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A B S T R A K 

Remaja pondok pesantren adalah seseorang yang berada pada masa peralihan yaitu masa transisi antara 
masa anak-anak dan juga dewasa, yang disertai dengan perubahan fisik, kognitif dan sosial. Akan tetapi 

melihat realitas kehidupan santri pondok pesantren yang menghadapi banyak tekanan dan padatnya 

jadwal sehari-hari, membuat santri melakukan banyak tindakan agresif, baik dilakukan atas dasar 

dorongan diri sendiri atau orang lain. Lingkungan yang berbeda seperti halnya sekolah pada umumnya 

membentuk karakteristik remaja untuk melakukan perilaku agresivitas pada lingkungan sekitarnya. 
Kematangan emosional pada diri remaja memiliki peran besar untuk mengendalikan perilaku agresivitas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosional dengan 

agresivitas pada remaja pondok pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  korelasional 

dengan sampel sebanyak 200 remaja pondok pesantren. Metode pengambilan data menggunakan skala 
kematangan emosional dan skala agresivitas yang dianalisis menggunakan korelasi Nonparametric 

Correlation (Spearman's rho). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kematangan 

emosional dengan agresivitas pada remaja pondok pesantren (r= 0,781, p=0,000<0,1).  

Kata Kunci : Kematangan Emosional, Agresivitas, Remaja Pondok Pesantren 

 

L A T A R   B E L A K A N G 

Remaja adalah masa peralihan menuju proses dewasa seseorang. Pada masa ini lah seseorang mulai 

mengenali karakter yang ada pada dirinya. Keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya memiliki peran 

besar dalam membentuk kepribadian setiap individu. Masa remaja merupakan masa dimana 
perkembangannya melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional (Santrock, 

2007). Perubahan yang terjadi pada peralihan masa ini antara lain; pertumbuhan fisik dan hormone 

seksual, susah mengontrol emosi, agresif dan cepat bertindak tanpa memikirkan hal buruk yang akan 

terjadi. Serta pemikiran semakin kritis. Masa remaja diawali pada usia 13 tahun dan diakhiri pada usia 

18 tahun (Hurlock, 2004). Remaja dianggap sebagai masa badai dan  juga masa tekanan, dimana 
ketegangan emosi pada masa remaja menjadi lebih tinggi sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang 

dialaminya. Meskipun tidak semua remaja mengalaminya, tetapi sebagian besar remaja mengalami 

ketidakstabilan tersebut.  

 

Proses perkembangan tersebut juga dirasakan oleh remaja pondok pesantren. Remaja pondok 
pesantren merupakan remaja yang tinggal didalam sebuah lembaga agama untuk menetap dan 

mempelajari ilmu agama. Remaja pondok pesantren merupakan remaja yang mendalami kajian agama 

Islam dengan berguru kepada ahli agama seperti pesantren dan yang lainnya (Kadarusman, 2006).  

Tata tertib yang diterapkan oleh pihak pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya, di 
pondok pesantren santri memiliki jadwal kegiatan yang padat mulai dari bangun tidur hingga tidur 

kembali (Arifin, 2015).  Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikann Islam dengan sistem asrama 

yang dinilai bagus dalam menjadikan kualitas santri yang baik, berakhlaq dan melindungi anak-anak remaja 

dari pengaruh negatif. Akan tetapi melihat kenyataan dari kehidupan santri pondok pesantren begitu 

banyak tekanan dan padatnya jadwal sehari-hari, membuat santri melakukan banyak tindakan agresif dan 
kekerasan, baik dilakukan atas dasar dorongan diri sendiri 
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atau orang lain (Arifin, 2015). Dalam hal ini tak jarang seorang santri yang tidak bisa mengontrol dirinya 

atau tindakan yang memicu agresivitas, hal ini dapat menimbulkan seorang santri bisa meluapkan 
ketidaknyamanann dengan kemarahan yang berbentuk kekerasan maupun mengancam seseorang yang 

dianggapnya telah membuat perasaannya tidak enak (Pritaningrum dan Hendriani 2013). 

Ketegangan-ketegangan yang dialami remaja kadang-kadang tidak terselesaikan dengan baik yang 

kemudian menjadi konflik berkepanjangan. Akibat dampak dari frustasi banyak kekerasan terjadi untuk 
menyakiti diri atau orang lain, yang sering disebut agresi, pengertian tersebut menyatakan bahwa 

frustrasi menyebabkan agresi kemudian dijadikan slogan “agresi selalu frustrasi” (Baron & Byrne 2003). 

Agresif adalah salah satu perilaku yang dilakukan untuk menyerang orang lain dengan maksud tertentu. 

Perilaku agresif berbentuk tindakan fisik juga nonfisik baik secara verbal maupun nonverbal, secara 

langsung atau tidak langsung, secara individual atau kelompok, secara reaktif atau proaktif, dan secara 
aktif atau pasif (Berkowitz, 2003). 

Tindakan kekerasan didalam sebuah pondok pesantren yang sering terjadi disebabkan oleh masalah 

sepele atau masalah kecil. Fenomena yang ditemukan adalah ketika waktu sholat subuh terjadi 

perdebatan didalam pondok pesantren, hal ini terjadi antara kedua santri dikarenakan salah satu santri 
tersebut meludah kedalam kolam yang berisikan air suci untuk membilas kaki setelah berwudhu. 

Kemudian santri lain yang melihat tindakan tersebut merasa tidak terima karena kolam tersebut menjadi 

kotor. Sehingga adu argumen pun terjadi yang pada akhirnya menyebabkan perkelahian antar kedua 

santri tersebut (Arifin, 2015) 

Fenomena lain didapatkan bahwa terdapat beberapa santri yang mengancam santri lain dengan tujuan 
untuk menurutii kemauan sesuai yang diinginkannya. Selain itu beberapa santri diam-diam melanggar 

aturan pondok pesantren dengan merokok dan mabuk juga terdapat santri putri yang suka menarik 

jilbab santri lain sehingga membuat santri lain marah dan bahkan ada yang menangis pada penelitian 

(Netrasari, 2015). Berdasarkan fakta-fakta penelitian diatas maka banyak hal yang dapat menjadikan 
remaja melakukan agresivitas. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu ustadz mengungkapkan bahwa fenomena yang 

terjadi di pondok pesantren Ar-Rohmah Malang salah satunya berakar dari kegiatan yang terlalu padat 

membuat para santri kesulitan untuk mengatur diri mereka sendiri. Seringkali terjadi pertikaian antar 

santri laki-laki untuk berebut kamar mandi ketika kegiatan kerja bakti sore telah selesai. Setiap 
menjelang magrib para santri harus segera siap-siap untuk berkumpul sholat jamaah dimasjid jika ada 

yang tidak ikut maka pihak pesatren akan memberi sanksi. Tidak heran terkadang beberapa santri 

bertengkar untuk merebut kamar mandi. Sampai pernah terjadi adu fisik antara dua kelompok karena 

masing-masing dari mereka tidak terima temannya diperlakukan kasar. Pemicunya adalah masing-masing 

dari santri tidak ada yang mengantri sehingga sewaktu gentian mereka tarik-menarik untuk bisa 
menggunakan kamar mandi.Setelah dikonfirmasi pihak pesantren sebenarnya mereka telah diberikan 

waktu yang cukup untuk menyiapkan diri. Memang kouta santri lebih banyak dari pada fasilitas yang 

disediakan sehingga pihak pesantren telah mempersiapkan hal ini dengan menerapkan sistem dan 

peraturan tertulis. Tetapi para santri yang sering menunda dan hanya bersantai-santi ketika kegiatan 
kerja bakti telah selesai.  

Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu ustadzah mengungkapkan bahwa antar 

santri perempuan dipesantren Al-Izzah pernah terjadi perkelahian dikarenakan terjadi adu mulut antar 

kedua santri ketika akan melaksanakan sholat malam. Tidak begitu jelas pemicunya akan tetapi dari 

informasi yang didapatkan dari santri lainnya bahwa salah satu santri perempuan melanggar peraturan 
karena tidak tidur malam dan salah satu temannya ingin melaporkannya. Kemudian terjadi adu mulut 

berujung perkelahian antar santri.  Masih banyak fenomena yang peneliti dapatkan terkait tindakan 

agresivitas para santri dan sebagian besar pemicunnya hanyalah masalah sepele, seperti meminjam 

barang tanpa izin, melanggar peraturan pesantren, saling membully fisik, merebutkan fasilitan dan lain 
sebaginya.  
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Sehubungan dengan hal tersebut Berkowitz (2003) menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

agresivitas seseorang yakni salah satunya adalah perasaan negatif. Perasaan negatif merupakan akar dari 
agresi emosional. Salah satu bentuk dari perasaan negatif adalah inferiority feeling yakni merupakan 

bentuk perasaan negatif terhadap dirinya sendiri. Individu yang memiliki perasaan negatif dapat 

berperilaku kasar baik secara verbal maupun secara fisik karena merasa terhina atau merasa harga 

dirinya tersinggung. Keadaan tersebut diduga mengarah kepada kematangan emosional rendah sehingga 
seorang remaja yang menyebabkan kesulitan mengendalikan diri. Individu yang memiliki kematangan 

emosi dalam diriinya dapat mengelola emosi dengan baik sehingga dapat beradapptasi dengan lingkungan 

sekitarnya (Hurlock, 2004).  

Seseorang yang mempunyai kematangan emosi adalah dapat mengontrol emosinya dengan baik (Pastey 

& Aminbhavi, 2006).  Remaja yang memiliki kematangan emosionalnya dapat mengatur dirinya dengan 
kondisi apapun, baik bersama keluarga maupun lingkungan sekitarnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

dalam hidupnya (Joy & Mathew, 2017). Dalam hal ini remaja tersebut dapat mengembangkan ubungan 

sosialnya serta menyesuaikan dengan kondisi keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan siapa saja 

(Mahmoudi 2012). Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit 
bagi seorang remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosioanal 

lingkungan. Terutama lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebayanya.  

 

Seseorang memiliki kematangan emosi yang tinggi, maka kecenderungan mengalami frustasi pun aka 

semakin rendah (Purwiyatie, 2004). Sehubungan dengaan hal itu bahwa frustasi yang menetap dalam diri 
akan mendorong perilaku agresif seseorang (Burnstein dan Worchel dalam Helmi dan Soedardjo, 1998). 

Selain itu semakin tinggi atau baik konsep diri sosial seorang santri maka semakin rendah tingkat intensi 

agresivitas santri tersebut, begitu pula sebaliknya semakin rendah konsep diri sosial maka tingkat intensi 

agresivitas tinggi (Andriano, 2009). Sehubungan dengan hal itu Handayani& Annisa (2012) mengatakan 
bahwa konsep diri seseorang dibentuk dari kematangan emosi yang dimilikinya. Tentunya hal ini 

didukung dari beberapa faktor penyebab munculnya kematangan emosi yang rendah  yaitu seperti 

gambaran diri tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional seorang remaja yang 

tidak mampu memahami nafsu yang ada dalam diri (Hurlock, 1996). Hal ini menyebabkan timbulnya 

perasaan negatif yakni sebagai akar dari agresi emosional. Berkowitz (1995) yang mengatakan bahwa 
individu yang mengalami frustasi ataupun mengamuk secara verbal dan secara fisik karena merasa 

terhina atau merasa harga dirinya tersinggung merupakan salah satu faktor penyebab munculnya 

agresivitas. Kepribadian remaja terkait variabel kematangan emosional dan agresivitas adalah suatu 

pembahasan yang menarik jika diteliti. 

 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

apakah terdapat hubungan kemataangan emosional dengan agresivitas pada remaja pondok pesantren? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kematangan emosional dengan agresivitas 

pada remaja pondok pesantren. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu psikologi dalam menjadikan masa remaja sebagai masa yang sangat baik dalam 

mengembangkan potensi, minat dan bakat kearah yang positif tanpa mencampur tangankan perbuuatan 

menyimpang. Selai itu manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapakan dapat memberikan informasi 

kepada pembaca khususnya orang tua dan pondok pesantrenperihal pentingnya perkembangan 

kematangan emosi diusia remaja. 
 

Agresivitas 

 

Menurut Baron dan Byrne (2003) agresi merupakan suatu bentuk perilaku siksaaan dengan sengaja yang 
bertujuan untuk menyakiti individu lain yang tidak menginginkan perilaku tersebut terjadi. Agresi sebagai 

perilaku fisik maupun verbal yang diarahkan pada seseorang dengan maksud menyebabkan kerusakan 

(Myers, 2010). Selain itu agresi adalah sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organisme 

terhadap organisme lain, obyek lain atau bahkan pada dirinya sendiri (Dayakisni dan Hudaniah, 2012). 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa agresi merupakan suatu perilaku baik dalam 
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bentuk fisik maupun verbal yang dilakukan dengan tuujuan untuk menyakiti individu lain, makhluk hidup 

lain, atau bahkan dirinya sendiri dengan sengaja.  

Menurut Berkowitz (2003), terdapat sembilan faktor penyebab atau stimulus munculnya perilaku 

agresif, adalah sebagai berikut: 

a. Perasaan negatif, Salah satu bentuk dari perasaan negatif adalah inferiority feeling yakni 

merupakan bentuk perasaan negatif terhadap dirinya sendiri. perasaan negatif merupakan 
landasan dari agresi emosional. Berkowitz (1995) yang mengatakan bahwa individu yang 

mengalami frustasi ataupun mengamuk secara verbal dan secara fisik dikarenakan merasa 

terhina atau merasa harga dirinya tersinggung. 

b. Pikiran atau kognitif, penilaian mungkin tidak begitu penting, tetapi jelas bisa mempunyai 

pengaruh besar untuk seseorang.  
c. Pengalaman masa kecil, pengalaman pada waktu masih kecil memiliki kemungkinan untuk 

menjadikan seseorang bertinda agresi emosional, sehingga waktu dewasa menjadi agresif dan 

anti sosial.  

d. Pengaruh teman sebaya. Teman ini mengajari cara bertindak dalam situasi tertentu.  
e. Pengaruh kelompok (geng). Dalam kelompok atau geng, terkadang anak-anak merasa dapat 

penerimaan dan status, mereka merasa penting dalam geeng, sementara di tempat lain tidak 

berharga.  

f. Kondisi tidak menyenangkan yang diciptakan oleh orang tua. Kondisi tidak menyenangkan ini 

dapat berupa memberikan sikap dingin, acuh tak acuh, cuek, tidak konsisten terhadap apa yang 
diinginkan dari si anak, serta memberikan hukuman yang brutal jika anak tidak mematuhi 

perintah.  

g. Konflik keluarga Banyak yanng beranggapan bahwa banyak anak nakal merupakan korban 

penyimpangan sosial dari kondisi keluarga abnormal. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak 
hanya tumbuh dalam kemiskinan melainkan juga hanya mempunyai satu orang tua dan bukan 

dua sehingga mereka belajar untuk tidak menerima norma dan nilai-nilai tradisional masyarakat 

yang diterapkan dalam keluarganya. 

 

Bush dan Perry (1992) mengklasifikasikan agresivitas dalam 4 aspek, yaitu agresi fisik dan agresi verbal, 
kemaarahan dan permusuhan. Agresi fisik dan agresi verbal mewakili komponen motorik dalam 

agrsivitas, sedangkan kemarahan dan permusuhan mewakili komponen afektif dan kognitif dalam 

agresisivitas. Berikut penjabarannya:  

1. Agresi fisik (physical aggression) 

Ialah bentuk perilaku agresif yang dilakukan dengan menyerang secara fisik dengan tujuan untuk 
melukai atau memnyakiti seseorang. Perilaku agresif ini ditandai dengan terjadinya kontak fisik 

antara perilaku (agresor) dan juga korbannya 

2. Agresi verbal (verbal agression) 

Ialah agresivitas dengan kata-kata. Agresi verbal dapat berupa umpatan, sindiran, fitnah dan 
sarkasme 

3. Kemarahan (anger)  

Ialah suatu bentuk indirect aggression agresi tidak langsing berupa perasaan benci terhadap orang 

lain maupun sesuatu hal atau karena seseorang tidak dapat mencapai tujuannya 

4. Permusuhan (hostility) 
5. Ialah komponen kognitif dalam agresivitas yang terdiri atas perasaaan ingin menyakiti dan 

ketidakadilan 

Kematangan Emosional 

Hurlock (2004) menyatakan bahwa kematangan emosi menunjukkan kesiapan yang terbentuk dari 
pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Individu yang memiliki kematangan emosi cenderung 

memilki kontrol diri yang baik dan mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat sesuai dengan 
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keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi dengan beragam orang dan situasi yang 

memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.  

Kematangan emosional adalah suatu keadaan atau kondisi untuk mencapai tingkat kedewasaan dari 

perkembangan emosional. Dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosi 

yang pantas bagi anak-anak, namun mereka mampu menekkan atau mengontrolnya lebih baik, khususnya 

ditengah-tengah situasi sosial (Hurlock, 2004). Mencapai kematangan emosional merupakan tugas 
perkembangan yang sulit bagi seorang remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi olehh kondisi 

sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya.  

Sementara Murray (2003) mengemukakan beberapa karakteristik kematangan emosi, yaitu: 

a. Kemampuan untuk memberi dan menerima kasih sayang 

Pribadi yang matang mengembangkan perasaan rasa aman dengan tidak menyembunyikan 
kerapuhan emosi yang dimiliki. 

b. Kemampuan untuk menerima dan menghadapi kenyataan 

Pribadi yang matang selalu bersemangat untuk menghadapi segala macam kenyataan karena 

ia menyadari bahwa cara tercepat mengatasi suatu permasalahan adalah dengan 
menghadapinya secara tepat.  

c. Memiliki minat dalam memberi dan menerima. 

Rasa aman yang dimiliki oleh pribasi yang akan marang akan menyadari kebutuhan dirinya 

untuk memberikan apa yang ia milikin baik itu berkenan dengan keuangan, waktu, ataupun 

tenaga yang ditujukan pada penigkatan pada kualitan kehidupan orang lain disekitarnya yang 
ia sayangi. 

d. Kemampuan untuk mengaitkan pengalaman hidup dengan hal-hal yang positif. 

Seorang yang matang memandang pengalaman hidup sebagai pengalaman untuk belajar 

bilamana pengalaman tersebut positif maka ia akan bersuka cita dan menikmatinya.  
e. Kemampuan memetik pelajaran dari pengalaman. 

Kemampuan untuk menghadapi kenyataan dan mengaitkan pengalaman-pengalaman hidup 

dengan hal-hal yang positi berasal dari kemampuan untuk memetik pelajaran dari berbagai 

pengalaman hidup. 

f. Kemampuan untuk bertoleransi terhadap stress. 
Ketika sesuatu terjadi di luar perkiraan, pribadi yang matang akan memikirkan cara-cara lain 

yang dapat ia lakukan untuk meneruskan hidupnya.  

g. Kemampuan untuk mengatasi permusuhan dengan cara yang membangun 

   Disaat frustasi, orang yang akan mencari solusi dari situasi sulit yang ia hadapi. 

Menurut Hurlock (1996) hal-hal yang mempengaruhi kematangan emosi adalah a.) Gambaran tentang 
situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosionalnya. b.) Membicarakan berbagai masalah pribadi 

dengan orang lain. c.) Lingkungan sosialnya yang dapat menimbulkan perasaan rasa aman dan 

keterbukaan dalam hubungan social. d.) Latihan fisik yang berat, bermain dan bekerja. e.) Kebiasaan 

dalam memahami dan menguasai emosi dan nafsunya. 

Hipotesa 

Ada hubungan negatif antara kematangan emosional dengan agresivitas pada remaja pondok pesantren. 

Semakin tinggi kematangan emosional maka semakin semakin rendah agresivitas pada remaja pondok 

pesantren, dan sebaliknya.  

 

M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk menguji populasi atau sampel 
tertentuu dengan menggunakan instrumen penelitian kemudian dianalisis menggunakan statistik untuk 
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menguji hipotesis yang sudah dibuat atau diuji lapangkan (Sugiyono. 2011). Desain penelitian bersifat 

korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 
Arikunto (2013) menjelaskan korelasi bertujuan untuk menemukan ada dan tidaknya hubungan antara 

kedua variabel dan apabila ada berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut.  

Subjek Penelitian  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobality sampling yaitu 
purposive sampling. Sugiyono (2001) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan 

sampel dengan  pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004), pemilihan sekelompok subjjek dalam 

purposive sampling didasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai kaitan erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu remaja 

laki-laki  dan perempuan, rentang usia 14-18 tahun yang tinggal dalam pondok pesantren, sekolah 
akademik dan non akademik dalam pondok pesantren dan bermukim dalam pondok pesantren selama 

minimal 3 tahun. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah santri pondok putra-putri 

pesantren Ar-Rahmah Malang dan Al-Izzah Batu-Malang. Jumlah keseluruhan santri pondok pesantren 

yaitu 800 santri, 410 santri putri dan 390 santri putra. Berdasarkan tabel penentuan jumlah sanpel yang 
dikembangkan oleh Isaac dan Michael, dengan taraf kesalahan 10% maka peneliti mengambil sampel 

sebanyak 202 santri akan tetapi dikarena dalam menyebaran skala 2 santri tidak mengembalikan maka 

dinyatakan rusak atau tidak sempurna, maka subjek dalam penelitian terdapat 200 santri.  

Variabel dan Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat yaitu (Y) adapun 
yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kematangan emosional dan variabel terikat 

adalah agresi.  

Kematangan emosi adalah tercapainya tingkat kedewasaan dari perkembaangan emosional, dimana 

seseorang mampu untuk melawan dorongan hati untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif atau 
mampu mengendalikan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Peneliti menggunakan skala milik 

Hanafi & Yuniasanti (2012) berdasarkan aspek kematangan emosi milik Walgito (2004) yaitu 1). dapat 

menerima keadaan diri dan orang lain secara objektif dan apa adanya. 2). tidak bersifat impulsive. 3). 

dapat mengontrol emosi dan ekspresi emoosinya. 4). dapat berpikir objektif, sabar, penuh pengertian 

dan toleran dan 5). memiliki tanggung jawab yang baik. 

Agresivitas merupakan perilaku fisik maupun verbal yang dilakukan untuk menyerang atau menyakiti 

seseorang dengan tujuan untuk menyakiti individu lain, makhluk hidup lain, atau bahkan dirinya sendiri 

dengan sengaja dan dengan maksud menyebabkan kerusakan. Aspek agresivitas didapatkan dari teori 

yang dikemukakan oleh Bush dan Perry (1992), yaitu Agresi fisik (physical aggression), agresi verbal 

(verbal agression), kemarahan (anger), permusuhan (hostility).  

Prosedur dan Analisa Data Penelitian 

penelitian yang dilakukan memiliki prosedur sebagai berikut: tahap pertama yaitu persiapan dengan 

menentukan variabel penelitian yang tepat, peendalaman teori, serta menentukan instrumen yang tepat 

untuk digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya tahap pelaksanaaan dengan melakukan perizinan 
kepada beberapa pondok pesantren untuk mengambil santri dan santriwati sebagai subjek penelitian. 

Kemudian peneliti melakukan uji try out untuk menguji validitas dan reliabilitas skala pada santri pondok 

pesantren Miftahul Ulum Pada tanggal 25-28 Oktober 2017. Selanjutnya peeneliti melakukan 

penyebaran skala sesungguhnya pada santri pondok pesantren Ar-Rohmah Malang dan Al-Izzah Batu-

Malang pada tanggal 06-20 November 2017. terakhir masuk pada tahap analisa data, pada tahap ini 
peneliti melakukan analisa data menggunakan analisis korelasi Nonparametric Correlation (Spearman's rho) 

menggunakan IBM SPSS Statistics 21 for Windows untuk menemukan hasil penelitian yang dilakukan.  

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N 

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang berjumlah 200 subjek yang merupakan remaja pondok 
pesantren. Setelah analisis data yang telah dilakukan maka didapatkan gambaran subjek dalam penelitian 
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ini berdasarkan jenis kelamin, usia dan lama tinggal dipondok pesantren. Penjelasan mengenai gambaran 

subyek dapat  dijelaskan lebih rinci melalui tabel dibawah ini : 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Kategori Jumlah Persentase (%) 

Usia 13 Tahun 6 3,0% 

14 Tahun 72 36,0% 

15 Tahun 76 38,0% 

16 Tahun  34 17,0% 

17 Tahun 11 5,5% 

18 Tahun 1 0,5% 

Jenis Kelamin  Laki-Laki 118 59% 

Perempuan 82 41% 

Lama Tinggal Di 

Pondok Pesantren 

>2 Tahun 

<2 Tahun  

159 

41 

79.5% 

20,5% 

    

 

Selanjutnya, peneliti melakukan analisa data menggunakan uji asumsi Linear Korelasi Nonparametric 

Correlation (Spearman's rho)  yang akan dideskripsikan sebagai berikut: 
 

Uji Normalitas 

 

N r 
 

p Kesimpulan 

200 0.781 0.61 0.000 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil kenormalan data menggunakan SPSS 21, didapatkan hasil nilai skewness dan kurtosis 
pada variable kematangan emosional dan agresivitas tidak pada ±2, sehingga sebaran data pada kedua 

kuesioner tidak terdistribusi secara normal. Penelitian kemudian melakukan uji kenormalan data melalui 

Kolmogorov-Smirnov, dengan hasil p=0.000<0.05, sehingga data tidak terdistribusi dengan normal. 

Dengan demikian, dapat disimpilkan bahwa data yang diperoleh dari penelitian memiliki distribusi yang 

tidak normal sehingga uji hipotesa dapat dilakukan dengan analisa statistik Non-Parametik. (Pariantalo, 
2016) 

 

Uji Hipotesis Penelitian Menggunakan Korelasi Nonparametric Correlation (Spearman's 

rho) 

 
Berdasarkan hasil uji hipotesa melalui analisa Uji Korelasi Nonparametric Correlation (Spearman's rho) 

didapatkan skor (r= 0,781, p=0,000<0,1), yang berarti terdapat hubungan antara kematangan emosional 

dengan agresivitas pada remaja pondok pesantren. Jenis hubungan pada kedua variabel tersebut adalah 

positif signifikan, dimana semakin tinggi kematangan emosi remaja pesantren maka semakin tinggi 
agresivitas sebaliknya semakin rendah kematangan seorang remaja pesantren maka semakin rendah 

agresivitas. Selanjutnya terdapat presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat  (r 

square) 0,61 yang artinya, kematangan emosional memberikan sumbangan efektif sebesar 61% terhadap 

agresivitas remaja pondok pesantren dan sisanya yaitu 39%  dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara kematangan emosional dengan 
agresivitas pada remaja pondok pesantren. Dari hasil penelitian diketahui bahwa semakin tinggi 

kematangan emosional maka semakin tinggi pula agresivitas remaja pondok pesantren dan sebaliknya, 

apabila semakin rendah kematangan emosional maka akan semakin rendah pula agresivitas pada remaja 

pondok pesantren. Penelitian lain menemukan hasil yang serupa yakni kematangan emosi remaja 
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memiliki tingkat agresifitas yang sama artinya tinggi rendahnya kematangan emosi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agresifitas remaja (Zachariah, 2017). 

Penelitian ini berbeda dengan teori dan beberapa penelitan sebelumnya yang mengatakan bahwa 

seseorang yang mempunyai kematangan emosi yang tinggi mampu menampilkan pola emosional yang 

pantas dengan perkembangannya untuk tidak melakukan tindakan agresivitas. Penelitian Utari (2016) 

yang meneliti hubungan positif aggressive driving dan kematangan emosi dengan disiplin berlalu lintas 
pada remaja pengendara sepeda motor di samarinda. Hal ini menunjukan bahwa remaja yang memiliki 

kematangan emosi tinggi maka akan berdampak positif terhadap perilaku dilingkungan sekitarnya. 

Remaja tersebut dapat mengendalikan emosinya dalam melakukan setiap keputusannya, semakin matang 

emosinya maka seseorang melakukan agresi positif seperti contoh lebih berani dalam mengatasi 

masalah. Artinya remaja tersebut dapat mengendalikan emosinya dalam melakukan setiap keputusannya. 
Berbeda hal nya dalam penelitian ini yang menggunakan subjek remaja pesantren begitu banyak faktor 

pendukung yang dapat membentuk karakteristik pada diri setiap individu terutama pada variabel 

kematangan emosi dan agresivitas. Peneliti mencari tau faktor pendukung terbentuknya kedua variabel 

ini dan menyelaraskan dengan fakta yang ditemukan pada lingkungan remaja pondok pesantren. 

Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki memiliki tingkat kematangan emosional 

lebih tinggi di bandingkan perempuan, dengan mean sebesar 93,516. Sama halnya dengan perilaku 

agresivitas, remaja laki-laki memiliki tingkat agresivitas lebih tinggi dari perempuan, dengan mean 84,923 

. Hal tersebut semakin membuktikan adanya hubungan positif terhadap pondok pesantren Ar-rahmah 

dan Al- Izzah.  Laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang berbeda dalam merasakan resiko. 
Wanita lebih mengedepankan aspek afektif dalam mengambil resiko, sedangkan laki-laki lebih 

mengedepankan pertimbangan kognitif dalam memandang resiko dan permasalahan sebagai bagian dari 

hidup (Jeba, 2017).  

 
Menurut beberapa ahli faktor kematangan emosional juga dipengaruhi oleh beberapa macam hal salah 

satunya adalah pola asuh orang tua. Pengalaman berinteraksi didalam keluarga akan menentukan pola 

perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya (Hurlock, 2004). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Bedasarkan fakta yang telah ditemukan pada 

penelitian ini melalui diketahui bahwa hampir secara kesuluruhan remaja pondok pesantren dalam 
penelitian ini tidak mendapatkan pola asuh keluarga mereka sendiri. Informasi terhadap pola asuh 

keluarga lebih baik untuk membentuk karakteristik anak dari pada pola didik seorang guru di sebuah 

instansi pendidikan (Fatchrurahman, 2012). Hal ini membentuk kepribadian remaja pondok pesantren 

menjadi begitu kompleks belum lagi mendapatkan pengaruh dari lingkungan dari mereka tinggal. 

Berhubungan dengan faktor lingkungan, teori ekologi perkembangan anak dikemukakan oleh Uri 
Bronfenbrenner memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. 

Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu 

tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan, mengorganisasi dan 

mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Tingkah laku seseorang terbentuk dari kebiasaan 
ketika dalam sebuah lingkungan. Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa anak yang telah 

terbiasa tersebut secara sadar (cognition) menghargai pentingnya nilai-nilai karakter (valuing). Karakter 

tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi sampai pada wilayah emosi dan kebiasaan (Berkowitz, 2003). 

Hasil penelitian ini jika dilihat berdasarkan usia subjek ditemukan bahwa kematangan emosional lebih 

tinggi dimiliki oleh remaja pondok pesantren dengan usia 18 tahun keatas setara kelas 2 SMA, dengan 
mean sebesar 98,00. Selanjutnya pada perilaku agresivitas yang lebih tinggi dimilikimoleh remaja pondok 

pesantren yang berusia 16 tahun atau setara kelas 2 SMP, dengan mean sebsar 85,911. Hal ini 

menjelaskan bahwa semakin tua usia remaja pesantren maka memiliki kematangan emosi yang tinggi. 

Akan tetapi pada perilaku agresivitas hanya memiliki selisih 2 tahun lebih muda untuk remaja pesantren 
melakukan tindakan agresivitas. Hal ini menunjukan bahwa usia remaja tidak cukup menunjukan 

perubahan signifikan terhadap agresivitas. Perkembangan usia seorang remaja merupakan faktor 

pendukung dalam perubahan emosi serta kognitif seorang remaja menuju kedewasaan (Johns, 2017).   
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Kebebasan dan kontrol yang mutlak dapat menjadi penghalang dalam mencapai kematangan emosional 

remaja. Lingkungan disekitar kehidupan remaja yang mendukung perkembangan fisik dan mental 
memungkinkan kematangan emosional dapat tercapai (Chaube, 2002). Salah satu faktor ini didukung 

dengan fakta dilapangan bahwa tenaga pendidik di pesantren dalam penelitian ini tidak memenuhi 

standar pengajaran yang telah ditetapkan. Sumber daya guru atau ustad tidak sebanding dengan jumlah 

santri yang semakin tahun meningkat sehingga menjadi salah satu faktor pengawasan dalam melakukan 
kontrol terhadap lingkungan belajar maupun tempat tinggal santri. 

Teman sebaya juga merupakan salah satu faktor menentukan kematangan emosional seseorang (Ali, 

2005). Remaja sering membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara 

berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Berdasarkan 

wawancara kepada beberapa santri dalam bertindak sebagian besar dari mereka telah mengetahui 
hukuman yang akan didapatkan dan akibat dari perbuatan mereka. Akan tetapi dorongan dari teman 

sebaya untuk melakukan tindakan negatif untuk menunjukan jati diri mereka. Pengaruh negatif dari 

teman sebaya yaitu anak yang ditolak atau diabaikan oleh teman sebayanya akan memunculkan perasaan 

kesepian atau permusuhan, budaya dari teman sebaya bisa jadi merupaka suatu bentuk kejahatan yang 
merusak nilai dan control orang tua dan teman sebaya juga mampu mengenalkan dirinya kepada 

perbuatan menyimpang seperti ketidakdisiplinan, merokok, narkoba dan sebagainya (Desmita, 2009).  

Berdasarkan uraian diatas  dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi pada remaja pesantren begitu 

kompleks hal ini disebabkan banyaknya faktor yang bisa saja dapat mempengaruhi karakteristik setiap 

individu tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni biologis, belajar, dan faktor eksternal 
(Baron and Byrne, 1994). Pada faktor biologis yaitu seseorang telah memiliki sifat agresif dari dalam diri 

sejak terbentuknya otak dalam kandungan, hal ini akan secara alami muncul akibat bawaan biologis. 

Seperti halnya saat mengalami sebuah permasalahan secara tiba-tiba akan muncul sikap agresif. Sigmund 

Freud mengatakan bahwa agresif muncul dari naluri yang diproses oleh setiap individu (Baron & Byrne, 
1994). Selanjutnya faktor belajar yaitu tingkah laku yang dipelajari akibat meniru apa yang telah nampak 

dalam kesehariannya salah satunya adalah agresi yang dapat dipelajari dan dibentuk melalui perilaku 

meniru atau mencontoh perilaku agresi yang dilakukan oleh individu lain yang dianggap sebagai contoh 

atau mode (Bandura, 1999). Sedangkan faktor eksternal sangat berpengaruh pada remaja, seperti halnya 

pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang dapat membentuk pemikiran remaja. 

Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa kematangan emosional mempengaruhi agresivitas 

sebanyak 61% sedangkan sisanya 39% dapat diperoleh dari faktor-faktor lainnya seperti faktor internal 

(dari dalam) maupun faktor eksternal (dari luar). Faktor internal tersebut meliputi: frustasi, gangguan 

pengamatan dan tanggapan remaja, gangguan berfikir dan intelegency remaja, serta gangguan 

perasaan/emosional remaja sedangkan faktor eksternal meliputi factor keluarga, faktor sekolah dan 
faktor lingkungan (Kartono, 2011). Remaja yang berasal dari keluarga bercerai ternyata lebih agresif bila 

dibandingkan  dengan remaja dari keluarga utuh (Nisfiannoor, 2015). Perceraian di antara orang tua 

ternyata membawa dampak yang negative bagi anak, terutama dalam berperilaku (Shafiq & Khan, 2016). 

Selain itu Hubungan mekanisme koping dengan perilaku agresif remaja didapatkan  bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna  antara mekanisme koping dengan perilaku agresif remaja. Penelitian tersebut 

menjadi pendukung bahwasannya perilaku agresivitas pada remaja memiliki faktor pendukung lainnya 

(Radhiah, 2014).  

Penelitian ini memiliki hasil ternyata banyak faktor yang berkaitan dengan fakta yang terjadi pada remaja 

pondok pesantren menjadi penguat terhadap hasil dalam penelitian ini. Terlepas dari hasil yang 
didapatkan penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dalam proses turun lapang. Adapun 

keterbatasannya yaitu tidak menyeimbangkan antara pondok pesantren modern dan traditional sehigga 

tidak dapat mengetahui beragam pola pikir santri. Terakhir dalam penelitian ini kurang dapat 

memonitoring subjek pada waktu pengisian skala, sehingga kemungkinan terjadi kegiatan mencontoh 
antar subjek penelitian. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak pondok 

pesantren sehingga peneliti harus menyelesaikan penelitian dalam waktu 1 hari.  
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S I M P U L A N 

Hasil penelitian ini menunjukkan terhadap hubungan yang signifikan antara kematangan emosional 
dengan agresivitas pada remaja pondok pesantren, namun hipotesa yang diajukan oleh peneliti ditolak, 

yang mana dari hasil analisis penelitian diketahui bahwa semakin tinggi kematangan emosional maka 

semakin tinggi pula agresivitas remaja pondok pesantren dan sebaliknya, apabila semakin rendah 

kematangan emosional maka akan semakin rendah pula agresivitas pada remaja pondok pesantren. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang kematangan 

emosional dan agresivitas pada lingkungan yang lebih luas, seperti contoh  mengenai faktor-faktor yang 

mampu membuat atau mendukung seorang remaja pondok pesantren agar perilaku agresivitas bisa lebih 

terkurangi. Harapan lain nya juga dapat mengambil variabel lain yang sekiranya berhubungan erat dengan 

kedua variabel dalam penelitian ini seperti konformitas atau self esteem. Selain itu mempertimbangkan 
beberapa kelemahan seperti, menggawasi saat pengisian data skala dan memperbanyak subjek penelitian 

agar memperoleh hasil yang maksimal. 
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