah, 2013) menjeleskan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pembentukan self awareness pada individu. 

a. Sistem nilai (velue system) 

Prinsip awal yang dibangun adalah manusia itu berfokus pada faktor-faktor 

non-material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya dalam prinsip 

pertama ini, unsur pembentukan kesadaran diri lebih mengarah kepada unsur 

kejiwaan (ruhani). 

b. Cara pandang (attitude) 

Salah satu faktor pembentuk self awareness adalah cara pandang yang di miliki 

individu. Menurut Soedarsono terdapat dua komponen cara padang yang sangat 

berpengaruh terhadap self awareness individu yaitu, 

1) Kebersemaan, sebagai makhluk sosial, unsur kebersamaan dan 

bermasyarakat harus ada dan tertanam pada setiap individu 

2) Kecerdasan, dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas, terdapat 

landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi 

ketahanan pribadi atau karakter yangkuat yaitu kecerdasan hidup. 

c. Perilaku (Behavior) 

Pembentukan self awareness juga sangatt dipengaruhi oleh bagaimana individu 

dalam berperilaku seperti, Keramahan yang Tulus dan Santun adalah 

penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. 

Faktor-faktor self awareness juga di jelaskan oleh Burke, 2011 (dalam 

Kusyairi & Widya, 2019) mengemukakan self awareness sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang diantaranya adalah kebudayaan, pendidikan, gender, dan 

pengalaman-pengalaman individu sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang melatarbelakangi sikap self awareness manusia seperti pikiran, perasaan, 

perilaku, pengetahuan, motivasi, gender, lingkungan dan pengalaman-pengalaman 

pribadi individu.  
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C. Kerangka Berpikir 

Self awareness sebagai kemampuan seseorang dalam memilah – milah 

perasaan diri sendiri, memahami perasaan diri sendiri, dan juga mampu memahami 

dampak perilaku kita terhadap orang lain. Menurut Steven, (2010) mengemukakan 

self awareness sebagai sesuatu keterampilan untuk mengidentifikasi perasaan yang 

dirasakanya serta pengaruh sikap dan perilakunya terhadap orang lain. Maka 

seseorang yang memiliki self awareness yang baik, akan mampu memahami 

perasaan yang muncul pada dirinya serta memahami setiap bentuk perilakunya dan 

dampak perasaan dan perilaku tersebut, terhadap orang lain. kemampuan ini sangat 

diperlukan oleh individu untuk mengendalikan setiap perilakunya, terlebih lagi pada 

peraturan protokol kesehatan untuk dapat meminimalisir perilaku pelangaran 

protokol kesehatan hingga pengendalian agresivitas pada saat pendisiplinan protokol 

kesehatan oleh petugas.  Seperti yang dikemukakan oleh Yao dan Flanagin, 2006 

(dalam Shon, dkk. 2018) Menemukan kesadaran diri publik seseorang dapat 

menurunkan perilaku agresif seseorang dan meningkatkan sikap kesopanan 

seseorang. 

Surabaya menjadi salah satu kota dengan penyebaran covid-19 terbesar 

dengan 19.894 kasus per 31 januari 2021. Hal itu disebabkan salah satunya 

rendahnya kesadaran diri masyarakat terhadap protokol kesehatan disurabaya. 

Menurut Simanjuntak, dkk. (2020) berdasarkan hasil survei Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Airlangga menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat 

Surabaya Raya di tempat ibadah masih rendah dimana 70% tidak memakai masker 

dan 84% tidak menjaga jarak, sedangkan di Pasar tradisional 81.6% tidk memakai 

masker dan 85.9% tidak menjaga jarak. Selain itu secara geografis surabaya terletak 

pesisir pantai dan pada umumnya masyarakat pesisir memiliki tingkat agresivitas 

yang cenderung tinggi. Seperti hasil penelitian Hasanah (2017) menghasilkan 

masyarakat pesisir memiliki tingkat agresivitas yang tinggi. Selain itu tingkat 

kepadatan pemukiman di Surabaya yang tinggi yaitu, rata-rata adalah 7.613 jiwa per 

km2 (BPS Surabaya), dan memiliki kecenderungan tingkat agresivitas yang tinggi. 

Selaras dengan penelitian Feradina (2016) terdapat pengaruh positif signifikan 0.000 

<  0.05, artinya semakin tinggi kepadatan penduduk maka semakin tinggi tingkat 

agresivitas. Suhu juga menjadi salah satu faktor meningkatnya agresivitas, dikutip 

dari Kominfo rata-rata temperatur suhu kota surabaya tahun 2020 adalah 280 C. 

Menurut Anderson & Bushman 2002 (dalam Baron & Nyla, 2015) Suhu tinggi yang 

membuat ketidaknyamanan sesorang akan menjadikan individu lebih mudah marah 

hingga melakukan tindakan agresi. 

Agresi adalah suatu tindakan dengan niatan sengaja yang dimaksudkan untuk 

merugikan, mencelakai, mencederai fisik atau mental seseorang, untuk mencapai 
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tujuan yang diinginkan, baik dalam bentuk fisik, verbal, dan relasional. Dalam hal 

ini perilaku agresif masyarakat pada petugas protokol kesehatan adalah ketika 

masyarakat melakukan tindakan agresif seperti menghardik hingga menyerang baik 

secrara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk 

melukai ataupun merendahkan petugas. 

Anderson & Bushman, 2002 (dalam Baron & Nyla, 2015) mengemukakan 

dua faktor penyebab agresi berdasarkan rangkaian peristiwa dalam prespektif 

pembelajaran sosial, kerangka kerja yang di kenal model agresi umum (general 

agression model-GAM). menurut prespektif pembelajaran sosial manusia tidak lahir 

dengan sejumlah tanggapan agresi besar, sebaliknya mereka harus memperoleh dari 

bentuk-bentuk perilaku sosila yang kompleks. Faktor situasional adalah suatu unsur-

unsur peristiwa penyebab perilaku agresi yang muncul dari kondisi lingkungan. 

Stimulus-stimulus dari lingkungan akan sangat mendorong individu melakukan 

tindakan agresi. Kedua faktor personal merupakan suatu faktor penyebab agresi 

yang berkaitan dengan personal individu baik secara fisik maupun psikis. Contoh, 

sifat-sifat individu yang mudah terpapar agresi (misal, mudah marah), sikap dan 

kepercayaan khusus mengenai kekerasan (kekerasan dapat diterima dan pantas), 

memiliki keterampilan khusus terkait agresi (mengetahui cara bertarung, atau 

memiliki sberbagai senjata, dan mempunyai fisik yang lebih unggul) 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, maka dapat disimpulkan 

masyarakat Surabaya berkecenderungan memiliki perilaku agresi yang tinggi, 

terlebih lagi perilaku agresi kepada petugas pendisiplinan protokol kesehatan, selain 

rendahnya kesadaran diri masyarakat terhadap protokol kesehatan, terdapat pula 

kasus-kasus perilaku agresi yang dilakukan masyarakat terhadap petugas saat 

pendisiplinan protokol kesehatan. Masyarakat yang memiliki self awareness yang 

baik akan cenderung mampu memahami perasaan yang muncul pada dirinya serta 

memahami setiap bentuk perilakunya dan dampak perasaan dan perilaku tersebut, 

terhadap orang lain. Hal tersebut dapat membuat individu selalu berpikir sebelum 

melakukan tindakan yang berkemungkinan merugikan ornag lain. Selain itu individu 

juga lebih mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dan menghindari 

perilaku agresif 

D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan antara self awareness dan 

perilaku agresif  pada masyarakat saat pendisiplinan protokol kesehatan oleh petugas 

di surabaya 

 

 


