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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Memahami Agresi 

a. Pengertian Agresi  

Menurut Rahman (2014: 197) agresi “diartikan sebagai perilaku yang 

dimaksudkan untuk melukai orang lain baik secara fisik ataupun psikis”. 

Menurut Bandura (dalam  Sarwono, 2011:146) menyatakan bahwa perilaku 

agresi “merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan 

terhadap dunia sosial”. Menurut Nugraheni (2013:338) “perilaku agresif 

merupakan segala bentuk perilaku yang dimaksudkan utnuk menyakiti 

seseorang dan cenderung menyerang baik secara fisik maupun mental yang 

merugikan orang lain juga diri sendiri”. Menurut Fatima (2015:49) 

menyatakan bahwa “aggression can be defined as an emotion that tends to 

hurt, harm or destroy something or someone”. Arti dari pengertian tersebut 

yaitu agresi dapat didefinisikan sebagai emosi yang cenderung menyakiti, 

melukai atau menghancurkan sesuatu atau seseorang. 

Berdasarkan penjelasan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa agresi 

merupakan perilaku melukai orang lain baik secara fisik maupun psikis dan 

merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan yang 

sejatinya disengaja.  

Bandura (Sarwono,2011:150) “menjelaskan bahwa agresivitas sebagai 

tingkah laku yang dipelajari”. Sarwono (2011:51) memberikan penjelasan 

bahwa “tingkah laku agresi merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang 

rumit. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran, artinya bahwa agresivitas 

tidaklah alami”.  

Tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui 

pengamatan (observasi) atas tingkah laku yang ditampilkan oleh 

individu-individu lain yang menjadi model. Observational atau sosial 

modeling adalah metode yang lebih sering menyebabkan agresi. 

Anak-anak yang melihat model orang dewasa agresif secara 
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konsisten akan lebih agresif bila dibandingka dengan anak-anak yang 

elihat model orang dewasa non agresif (Nugraheni, 2013: 340). 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perilaku agresif muncul karena 

adanya kegiatan pembelajaran yang selanjutnya ditiru dari seseorang 

terhadap orang lain maupun media. Sehingga, seorang anak yang berperilaku 

agresif disebabkan adanya perilaku agresif dari orang lain yang ditirunya. 

b. Penyebab Perilaku Agresif 

Ada penularan perilaku menurut Fisher (dalam Sarwono, 2011:142) 

yang disebabkan oleh seseorang melihat tayangan perilaku agresi melalui 

televisi atau membaca surat kabar yang memuat hasil perilaku agresi, seperti 

pembunuhan, tawuran massal, dan penganiayaan. Munculnya perilaku 

agresif pada seseorang karena adanya pengalaman melihat suatu kejadian. 

Misalnya saja seorang siswa ketika di rumah sering bermain game perang-

perangan atau melihat tv yang menayangkan tindak kekerasan maka besar 

kemungkinan siswa tersebut meniru apa yang telah dilihatnya.  

Menurut Sarwono (2011:152-161) penyebab agresi pada manusia, 

diantaranya : 

1) Sosial 

2) Personal 

3) Kebudayaan  

4) Situasional 

5) Sumber daya 

6) Media massa 

7) Kekerasa dalam rumah tangga 

c. Macam Perilaku Agresif 

Macam-macam perilaku agresif menurut Rahman (2014:206-207), 

diantaranya : 

1) Agresi dilatarbelakangi emosi/marah atau tidak dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu : 
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a) Emotional aggressions, yaitu agresi yang dilator belakangi oleh 

perasaan marah dan emosional. Agresi, sebagai efek dari 

membuncahnya emosi dalam diri seseorang. 

b) Instrumental aggression, yaitu agresi ini tidak ada kaitannya 

dengan perasaan marah. Agresi ini merupakan instrumen untuk 

mendapatkan tujuan lain yang dianggap lebih menarik seperti 

uang atau jabatan. 

2) Agresi sesuai atau tidak dengan norma sosial dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu : 

a) Pro-sosial aggression, ysitu sgresi yang sesuai dengan norma 

sosial yang berlaku. 

b) Anti-sosial aggression, yaitu agresi yang tidak sesuai dengan 

norma sosial yang berlaku. 

3) Agresi berdasarkan pada perilaku itu dilakukan, yaitu : 

a) Agresi dilakukan secara langsung (langsung ditujukan pelaku 

terhadap korban) atau tidak langsung (dilakukan oleh orang lain, 

atau ditujukan kepada orang atau benda yang berhubungan 

dengan sasaran agresif). 

b) Agresi dilakukan secara aktif (menyakiti orang lain dengan 

menunjukkan tindakan atau kata-kata) atau pasif (menyakiti 

orang lain dengan tidak melakukan atau mengatakan sesuatu 

yang seharusnya dilakukan atau dikatakan). 

c) Agresi dilakukan secara verbal (menyakiti orang lain melalui 

kata-kata) atau fisik (menyakiti orang lain melalui tindakan) 

2. Bimbingan Guru dan Orang Tua 

a. Pengertian Bimbingan 

Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan pengertian mengenai 

bimbingan, diantaranya sebagai berikut. 

…bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada serorang atau beberapa orang 

individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman 
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tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan 

menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan 

lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Anas Salahudin, 

2010:15)  

 

Mulyadi (2016:55)memberikan penjelasan bahwa  

“bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh 

seseorang yang mempunyai keahlian (konselor/guru pembimbing) 

kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-

pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri 

terhadap tuntutan hidup dan kemanfaatan sosial 

 

Menurut Sutirna (2014:7) “bimbingn berarti bantuan atau pertolongan 

yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya”. 

Menurut Wardati (2011:130) “bimbingan merupakan bantuan kepada 

individu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam 

kehidupannya”. Menurut Yusuf (2014:6) menjelaskan beberapa pengertian 

bimbingan, diantaranya : 

1) Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan bukan 

kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan 

serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang 

terarah kepada pencapaian tujuan. 

2) Bimbingan merupakan “helping,” yang identic dengan “aiding, 

assisting, atau availing,” yang berarti bantuan atau pertolongan 

Melalui pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai bimbingan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan merupakan bantuan dari 

seseorang secara berkesinambungan kepada individu lain yang merupakan 

bagian dari proses pendidikan dan dilakukan secara berkesinambungan 

supaya dapat mengembangkan pandangannya senidri, membuat putusan, 

mengatasi masalah, mengarahkan hidupnya sesuai norma-norma yang 

berlaku, serta menghadapi permasalahan yang timbul dalam kehidupannya. 
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b. Bidang Layanan 

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 menjelaskan mengenai bidang 

layanan bimbingan dan konseling. Berikut penjelasan mengenai keempat 

bidang layanan tersebut : 

1) Bimbingan dan Konseling Pribadi 

2) Bimbingan dan Konseling Sosial 

3) Bimbingan dan Konseling Belajar 

4) Bimbingan dan Konseling Karir 

c. Cara memberikan bimbingan 

Layanan bimbingan siswa SD dikhususkan untuk pencegahan, akan 

tetapi tidak jarang dijumpai permasalahan yang melibatkan mereka. Menurut 

Rubiyanto (2008:128) terdapat 6 tahap dalam mengatasi masalah, 

diantaranya : 

1) Identifikasi Kasus 

2) Identifikasi Masalah 

3) Diagnosis 

4) Prognosis 

5) Terapi 

6) Evaluasi dan Follow Up 

d. Guru 

1) Pengertian Guru 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 

1, menjelaskan bahwa guru adalah  pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Menurut Naim (2011:4) “guru atau pendidik merupakan 

sosok yangseharusnya mempunyai banyak ilmu, mau berusaha 

mengamalkan dengan sungguh-sungguh ilmunya tersebut dalam proses 

pembelajaran dalam makna yang luas, toleran, dan senantiasa 
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menjadikan siswanya memiliki kehidupan yang lebih baik”. Menurut 

Ulfah (2015:94) “guru adalah pendidik profesional, karena secara 

implisit ia telah memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang 

terpikul di pundak orang tua”. 

“Guru, dalam pengertian tersebut bukan hanya orang yang sekedar 

berdiri di depan kelas untuk meyampaikan materi pengetahuan 

(mata pelajaran) tertentu, akan tetapi guru adalah anggota 

masyarakat yang harus ikut dan berjiwa bebas serta kreatif dalam 

mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi 

anggota masyarakat sebagai orang dewasa (Barizi, 2009:143).” 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

guru bukan hanya seseorang yang berdiri di depan kelas untuk 

menyampaikan materi akan tetapi guru merupakan  pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah, serta mau mengamalkan ilmunya secara 

sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. 

2) Peran Guru 

Menurut Sutirna (2015:77) peranan guru “artinya perilaku yang 

harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.” 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijabarkan bahwa seorang 

guru memiliki peran utama dalam pendidikan. Sutirna (2015:77) juga 

menjelaskan bahwa peranan tersebut adalah sebagai peranang, 

pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil pembelajaran, pengarah 

pembelajaran, dan sebagai pembimbing murid (peserta didik). Seorang 

guru memiliki enam tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung 

jawab tersebut, diantaranya guru bertugas sebagai pengajar, 

pembimbing, administrator kelas, pengembang kurikulum, 

mengembangkan prifesi, serta membina hubungan dengan masyarakat 

(Sa’ud, 2009:32). 
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Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

,bahwa dalam hal ini guru tidak hanya berperan sebagai penyampai 

materi, akan tetapi juga berperan untuk memberikan bimbingan bagi 

siswa yang bermasalah maupun yang ingin mengembangkan potensi. 

Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi (2016:400) denagn 

berkembangnya ilmu dan teknologi peranan guru tidak hanya sebagai 

pengajar akan tetapi juga sebagai pembimbing, yaitu : 

a) Guru sebagai perancang pengajaran. 

Guru dituntut untuk merancang kegiatan belajar mengajar 

secara efektif dan efisien. 

b) Guru sebagai pengelola pengajaran. 

Guru dituntut memiliki kemampuanuntuk mengelola seluruh 

proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi 

belajar sedemikian rupa, sehingga setiap siswa dapat belajar 

dengan efektif dan efisien. 

c) Guru sebagai pembimbing. 

Guru dituntut untuk melakukan pendekatan, bukan saja melalui 

pendekatan instruksional melainkan dibarengi dengan 

pendekatanyang bersifat pribadi dalam setiap proses belajar 

mengajar berlangsung. 

3) Pemberian bimbingan dari guru 

Guru SD memiliki peranan yang tidak hanya sebagai guru mata 

pelajaran, akan tetapi juga memiliki tugas memberikan bimbingan 

kepada siswanya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mulyadi (2016:394) 

bahwa  

“guru kelas adalah pendidik profesional, yaitu sebgai guru yang 

bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik, juga dituntut untuk 

mampu mengajarkan semua mata pelajaran di SD, kecuali Agama 

dam Pnejaskes dan mengajar dari jam pelajaran pertama sampai jam 

pelajaran terakhir dan bertanggung jawab penuh terhadap kelas 

yang dipegangnya”. 
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Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa guru SD tidak hanya 

sebagai penyampai materi akan tetapi salah satunya juga sebagai 

pembimbing. Menurut Mulyadi (2016:396) tugas guru kelas sebaga 

pengajar dan pembimbing dalam belajar mengajar, guru harus mampu : 

a) Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses 

beajar. 

b) Membantu setiap peserta didik dalam mengatasi masalah-

masalah pribadi yang dihadapinya. 

c) Mengevaluasi keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah 

dilakukannya. 

d) Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap peserta 

didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. 

e) Mengenal dan memahami setiap peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok. 

Menurut Baihaqi (2008: 68-71) terdapat 2 teknik penanganan yang 

dapat dilakuakan oleh guru, diantaranya : 

a) Menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak 

dikehendaki. 

Pada teknik yang pertama ini yaitu ketika anak menunjukkan 

tingkah laku yang tidak dikehendaki maka hal yang dapat dilakukan 

guru yaitu dengan memberikan perhatian atau mengubah kegiatan. 

Ketika cara ini tidak berhasil maka dapat menerapkan teknik yang 

lain, diantaranya : 

(1) Ekstingsi (extinction) 

Teknik ini berdasarkan asumsi bahwa tanpa penguat terhadap 

suatu respons akan menurunkan atau menghilangkan respons 

tersebut. 

(2) Satiasi (satiation) 

Satiasi berupaya menghilangkan alasan yang menghasilkan 

tingkah laku yang tidak dikehendaki  
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(3) Pemberian hukuman 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memberikan 

hukuman, diantarana jangan melakukan hukuman dalam 

keadaan marah, dsb.  

(4) Time out 

Time out adalah menghilangkan kesempatan anak untuk 

mendapatkan sambutan atau imbalan. 

b) Mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki. 

Pada kegiatan ini dilakukan dengan mengulang pemberian 

penguatan. 

e. Orang Tua 

1) Pengertian orang tua 

Menurut Marrison (2012) menyatakan bahwa “orang tua merupakan 

pendidik utama anak-anak mereka: mereka merupakan guru utama bagi 

anak-anak”. Menurut Ulfah (2015:94) “orang tua merupakan pendidik 

utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah mula-

mula menerima pendidikan”. Menurut Setyono (2007:26) “patrenting 

adalah segala hal yang berhubungan dengan bagaimana orang tua 

mendidik dan membesarkan anak”. 

…apapun yang dipikirkan dan akan dilakukan oleh orang tua 

dirumah dalam interaksi dan komunikasi harus dapat dikembalikan 

pada nilai-nilai kemerdekaan, kesamaan, dan saling terima. Orang 

tua (ayah dan ibu) adalah kunci utama yang harus terlebih dahulu 

benar-benar memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai dari 

ketiga prinsip tersebut. Ini berarti, semestinya orang tua dalam suatu 

rumah tangga harus benar-benar telah memiliki kepribadian yang 

baik dan mantap dalam nuansa moralitasnya (Sjarkawi, 2006:78). 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka orang tua merupakan guru 

utama yang harus memiliki kepribadian yang baik dan mantap, serta 

mampu berperan sebagai pemdidik bagi anak-anaknya. Sehingga, 

sebelum anak mendapatkan pendidikan di sekolah seorang anak sudah 

mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Ulfah (2015:83) 
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memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap 

anak, diantaranya : 

a) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan 

makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan. 

b) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani 

maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahkan 

bahaya lingkungan yang dapat membahayakannya. 

c) Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia dewasa ia mampu 

berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan 

kekhalifahannya. 

2) Peran orang tua 

Menurut Sjarkawi (2006, 87-90) menjelaskan bahwa terdapat kata-

kata atau kalimat yang memotivasi cara berpikir moral kognitif anak 

melalui penciptaan jondisi di lingkungan rumah tangga, diantaranya : 

a) Gunakan sebutan “Orang lain” selain dirinya. 

b) Tegakkan kebenaran dan kejujuran. 

c) Ciptakan suasana terbuka untuk berdialog 

Menurut Sutirna (2014:102) “perkembangan yang baik dari pada 

kepribadian anak , memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka perhatian dari orang tua 

sangatlah berpengaruh. Orang tua memiliki peran utama dalam 

membentuk perilaku seorang anak, karena pendidikan pertama yang 

diterima anak yaitu dari kedua orang tuanya. 

Nur’aeni (1997: 134-136) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal 

yang lazimnya dilakukan oleh orang tua, diantaranya : 

a) Siapa anak mereka, maksudnya disini orang tua harus mengetahui 

keadaan anak mereka, apakah normal atau bermasalah. 
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b) Pentingnya kasih sayang sebagai kunci utama dan  pertama dalam 

upaya menangani, melayani, dan memenuhi kebutuhan anak. 

c) Penguat (reinforcement) 

d) Hal yang tidak boleh lepas dari simakan orang tua, pendidik, guru, 

dan masyarakat luas adalah perkembangan masyarakat Indonesia 

dewasa ini. 

e) Jika sudah mencurigai suatu tingkah laku maka berembug dan 

berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau tenaga ahli lain yang 

berkaitan dengan kecurigaan itu.  

3) Pemberian bimbingan dari orang tua. 

Menurut Gomma (2012: 210) dalam mengatasi tindakan dari 

perilaku agresi maka harus dilakukan dengan penuh perhitungan, 

dengan cara sebagai berikut : 

a) Membiarkan anak-anak melakukan kesibukan dengan cara berpikir 

kemudian bertindak. 

b) Memberikan hadiah dan hukuman dengan segera sebagai cara 

membatasi atau menanggulangi tindakan agresif. 

c) Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain secara 

bebas dengan rekan-reekan yang seusia. 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian terdahulu yang relefan dengan penelitian ini berjudul “Faktor-faktor 

yang Memengaruhi Perilaku Agresif Anak Usia Dini dan Penanganan Konselor di 

TK Bina Anak Sholeh (BAS) Tuban”. Penelitian tersebut disusun oleh Lailya 

Nugraheni dan Elisabeth Cristiana, S.Pd, M.Pd pada tahun 2013. Berdasarkan 

penelitian tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa faktor yang memengaruhi 

perilaku agresif yaitu faktor internal dan eksternal. Penanganan yang diterapkan 

yaitu menggunakan metode reward-punishment, katarsis, serta pemutaran film. 

Sedangka cara konselor dalam mengatasi hambatan dalam menangani perilaku 

agreif yaitu melalui kerja sama dan komunikasi yang baik dengan orang tua. 
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Penelitian yang relevan berjudul “Studi Tentang Perilaku Agresif Siswa di 

Sekolah”. Penelitian tersebut disusun oleh Yusri Yoshi Restu pada tahun 2013. 

Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah macam-macam perilaku agresif, 

faktor yang mempengaruhi perilaku agresif, serta cara memberikan bimbin. 

Bimbingan yang dapat diberikan diantaranya dengan memberikan bantuan berupa 

layanan bimbingan, bimbingan kelompok, dan mengarahkan anak untuk menjadi 

lebih baik. Guru mata pelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan, menggunakan media yang menarik, dan menggunakan bahasa yang 

baik serta mudah dipahami oleh siswa. 

Penelitian relevan yang lainnya berjudul “Perilaku Anak Agresif : Asesmen dan 

Intervensinya” yang disusun oleh Fatwa Tentama pada tahun 2012. Hasil penelitian 

tersebut yaitu anak pada perkampungan tersebt menunjukkan perilaku agresif yang 

diakibatkan karena faktor lingkungan, rendahnya pendidikan keluarga, 

perekonomian yang sulit, dan latar belakang keluarga yang buruk. Pendekantan 

dilakukan dengan menggunakan metode belajar Albert Bandura supaya masyarakat 

dapat belajar menjadi masyarakat yang mampu menjadi figure. 

Penelitian relvan dengan judul “Mengurangi Perilaku Agresif Melalui Layanan 

Klasikal Menggunakan Teknik Sosiodrama pada Siswa Kelas V di SD Pegirikan 03 

Kabupaten Tegal” yang disusun oleh Dian Muslimatun Azizaah pada tahun 2013. 

Hasil penelitian menyataan bahwa bentuk perilaku agresif siswa diantaranya 

mengancam, marah, menghina, memukul, menendang, dsb. Penanganan yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memberikan layanan klasikal menggunakan 

teknik sosio drama. 

Penelitian berjudul “Causes of Student’ Aggressive Behavior at Scondary 

School Level” yang disusun oleh Shireen Fatima & M. Phil Fatima pada tahun 2015 

menjelaskan mengenai faktor munculnya perilaku agresif serta solusi dalam 

pemberian bimbingan dari guru dan orang tua. 
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Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 

NO NAMA JUDUL Perilaku agresif 
Bimbingan 

guru 

Bimbingan 

orang tua 

1. Lailya 

Nugraheni 

dan Elisabeth 

Cristiana, 

S.Pd, M.Pd 

Faktor-faktor yang 

Memengaruhi 

Perilaku Agresif 

Anak Usia Dini 

dan Penanganan 

Konselor di TK 

Bina Anak Sholeh 

(BAS) Tuban 

√ √ - 

2. Yusri Yoshi 

Restu 

Studi Tentang 

Perilaku Agresif 

Siswa di Sekolah 

√ √ - 

3. Fatwa 

Tentama 

Perilaku Anak 

Agresif : Asesmen 

dan Intervensinya 

√ - - 

4. Dian 

Muslimatun 

Azizaah 

Mengurangi 

Perilaku Agresif 

Melalui Layanan 

Klasikal 

Menggunakan 

Teknik Sosiodrama 

pada Siswa Kelas 

V di SD Pegirikan 

03 Kabupaten 

Tegal  

√ √ - 

5. Shireen 

Fatima & M. 

Phil Fatima 

Causes of Student’ 

Aggressive 

Behavior at 

Scondary School 

Level 

√ √ √ 

6. Harpreet 

Singt 

Aggressive 

Behavior Among 

Teenagers Causes 

and Treatments 

√ √ √ 

7. Fateme 

Shahbazi 

 The effects of story 

therapy in reducing 

aggression among 

√ √ - 
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primary school 

students and 

enhancing their 

self-esteem 

 


