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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan masa yang kritis dalam fase tumbuh kembang, karena 

pada masa ini terjadi percepatan perkembangan fisik dan mental yang akan 

berpengaruh terhadap masa kini dan masa depan individu. Di usia ini seorang 

remaja umumnya mengalami konflik yang kompleks, sehingga remaja sering 

dikenal dengan masa “strom and stress” pada masa remaja seseorang sangat 

rentan untuk terpengaruh dari lingkungan dan hal ini merupakan akibat karena 

adanya perubahan-perubahan secara fisik maupun mental sehingga menyebabkan 

munculnya tuntutan lingkungan terhadap perannya (Hurlock, 2004).  

Remaja pada awal perkembangan menunjukkan dengan jelas sifat-sifat 

masa transisi dan peralihan. Pada masa ini remaja mengalami perubahan-

perubahan jasmani, kepribadian, intelektual, dan peranan di dalam keluarga 

maupun lingkungan (Monks, 2004). Salah satu transisi yang terjadi pada masa 

remaja adalah perkembangan sosioemosional. Perkembangan sosioemosional 

remaja yaitu keinginan melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam 

rangka menjalankan peranan sosial yang baru dalam masyarakat (Agustiani, 2006) 

remaja lepas dari orang tua dan lebih perhatian kepada lingkungan di luar 

keluarganya sehingga cenderung lebih dekat dengan teman sebaya. 

Perubahan yang terjadi dalam diri remaja, terdapat dalam lingkungan 

seperti sikap orang tua atau anggota keluarga lain, guru, teman sebaya, maupun 

masyarakat pada umumnya. Kondisi ini merupakan reaksi terhadap pertumbuhan 



2 
 

remaja. Remaja dituntut untuk mampu menampilkan tingkah laku yang dianggap 

pantas atau sesuai bagi orang-orang seusianya. Adanya perubahan baik di dalam 

maupun di luar dirinya itu membuat kebutuhan remaja semakin meningkat 

terutama kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologisnya. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut remaja memperluas lingkungan sosialnya di luar lingkungan 

keluarga, seperti lingkungan teman sebaya dan lingkungan masyarakat lain 

(Agustiani, 2006).  

Maris (dalam Ali & Asrori, 2009), mengungkapkan bahwa pada masa 

pencarian jati diri ini muncul fenomena negatif yang perlu mendapat perhatian, 

seperti perkelahian antar pelajar, penggunaan obat terlarang, reaksi emosional 

yang berlebihan dan perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Remaja 

yang memiliki kecerdasan emosi yang baik mampu mengendalikan diri sehingga 

tidak akan terpengaruh dengan fenomena tersebut. Regulasi emosi merupakan 

suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatur atau mengelola emosi yang 

dialami serta bagaimana mengungkapkan emosi yang dapat mempengaruhi 

perilaku remaja untuk mencapai tujuannya (Balter, 2003). 

Perbuatan remaja sehari-hari disertai oleh berbagai macam perasaan 

seperti senang, marah, dan sedih. Perasaan-perasaan seperti ini disebut dengan 

emosi. Menurut Santrock (2007) emosi ditandai oleh perilaku yang merefleksikan 

(mengekspresikan) kondisi senang atau tidak senang individu atau transaksi yang 

sedang dialami. Perasaan emosi biasanya dikaitkan sebagai suatu keadaan dari diri 

individu terhadap suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang datang dari luar 

yang menimbulkan konflik pada individu yang bersangkutan. Contohmya, 
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individu akan merasa bahagia apabila sesuatu yang diinginkannya tercapai, begitu 

sebaliknya apabila individu tidak mendapatkan sesuatu yang inginkannya maka 

akan merasa sedih. 

Emosi yang mudah terangsang dan cenderung meledak-ledak, 

mengakibatkan penghayatan terhadap suatu stimulus yang berasal dari suatu 

lingkungan cenderung berlebihan dan reaksi yang ditimbulkan menjadi cenderung 

berlebihan. Menurut Goleman (2000) remaja yang mampu mengatasi masalah-

masalah emosional, maka ia mampu mengarahkan emosinya secara positif, maka 

remaja akan mampu mengendalikan dorongan hati, bertanggung jawab dan 

menaruh perhatian terhadap perannya. 

Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum 

terkendali pada masa remaja tentunya dapat berdampak pada kehidupan pribadi 

maupun sosialnya karena emosi memainkan peranan yang penting dalam 

kehidupan. Salah satu tugas perkembangan remaja menurut Hurlock (1980) 

adalah mencapai kemandirian emosional, dimana remaja harus mampu 

menyalurkan dan mengelola emosinya dengan tepat. 

Ketika remaja masuk dalam lingkungan tertentu, remaja akan dihadapkan 

pada stimulus-stimulus yang berada di lingkungan tersebut dan salah satunya 

adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan di mana 

remaja (siswa) memperoleh pendidikan formal dan latihan dalam rangka 

membantu agar remaja (siswa) mampu mengembangkan potensinya, baik yang 
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menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial (Yusuf, 

2001). 

Perilaku-perilaku yang mencerminkan ketidakstabilan atau ketegangan 

emosi dari perilaku yang tidak menunjukkan regulasi emosional masih terlihat 

pada siswa yang berada di beberapa sekolah yang ada di Riau. Salah satunya 

adalah SMK yang ada di Provinsi Riau. ternyata masih ada siswa di sekolah 

tersebut yang menunjukkan perilaku tidak mampu mengendalikan emosi seperti 

berkelahi, beradu fisik dengan teman-teman di sekolahnya. Merokok di 

lingkungan sekolah ketika jam istirahat atau ketika guru tidak masuk kelas. Siswa 

yang ngelem di kelas atau di belakang sekolah saat tidak ada yang suka 

mengganggu teman ketika sedang mengerjakan tugas, ada yang suka mengejek 

teman dengan menggunakan kata-kata kasar bahkan sampai melakukan 

perkelahian ketika jam istirahat. Menurut Goleman (2000) perilaku-perilaku 

tersebut merupakan suatu bentuk emosi yang bergejolak di bawah ambang 

kesadaran yang dapat berpengaruh besar terhadap bagaimana berinteraksi dengan 

baik. 

Stephen Nowicki, seorang ahli psikologi dari Emory University dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa remaja yang tidak mampu membaca atau 

mengungkapkan emosi dengan baik, mereka cenderung tidak memahami apa yang 

terjadi atau dikatakan “cacat” sosial. Remaja yang menunjukkan “cacat” sosial, 

yaitu remaja karena kecanggungannya membuat mereka merasa diabaikan atau 

ditolak oleh teman-temannya, selain remaja ditolak karena kenakalannya, remaja 

yang dijauhi oleh teman-temannya juga karena mengalami “cacat” dalam 
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berinteraksi secara nonverbal yang dengan tidak sadar menimbulkan rasa tidak 

nyaman pada teman-temannya sendiri (Goleman, 2000). 

Oktaviani (2010) menjelaskan bahwa ada sebagian remaja akhir saat 

mengalami masalah seperti putus cinta, ada remaja yang bisa mengontrol 

emosinya dan ada yang kurang mampu mengontrol emosi. Remaja akhir yang 

mampu mengontrol emosinya, tidak mengalami stres dan mampu menjalani 

kehidupan sosialnya dengan baik. Berbeda dengan remaja akhir yang kurang 

mampu mengontrol emosinya, cenderung melampiaskan emosi dengan meminum 

minuman beralkohol. 

Hurlock (1993) mengatakan bahwa remaja cenderung memiliki emosi 

yang bergejolak. Di usia remaja, kemampuan untuk mengelola emosi belum 

berkembang secara matang. Adanya kemampuan mengelola emosi yang baik 

dapat membantu seseorang dalam mengontrol dirinya untuk tidak terlibat dalam 

perilaku yang negatif terutama ketika sedang mengalami masalah dan tekanan. Ini 

berarti, kemampuan dalam meregulasi emosi mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam mengontrol dirinya sehingga dengan adanya kemampuan 

mengontrol diri yang baik dapat membuat seseorang mengarahkan perilakunya 

dengan baik. 

Data peningkatan kasus remaja dari tahun ketahun diambil dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 angka kasus remaja di indonesia mencapai 

6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan 

pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Artinya dari tahun 2013 – 2014 

mengalami kenaikan sebesar 10,7%, kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus 
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kenakalan remaja diantaranya, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba. Dari 

data tersebut kita dapat mengetahui pertumbuhan jumlah kenakalan remaja yang 

terjadi tiap tahunnya. Dari data yang didapat kita dapat mengetahui pertumbuhan 

jumlah kasus remaja yang terjadi tiap tahunnya, dengan menghitung tren serta 

rata-rata pertumbuhan, dengan itu kita bisa mengantisipasi dan menekan angka 

kasus remaja yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Santrock (2005) menambahkan bahwa remaja adalah masa pergolakan 

yang diisi dengan konflik dan mood yang mudah berganti-ganti serta banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman sebaya. Seperti dorongan seksual, 

pendidikan, hubungan dengan orang tua, pergaulan sosial, emosi, pertumbuhan 

pribadi, kesehatan dan agama. Regulasi emosi dapat terjadi secara otomatis atau 

terkontrol dan disadari atau tidak disadari. Regulasi emosi dapat menyebabkan 

emosi meningkat atau menurun dan dapat melibatkan emosi positif maupun emosi 

negatif. Pengendalian emosi membantu individu menyesuaikan diri dengan situasi 

di lingkungannya. Individu dapat menempatkan emosi dalam situasi yang tepat. 

Remaja dapat membedakan kapan dan bagaimana emosi dikeluarkan. Regulasi 

emosi dapat menyebabkan intensitas emosi melemah atau bahkan hilang sama 

sekali (Gross, 2007).   

Sarwono (2000) mengatakan bahwa seseorang dengan penerimaan diri 

yang baik akan dapat menangkal emosi yang muncul karena dapat menerima diri 

dengan apa adanya. Individu yang menerima diri berarti telah menyadari, 

memahami, dan menerima diri apa adanya dengan disertai keinginan dan 

kemampuan diri untuk senantiasa mengembangkan diri sehingga dapat menjalani 



7 
 

hidup dengan baik, penuh tanggung jawab dan dapat menstabilkan emosi dengan 

baik. 

Sheerer (dalam Cronbach, 1963) penerimaan diri adalah sikap untuk 

menilai diri dan keadaannya secara objektif, menerima segala yang ada pada 

dirinya termasuk kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya. Individu 

yang menerima diri berarti telah menyadari, memahami, dan menerima diri apa 

adanya dengan disertai keinginan dan kemampuan diri untuk senantiasa 

mengembangkan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. Seperti halnya bagi seorang individu yang sedang mengalami 

suatu perpisahan atau kematian orang tersayang, mereka akan mempunyai 

kesadaran baru untuk menerima dan memahami dirinya sebagaimana adanya, 

yang akan mengantarkan dirinya pada pengetahuan dan pemahaman tentang 

dirinya dan emosi pun akan terkendali menuju arah kestabilan, sehingga tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk menstabilkan emosinya kekondisi yang 

normal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud meneliti apakah ada 

hubungan penerimaan diri dengan regulasi emosi pada remaja. Sehingga peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan Penerimaan 

Diri Dengan Regulasi Eemosi Pada Remaja”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan pemasalahan yang diajukan 

adalah “ apakah ada hubungan penerimaan diri dengan regulasi emosi pada 

remaja?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

penerimaan diri dengan regulasi emosi pada remaja. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai regulasi emosi telah banyak diteliti sebelumnya 

seperti penelitian yang dilakukan oleh M. Nisfiannoor dan Yuni Kartika (2004) 

mengenai hubungan antara regulasi emosi dan penerimaan kelompok teman 

sebaya pada remaja. Hasil penelitian tersebut menemukan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi regulasi emosi yaitu hubungan antara orang tua dan anak, 

umur dan jenis kelamin, hubungan interpersonal. 

Selanjutnya sebuah penelitian yang dilakukan Miranti Rasyid (2013) 

mengenai hubungan antara peer attachment dengan regulasi emosi yang menjadi 

siswa di boarding school SMA Negeri 10 Samarinda. Menunjukkan hasil terdapat 

hubungan positif antara peer attachment dan regulasi emosi remaja yang menjadi 

siswa di boarding school. 

Penelitian yang dilakukan Endah Puspita Sari dan Sartini Nuryoto (2002) 

mengenai Penerimaan Diri Pada Lanjut Usia Ditinjau Dari Kematangan Emosi. 

Menunjukkan hasil ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kematangan emosi dan penerimaan diri. Koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,312 

memperlihatkan bahwa kematangan emosi memberikan sumbangan sebesar 

31,20% terhadap penerimaan diri. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak 

pada variabel bebas yaitu penerimaan diri, subjek penelitianya yaitu remaja 

sedangkan regulasi emosi merupakan variabel terikatnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan 

dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya 

pada psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi remaja, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran 

mengenai regulasi emosi sekaligus dijadikan pelajaran untuk dapat 

mengembangkan kemampuan regulasi emosi yang lebih baik lagi dan dapat 

meningkatkan penerimaan diri. 


