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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Agresif 
 

1. Pengertian Perilaku Agresif 
Perilaku agresif adalah perilaku yang cenderung ingin menyerang dan melukai 

orang lain. Sejalan dengan pendapat Bandura (1986) bahwa perilaku agresi adalah 
pengeroyokan terhadap orang lain dan melakukan kekerasan secara fisik pada orang 
tersebut. Sementara menurut Zimbardo & Ruch (1980) perilaku agresi tidak hanya 
dilakukan secara fisik saja, tapi juga dilakukan secara verbal dengan maksud untuk 
melukai atau merusak. Berbeda dengan Baron & Richardos (1977) menjelaskan 
bahwa perilaku agresi bukan hanya sekedar emosi atau sikap, tetapi suatu perilaku 
yang didasari adanya rangsangan yang mendorong muculnya respon. Bentuk respon 
inilah yang berwujud perilaku, dengan begitu agresi memiliki sasaran tertentu dan 
akibatnya merugikan orang lain.  

Baron & Richardos (1977) menyatakan bahwa perilaku agresi adalah tindakan 
yang terjadi secara fisik, verbal, aktif, pasif, langsung, dan tidak langsung. Perilaku 
agresif berkaitan dengan struktur dan sistem dalam otak antara lain berkaitan dengan 
sistem limbik dan hipotalamus. Apabila terdapat gangguan pada sistem otak, misalnya 
karena tumor atau zat kimia, atau gangguan lainnya akan menyebabkan adanya 
gangguan pada perasaan dan emosi. Sependapat dengan Zimbardo & Ruch (1977) 
bahwa perilaku agresif berhubungan dengan rusaknya fungsi otak, kerusakan otak 
pada sistem limbik kadang-kadang akan mengakibatkan orang mengalami dyscontrol 
syndrome seperti melakukan perilaku brutal, mabuk-mabukan sehingga membuat 
kerusuhan atau melakukan penyerangan seksual. Dill & Dill (1998) melihat perilaku 
agresif dilakukan berdasarkan pengalaman dan rasangan situasi tertentu sehingga 
menyebabkan seseorang melakukan tindakan agresif. Lebih lanjut. Bandura (1986) 
beranggapan bahwa perilaku agresif merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukan 
perilaku yang dibawa individu sejak lahir. Perilaku agresif ini dipelajari dari 
lingkungan sosial seperti interaksi dengan rekan sebaya dan media massa melalui 
modelling. 

Buss dan Perry (dalam Sentana & Kumala 2017) menyatakan perilaku agresif 
sebagai kecenderungan perilaku untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun 
secara psikologis untuk mengekspresikan perasaan negatif sehingga dapat mencapai 
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tujuan yang diiginkan. Selain itu, Berkowitz (dalam Agung & Matulessy, 2012) juga 
mendefinisikan agresivitas sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksud untuk 
menyakiti orang lain secara fisik maupun mental. Perilaku dikategorikan sebagai 
agresivitas apabila bertujuan untuk melukai orang lain dan berusaha untuk melakukan 
tindakan agresi walaupun usahanya tidak berhasil. Sama halnya pendapat menurut 
Myers (dalam Shabati 2019) bahwa perilaku agresi memiliki maksud untuk 
menyakiti, menghancurkan, atau merugikan orang lain, seperti melakukan tindakan 
tawuran individu maupun kelompok. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah 
perilaku negatif yang bermaksud menyakiti atau melukai orang lain secara verbal, 
aktif, pasif, langsung, dan tidak langsung. Serta perilaku agresif cenderung dilakukan 
atas dasar kesengajaan yang berakibat merugikan, merusak moral, etika, dan sosial 

 
2. Dimensi-dimensi Perilaku Agresif 

Buss dan Perry (1992) mengemukakan empat dimensi dalam menjelaskan 
perilaku agresif, yaitu agresi fisik (physical aggression), agresi verbal (verbal 
aggression), kemarahan (anger), dan permusuhan (hostility) Berikut penguraian 
mengenai keempat dimensi perilaku agresif dari Buss dan Perry: 
a. Agresi fisik (physical aggression), merupakan bentuk perilaku agresif yang 

dilakukan dengan cara melukai dan menyakiti seseorang secara fisik, misalnya 
dengan menyerang, memukul, merusak, dan berkelahi. 

b. Agresi verbal (verbal aggression), adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan 
dalam bentuk ucapan yang dapat menyakiti atau melukai orang lain, misalnya 
bertengkar menunjukkan ketidaksetujuan pada orang lain, menghina, mengejek 
dan memaki. 

c. Kemarahan (anger), merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan 
yang tidak terpenuhi dan bentuk ekpresinya dapat menyakiti orang lain serta 
dirinya sendiri, misalnya, mudah kesal, hilang kesabaran, dan tidak mampu 
mengontrol perasaan marah. 

d. Permusuhan (hostility), adalah tindakann yang mengekspresikan kebencian, 
permusuhan, antagonism, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain. 
Hostility merupakan bentuk agresi yang tergolong agresi covert (tidak kelihatan). 
Hostility mewakili komponen kognitif yang terdiri dari kebencian yang 
menimbulkan perasaan iri hati dan prasangka buruk.  
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Krahe (2005) merangkum sembilan aspek perilaku agresif untuk 
mengkarakteristikan berbagai macam bentuk agresi, yaitu: 

a. Modalitas respon (Response modality), meliputi tindakan agresif secara fisik 
atau secara verbal 

b. Kualitas respon (Response quality), meliputi tindakan agresif yang berhasil 
mengenai sasaran atau tindakan agresif yang gagal mengenai sasaran. 

c. Kesegeraan (Immediacy), meliputi tindakan agresif yang dilakukan individu 
langsung kepada sasaran atau yang dilakukan melalui strategi-strategi secara 
tak langsung. 

d. Visibilitas (Visibility), meliputi perilaku agresif yang tampak dari perilaku 
individu atau yang tak tampak dari luar namun dirasakan oleh individu. 

e. Hasutan (Instigation), meliputi perilaku agresif yang terjadi karena 
diprovokasi atau yang merupakan tindakan balasan. 

f. Arah sasaran (Goal direction), meliputi perilaku agresif yang terjadi karena 
adanya rasa permusuhan kepada sasaran (hostility) atau yang dilakukan 
karena adanya tujuan lain yang diinginkan (instrumental). Tipe kerusakan 
(Type of damage), meliputi perilaku agresif yang menyebabkan kerusakan 
fisik atau yang menyebabkan kerusakan psikologis pada sasaran agresi. 

g. Durasi akibat (Duration of consquences), meliputi perilaku agresif yang 
menyebabkan kerusakan sementara atau yang menyebabkan kerusakan 
jangka panjang. 

h. Unit-unit sosial yang terlibat (Social unit involved), meliputi perilaku agresif 
yang dilakukan individu atau yang dilakukan secara berkelompok. 
 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif terbagi menjadi 
agresi fisik (physical aggression), agresi verbal (verbal aggression), kemarahan 
(anger), dan permusuhan (hostility) yang dimana dapat dilakukan baik dalam keadaan 
langsung maupun tidak langsung. Pada pengukuran skala perilaku agresif peneliti 
menggunakan teori Buss & Perry, sebagaimana teori tersebut mewakili penelitian 
yang dilakukan dengan indikator pada aspek agresif fisik yaitu menyerang, merusak, 
memukul dan berkelahi dengan orang lain, aspek agresif verbal dengan ucapan untuk 
menyakiti perasaan orang lain seperti menghina, bertengkar, menghujat, dan 
meremehkan, aspek kemarahan dengan indikator mudah marah, tersinggung dan 
merasa kesal, kemudian aspek permusahan pada indikator perasaan iri hati dan 
berprasangka buruk terhadap orang yang dibenci. 
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3. Bentuk Perilaku Agresif  
Suatu perilaku agresif pada individu berbeda-beda berdasarkan bentuknya. 

Menurut Medinnus & Myers (dalam dalam Dayakisni & Hudaniah, 2012) membagi 
agresi menjadi 4 kategori, yaitu:  
a. Menyerang fisik seperti memukul, mendorong, meludahi, menendang, mengigit, 

meninju, dan merampas. 
b. Menyerang suatu objek, yang dimaksud dengan menyerang benda mati atau 

binatang. 
c. Secara verbal atau simbolis, yang dimaksud mengancam secara verbal, mengosip, 

sikap mengancam dan sikap menuntut. 
d. Pelangaran terhadap hak milik orang lain. 

 
  Menurut Buss dan Perry (1992) yaitu fisik dan verbal, aktif dan pasif, serta 

langsung dan tidak langsung. Mengelompokkan delapan bentuk perilaku agresif, 
sebagai berikut: 
a. Agresi fisik aktif langsung, adalah tindakan agresif yang dilakukan individu atau 

kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu atau 
kelompok lain yang menjadi target dan terjadi kontak fisik secara langsung. 
Contohnya memukul, menikam, atau menembak seseorang. 

b. Agresi fisik pasif langsung, adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan 
individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik 
secara langsung. Contohnya memasang ranjau atau jebakan untuk melukai orang 
lain, menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain. 

c. Agresi fisik aktif tidak langsung, adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain yang menjadi 
targetnya namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Misalnya demonstrasi, 
aksi mogok, dan aksi diam. 

d. Agresi fisik pasif tidak langsung, adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan individu atau 
kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara 
langsung. Contonhnya tidak peduli, apatis, masa bodoh, menolak melakukan 
tugas penting, tidak mau melakukan perintah. 

e. Agresi verbal aktif tidak langsung, adalah tindakan agresi verbal yang dilakukan 
oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung 
dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya. Contoh 
menyebarkan berita tidak benar atau gosip tentang orang lain. 
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f. Agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok pada individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya 
dengan berhadapan secara langsung namun tidak terjadi kontak verbal secara 
langsung. Misalnya menolak bicara atau bungkam. 

g. Agresi verbal pasif tidak langsung, adalah tindakan agresi verbal yang dilakukan 
oleh individu atau kelompok pada individu atau kelompok lain yang menjadi 
targetnya dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung. Misalnya tidak 
memberi dukungan, tidak menggunakan hak suara. 
 
Pendapat lain mengenai bentuk agresi dilontarkan oleh Myers (dalam Kartono 
2005) yang membaginya dalam dua jenis, yaitu: 

a. Instrumental aggression 
Dilakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain selain penderitaan 
korbannya, dan pada umumnya tidak disertai emosi. Myers (dalam Kartono 
2005) mengatakan bahwa agresi ini mencakup perkelahian untuk membela diri, 
penyerangan terhadap seseorang ketika terjadi perampokan, perkelahian, untu 
membuktikan kekuasaan atau dominasi seseorang. 

b. Hostile aggression 
Dilakukan dengan tujuan menyakiti orang lain atau sebagai ungkapan kemarahan 
dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif dalam jenis pertama ini 
bertujuan dari agresi itu sendiri, yaitu menimbulkan cidera atau bahkan kematian 
bagi korban. 
 
Bentuk dari perilaku agresi verbal melibatkan usaha untuk menimbulkan kerugian 

bagi orang lain melalui kata-kata, sedangkan bentuk fisik dari agresi melibatkan 
tindakkan atau aksi fisik yang dimaksudkan untuk melukai korban. Perilaku agresif 
dapat berbentuk fisik maupun verbal, berdasarkan beberapa pendapat di atas, bentuk 
dari perilaku agresif dibagi menjadi dua bentuk yaitu agresi instrumental 
(Instrumental Aggression) menjadikan agresif sebagai suatu alat dalam pencapaian 
suatu tujuan, dan agresi benci (hostile aggression) atau yang dikenal juga dengan 
agresi impulsif (impulsive aggression) yang menjadikan agresif sebagai media untuk 
menyakiti orang lain dan bersifat desruktif. 

 
4. Faktor-faktor Perilaku Agresif  

Perilaku agresif yang muncul pada individu berkaitan erat dengan rasa marah 
yang terjadi dalam diri individu. Menurut Guswani & Kawuryan, (2011) faktor-faktor 
yang mempengaruhi perilaku agresif antara lain: kematangan emosi, kontrol diri, 
regiulitas, kecerdasan emosi dan pengaruh media, sedangkan menurut Taylor, Peplau, 
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& Sears, (dalam Yanizon 2019) perilaku agresif dapat muncul dengan sebab-sebab 
sebagai berikut: 
a. Adanya serangan dari orang lain 

Tindakan secara refleks yang memunculkan sikap agresif terhadap seseorang 
secara tiba-tiba dengan menyerang atau menyakiti baik dalam agresi verbal 
maupun fisik.   

b. Terjadinya frustasi dalam diri orang 
Frustrasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Ketika 
individu mengalami frustasi maka akan cenderung membangkitkan perasaan 
agresifnya.  

c. Ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam 
Ketika individu yang marah mampu untuk melakukan balas dendam, maka rasa 
marah akan semakin besar dan kemungkinan untuk melakukan agresi juga 
bertambah besar.  

d. Kompetensi  
Agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan emosional, tetapi mungkin muncul 
secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan suatu kompetisi. Secara khusus 
merujuk pada situasi kompetitif yang sering memicu pola kemarahan, 
pembantahan dan agresi yang tidak jarang bersifat destruktif. 
 
Baron dan Byrne (1994) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

seseorang melakukan agresivitas, yaitu:   

a. Faktor Sosial 
Faktor sosial merupakan faktor-faktor yang terkait dengan sosial individu yang 

melakukan perilaku agresif, diantaranya adalah: 
1) Frustasi, yang merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, dan 

frustasi dapat menyebabkan agresi. 
2) 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. 

3) Agresi yang dipindahkan, bahwa agresi dipindahkan terjadi karena orang yang 
melakukannya tidak ingin atau tidak dapat melakukan agresi terhadap sumber 
provokasi awal. 

4) 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. 
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5) 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. 

b. Faktor pribadi 

Berikut ini adalah trait atau karakteristik yang memicu seseorang melakukan perilaku 
agresif: 
1) 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. 

2) Bias Atributional Hostile, merupakan kecenderungan untuk mempersepsikan 
maksud atau motif hostile dalam tindakan orang lain ketika tindakan ini dirasa 
ambigu. 

3) 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. 

4) 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. 

c. Faktor situasional 
Faktor situasional merupakan faktor yang terkait dengan situasi atau kontek 
dimana agresi itu terjadi. Berikut ini adalah faktor situasional yang 
mempengaruhi agresi: 

1) 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 
sangat tidak nyaman sehingga mereka kehilangan energi atau lelah untuk 
terlibat agresi atau tindakan kekerasan (Baron & Bryne, 2005) 

2) 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 
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bertindak lebih agresif dan merespon provokasi secara lebih kuat, daripada 
partisipan yang tidak mengkonsumsi alkohol (Baron & Bryne, 2005). 
 

Perilaku agresif yang timbul pada diri individu dipengaruhi beberapa faktor. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif muncul 
akibat dari beberapa faktor pencetus yaitu kondisi frustasi, stress yang dihadapi 
individu akibat adaptasi dari lingkungan, provokasi terhadap peningkatan emosi 
negatif, suatu keadaan deindividuasi, kekuasaan yang dimiliki individu serta 
kepatuhan terhadap suatu kekuasaan. 

 
 

B. Kecerdasan Emosi 
 

1. Pengertian Kecerdasan Emosi 
Menurut Bar-On (dalam Nurafni, Murnianti & Khairani 2017) menjelaskan 

bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan individu dalam memahami, 
mengkontrol diri, dapat memahami dan mempunyai hubungan baik terhadap orang 
lain, serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 
Pendapat lain yang kurang lebih sama menurut McPhet (dalam Nurafni, Murnianti & 
Khairani 2017) kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam 
menyadari, mengerti dan mengkontrol perasaan emosi diri sendiri, serta menggunakan 
pengetahuan yang dimilikinya untuk mencapai keberhasilan dirinya sendiri dan orang 
lain. 

Menurut Goleman (2016) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 
kemampuan individu dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri 
sendiri, mengenali emosi orang lain dan kemampuan dalam membina hubungan 
dengan orang lain. Menurut pendapat dari Shapiro (dalam Hardianto 2016) juga 
mengatakan bahwa individu mempunyai kemampauan menyesuaikan diri kalau 
emosinya terkendali. Individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi lebih 
mudah untuk mengontrol dirinya sebelum melakukan tindakan kepada seseorang atau 
kelompok dalam lingkungannya. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Goleman (2016) menambahkan bahwa individu yang 
memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan cenderung dapat memahami 
perasaan individu lain dan melakukan tindakan yang positif. Keberhasilan siswa 
dalam mengendalikan dan mengelola emosi yang terjadi dalam dirinya, 
memungkinkan individu tersebut berhasil dalam menjalin hubungan sosial pada 
lingkunganya, hal tersebut disebabkan karena individu memiliki pemikiran yang 
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positif, sehingga dapat memotivasi diri dalam menghadapi masalah dalam 
kehidupanya.  

Sependapat dengan Goleman (2016) bahwa menurut Indrayana & Hendrati, 
(2013) remaja yang memiliki sikap dan perilaku yang positif adalah seorang remaja 
yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dengan baik, mampu 
memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, dan mampu membina hubungan yang 
baik dengan orang lain, dengan demikian remaja tersebut dapat dikatakan sebagai 
remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. 

Berdasarkan pemamaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi 
merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengontrol emosi perasaan 
diri sendiri dan orang lain, serta dapat memiliki hubungan sosial yang baik terhadap 
orang lain dan dapat membimbing pikiran dalam mengambil keputusan yang tepat 
untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. 

 
2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi  

Aspek-aspek menurut Goleman (2016) terdapat lima aspek kecerdasan emosi 
adalah sebagai berikut:  
a. Mengenali Emosi Diri 

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali 
perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari 
kecerdasan emosional. Ketidakmampuan mencermati perasaan diri yang 
sesungguhnya membuat individu berada dalam kekuasaan perasaan. Individu 
yang dapat mengenal perasaan pada saat perasaan itu muncul kepermukaan adalah 
individu yang mampu mengendalikan kehidupannya dan mampu membuat 
keputusan pribadi yang lebih mantap. 

b. Mengelola Emosi 
Mengelola emosi berarti menangani perasaan agar emosi dapat terungkap dengan 
tepat, hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. 
Emosi dikatakan berhasil dikelola jika mampu menghibur diri sendiri ketika 
ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan 
dan bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. Sebaliknya, orang yang buruk 
kemampuannya dalam mengelola emosi akan terus menerus bertarung melawan 
perasaan murung atau melarikan diri pada hal-hal negatif yang merugikan dirinya 
sendiri. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlalu lama akan 
mengoyak kestabilan diri. 

c. Memotivasi Diri Sendiri 
Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang 
berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan 
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mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, 
yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri.  

d. Mengenali Emosi Orang Lain 
Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut 
Goleman kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, 
menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki 
kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang 
tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga 
ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan 
orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Rosenthal dalam 
penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu membaca perasaan 
dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuaikan diri secara emosional, lebih 
populer, lebih mudah bergaul, dan lebih peka. Semakin mampu terbuka pada 
emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang 
tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain. 

e. Membina Hubungan Sosial 
Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang 
menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. 
Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam 
keberhasilan membina hubungan. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan 
membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam 
pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-
orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan 
karena kemampuannya berkomunikasi. Kemampuan sosial memungkinkan 
individu membentuk hubungan untuk menggerakkan dan mengilhami orang lain, 
membina kedekatan hubungan, menyakinkan dan mempengaruhi serta sekaligus 
membuat orang-orang lain merasa nyaman. 
 
Bar-On mengkonsepsikan kecerdasan emosional menjadi 5 dimensi yang terdiri 

dari 15 subskala (Stein & Book, 2002; Neubauer & Freudenthaler, 2005; Bar-On, 
2004). Dimensi dan subskala tersebut adalah: 
a. Intrapersonal Skill  

Kapabilitas individu dalam mengevaluasi situasi dan kondisi diri sendiri 
(innerself) yang dialami. Kapabilitas yang tinggi dalam dimensi ini membuat 
individu secara secara emosi dapat mengandalkan diri mereka sendiri (self 
reliant), mengekspresikan perasaan secara positif dan kuat serta percaya diri 
dalam berpendapat dan berprinsip. Kapabilitas ini terdiri dari: 
1) Self-Regard (SR)  
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Self-Regard adalah kemampuan untuk menghargai dan menerima diri secara 
positif. Menghargai diri dipandang sebagai menyukai diri sendiri apa adanya 
sementara penerimaan diri adalah kemampuan untuk menerima kelebihan 
dan kekurangan yang ada dalam diri individu. 

2) Emotional Self-awareness (ES)  
Emotional self-awareness adalah kemampuan individu untuk dapat 
mengenali perasaan yang sedang dialaminya dan dapat membedakan dengan 
perasaan lainnya serta dapat mengetahui apa yang menyebabkan inividu 
mengalami perasaan tersebut. 

3) Assertiveness (AS)  
Assertiveness adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, hal-hal 
yang dipercayai, dan pemikiran, serta mempertahankannya dengan cara yang 
tidak destruktif. Tiga komponen dari assertiveness adalah: 

a) Kemampuan untuk mengekspresikan perasaan 
b) Kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran dan hal-hal yang 

dipercayai secara terbuka walaupun dalam situasi yang sulit 
c) Kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi diri sendiri 

4) Independence (IN)  
Independence adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mengontrol diri 
dalam pemikiran dan tindakan tanpa harus bergantung secara emosional 
dengan orang lain. Kemampuan ini memampukan individu mengandalkan 
diri sendiri dalam membuat keputusan-keputusan penting. Kemampuan ini 
secara essensial membuat individu dapat memuaskan kebutuhan 
emosionalnya tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain. 

5) Self-actualization (SA)  
Self-actualization adalah kemampuan menyadari dan mengembangkan 
kemampuan dan kapasitas potensi yang dimiliki. Mengembangkan 
kemampuan dan potensi diri berarti mengembangkan aktivitas yang berarti 
dan menyenangkan dalam mengejar tujuan jangka panjang dalam hidup 
secara antusias. Self-actualization adalah proses berkelanjutan yang dinamis 
dalam berjuang mencapai pengembangan potensi, kemampuan, dan talenta 
secara maksimal. 
 

b. Interpersonal Skill  
Kapabilitas individu dalam membangun relasi dengan individu-individu 
lainnya. Individu yang memiliki kapabilitas yang baik akan menjadi individu 
yang bertanggung jawab & reliable. Selain itu individu tersebut mengerti dan 
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membangun hubunga dengan baik dengan individu lainnya lain. Kapabilitas 
ini terdiri dari: 
 

1) Empathy (EM) 
Empathy adalah kemampuan untuk menyadari, mengerti dan menghargai 
perasaan yang dialami oleh orang lain. Kemampuan ini membuat individu 
dapat mengerti apa, bagaimana, serta mengapa individu lain merasakan 
emosi tertentu. 

2) Social Responsibility (RE)  
Social Responsibility adalah kemampuan dalam menunjukan diri sebagai 
individu yang kooperatif, berkontribusi, dan kontruktif dalam kelompok 
sosial individu tersebut. Kemampuan ini membuat individu berprilaku 
bertanggung jawab walaupun perilaku tersebut tidak menguntungkan secara 
pribadi. Individu yang bertanggung jawab secara sosial artinya memiliki 
kesadaran sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini 
dimanifestasikan dengan mampu mengambil tanggung jawab yang 
berorientasi pada kepentingan komunitas sosial. Individu tersebut memiliki 
kepekaan interpersonal dan menerima individu lain dan menggunakan 
talenta mereka demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. 

3) Interpersonal Relationship (IR)  
Interpersonal Relationship adalah kemampuan untuk menciptakan dan 
memelihara relasi yang memuaskan secara mutual, intim, dan saling member 
afeksi. Kemampuan ini dikarakteristikan dengan mampu untuk memberi dan 
menerima kehangatan dan afeksi untuk melangsungkan keintiman dengan 
individu lainnya. 

 
  Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi terbagi 

menjadi beberapa aspek yang dimana tujuan dari aspek tersebut untuk mengelola dan 
mengontrol emosi. Pada pengukuran skala kecerdasan emosi peneliti menggunakan 
teori Goleman, sebagaimana teori tersebut mewakili penelitian yang dilakukan 
dengan indikator pada aspek mengenali emosi diri yaitu mengenali perasaan itu 
sendiri dan mampu dalam membuat keputusan, aspek mengelola emosi dengan 
mampu dalam mengendalikan emosi dan mengekpresikan emosinya dengan tepat., 
aspek motivasi diri dengan indikator optimis dan bisa menguasai diri sendiri, aspek 
mengenali emosi orang lain pada indikator dapat menerima sudut pandang orang lain 
dan peka terhadap orang lain, kemudian pada aspek mampu membina hubungan 
dengan indikator terampil dalam berkomunikasi dan mampu menyelesaikan masalah 
yang timbul dalam hubungan.  
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3. Unsur-unsur Kecerdasan Emosional  
Menurut Goleman (2016) menjelaskan bahwa terdapat tujuh unsur utama 

kemampuan yang sangat penting dalam kaitannya dengna kecerdasan emosional, 
yaitu: 
a. Keyakinan 

Perasaan kendali dan penguasaan seseorang terhadap tubuh, perilaku, dunia. 
Perasaan anak ini lebih cenderung berhasil daripada tidak dalam apa yang 
dikerjakannya, dan bahwa orang-orang dewasa akan bersedia menolong.  

b. Rasa ingin tahu 
Perasaan bahwa menyelidiki segala sesuatu itu bersifat positif dan menimbulkan 
kesenangan  

c. Niat 
Hasrat dan kemampuan untuk berhasil serta untuk bertindak berdasarkan niat 
dengan tekun. Ini berkaitan dengan perasaan terampil dan efektif.  

d. Keterkaitan 
Kemampuan dalam melibatkan diri dengan orang lain berdasarkan pada perasaan 
untuk saling memahami. 

e. Terampil dalam berkomunikasi 
Keyakinan dan kemampuan verbal untuk bertukar pendapat, perasaan, dan konsep 
dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya terhadap orang lain dan 
kenikmatan terklibat dengan orang lain, termasuk orang dewasa. 
 

4. Ciri-ciri Kecerdasan Emosi Tinggi dan Rendah 
Menurut Goleman (1995) mengemukakan karakteristik individu yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi sebagai berikut:   
a. Kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak 

agresif dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha 
dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan 
diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan 
mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin 
persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat 
menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai.  

b. Kecerdasan emosi rendah yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan 
akibatnya, pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki cita-cita yang 
tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang 
lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah 
terpengaruh oleh perasaaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak 
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mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu 
berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecerdasan Emosi  
Kecerdasan emosi tidak ditentukan sejak lahir tetapi dapat dilakukan melalui 

proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi 
individu menurut Goleman (dalam Thaib 2013), yaitu: 
a. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. 

Peran serta orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua adalah role model yang 
menjadi bagian dari kepribadian anak. Kecerdasan emosi ini dapat diajarkan pada 
saat anak masih bayi dengan contoh-contoh ekspresi. Kehidupan emosi yang 
dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari, sebagai 
contoh: melatih kebiasaan hidup disiplin, bertanggung jawab, kemampuan 
berempati, kepedulian dan sebagainya. Hal ini akan menjadikan anak lebih mudah 
untuk menangani dan menenangkan diri dalam menghadapi permasalahan, 
sehingga anak-anak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak memiliki banyak 
masalah tingkah laku seperti tingkah laku kasar dan negatif. 

b. Lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi ini 
berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran 
ini biasanya ditunjukkan dalam aktivitas bermain anak seperti bermain peran. 
Anak berperan sebagai individu di luar dirinya dengan emosi yang menyertainya 
sehingga anak akan mulai belajar mengerti keadaan orang lain. Pengembangan 
kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk pelatihan 
diantaranya adalah pelatihan asertivitas, empati dan masih banyak lagi bentuk 
pelatihan lainnya. 
 
Menurut Goleman (dalam Mafiroh 2014) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi: 
a. Secara fisik bagian yang paling penting menentukan atau paling berpengaruh 

terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf emosinya. Bagian otak 
yang digunakan untuk berfikir konteks (kadang-kadang disebut juga neo konteks). 

1) Konteks. Bagian ini berupa bagian berlipat-lipat kira-kira 3 milimeter yang 
membungkus hemisfer serebral dalam otak. Konteks berperan penting dalam 
memahami sesuatu secara mendalam, menganalisis mengapa mengalami 
perasaan tertentu dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Konteks 
khusus lobus prefrontal, dapat bertindak sebagai saklar peredam yang memberi 
arti terhadap situasi emosi sebelum berbuat sesuatu. 
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2) Sistem limbik. Bagian ini sering disebut sebagai emosi otak yang letaknya jauh 
didalam hemisfer otak besar dan terutama bertanggung jawab atas pengaturan 
emosi dan impuls. Sistem limbik meliputi hippocampus, tempat berlangsungnya 
proses pembelajaran emosi dan tempat disimpannya emosi. Selain itu ada 
amygdala yang dipandang sebagai pusat pengedalian emosi pada otak. 

3) Psikis. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, juga 
dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. Berdasarkan uraian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi 
kecerdasan emosi seseorang yaitu secara fisik dan psikis. Secara fisik terletak 
dibagian otak yaitu konteks dan sistem limbik, secara psikis diantaranya meliputi 
lingkungan keluarga dan non keluarga. 

 
C. Kerangka Berpikir  

 
Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang 

mengalami berbagai perubahan, baik itu perubahan fisik maupun psikis yang 
menuntut remaja untuk bisa menyesuaikan diri. Masa ini adalah periode yang paling 
penting dan rawan dalam masa perkembangan manusia karena remaja mengalami 
perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial dan emosional. 

Perubahan emosi remaja dalam penyesuaian diri dengan segala perubahan yang 
terjadi membuat permasalahan remaja menjadi sangat kompleks dan sering 
mengalami yang namanya krisis identitas diri atau tidak mengetahui jati dirinya 
sendiri. Akibatnya ketika remaja gagal dalam pencarian jati dirinya dimana tersebut 
dapat berakibat fatal pada masa berikutnya ataupun pada saat masa yang sedang 
dijalankan sekarang, sehingga remaja biasanya memiliki emosi yang meluap-luap 
atau labil dalam mengungkapkan emosi.  

Di sisi lain masa remaja identik dengan lingkungan sosialnya tempat berinteraksi, 
membuat mereka dituntut untuk menyesuaikan diri secara efektif. Seperti aktivitas 
keseharian yang dilakukan di sekolah sebagai lingkungan sosial kedua bagi para 
siswa-siswi setelah lingkungan keluarga. Kurang lebih 6 jam waktu yang dihabiskan 
para siswa disekolah sehingga membuat sekolah menjadi tempat para siswa 
berinteraksi sosial dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya juga para 
gurunya. Bila aktivitas-aktivitas yang djalani di sekolah tidak memadai untuk 
memenuhi tuntutan gejolak energinya, maka masalah remaja sering kali meluapkan 
kelebihan energinya ke arah yang negatif seperti perilaku agresif.  

Perilaku agresif adalah perilaku yang menyakiti orang lain baik secara fisik, 
verbal, kemarahan dan rasa permusuhan yang digunakan untuk mencapai tujuan 
tertentu dan dilakukan dengan segala cara Buss dan Perry (dalam Sentana & Kumala 
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2017). Dijelaskan lebih lanjut menurut Krahe (2005) bahwa individu yang rentan 
secara emosi akan memperlihatkan perilaku agresi yang lebih tinggi. Bahkan 
Atkinson (dalam Dewi & Savira 2017) menekankan bahwa agresi reaksi dari emosi, 
seperti reaksi amarah seseorang yang diluapkan dengan melakukan tindakan agresif 
memukul, mempunyai karakteristik mengarah pada perilaku negatif yang dapat 
menimbulkan kerugian pada orang lain maupun pada pelaku perilaku agresif itu 
sendiri.  

Maraknya perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja tentu menjadi sorotan 
berbagai pihak yang turut prihatin dengan kondisi tersebut. Aksi tersebut dapat berupa 
kekerasan verbal (mencaci maki) maupun kekerasan fisik (memukul, meninju, dan 
lain-lain), juga memicu terjadinya tawuran pelajar atau masal merupakan hal yang 
sudah terlalu sering kita saksikan, bahkan cenderung di anggap biasa. Aksi-aksi 
kekerasan atau perilaku agresif tersebut biasanya dilakukan remaja baik secara 
individu maupun secara kelompok.  

Ketidakstabilan emosi remaja yang berujung pada agresivitas, tentu tidak perlu 
terjadi bila remaja tersebut memiliki kecerdasan emosi Ulya, Neviyarni, Azrul, dan 
Adi (2018), Agung & Matulessy (2012). Hal ini dimungkinkan karena apabila 
seseorang pandai dalam mengendalikan emosi, maka individu tersebut akan memiliki 
tingkat emosionalitas yang baik dan lebih mudah menyesuaikan diri dalam 
bersosialisasi.  

Goleman (2016) menyebutkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan 
individu dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 
mengenali emosi orang lain dan kemampuan dalam membina hubungan dengan orang 
lain. Oleh sebab itu Shapiro (dalam Hardianto 2016) juga mengatakan bahwa individu 
mempunyai kemampuan menyesuaikan diri kalau emosinya terkendali. Seperti 5 
aspek pada kecerdasan emosi bahwa Individu yang mampu mengenali emosi diri akan 
bisa mengendalikan emosinya ketika ingin meluapkan emosi dalam bentuk agresi 
fisik ataupun verbal. Individu yang dapat mengelola emosi berarti mampu dalam 
menangani perasaan agar emosi dapat terungkap dengan tepat dengan menghibur diri 
sendiri ketika merasa tersinggung atau kesal terhadap orang lain.  

Selain itu, individu yang memiliki motivasi diri merupakan individu yang 
bersikap optimis dan positif untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. 
Kemudian individu yang memiliki rasa empati dengan mengenali perasaan orang lain, 
tidak akan mampu untuk menyakiti hati orang lain dengan sikap dan perilaku yang 
negatif seperti menhina atau mencaci maki. Aspek terakhir yaitu membina hubungan 
sosial, individu yang mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi akan sangat 
mudah untuk menyesuaikan diri dilingkungannya dengan menjaga keakraban untuk 
tidak terjadi konflik seperti permusuhan. Dengan begitu individu yang memiliki 
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kecerdasan emosional yang tinggi lebih mudah mengontrol dirinya sebelum 
melakukan tindakan kepada seseorang dalam lingkunganya. 

Remaja yang memiliki sikap dan perilaku yang positif adalah seorang remaja 
yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dengan baik, mampu 
memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, dan mampu membina hubungan yang 
baik dengan orang lain, dengan demikian remaja tersebut dapat dikatakan sebagai 
remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi (Indrayana & Hendrati, 
2013).  Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu 
dalam mengatasi pemecahan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam 
kehidupannya (Setyowati, Hartati & Sawitri, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa suatu perilaku agresif yang 
timbul pada perilaku remaja merupakan suatu perilaku yang timbul akibat beberapa 

faktor yang salah satunya adalah kecerdasan emosional. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar  1. Skema Kerangka Berpikir Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan 
Perilaku Agresif 

 
 

D. Hipotesis 
 
Rumusan hipotesis penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara 

kecerdasan emosi dengan perilaku agresif pada remaja. 
Asumsinya, siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi maka 

akan semakin rendah perilaku agresif yang dilakukan, begitu pula sebaliknya, 
semakin rendah kecerdasan emosi yang dimiliki siswa, maka akan semakin tinggi 
perilaku agresifnya. 
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2. Agresi Verbal  
3. Kemarahan  
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