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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang hubungan harga diri dan agresi.
Dalam penelitian ini emosi disregulasi antar pelaku dianggap memiliki peranan penting dalam memediasi
hubungan hargadiri dan agresi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan emosi disregulasi dalam
memediasi hubungan antara harga diri dan agresi. Dalam penelitian ini peneliti mengguanakan desain kuantitatif,
dengan menggunakan sampel sebanyak 20 mahasiswa.
Kata kunci: agresi, harga diri, emosi disregulasi.

Pendahuluan
Selama ini penelitian tentang agresi selalu difokuskan pada perilaku agresif dan usaha untuk mengkategorikan
motif dari seseorang dalam berperilaku agresif. Meskipun penelitian penelitian yang dilakukan telah banyak
memberikan manfaat, namun dari penelitian-penelitian tersebut menghasilkan sebuah penghambat. Penghambat
terjadi dikarenakan para pembaca dibuat menjadi tidak mengetahui motif yang mendasari seseorang berlaku
agresif (Bushman & Anderson, 2001).
Guna memperluas pengetahuan tentang agresi, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada karakteristik
psikologis yang ada pada individu yang cenderung berperilaku agresif, dengan fokus untuk mengeksplorasi aspek
kognitif dan emosional. Buss dan perry (1992) telah mengembangkan sebuah kerangka kerja yang menekankan
kepada perbedaan individu dan fungsi psikologis dalam konseptualitas agres, dengan berfokus pada tiga
komponen yang mendasari: kognitif (misalnya, pikiran bermusuhan), emosional (misalnya, perasaan marah), dan
perilaku (misalnya, tindakan agresif).
Penelitian tentang harga diri dan perilaku agresif telah banyak dilakukan, perbedaan hasil dari hubungan
antara perilaku agresif dan harga diri menjadi sebuah perdebatan atau sebuah celah bagi peneliti untuk
mengetahui mengapa terjadi perbedaan hasil antar satu dengan yang lainya (Boden, Ferguson, & Horwood, 2007;
Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt & Caspi, 2005; Walker & Bright, 2009). Penelitian yang dilakukan
Busman et al, 2009, menghasilkan bahwa tingkatan harga diri akan memici seseorang dalam berperilaku agresif.
Namun penelitian yang dilakukan oleh Baumister, Burshman, dan Campbell (2000), menemukan hasil yang
sedikit berbeda. Dalam penelitiannya Baumister dkk menghasilkan bahwa hubungan agresi dan harga diri
merupakan sebuah hubungan yang rumit, dimana orang yang memiliki harga diri yang tinggi juga dapat
berperilaku agresif.
Perbedaan yang terjadi mungkin muncul dikarenakan beberapa alasan. Pertama, alasan metodologis
perbedaan ini terjadi diakibatkan dari jenis sampel yang diperiksa ( pelaku, masyarakat, dll), komposisi gender
dan usia perserta (semisal remaja atau orang dewasa), dan alat penilaian (misalnya, kuisioner, wawancara,
laporan resmi, tugas-tugas lab). Kedia, telah diusulkan sesuatu yang lebih kontekstual seperti inklusi
sosial/pengecualian juga dapat mempengaruhi hubungan antara harga diri dan agresi (Kirkpartrick, Waugh,
Valencia, & Webster, 2002), dan ketiga konseptualisasi kedua agresi (semisal, perilaku aktual atau seifat agresi)
dan hargadiri yang bervariasi antar subjek dalam penelitian. Ketidak stabilan harga diri akan menjadi prediktor
yang unik pada agresivitas seseorang (Falkenbach, Anhowe, & Falki, 2013).
Peneliti kali ini yakin bahwa ada variabel lain yang mungkin ikut mempengaruhi dalam hubungan antara
sifat dan agresi. Webster et al (2007), dalam studinya menemukan bahwa harga diri yang rendah tidak lagi
berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku agresi, melainkan ada faktor lain yang mengendalikan seperti
jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan orang tua,IQ, taraf kehidupan, dan perilku menyimpang yang terjadi pada
kisaran umur 13 tahun (misalnya, masalah perhatian, perilaku menarik diri, cemas, melakukan banyak masalah).
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Dari banyaknya perbedaan yang terjadi beberapa peneliti sebelumnya berasumsi bahwa hargadiri mungkin
memiliki hubungan langsung terhadap agresi melalui mekanisme psikologis lain (Velotti, Elison,& Garofalo, 2014).
Pada penelitian kali ini peneliti berpendapat bahwa ada peranan emosi disregulasi dalam memediasi
pengaruh harga diri terhadap agresi. Penelitian tentang emosi disregulasi selama ini masi kurang dilakukan,
Bateman, Bolton, dan Fonagy (2013) menyatakan bahwa pengaruh harga diri memang sangat signifikan dalam
menentukan perilaku yang ditimbulkan oleh individu. Kekerasan yang terjadi sering menimbulkan malu yang
mengakibatkan seseorang merasa kehilangan harga dirinya dan bertujuan untuk membalas agar harga dirinya
kembali.hal tersebut akan terjadi ketika emosi disregulasi rendah, sehingga orang-orang yang menjadi korban
agresi berusaha berlaku agresi dengan tujuan mengenbalikan harga diri mereka (Bateman et al, 2013).
Emosi disregulasi memiliki peranan sebaga antiseden terhadap agresi (McMurran,& Howard, 2009; Scot ,
Dilillo, Maldonado, & Watkins, 2015). Scot et all (2015) menemukan bahwa strategi emosi mampu memprediksi
agresi yang lebih besar pada remaja. Kesulitan dalam mengendalikan emosi disregulasi akan menimbulkan sikap
proaktif dan reaktif dan menunjukan sikap agresif yang tinggi. Dalam beberapatahun terakhir peneliti
menemukan bahwa emosi disregulasi memiliki kerterkaitan terhadap sifat negatif seseorang seperti, emosional,
urgensi negative, rendahnya tingkat kesadaran emosional, seta rendahnya tingkat toleransi (Velotti, & Grafalo,
2015). Pada penelitian lain menemukan bahwa emosi disregulasi dapat mempengaruhi seseorang dalam
memahami diri dari perilaku impulsif, perilaku seseorang ketika emosi (marah-marah) yang terkait dengan
kemarahan kronis.
Pada kesempatan ini peneliti ingin mengetahui peranan emosi disregulasi dalam memediasihubungan
antara hargadiri dengan agresi. Peneliti beranggapan bahwa rendahnya harga diri akan mengakibatkan lemahnya
emosi seseorang sehingga akan mempertinggi pengalaman negatif seseorang yang akan menyebabkan
meningkatnya agresifitas seseorang. Walker dan Bright (2009), menyatakan bahwa emosi disregulasi merupakan
sebuah emosi multidimensi yang melibatkan 1, kesadaran dan pemahaman untuk emosi, 2 non penerimaan
emosional, 3. Kegagalan dalam pengarahan tujuan berperilaku (perilaku impulsive) yang timbul dari tekanan
sosial, 4. Keterbatasan akses ke emosi regulasi yang efktif.

Emosi Disregulasi

Harga Diri

Kecenderungan
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Gambar 1. Kerangka berpikir

Metode Penelitian
Rancangan penelitian ini merupakan rancangan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling. Subjek sebanyak 20 mahasiswa
laki-laki, yang memiliki kriteria pernah bermasalah degan hukum
(perkelahian, minum-minuman, dll). Kemudia kedua puluh remaja tersebut di ajak untuk mengisikan kuisioner
harga diri, regulasi emosi, dan kecenderungan agresi.
Instrumen Penelitian
Harga diri diukur menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), yang disusun oleh Rosenberg (1996). Terdiri
dari 10 item disusun menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban satu (sangat tidak setuju) sampai dengan
lima (sangat setuju). RSES memiliki reliabilitas sebesar
= 0.80.
Emosi disregulasi diukur dengan Difficulties in Emotion Regulation Scale
(DERS), yang disusun oleh
Grazt dan Roemer (2004). DERS terdiri dari 36 item yang terbagi menjadi 6 dimensi. Skala ini disusun
menggunakan skala liker dengan 5 pilihan jawaban. Satu (hamper tidak pernah) sampai dengan lima (hamper
selalu). DERS memiliki reliabilitas sebesar
= 0.91.
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Kecenderungan agresi diukur menggunakan Aggression Questionnaire (
AQ), yang disusun oleh Buss
dan Perry (1992). Skala ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan seseorang untuk agresi. AQ terdiri dari
29 item yang dibagi kedalam 4 sub skala. Contoh item “
sekali-kali saya tidak mampu mengendalikan
dorongan untuk menyerang orang lain” dengan pilihan jawaban 1 (sangat seperti biasanya saya) sampai dengan 7
(sangat karakteristik saya). Skala ini memiliki relibialitas sebesar
= 74.
Metode Analisis
Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan bantuan Sobel test. Yang bertujuan mengukur sejauh
mana pengaruh variabel emosi disregulasi memidiasi hubungan antara harga diri dan agresi.

Penutup
Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengaruh rendahnya harga diri terhadap kecenderungan agresi yang
dimediasi oleh emosi dis regulasi. Peneliti meyakini rendahnya harga diri berpengaruh terhadap kecenderungan agresi
seseorang tidaklah secara langsung namun harus melalui emosi disregulasi terlebih dahulu.
Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa pelaku agresi bisanya dilakukan oleh individu yang tingkat
hargadirinya rendah (Velotti et al, 2015). Sedangkan peranan emosi disregulasi membuat pelaku tidak lagi
mempertimbangkan tentang aspek emosinya dalam melakukan agresi terhadap orang lain (Bateman et al, 2013).
Bateman et al dalam penelitian membuktikan bahwa pemicu seseorang dalam melakukan agresi didasari oleh
rendahnya regulasi emosi yang ada dalam diri individu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan dalam
mengolah emosi, akan sangat membantu seseorang dalam menyeleksi tindakan yang akan dilakukan (Veloti & Grafalo,
2015).
Kemampuan dalam mengontrol emosi juga dapat membantu individu dalam menyaring informasi-informasi dari
luar yang dapat memancing tidak agresi seseorang. Nestor (2002), dalam penelitiannya membuktika disregulasi emosi
pada diri seseorang akan menjadi prediktor kuat seseorang tidak mampu menyaring informasi yang ia temukan di
ruang lingkup sehari-hari, sehingga dapat memancing seseorang bertindak lebih agresif.
Dari penejelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya peningkatan harga diri yang diikuti regulasi
emosi yang baik, dua hal tersebut akan dapat membantu seseorang dalam mengontrol perilaku, menyaring setiap
informasi yang ada. Dan dapat dikatan bahwa seseorang yang memiliki harga diri yang baik dan regulasi diri yang baik
memiliki presentasi yang sangat kecil untuk melakukan tindakan agresi terhadap orang disekitarnya.
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