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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. KAJIAN TEORI  

1. AGRESI  

a. Pengertian Agresi 

Menurut Strickland (2001) mengemukakan bahwa perilaku agresi 

adalah tindakan untuk melukai seseorang yang menyebabkan penderitaan 

dan untuk merusak orang tersebut. Myers (2002) menjelaskan bahwa 

agresi adalah perilaku fisik ataupun verbal untuk melukai objek ataupun 

orang lain sebagai sasaran agresi. Mac Neil & Stewart (2000) menjelaskan 

bahwa perilaku agresi perilaku untuk mendominasi perilaku secara 

destruktif, dengan kekuatan fisik yang dirahkan kepada orang lain atau 

objek sasaran perilaku agresi. Disebutkan beberapa ahli yang 

mengemukakan mengenai pengertian agresi bahwa pendapat tersebut 

sudah benar karena perilaku agresi adalah suatu tindakan untuk melukai 

orang lain yang dirahkan kepada objek sasaran perilaku agresi. 

Sedangkan (dalam Koswara,1988) menyatakan bahwa agresi adalah 

perilaku suatu individu untuk melukai individu lain yang tidak 

menginginkan datangnya suatu perilaku tersebut. Mengenai  pendapat 

yang dikemukakan (dalam Koswara,1988) mengenai perilaku agresi 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang lain bahwa 

perilaku agresi merupakan tingkah laku atau perilaku untuk mencelakakan 

individu lain atau orang lain. Dijelaskan dari beberapa ahli bahwa agresi 
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merupakan tingkah laku yang ditujukan untuk melukai serta mencelakakan 

orang lain atau individu lain.  

Berdasarkan uraian beberapa definisi tentang perilaku agresi, maka 

secara umum dapat diberikan pengertian perilaku agresi yaitu sebagai 

berikut. Perilaku agresi adalah suatu tanggapan yang mampu memberikan 

stimulus untuk  merugikan atau merusak terhadap organisme lain.Suatu 

perilaku dapat dikategorikan sebagai perilaku agresi apabila memenuhi 

tiga syarat (Krahe, 1996). Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. 

Syarat pertama, terdapatnya niatan individu untuk menimbulkan 

penderitaan objek lain  atau kerusakan pada suatu objek sasaran (Krahe, 

1996). Syarat  ini harus ada dalam kerangka suapya dapat membedakan 

dari perilaku individu yang terjadi secara tidak sengaja, seperti contoh 

sopir yang menabrak orang lain karena sedang dalam keadaan mengantuk. 

Syarat kedua, terdapat harapan bahwa suatu perilaku atau tingka laku  

dapat menimbulkan penderitaan orang lain maupun  kerusakan pada diri 

objek sasaran. Syarat harapan ini menunjukkan bahwa perilaku agresi itu 

berbeda dengan perilaku yang oleh pelakunya sama sekali tidak 

diharapkan atau tidak dikehendaki.Syarat ketiga, terdapatnya keinginan 

objek sasaran untuk menghindari perlakuan merugikan atau melukai yang 

diberikan oleh pelaku tindakan agresi. Dari syarat-syarat di atas adalah 

bentuk perilaku agresi yang terjadi kepada diri orang. 
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1) Teori-Teori Agresi 

Banyak terdapat teori tentang agresi yang dikemukakan oleh ahli-ahli 

Psikologi. Tetapi sampai saat ini terdapat tiga teori yang dianggap masih 

berpengaruh, yaitu: 

a) Teori instink  

Tokoh utama dari teori ini adalah Sigmund Freud, Konrad Lorenz dan 

Robert Ardrey. 

(1) Teori Psikoanalisa 

Menurut Freud, agresi dapat dimasukkan dalam instink mati yang 

merupakan ekspresi dari hasrat kepada kematian yang berada pada taraf 

tidak sadar. Dalam pengungkapan “deat wish” ini dapat berbentuk agresi 

yang ditujukan kepada diri sendiri (misalnya; bunuh diri) atau ditujukan 

kepada orang lain. Ekspresi agresi kepada diri sendiri akan dihalangi oleh 

ego sendiri yang selalu berusaha untuk merepresi hasrat kepada kematian 

agar tetap berada pada taraf tidak sadar. Sedangkan ekspresi agresi kepada 

orang lain tidak bisa diterima dan selalu berhadapan dengan kendali 

masyarakat (dengan perangkat nilai dan sanksinya). Bahwa teori 

psikoanalisa bahwa manusia mempunyai hasrat untuk kematian tetapi pada 

taraf tidak sadar. 

(2) Teori Etologi: Konrad Lorenz & Robert Ardrey 

Lorenz dipandang sebagai bapak pendiri Etologi. Menurut Lorenz, 

dorongan agresi ada di dalam diri setiap makhluk hidup yaitu memiliki 

fungsi dan peran penting bagi pemeliharaan hidup. 
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Lorenz (1950) berasumsi bahwa setiap tingkah laku naluriah itu 

memiliki sumber energi yang disebut energi tindakan spesifik dan 

kemunculannya dikunci oleh mekanisme pelepasan bawaan.Stimulus yang 

membuka kunci pelepasan bawaan adalah stimulus yang cocok dengan 

mekanisme pelepasan bawaan tersebut. 

Senada dengan Lorenz, Robert Ardrey  mendasarkan  bahwa pada teori 

evolusi dalam penelitiannya tentang perilaku agresi. Menurut Ardrey, 

manusia sejak kelahirannya telah membawa “Killing imperative” manusia 

dianggap obsesi untuk menciptakan senjata dan menggunakan senjata  

untuk membunuh apabila perlu. Tetapi manusia juga memiliki mekanisme 

pengendalian kognitif yang dapat mengimbangi keharusan membunuh. 

Salah satu pengimbang keharusan membunuh adalah nurani. Oleh karena 

itu, terdapat kecenderungan manusia bersifat damai terhadap orang lain 

dalam kelompoknya saja. Sebaliknya memusuhi orang diluar 

kelompoknya dan ingin menghancurkan untuk mempertahankan eksistensi 

kelompoknya. Mengenai teori dari beberapa ahli bahwa sesungguhnya 

manusia mempunyai keharusan membunuh tetapi manusia masih 

mempunyai nurani untuk bersifat damai dengan kelompoknya. 

b) Teori Frustasi-Agresi 

Sears (1939) mengemukakan bahwa frustasi dapat menyebabkan 

agresi.Frustasi menciptakan suatu motif untuk berperilaku agresi. 

Ketakutan akan hukuman atau tidak disetujui untuk berperilaku agresi 

melawan sumber penyebab frustasi mengakibatkan dorongan agresi 

diarahkan melawan sasaran lain (Meier, 1983).Teori ini berpendapat 
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bahwa frustasi juga dapat menyebabkan seseorang berperilaku agresi 

tetapi dengan ketakutan mengenai hukuman maka berperilaku agresi 

diarahkan dengan melawan sasarn lain. 

c) Teori Belajar Sosial  

Teori belajar sosial menekankan kondisi lingkungan yang membuat 

seseorang dapat memperoleh dan memelihara respon-respon agresif. 

Asumsi dasar dari teori ini adalah sebagian besar perilaku individu 

diperoleh dari teori ini adalah sebagai hasil belajar melalui pengamatan 

(observasi) atas tingkah laku atau perilaku yang ditunjukkan  oleh 

individu-individu lain yang menjadi model. Mengenai teori belajar 

mengenai perilaku agresi ditunjukkan oleh individu yang memperoleh 

tingkah laku agresi dar lingkungan sekitar. 

Menurut Bandura dan Walter mengamati model yang menampilkan 

perilaku kekerasan  tersebut sebenarnya memiliki dampak atau efek yang  

dapat mendorong individu (penonton) untuk imitasi (meniru)  model itu 

dan juga dapat memiliki efek tidak menghambat batasan pada perilaku 

agresi yang dapat diterima secara sosial. Menurut ahli tersebut bahwa 

perilaku kekerasan dapat mendorong orang lain untuk meniru perilaku 

tersebut. 

Kenyataanya tayangan model perilaku agresi dapat juga memiliki efek 

untuk menghambat perilaku agresi dan ini terutama muncul ketika berada 

pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya yang dilakukan oleh Horton dan 

Santogrossi (dalam Buck, 1988) telah membuktikan bahwa tayangan film 

kekerasan disertai dengan komentar –komentar yang 
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menyampaikanketidak setujuan tentang perilaku tersebut, atau komentar-

komentar lainnya tentang cara-cara lain dalam menyelesaikan suatu 

persoalan atau solusi alternatif yang tidak menggunakan kekerasan 

terdapat  mencegah perilaku agresi si penonton. Menurut ahli tersebut 

bahwa dengan adanya tanyangan film yang disertakan komentar dengan 

melarang si penonton untuk tidak melakukan perilaku tersebut dapat 

mencegah suatu perilaku tersebut. 

Model teoritik tentang perkembangan agresi pada siswa menurut 

Huesman (1988) adalah adanya “agresivve cognitive script” yang 

diperoleh siswa. Sebenarnya skrip (naskah) ini merupakan suatu program 

untuk berperilaku yang dipelajari pada saat awal kehidupan, disimpan 

dalam memorinya dan pada waktunya akan digunakan sebagai petunjuk 

dalam berperilaku dan memecahkan suatu persoalan ini. Melihat acara 

yang berisikan tentang kekerasan dapat menimbulkan agresivitas dalam 

dua cara, pertama adalah jangka panjang yaitu, terjadinya suatu efek 

kumulatif dari skrip yang dimiliki siswa sejalan dengan makin banyaknya 

contoh-contoh kekerasan yang dilihatnya. Kedua, jangka pendek dapat 

berfungsi sebagai pemicu terjadinya kekerasan dari skrip yang sudah 

dipelajari si siswa. Secara umum, semakin sesuai antara situasi yang 

dihadapi siswa dengan karakteristik situasi yang diingat dalam memorinya 

atau ingatannya, maka semakin besar kemungkinan digunakannya skrip 

tersebut sebagai petunjuk berperilaku. Menurut ahli tersebut terdapat dua 

pemicu terjadinya agresi yaitu dengan banyaknya contoh kekerasan dan 
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yang kedua dalam jangka pendek dapat terjadinya suatu tindakan 

kekerasan yang dipelajari siswa. 

b. Perkembangan dan bentuk-bentuk agresi  

Perilaku agresi sebenarnya sudah terlihat pada waktu masa bayi, ketika 

sang bayi sedang mengalami perasaan tidak senang. Menurut Bolman 

(Herbert, 1974), dalam usia 0-6 bulan sang bayi sudah memperlihatkan 

agresinya meskipun belum dapat dibedakan bentuknya, perilaku mereka 

bertujuan untuk mengurangi ketegangan pada sang bayi.  

Hartub berpendapat bahwa agresi padamulanya dijadikan untuk alat 

untuk memperoleh sesuatu. Siswa  usia sekolah taman kanak-kanak 

bertengkar dan berkelahi untuk merebutkan mainan. Menurut ahli tersebut 

bahwa pada masa kanak-kanak juga sudah dapat agresi anak dengan anak 

bertengkar dengan teman sebaya untuk merebut benda yang diinginkan. 

Selanjutnya agresi pada remaja memiliki tipe tertentu walaupun tidak 

dapat dipisahkan secara jelas dengan agresi pada siswa dan orang dewasa. 

Menurut Bolman, perilaku agresi yang timbul pada usia 6-14 tahun adalah 

kemarahan, kejengkelan, rasa iri, tamak, cemburu, dan suka mengkritik 

orang lain. Mereka mengarahkan perilakunya kepada teman sebayanya, 

saudara kandung siswa, dan juga kepada dirinya sendiri. Perilaku ini 

dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menang, bersaing, meyakinkan 

diri, menuntut keadilan dan memuaskan perasaan dirinya. Selain itu, 

mereka juga berkelahi bermain fisik untuk anak laki-laki dan perang mulut 

untuk perempuan. Menurut pendapat tersebut pada usia 6-14 tahun anak 

berperilaku agresi dengan cara bermain fisik dan perang mulut. 
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Bentuk-bentuk agresi ini kemudian diperjelas oleh Delut (1985). 

Dalam penelitiannya, ia menggunakan bentuk perilaku agresi yag umum, 

yang digambarkan dalam bentuk item-item yang terdiri dari : 

1) Menyerang fisik ( memukul, merusak, mendorong) 

2) Menyerang dengan kata-kata 

3) Mencela orang lain 

4) Menyerbu daerah orang lain 

5) Mengancam melukai orang lain 

6) Main perintah 

7) Melanggar milik orang lain 

8) Tidak mentaati aturan 

9) Membuat permintaan yang tidak pantas dan tidak perlu 

10) Bersorak-sorak, berteriak, atau berbicara keras pada saat yang tidak 

pantas 

11) Menyerang tingkah laku yang dibenci 

Sementara itu, Medinus dan Johnson (1976) mengelompokkan agresi 

menjadi empat, yaitu : 

1) Menyerang fisik, yang termasuk di dalamnya adalah memukul, 

mendorong, meludai, menendang, menggigit, meninju, memarahi, dan 

merampas. 

2) Menyarang suatu obyek, yang dimkasudkan disini adalah menyerang 

benda mati atau binatang. 
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3) Secara verbal atau simbolis, yang termasuk di dalamnya adalah 

mengancam secara verbal, memburuk-burukkan orang lain, sikap 

mengancam dan sikap menuntut. 

4) Pelanggaran tergadap hak milik atau menyerang daerah orang lain. 

c. Jenis- jenis agresi  

Berkowitz (dalam Koeswara, 1988), salah seorang yang dinilai paling 

kompeten dalam studi tentang agresi, membedakan agresi menjadi dua 

macam, yaitu: 

1) Agresi instrumental (Instrumental Aggresion) 

 Adalah agresi yang dilakukan oleh individu sebagai alat atau cara 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya tidak disertai emosi 

maupun kemarahan, agresi disini hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan (Sarwono, 1999). 

2) Agresi Benci (Hostile Agrresion) 

 Adalah agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan 

keinginan untuk melukai, menyakiti atau agresi tanpa tujuan selain 

untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan atau kematian pada 

sasaran atau korban. Agresi jenis ini adalah ungkapan kemarahan yang 

ditandai dengan emosi yang tinggi, dan akibat dari agresi ini tidak 

dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli mengenai 

akibat dari perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian 

daripada manfaat ( Sarwono, 1999). 
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d. Penyebab perilaku agresi  

Para ahli mengemukakan penyebab perilaku agresi adalah berkaitan 

dengan  keluarga yang sedang pengangguran, kelaparan, kriminalitas, dan 

gangguan psi-kiatrik (Linwood, 2006:1). Penyebab dari perilaku agresi 

terdiri dari sosial, personal, kebudayaan, situasional, sumber daya, media 

massa dan kekerasan dalam rumah tangga (Wirawan, 2009:94-97). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku agresi sangat beraneka ragam 

tidak disebabkan karena dirinya sendiri, namun dapat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan dimana siswa melakukan perilaku agresi karena 

pengamatan dan pengalamannya. Pengaruh terbesar dalam melakukan 

agresi anak adalah faktor keluarga karena siswa melihat dan mengamati 

yang di lakukan oleh keluraga. 

e. Strategi mengurangi perilaku agresi  

Perilaku agresi sebagai salah satu masalah yang perlu ditangani secara 

serius. Terdapat beberapa strategi untuk mengendalikannya dan 

mengurangi perilaku agresi. Strategi itu diantaranya adalah : 

1) Strategi hukuman  

Sepanjang sejarah kebudayaan manusia, hampir semua kelompok 

masyarakat menggunakan hukuman sebagai instrumen utama untuk 

mengendalikan dan mengurangi perilaku kekerasan atau perilaku agresi 

dalam diri manusia.  

Baron dan Byrne (2004) mengemukakan bahwa hukuman menjadi 

instrumen efektif dibawah kondisi-kondisi sebagai berikut. 

a) Hukuman harus diberikan segera setelah perilaku agresi terjadi. 
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b) Besarnya tingkat hukuman harus setimpal dengan perbuatan 

agresi yang dilakukan. 

c) Hukuman harus diberikan setiap kali perilaku agresi timbul. 

2) Strategi katarsis 

Teori katarsis mengemukakan bahwa memberi kesempatan kepada 

individu yang memiliki kecenderungan pemarah untuk berperilaku 

keras, tapi dalam cara yang tidak merugikan. Aktivitas katarsis 

misalnya memukul secara berulang kali karung pasir yang 

dilambangkan sebagai tubuh seorang musuh yang dia benci. 

Menurut Baron dan Byrne (2004), berdasarkan analisis hasil-hasil 

penelitian pada topik ini, menyimpulkan bahwa aktivitas katarsis bukan 

merupakan instrumen yang efektif untuk mengurangi perilaku agresi 

yang bersifat terbuka. Kesimpulan ini sangat bertentangan dengan 

pendapat populer yang banyak diyakini. Pendapat populer menyatakan 

bahwa katarsis merupakan saluran yang efektif untuk mengurangi 

perilaku agresi. Ternyata berdasarkan banyak hasil penelitian, pendapat 

itu kebenarannya sangat diragukan. 

3) Strategi pengenalan terhadap model nonagresi 

Pengenalan terhadap model non agresi dapat mengurangi dan 

mengendalikan perilaku agresi individu. Dalam penelitian Buron pada 

tahun 1972 (Buron dan Byrne, 2004) ditemukan bahwa seseorang yang 

mengamati peilaku model non agresi menunjukkan tingkat agresi yang 

lebih rendah daripada seseorang yang tidak mengamati perilaku 

nonagresi. Perilaku model nonagresi diharapkan dapat meredakan 
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suasana yang berpotensi menimbulkan berperilaku agresi ke arah lebih 

baik lagi. Dalam hal ini, model nonagresi dapat dipandang sebagai 

model penyeimbang atau model tanding terhadap kemungkinan-

kemungkinan tindakan agresi yang dilakukan oleh model agresif. 

4) Strategi pelatihan keterampilan sosial  

Pelatihan keterampilan sosial dapat mengurangi timbulnya 

seseorangberperilaku agresi. Sering seseorang keterampilan sosialnya 

rendah yang dapat menyebabkan tindakan agresi. Hal itu terjadi karena 

mereka kurang mampu mengekspresikan atau mengkomunikasikan 

keinginan pada orang lain, gaya bicara yang terlalu kaku, dan tidak 

sensitif terhadap simbol-simbol emosional orang lain. Ketidakmampuan 

itu dapat menyebabkan frustasi dalam diri mereka. Melalui pelatihan 

keterampilan sosial yang memadai, perilaku agresi dapat dikurangi 

dalam diri mereka. 

f. Pencegahan dan pengendalian agresi 

Agresi bukanlah suatu bentuk perilaku yang tidak dapat dihindari atau 

tidak dapat diubah. Sebaliknya karena agresi berasal dari interkasi 

kompleks berbagai peristiwa eksternal, kognisi, dan karaktersitik pribadi, 

hal itu dapat dicegah atau dikurangi. Beberapa pencegahan yang dapat 

mengurangi bentuk agresi adalah: 

1) Hukuman adalah pemberian konsekuensi yang menyakitkan untuk 

mengurangi seseorang berperilaku tertentu sebagai teknik untuk 

mengurangi agresi. 
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2) Meminta maaf adalah pengakuan kesalahan-kesalahan yang sudah di 

lakukan kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain marah atau 

jengkel (Kameda, & Agarie, 1989). 

3) Belajar untuk melakukan hubungan baik dengan orang lain. Salah satu 

mengapa orang banyak terlibat dalam perilaku agresi karena mereka tidak 

memiliki keterampilan sosial dasar. Mereka tidak mengetahui bagaimana 

merespon provokasi dari orang lain dalam cara menengkan orang lain. 

Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat permintaan atau 

bagaiamana caranya untuk menolak permintaan orang lain tanpa membuat 

orang lain tersebut marah, jadi membekali siswa dengan keterampilan 

sosial yang lebih baik dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi agresi. 

4) Sulit untuk marah jika anda tersenyum. Kemarahan akan berkurang ketika 

teman membuat lelucon yang membuat kita tertawa. Karena tertawa dan 

efek positif yang dibawanya tidak sesuai dengan perasaan marah dan 

tindakan agresi. Hal ini merupakan dasar dari pendekatan lain untuk 

mengurangi agresi, yang dikenal sebagai teknik respons yang tidak 

tepat( misalnya, Baron, 1993b). 

 

2. KARATERISTIK ANAK SD  

a. Pengertian karakteristik anak SD  

Kemendiknas (2010) menjelaskan bahwa karakter adalah “ watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Bahwa 
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siswa di Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai 

pada usia 12 tahun. Apabila mengacu pada pembagian tahapan 

perkembangan siswa, berarti siswa usia sekolah berada dalam dua masa 

perkembangan, yaitumasa kanak-kanak tengah (6-9) tahun, dan masa 

kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Pendapat dari Kemendiknas bahwa 

karakter siswa itu adalah watak atau kepribadian siswa. 

Siswa usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

siswa yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, 

senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan 

sesuatu secara langsung. 

b. Karaktersitik umum perkembangan anak usia dini  

Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang 

sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Berbagai studi yang 

dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan siswa sejak usia dini 

dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerja masa 

dewasanya. 

Eric Fromm (1937), dia mengemukakan bahwa “ orang yang 

berkemungkinana menjadi neurotik adalah orang yang pernah mengalami 

kesulitan-kesulitan dalam taraf serius, terutama disebabkan oleh 

pengalaman pada masa kanak-kanak. Secara umum, masa ini memiliki 

karakteristik atau sifat-sifat beriku ( M. Solehuddin dan Ihat Hatimah 

dalam M. Ali (Ed.), 2007:1097-1098). 

1) Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Siswa 

cenderung banyak memerhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan 



24 
 

berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama terhadap hal-

hal yang baru diketahui siswa. 

2) Masih mudah frustasi. Umumnya siswa masih mudah frustasi, atau 

kecewa bila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Ia mudah 

menangis atau marah bila keinginannya tidak terpenuhi. 

3) Egosentris. Anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari 

sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Bagi siswa, sesuatu itu akan 

penting sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya. 

4) Spontan. Perilaku yang ditampilkan siswa umunya asli dan tidak ditutup-

tutupi sehingga apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya akan 

langsung ditunjukkan. Ia akan marah kalau ada yang membuatnya jengkel, 

ia akan menangis kalau ada yang membutanya sedih, dan ia pun akan 

memperlihatkan wajah yang ceria kalau ada yang membuatnya gembira, 

tidak peduli dimana dan dengan siapa ia berada. 

5) Masih kurangnya pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Sesuai dengan 

perkembangan cara berpikirnya, siswa lazimnya belum memiliki rasa 

pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang 

membahayakan. Ia kadang-kadang melakukan sesuatu yang 

membahayakan dirinya dan orang lain. 

c. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah  

1) Perkembangan emosi 

Pada usia sekolah, siswa mulai sadar mengenai pengungkapan emosi 

secara kasar atau tidak disenangani oleh orang lain. Kemampuan 

mengontrol emosi sangatlah penting, peran guru dan keluarga dalam 
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mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila siswa 

dikembangkan di lingkungan keluarga yang suasana emosionalnya stabil, 

maka perkembangan emosi siswa cenderung stabil. Akan tetapi, apabila 

kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya kurang stabil atau 

kurang kontrol (seperti: marah, mudah mengeluh, kecewa dan pesimis 

dalam menghadapi masalah), maka perkembangan emosi siswa, cenderung 

kurang stabil atau tidak sehat. Gambaran tentang karakteristik emosi anak 

itu dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1. Karakteristik emosi anak 

Karakteristik emosi yang stabil (sehat) Karakteristik emosi yang tidak stabil (tidak 
sehat) 

1. Menunjukkan wajah yang ceria 
2. Mau bergaul dengan teman secara 

baik 
3. Bergairah dalam belajar 
4. Dapat berkosentrasi dalam belajar 
5. Bersikap respek (menghargai) 

terhadap diri sendiri dan orang 
lain  

1. Menunjukkan wajah yang murung 
2. Mudah tersinggung 
3. Tidak mau bergaul dengan orang 

lain 
4. Suka marah-marah 
5. Suka mengganggu teman 
6. Tidak percaya diri 

 

Emosi merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi tingkah 

laku seseorang, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar (learning). 

Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat atau rasa 

ingin tahu (curiosity) yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk 

mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar, seperti 

memerhatikan penjelasan dari guru, membaca buku, aktif berdiskusi 

didalam kelas, mengerjakan tugas atau perkerjaan rumah, dan disiplin 

dalam belajar. 

Sebaliknya, apabila yang menyertai proses belajar itu emosi yang 

negatif, seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, maka 
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proses belajar tersebut akan mengalami suatu hambatan, dalam arti 

seseorang tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga 

kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. 

2) Perkembangan sosial  

Perkembangan sosial adalah kematangan dalam suatu hubungan atau 

interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan norma 

agama.  

Perkembangan sosial pada siswa usia SD/MI ditandai dengan adanya 

perluasaan hubungan, disamping dengan para anggota keluraga, juga 

dengan teman sebaya sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah 

sangat luas.  

Pada usia ini, siswa mulai memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan 

diri dari sikap berpusat kepada diri sendiri kepada sikap bekerja sama atau 

sosiosentris (mau memerhatikan kepentingan orang lain). Siswa  mulai 

berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebaya, dan bertambah kuat 

keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok (gang), dan 

merasa tidak senang apabila tidak diterima oleh kelompoknya. 

d. Tugas-tugas perkembangan masa anak 

Jika pada masa bayi dan kanak-kanak, dunia anak lebih banyak dalam 

rumah bersama kelurganya, pada masa anak yang berusia antara 6-12 

tahun, dunianya lebih banyak di sekolah dan lingkungan sekitarnya. 

Sejalan dengan hal tersebut terdapat tiga dorongan besar yang dialami 

pada masa anak:(1) dorongan untuk keluar dari rumah dan masuk ke 
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dalam kelompok sebaya, (2) dorongan fisik untuk melakukan berbagai 

permainan dan kegiatan yang menuntut keterampilan fisik/gerak, dan (3) 

dorongan mental untuk masuk ke dunia konsep, pemikiran, interaksi, dan 

simbol-simbol orang dewasa. 

Beberapa tugas perkembangan adalah: 

1) Belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. 

2) Belajar berkawan dengan teman sebaya  

3) Pengembangan konsep-konsep diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

agar dapat menyesuaika diri dan berperilaku sesuai dengan tuntutan 

dari lingkungannya, anak dituntut telah memiliki konsep-konsep yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkenaan dengan 

pergaulan, pekerjaan, kehidupan keagamaan, dll. 

4) Pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Pada masa ini, anak 

dituntut mampu menghargai perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan 

moral. Pada masa ini diharapkan mulai tumbuh pemikiran akan sekala 

nilai dan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas kata hati. 

5) Pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Anak 

diharapkan telah memiliki sikap yang tepat terhadap lembaga-lembaga 

dan unit atau kelompk-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. 

3.  AKADEMIK  

a. Pengertian akademik  

Menurut UU Nomer 1989 pendidikan akademik adalah pendidikan 

yang mengarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan 
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akademik disekolah adalah pelajaran umum seperti ilmu pengetahuan alam, 

ilmu pengetahuan sosial, matematika dll.  

b. Contoh prestasi akademik  

1) Ranking 1 dikelas  

2) Mengikuti lomba-lomba dan mendapatkan juara   

4. Non akademik  

a. Pengertian  

Non akademik adalah kemampuan yang tidak ada hubungannya 

dengan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. 

b. Contoh-contoh prestasi  

Juara dalam sepak bola, juara dalam catur, juara dalam lomba mengaji. 

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN  

Kajian relevan ini adalah hasil penelitian yang relevan antara hasil 

peneliti lain dengan mendiskripsikan persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang kita lakukan. 

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan 

No  Nama, tahun, judul Hasil  Persamaan  Perbedaan  
1.  Ika April Lia Sari 

(2006) tentang 
hubungan kontrol diri 
dan agresi pada remaja 
jalanan di Kota Batu. 

Penelitian yang dilakukan 
adalah kontrol diri mengenai 
anak jalanan yang berada di 
Kota Batu yang digunakan 
dengan alat pengumpulan data 
mengenai skala kontrol diri 
anak jalanan dan agresi dengan 
menggunakan skala agresi. 
Penelitian kontrol diri yang 
dilakukan remaja jalanan. 
Subyek penelitiannya adalah 
remaja-remaja jalanan yang 
terdapat sebanyak 45 orang. 
Skala uji coba disebarkan 
kepada subyek penelitian. 
penelitiannya remaja jalanan 
yang agresi tinggi dari 45 
remaja jalanan yang diteliti 

Persamaan 
yang terdapat 
dalam 
penelitian 
yang relevan 
adalah tentang 
agresi yang 
dilakuakn 
kepada orang 
lain 

Perbedaan dari 
penelitian yang 
relevan ini 
adalah 
mengenai 
kontrol diri dan 
objek peneltian 
yang berbeda. 
Penelitian yang 
relevan 
menggunakan 
objek pada 
remaja jalanan 
dan peneliti 
menggunakan 
objek anak SD. 
Metode yang 
dilakukan juga 
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terdapat 35 remaja jalanan.  
Remaja jalanan yang 
mempunyai kontrol dirinya 
dari 45 remaja terdapat 30 
remaja yang kontrol dirinya 
sedang. Penelitian diatas 
merupakan salah satu aspek 
terpenting individu melakukan 
agresi. 
 

berbeda. 
 

2.  Farah Arriani (2014) 
mengenai “perilaku 
anak usia dini” 

Peneliti membahas mengenai 
perilaku anak PAUD Mustika 
Ceria yang melakukan perilaku 
agresi mengenai agresi fisik, 
agresi yang meledak, agresi 
lisan dan agresi yang tak 
langsung. Bentuk agresi dapat 
terlihat saat anak belajar 
maupun saat bermain. Perilaku 
agresi yang dilakukan anak di 
PAUD Mustika Ceria terdapat 
lima orang anak, tetapi  
perilaku agresi anak tidak 
mempengaruhi anak dalam 
bersosialisasi kepada 
temannya. Penyebab perilaku 
yang dilakukan anak usia dini 
adalah pengaruh keluarga yang 
berperilaku agresi, tetapi guru 
tidak melakukan strategi untuk 
menangani perilaku agresi 
karena keterbatasan 
pengetahuan guru. Penyebab 
dari perilaku yang dilakukan 
anak usia dini adalah pengaruh 
lingkungan terutama pengaruh 
keluarga yang dapat 
menyebabkan perilaku agresi. 
Metode yang digunakan adalah 
kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. 
 

persamaan 
penelitian 
yang relevan 
adalah 
mengenai 
perilaku agresi 
yang 
dilakukan anak 
kepada orang 
lain yang dapat 
mengakibatkan 
tidak 
nyamannya 
orang lain. 
Metode yang 
di gunakan 
juga sama 
dengan 
menggunakan 
metode 
kualitatif dan 
penyebab 
perilaku agresi 
pada anak. 
 
 
 
 
 
 
 

Perbedaannya 
adalah objek 
penelitiannya 
yaitu berada di 
PAUD. 
 

3.  Asniar Khumas, Th. 
Dicky Hastjarjo dan 
Supra Wimbarti (1997) 
mengenai “peran fantasi 
terhadap perilaku agresi 
anak-anak “ 

Dalam penelitian ini peneliti 
membahasa mengenai 
hubungan fantasi terhadap 
perilaku agresi dengan subyek 
penelitian kelas 4 di SD 
Gondolayu Yogyakarta pada 
anak perempuan dan laki-laki 
yang perilaku agresinya 
berbeda. Metode menggunakan 
kuantitatif. 

Persamaannya 
adalah 
perilaku agresi 
yang 
dilakukan anak 
SD. 

Perbedaanya 
adalah 
mengenai 
penyebab agresi 
yang dilakukan 
anak dan 
metode yang 
berbeda. 
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A. Kerangka berpikir 

 


