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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan remaja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang 

ada dalam setiap tahap perkembangannya. Permasalahan yang ada tersebut dapat 

bersumber dari berbagai macam faktor seperti dari dalam diri sendiri, keluarga, 

teman sepergaulan atau lingkungan sosial. Masalah-masalah yang dihadapi 

memberikan suatu bentuk ujian bagi para remaja agar mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar mereka. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam 

pertimbangan pada masa remaja sebagai periode transisi perkembangan antara 

masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan biologis, 

kognitif, dan sosio-emosional (Santrock, 2007).  

Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2007), masa remaja dipandang 

sebagai masa “storm and stress”, remaja mengalami pergolakan yang dipenuhi 

oleh konflik dan perubahan suasana hati. Berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan 

remaja berubah-ubah antara kesombongan dan kerendahan hati, niat yang baik 

dan godaan, kebahagiaan dan kesedihan. Berdasarkan hal tersebut remaja menjadi 

bingung untuk memutuskan setiap tindakan yang akan diambilnya. Hal ini 

disebabkan oleh adanya faktor eksternal dari luar diri remaja yaitu remaja harus 

siap dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di samping faktor internal 

yang terjadi pada remaja yaitu perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. 

Masalah yang saat ini terjadi adalah bukan peningkatan kemampuan 

remaja dalam menyelesaikan masalah namun remaja justru tidak mampu 
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menyelesaikan masalah, mereka cenderung lari dari masalah. Permasalahan 

mereka yang semakin kompleks justru membuat mereka tidak terlatih untuk 

menyelesaikan masalah namun sebaliknya mereka tidak bisa menyelesaikan 

masalah mereka. Remaja bahkan harus melibatkan orang lain untuk 

menyelesaikan masalah mereka. 

Remaja pada khususnya perlu dipersiapkan sejak dini, remaja seharusnya 

mempunyai kemampuan kognitif dan kemasakan psikologis yang lebih 

berkembang dibandingkan anak-anak. Kemampuan tersebut memungkinkan 

faktor dan proses kognitif remaja lebih berperan terhadap kemampuan 

menyelesaikan masalah. Perkembangan kognitif remaja memungkinkan untuk 

berpikir logis, membuat abstraksi, berpikir tentang masa depan, melihat hubungan 

sebab akibat, memperkirakan masa depan, alternatif penyelesaian masalah dan 

bagaimana mengatasinya, namun ternyata remaja tidak serasional yang 

diperkirakan, tekanan dan pengaruh dari luar remaja juga sangat berperan 

terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh remaja tersebut. Pada 

kenyataannya perilaku remaja belum sesuai dengan harapan yang ada, tidak 

sedikit remaja dalam menghadapi masalah cepat menyerah dan cenderung lari dari 

masalah (Febrianti, 2007).  

Fenomena kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah juga terjadi di 

SMAN 1 Kampar Timur. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMAN 1 

Kampar Timur pada tanggal 8 Februari 2017 bahwa saat itu siswa terlambat 

dalam mengumpulkan tugas laporan praktikum Kimia yang telah diberikan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 2 (dua) orang siswa 
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yang melakukan keterlambatan dalam mata pelajaran Kimia tersebut 

mengemukakan kurang percaya diri dalam pembuatan laporan karena tidak paham 

dan takut membuat kesalahan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara terhadap 

guru BK mengungkapkan bahwa pada saat pembelajaran, ada beberapa siswa 

yang bergantung dengan teman yang lebih mampu, siswa tidak mau 

menyelesaikan tugas sendiri sampai selesai (siswa mudah menyerah kalau tidak 

bisa mengerjakan tugas sendiri), belum mampu menunjukkan sikap kemandirian 

dalam kegiatan berkelompok, siswa masih membutuhkan bantuan orang lain 

dalam menyelesaikan tugasnya, kurangnya kemauan siswa untuk mencoba 

mengerjakan tugas sendiri membuat siswa malas untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Selain itu juga terdapat masalah yang dialami siswa yaitu 

adanya rasa malu dan malas untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas yang 

diadakan oleh sekolah. Selanjutnya masalah yang ditemukan adalah kurang 

menguasai cara mengatasi konflik dengan orang lain.  Kenyataan yang terjadi 

diatas menunjukkan bahwa beberapa siswa di SMAN 1 Kampar Timur memiliki 

kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah.   

Remaja yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah yang baik 

akan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan menyelesaikan masalah pada 

dasarnya merupakan suatu usaha individu dalam proses berpikir dan rangkaian 

tindakan yang digunakan individu untuk mencapai situasi yang di harapkan 

berdasarkan pengetahuan, pemikiran yang positif, pemahaman dan juga tindakan 

yang telah dipertimbangkan (Anderson dalam Suharnan, 2005). Stein dan Book 

(2004) menyatakan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah adalah usaha 



4 
 

individu untuk memikirkan dan mempertahankan beberapa alternatif penyelesaian 

yang mungkin dilakukan.   

Individu yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah yang buruk 

cenderung menemukan masalah dengan sikap tidak senang, sering merasa 

terancam, dan cenderung menghindari untuk memikirkan masalah atau tanggung 

jawab untuk menyelesaikan suatu masalah. Semua orang harus menyadari bahwa 

masalah merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Kesadaran 

akan adanya masalah sangat diperlukan bagi usaha penyelesaian. Karakteristik 

seorang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang baik adalah 

memiliki kepekaan yang sangat baik dalam menemukan masalah. Ia sanggup 

menemukan masalah yang mungkin dianggap orang lain tidak ada masalah . 

Seorang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang baik memiliki 

kepercayaan terhadap kemampuannya. Individu yang membanyangkan bahwa 

dirinya memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang baik maka makin 

bertambah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah (Suharnan, 2005). 

Selain kemampuan menyelesaikan masalah, kemandirian merupakan 

masalah penting sepanjang rentang kehidupan manusia. Perkembangan kemandirian 

sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik, yang pada gilirannya dapat 

memicu terjadinya perubahan emosional, perubahan kognitif yang memberikan 

pemikiran logis tentang cara berfikir yang mendasari tingkah laku.  

Ali dan Asrori (2007) menyatakan pentingnya kemandirian bagi remaja 

disebabkan adanya gejala-gejala negatif yang banyak berkembang di masyarakat, 

yaitu kompleksitas kehidupan yang semakin meningkat sehingga tata nilai yang 
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sudah aman banyak digoncangkan oleh nilai-nilai yang baru yang belum tentu 

positif, ketergantungan disiplin pada kontrol luar bukan karena niat sendiri yang 

ikhlas, sikap tidak perduli terhadap lingkungan hidup dan sikap hidup 

konformistik dan mengorbankan prinsip. Selama masa remaja, tuntutan 

kemandirian ini sangat besar dan jika tidak di respon secara tepat bisa saja 

menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan psikologis 

dimasa mendatang. 

Kemandirian pada masa anak-anak berbeda dengan kemandirian pada 

masa remaja. Pada masa anak, kemandirian lebih bersifat fisik dan motorik, 

misalnya berusaha makan, mandi dan berpakaian sendiri. Sedangkan pada masa 

remaja, kemandirian lebih bersifat psikis, misalnya membuat keputusan sendiri, 

berfikir menurut jalan pikirannya sendiri dan bebas bertingkah laku. Keinginan 

untuk mandiri bertambah kuat ketika anak telah mencapai usia remaja (Yusuf, 

2005). 

Menurut Steinberg (dalam Desmita, 2011) bahwa tingkah laku mandiri 

meliputi kemandirian emosional, dimana individu tidak bergantung secara 

emosional dengan orang tua, memiliki keninginan untuk berdiri sendiri, dan 

mampu menjaga emosi di depan orang tua. Selanjutnya kemandirian tingkah laku 

dimana individu mampu untuk membuat keputusan-keputusan tanpa bergantung 

pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Terakhir yaitu 

kemandirian nilai yaitu individu memiliki seperangkat prinsip tentang benar dan 

salah serta penting dan tidak penting dalam memandang sesuatu dilihat dari sisi 

nilai. Sikap kemandirian akan terus berkembang apabila dilatih dan 



6 
 

dikembangkan sehingga remaja akan mampu menghadapi permasalahan yang 

kompleks dan berani menghadapi tantangan hidup. Kemandirian remaja secara 

spesifik menuntut suatu kesiapan individu baik secara fisik maupun emosional 

untuk mengatur, mengurus, dan melakukan aktivitas atas tanggung jawabnya 

sendiri tanpa banyak tergantung pada orang lain. Dengan kurangnya pengalaman 

remaja dalam menghadapi berbagai masalahnya, maka remaja akan mengalami 

kesulitan dalam menghadapi berbagai masalahnya untuk dapat memperoleh 

kemandirian (Yunita, Wimbarti, dan Mustagfirin,  2002).  

Selain kemandirian, kepercayaan diri juga memegang peranan penting 

dalam usaha menyelesaikan masalah. Kepercayaan diri merupakan aspek 

kepribadian yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki oleh remaja. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang 

memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Remaja yang 

memiliki kepercayaan diri rendah cenderung merasa tidak aman, tidak bebas, 

ragu-ragu dan menyalahkan lingkungan sebagai penyebab apabila menghadapi 

suatu masalah. Sedangkan remaja yang memiliki kepercayaan diri tinggi memiliki 

kompetensi yakni mampu dan percaya bahwa ia bisa dengan didukung oleh 

pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan realistik terhadap dirinya 

sendiri. Remaja cenderung mempunyai rasa malu, rendah diri karena perasaan 

dirinya tidak sesuai dengan harapan orang lain (Gunarsa, 2006). 

Hal di atas juga di dukung oleh penelitian Siyam dan Wagino (2014) 

menyebutkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan diri akan berusaha 
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keras dalam memperoleh hasil sesuai dengan keinginannya. Individu yang 

memiliki percaya diri akan memiliki rasa optimis dalam mencapai suatu tujuan 

yang diharapkan. Sebaliknya, individu yang kurang memiliki percaya diri, merasa 

bahwa dirinya kurang memiliki kemampuan. Hal seperti itu, akan mengakibatkan 

seorang remaja tidak berani menunjukkan kemampuan yang padahal 

kemungkinan sebenarnya kemampuan tersebut dimikinya. Kumara (dalam 

Ruwaida, dkk., 2006) menyebutkan bahwa remaja yang memiliki kepercayaan diri 

merasa yakin akan kemampuan dirinya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya 

karena tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya serta mempunyai sikap 

positif yang didasari keyakinan akan kemampuannya. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Antara 

Kemandirian dan Kepercayaan Diri dengan Kemampuan Menyelesaikan Masalah 

Pada Siswa SMAN 1 Kampar Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: “Apakah ada hubungan 

antara kemandirian dan kepercayaan diri dengan kemampuan menyelesaikan 

masalah pada siswa SMAN 1 Kampar Timur?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara 

kemandirian dan kepercayaan diri dengan kemampuan menyelesaikan masalah 

pada siswa SMAN 1 Kampar Timur. 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada 

pengembangan keilmuan psikologi dan memperkaya hasil penelitian yang 

telah ada. Terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

psikologi pendidikan dan perkembangan, yang berhubungan dengan 

kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan menyelesaikan masalah. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada siswa 

untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri agar mampu 

menyelesaikan masalah.  

3. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, baik formal 

maupun informal terhadap pentingnya kemandirian, kepercayaan diri dan 

kemampuan menyelesaikan masalah. 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki 

kajian yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah 

Hubungan Antara Kemandirian dan Kepercayaan Diri Dengan Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Pada Siswa SMAN 1 Kampar Timur. Penelitian yang 

terkait dengan hubungan antara kemandirian dan kepercayaan diri dengan 

kemampuan menyelesaikan masalah yang telah dilakukan di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dian Agu (2009). Dengan judul 

penelitian Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Terhadap Kemampuan 
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Menyelesaikan Masalah Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Riau. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kecerdasan emosi dengan kemampuan menyelesaikan 

masalah. Artinya semakin tinggi kecerdasan emosi akan semakin tinggi pula 

kemampuan menyelesaikan masalah, sebaliknya semakin rendah kecerdasan 

emosi maka semakin rendah kemampuan menyelesaikan masalah. Persamaan 

penelitian pada penggunaan kemampuan menyelesaikan masalah sebagai 

variabel terikat. Perbedaan pada variabel bebas yang digunakan, teknik 

pengambilan sampel dan jumlah sampel yang digunakan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Martiyastuti (2008). Dengan judul 

penelitian Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua dan 

Kemandirian Dengan Kemampuan Menyelesaikan Masalah Pada Remaja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pola asuh 

demokratis orang tua dan kemandirian dengan kemampuan menyelesaikan 

masalah. Persamaan penelitian pada penggunaan kemampuan menyelesaikan 

masalah sebagai variabel terikat dan kemandirian sebagai variabel bebas. 

Perbedaan pada teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel yang 

digunakan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Pratomo (2010). Dengan judul 

penelitian Hubungan Antara Kemandirian dan Kepercayaan Diri Dengan 

Kemampuan Menyelesaikan Masalah Pada Siswa SMAN 1 Cawas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

kemandirian dan kepercayaan diri dengan kemampuan menyelesaikan 
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masalah pada siswa SMAN 1 cawas. Persamaan penelitian pada penggunaan 

variabel bebas dan variabel terikatnya serta teknik pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada teori yang melandasi, tempat penelitian dan jumlah 

sampel yang digunakan.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Afi Amalia Putri (2014). Dengan judul 

penelitian Hubungan Antara Self-Regulated Learning Dengan Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif yang sangat signifikan antara Self-Regulated Learning 

dengan kemampuan menyelesaikan masalah pada mahasiswa fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semakin tinggi Self-

Regulated Learning maka semakin tinggi kemampuan menyelesaikan 

masalah pada mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, demikian pula sebaliknya semakin rendah Self-Regulated Learning 

maka semakin rendah pula kemampuan menyelesaikan masalah pada 

mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Persamaan penelitian pada penggunaan kemampuan menyelesaikan masalah 

sebagai variabel terikat. Perbedaan pada variabel bebas yang digunakan, 

teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel yang digunakan. 

 


