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“Siapapun bisa marah, 
itu mudah; tapi menjadi 
marah dengan orang yang 
tepat, dan pada derajat yang 
benar, dan pada waktu yang 
tepat, dan untuk tujuan yang 
benar, dan dengan cara yang 
benar, itu tidak ada di dalam 
kekuatan semua orang, 
itu tidak mudah.
Aristotle
Filsuf

“





“Marah” itu Apa?

Saat Kita Marah
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“Kemarahan, kebencian dan 
kecemburuan tidak 
mengubah hati orang lain -
hal-hal itu hanya mengubah 
hatimu.

Shannon L. Alder
Penulis

“





Dalam 
hidup kita, 
pasti kita 
pernah
melewati 
momen
yang
membuat 
diri kita
merasa 
tidak 
nyaman. 

Atau kita 
disalahkan untuk 
hal yang tidak kita 
lakukan.

Misalnya, sudah 
lelah melakukan
sesuatu tapi
tidak mendapatkan
hasil yang 
memuaskan.
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Pengalaman-pengalaman ini dapat 
memicu satu emosi yang pasti kita kenal.

Emosi ini muncul sebagai reaksi
tubuh kita untuk melindungi diri 

ketika batasan pribadi kita 
diabaikan atau jika kita 

bertemu dengan ketidakadilan.

Salah satu emosi dasar yang 
wajar untuk kita rasakan.
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Tentu saja tiap orang              
menghadapi kemarahan mereka 
dengan cara yang berbeda-beda,    
tetapi kurang lebih tahapan kita 
dalam mengalaminya pasti sama. 
Sebagai contoh, kita bisa menggambarkan 
tahapan kemarahan dalam situasi tugas kelompok 
yang sangat penting - setara dengan tugas negara.

Tentu saja tiap orang              
menghadapi kemarahan mereka 
dengan cara yang berbeda-beda,    
tetapi kurang lebih tahapan kita 
dalam mengalaminya pasti sama. 
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Berbeda dengan anggota lainnya yang berkontribusi, si 
B ternyata adalah kependekan untuk “Si Bermasalah.” 
Selalu saja mengumpulkan informasi yang tidak 
lengkap dan juga sulit dihubungi ketika butuh. 
Istilahnya, dia hanya menumpang nama di produk akhir.
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Setelah pengalaman ini, mungkin kita 
hanya mengalami perasaan kesal 
karena harus melewati situasi yang 
menjengkelkan. Kita masih bisa berpikir 
jernih, dan menegur B secara halus 
tentang perilakunya. Mungkin ini masih per-
tama kali si B bekerja dengan kita, masih 
perlu adaptasi. Kedepannya dia akan mem-
baik, semoga saja.

Tapi ternyata, untuk tugas kedua, B tetap 
sama saja - sulit dihubungi bahkan 
sekarang dia tidak mengumpulkan 

informasi apapun. Pada fase ini, kita mulai 
merasa frustasi. Situasi itu mengganggu 

kita terus menerus karena kerja kelompok 
ini masih berlangsung, dan akhirnya

membuat kita makin tertekan.



Walaupun sudah ditegur, B sama
sekali belum berubah, hal itu tidak 

mengejutkan sama sekali. Tidak hanya 
kamu yang merasa frustasi, anggota

lainnya juga sama. Gawatnya, rasa frustasi 
ini berkembang menjadi kebencian 

terhadap B. Perilakunya sudah tidak bisa 
ditoleransi lagi.

Pada akhirnya, perasaan marah kita terhadap si B 
sudah tidak bisa dikendalikan, menyebabkan kita 
untuk bertindak agresif dan memaki-maki si B. Emosi 
yang sudah dipendam berhasil kita keluarkan. 



Salah satu hal yang kita bisa ambil dari skenario itu 
adalah amarah merupakan hasil dari berbagai macam 
jenis emosi dan akan terus berkembang jika kita tidak 
tahu cara menghadapinya di fase awal. 

Rasa marah sering dilihat sebagai sesuatu yang 
negatif. Dikutip dari website milik American 
Psychological Association, definisi dari emosi ini 
adalah: “emosi yang ditandai 

dengan rasa antagonisme 
terhadap seseorang atau
sesuatu yang anda rasa 
menyalahkan anda.”
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Munculnya emosi ini diawali 
dengan adanya provokasi atau 
sebuah stimulus seperti 
ancaman, trauma, 
kekecewaan, rasa takut, 
tekanan, atau situasi yang 
menyebalkan. 

Rasa marah bangkit sebagai metode 
pertahanan diri agar kita dapat 
mencapai tujuan-tujuan kita.  Emosi ini 
memang berhubungan dengan agresi, 
namun hal tersebut merupakan salah 
satu bentuk pengekspresiannya jika 
kita tidak sanggup mengendalikan dan 
memproses rasa marah dengan baik.

10



Rasa marah dapat kita gambarkan secara netral 
sebagai dorongan energi

Dorongan energi ini dapat dirasakan bersamaan 
dengan emosi-emosi lain seperti rasa takut atau 
sedih. Hal itu menyebabkan kemungkinan terjadinya 
gangguan dalam pemikiran kita, disebut sebagai 
“irrational beliefs” atau kepercayaan yang tidak logis.

Kepercayaan-kepercayaan irasional ini 
menyebabkan kita untuk bertindak tanpa berpikir, 
membuat kita mengatakan atau melakukan sesuatu 
yang bisa membuat kita rugi kedepannya. 
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“Jika anda menghabiskan 
waktu berharap bahwa 
seseorang akan menderita 
setelah mereka menyakiti 
hati anda, maka anda hanya 
membiarkan mereka 
menyakiti anda untuk yang 
kedua kalinya.

Shannon L. Alder
Penulis

“
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Saat kita marah, kita lebih peka 
terhadap gangguan-gangguan yang 
dirasakan oleh tubuh kita karena marah 
sebenarnya salah satu bentuk 
perlindungan diri, membangkitkan mode 
fight or flight tubuh kita.

Beberapa hal yang kita rasakan saat marah adalah:
- Jantung yang berdegup lebih kencang.
- Tekanan darah yang naik
- Naiknya kadar adrenalin
- Pernafasan yang cepat
- Tubuh berkeringat
- Otot terasa tegang di beberapa bagian tubuh

Jika kita 
mengalami 
marah yang 
berkepanjangan, 
metabolisme 
tubuh kita juga 
berubah.

Rasa marah membuat lambung memproduksi asam 
yang terlalu banyak hingga bisa menyebabkan maag 
atau refluks gastroesofagus (GERD), kondisi dimana 
asam lambung naik ke kerongkongan.
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Bagian otak yang bertanggung jawab atas cepatnya 
reaksi kita terhadap kemarahan adalah amigdala atau 
“gudang emosi.” Amigdala akan menerima sinyal 
dari indra-indra di tubuh kita sehingga dapat 
mengenali ketika tubuh kita dihadapi kesulitan dan 
langsung bereaksi.

Pertama, stimulus dari mata dan telinga akan 
dikirimkan ke thalamus yang bertanggung jawab 
untuk mengirimkan sinyal kepada otak kita. 
Thalamus kemudian mengirimkannya kepada 
neokorteks, bagian otak kita yang digunakan untuk 
berpikir, agar sinyal itu dapat diproses agar bisa 
memberi respon yang rasional.

Namun, pada saat yang bersamaan, thalamus juga 
mengirimkan sinyal tersebut kepada amigdala 
yang lebih cepat bereaksi dan akhirnya memberi 
respon yang emosional. 
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THALAMUS

NEOKORTEKS

AMIGDALA
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Bayangkan bahwa jempol kita adalah bagian otak kita 
yang berpikir, sementara jari-jari kita adalah bagian 
otak emosional.

Kita dapat menggambarkan fenomena 
ini dengan mengobservasi tangan kita.

Jika kita mengepalkan tangan kita, 
maka bagian otak emosional 
menutupi bagian otak yang berpikir, 
dapat kita simpulkan bahwa 
emosi yang kuat dapat menghalangi 
kemampuan kita untuk berpikir.
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Marah bisa disebabkan dari berbagai 
macam hal, dari yang general sampai 
spesifik. Misalnya ketika seseorang 
tidak meletakkan pensilmu kembali ke 
tempatnya. Provokator setiap orang 
tentunya berbeda-beda dan dapat 
dikategorikan menjadi dua.

Internal
Genetika, pengalaman, ekspektasi yang tidak ma-
suk akal, toleransi frustasi yang rendah, masalah 
kesehatan mental seperti bipolar atau BPD.

Eksternal
Lingkungan, situasi sosial dan ekonomi, peristiwa 
yang membuat kita kewalahan.
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Tanggapan kita pada rasa marah ditentukan 
dengan Pre-Anger State atau kondisi kita saat 
terjadinya provokasi. Perasaan yang negatif, 
misalnya rasa lapar, bisa menyebabkan 
provokasi terasa lebih buruk. Hal ini berdampak 
pada interpretasi kita terhadap provokasi yang 
meliputi dua fase.

Penilaian Primer
Menentukan jika sesuatu itu baik atau buruk dan 
seberapa penting masalah itu dalam hidup kita.

Penilaian Sekunder
Mempertimbangkan tingkat keparahan masalah. 
Apakah masih bisa kita atasi?
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Secara garis besar, jenis amarah 
dapat dibagi menjadi dua.

Agresif
Mengeluarkan amarahnya. 
Seperti jenis behavioral 
yang membuat kita 
melakukan sesuatu 
secara fisik, atau verbal 
yang menyebabkan kita un-
tuk berteriak, mengancam, 
atau mencaci maki.

Pasif-Agresif
Tidak mengeluarkan 
kemarahan. Menghindari 
konfrontasi, dan dapat 
menyebabkan kita untuk 
melukai diri sendiri. 

Pengungkapan amarah juga harus sesuai dengan tipe 
pemarah kita. Jika kita adalah tipe pemarah yang 
halus, maka dengan sekedar berjalan-jalan melihat 
alam kita sudah bisa tenang. Jika kita tipe pemarah 
yang kasar, kita bisa mengurangi amarah kita dengan 
berolahraga atau bernyanyi keras-keras.
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Pengekspresian kita 
terhadap amarah juga 
dikategorikan menjadi dua.

Konstruktif
Memperbaiki situasi dengan cara berkomunikasi 
dengan lingkungan atau menerapkan 

Destruktif
Tidak mengungkapkan apa-apa, melukai atau 
merusak diri sendiri maupun lingkungan.

Pengekspresian secara destruktif merugikan bagi diri 
kita sendiri dan lingkungan. Contohnya, jika saat kita 
marah kita malah menyumpahi orang atau merusak 
barang, orang lain akan takut berinteraksi dengan kita 
- menciptakan suasana yang tidak nyaman. 
Hal ini dapat menyebabkan aspek lain dalam hidup 
kita untuk ikut terdampak, misalnya orang-orang 
jarang ingin bekerjasama dengan kita karena tau 
temperamen kita buruk.
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Pengekspresian yang konstruktif 
membangun dan melatih kita untuk 
memproses, berpikir, dan 
berkomunikasi. Rasa marah sebenarnya 
memiliki banyak keuntungan, seperti...

Memunculkan motivasi 
Karena marah merupakan dorongan energi, maka kita 
dapat menggunakan energi itu untuk melakukan hal-
hal yang positif. Misalnya, tidak terima mendapat nilai 
yang rendah akan memacu kita untuk belajar lebih giat 
agar mendapatkan nilai yang lebih baik.

Membuat kita berpikir lebih kreatif, tapi ini 
hanya terjadi sesaat. Berdasarkan sebuah studi
pada tahun 2011, rasa marah memberikan kita 
dorongan energi, perasaan fokus, dan pemikiran
yang fleksibel sehingga kita dapat menciptakan 
koneksi-koneksi baru yang tidak diduga.
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Meningkatkan kinerja fisik tubuh
Karena rasa marah memberikan kita dorongan energi, 
performa tubuh kita dalam aktivitas olahraga juga bisa 
meningkat. Sebuah studi pada tahun 2009 
menunjukkan bahwa orang-orang yang sedang marah 
dapat melompat lebih tinggi atau melemparkan bola 
dengan lebih cepat.

Membangun komunikasi
Rasa marah dapat menghilangkan rasa takut 
menyinggung orang lain sehingga kita lebih jujur. Jika 
kita dapat menjelaskan keresahan kita pada lawan 
bicara, maka mereka dapat lebih memahami kita.
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“Biasanya saat orang 
sedih, mereka tidak 
melakukan apa-apa. Mereka 
hanya menangisi mereka
kondisi. Tetapi ketika 
mereka marah, mereka 
membawa perubahan.

Malcolm X
Aktivis

“





Merasakan amarah itu hak semua orang. Wajar bagi 
kita untuk merasakannya ketika diperlakukan secara 
tidak adil, dibohongi, dihina, atau disakiti. Kita justru 
harus mengakui adanya perasaan itu karena 
meredam amarah bukanlah sesuatu yang baik dalam 
jangka panjang. Pada dasarnya, kita hanya 
mengalihkan perhatian kita dari rasa marah itu untuk 
sesaat tanpa memprosesnya lebih lanjut, sehingga 
mereka menumpuk dalam diri kita dan bisa meledak 
kapan saja.

Agar rasa marah kita dapat selalu diekspresikan 
secara konstruktif, selain harus melatih diri kita, kita 
juga harus memiliki kesadaran diri atau 
self-awareness. Kita dapat bertanya pada diri kita:

1. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang marah?
2. Apa saja yang menyebabkan kita untuk marah?
3. Biasanya, reaksi apa yang kita lakukan ketika 
marah dan bagaimana dampaknya terhadap 
lingkungan kita?
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Salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam 
memproses rasa marah adalah pemberian label atau 

Pemberian label pada amarah penting dalam proses 
pengendaliannya, karena kita bisa menerjemahkan 
kemarahan menjadi emosi yang lebih spesifik 
sehingga mempermudah kita dalam menemukan 
solusi. 

emotional granularity

Kita juga bisa menghindari 
berkembangnya rasa marah dengan cara 
segera menanganinya sesuai dengan fase 
yang kita alami.
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Kita masih bisa menganalisa pemikiran kita. Jangan 
menggunakan kata-kata selalu, tidak pernah, dan 
setiap karena dapat memperkeruh pikiran. Ingatkan diri 
kita bahwa “orang lain sudah berusaha yang 
terbaik walaupun tidak sesuai dengan ekspektasiku,” atau 
“orang melakukan apa yang mereka inginkan, 
bukan apa yang menurut aku harus mereka lakukan.”

Menarik nafas sepanjang 4 detik lalu membuangnya 
selama 8 detik. Selain itu, kita juga bisa memikirkan 
kata-kata yang menenangkan diri dan memberi waktu 
untuk berpikir. Salah satu caranya adalah berempati, 
dengan menempatkan diri kita di posisi lawan bicara kita, 
mungkin hari ini mereka tidak fokus karena ada peristiwa 
buruk atau kesibukan lain, luapan emosi kita bisa menurun.

27



Hindarilah berinteraksi dengan orang itu. Berikan diri kita 
waktu untuk memikirkan ulang situasi yang terjadi. 
Energi marah sudah menumpuk dalam diri kita, untuk 
menghilangkannya, beberapa hal yang kita bisa lakukan 
termasuk:

Menciptakan anger hierarchy atau 
tingkatan kemarahan juga dapat membantu kita 
dalam memvisualisasikan kemarahan 

1. Tulislah 25-30 skenario yang menyebabkan marah dalam 
selembar kertas
2. Pilih 1 skenario yang paling memicu amarah dan 1 skenario 
yang paling tidak memicu amarah lalu tulislah di kertas lain.
3. Tulis skenario yang paling memicu amarah di atas kertas dan 
1 skenario yang paling tidak memicu amarah di bagian bawah.
4. Di antara kedua skenario itu, masukkan 6-18 skenario yang 
sudah ditulis sebelumnya dan susun sesuai tingkatan.

1. Pernafasan (4 detik menghirup 
dan 8 detik membuang nafas)
2. Berolahraga
3. Merobek atau membakar kertas
4. Melakukan art therapy, seperti 
mencoret kertas dengan spidol

5. Bernyanyi dengan suara 
kencang
6. Melihat tanaman
7. Bermeditasi
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Tujuan dari terapi ini 
adalah agar orang-orang 
dapat mengganti 
pemikiran yang dapat 
menyebabkan pengaruh 
negatif terhadap 
perilaku seseorang agar
menjadi lebih realistis dan 
objektif. 

COGNITIVE
BEHAVIORAL
THERAPY
atau CBT adalah salah satu 
metode terapi yang dilakukan 
oleh profesional untuk 
menghadapi amarah. 

STRATEGINYA
1. Identifikasi pemikiran negatif
2. Berlatih menghindari situasi yang 
menyebabkan amarah
3. Menentukan tujuan yang ingin 
dicapai dengan melakukan terapi
4. Melatih kemampuan penyelesaian 
masalah dengan mengevaluasi 
kekurangan dan kelebihan suatu 
solusi.
5. Memantau pengalaman, perilaku, 
dan penyebab terjadinya kemarahan.

Perubahan tidak 
akan terjadi 
secara instan, 
namun lama 
kelamaan akan 
menjadi sebuah 
kebiasaan.
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Semua orang terlahir tanpa memiliki kontrol atas 
emosi yang mereka rasakan. Mereka dapat mengatur 
emosi atau meledak karena adanya contoh dari 
orangtua atau lingkungan, pengalaman hidup, atau 
karakter individu itu sendiri. 

atau kecerdasan emosional adalah konsep yang melingkupi  
kemampuan seorang individu untuk memiliki:

1. Kesadaran diri (self-awareness)
2. Pengendalian emosi (emotional control)
3. Motivasi diri (self-motivation)
4. Kemampuan berinteraksi dengan orang lain
5. Empati

Kata ini dipopulerkan oleh buku karya Daniel Goleman berjudul 
Emotional Intelligence yang mencetuskan ide bahwa EQ sama 
pentingnya - bahkan lebih penting - daripada IQ, dan tentu saja 
mendukung perkembangan dalam bidang akademik. Penerapan 
kecerdasan emosional dapat dilatih sejak kecil karena emosi 
berdampak pada kemampuan kita untuk mengingat atau fokus.
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Agar kita dapat membangun kecerdasan 
emosional, kita dapat melakukan empat hal

Berempati dengan orang lain.
Kita harus bisa memahami persepsi dan pengalaman 
orang lain tanpa penilaian.

Membeda-bedakan perasaan.
Agar mudah menemukan solusi untuk menangani 
perasaan tersebut.

Meningkatkan kesadaran diri dengan 
melakukan introspeksi.

Regulasi diri.
Berlatih mengatur pikiran-pikiran yang ada di kepala 
kita, apakah penting untuk kita ingat atau kita biarkan 
lewat saja?

Dengan adanya bekal kecerdasan emosional, kita akan 
jarang mengalami dengan rasa gelisah dan dapat lebih 
mudah untuk pulih dari pengalaman negatif.
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Seseorang yang dapat 
menerima segala macam 
bentuk emosi dan tahu 
cara menghadapinya 

akan memiliki 
pengalaman hidup yang 

lebih berwarna. 
Mereka akan mudah 
berkomunikasi dan 

membangun konsep diri, 
orang-orang nyaman 

berinteraksi dengan kita 
dan kita akan lebih bahagia. 
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“
“Emosi adalah anugrah 
Tuhan yang paling 
tinggi karena membedakan 
manusia dan makhluk lain”

Lidwina Banowati
Psikolog

“
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Halo!
Namaku Ghina Nathania. Terima kasih sudah 
meluangkan waktu membaca buku karyaku. Buku ini 
merupakan produk Personal Project aku yang 
berlangsung pada tahun 2020/2021 saat aku Kelas 10.

Aku melakukan eksplorasi terhadap topik 
“kemarahan” karena persepsi general orang-orang 
mengenai emosi ini adalah sesuatu yang buruk. 
Itu tidak salah, tapi kita bisa menggunakan hal tersebut 
untuk mendorong kita melakukan hal yang positif.

Untuk membantuku membuat produk ini 
lebih baik, silahkan scan QR Code di 
bagian kanan untuk mengakses 
formulir feedback. 
Sekali lagi, terima kasih banyak!




