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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan seorang manusia berjalan

secara bertahap yaitu adanya suatu proses kelahiran, masa anak-anak, remaja,

dewasa, dan lanjut usia. Setiap periode kehidupan yang dilalui oleh manusia

memiliki ciri-ciri yang khas yang membedakan antara periode yang satu dengan

yang lainnya.

Masa remaja dikenal sebagai salah satu periode dalam rentang kehidupan

manusia yang memiliki beberapa keunikan tersendiri. Keunikan tersebut

bersumber dari kedudukan masa remaja sebagai periode transisi antara masa

kanak-kanak dan masa dewasa. Masa ini individu mengalami berbagai perubahan,

baik fisik maupun psikis.

Selain perubahan yang terjadi dalam diri remaja, terdapat pula perubahan

yang terjadi dalam lingkungannya, seperti sikap orangtua atau anggota keluarga

lain, guru, teman sebaya, maupun masyarakat pada umumnya. Adanya perubahan,

baik di dalam maupun di luar dirinya membuat kebutuhan remaja semakin

meningkat terutama kebutuhan sosial sehingga untuk memenuhi kebutuhan

tersebut remaja memperluas lingkungan sosialnya untuk memenuhi keluarga,

seperti lingkungan teman sebaya dan lingkungan masyarakat lainnya. Hal ini

sesuai dengan pendapat Al-Mighwar (2006) bahwa sikap sosial yang berkembang

lebih menonjol pada remaja awal adalah berkaitan dengan teman sebaya. Setelah

mengenal kepentingan dan kebutuhan yang sama maka sikap positif remaja awal
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terhadap teman sebaya berkembang dengan pesat. Usia remaja awal, simpati dan

empati sudah mulai berkembang. Remaja berusaha bersikap sesuai dengan norma-

norma kelompoknya.

Remaja sebagai harapan bangsa sangat diharapkan dapat mencapai

perkembangan sosial yang matang. Proses sosialisasi turut mempengaruhi

perkembangan sosial remaja di masa mendatang (Ali, 2010). Faturochman (2006)

menyatakan melalui sosialisasi juga dapat menumbuhkan sifat menolong pada

seseorang.

Perilaku prososial merupakan salah satu perilaku yang memudahkan

remaja diterima dalam proses sosialisasi. Perilaku prososial menurut Baron dan

Byrne (2005) adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain

tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan

tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang

menolong. Sears (1999) menyatakan dalam masa perkembangannya, individu

mempelajari perilaku menolong atau prososial melalui norma yang diajarkan di

lingkungannya, terutama dari lingkungan keluarga.

Menurut Eistenberg dan Fabes (dalam berk, 2000), perilaku prososial

dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas sosial dan hubungan antar individu.

Perilaku prososial juga memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi si pelaku,

yaitu menimbulkan perasaan positif seperti berharga karena dirinya berguna bagi

orang lain, perasaan kompeten serta dapat terhindar dari perasaan bersalah,

apabila tidak menolong ( Baum, Fisher dan Singer, 1985).
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Menurut Havinghurst (dalam Nasution dan Ervika, 2007) ada beberapa

tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh remaja, salah satunya yaitu

melepaskan ketergantungan emosi dari orangtua dan orang dewasa dan mampu

membina hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun

wanita. Menurut Santrock (dalam Nasution dan Ervika, 2007) juga

mengungkapkan bahwa kebutuhan untuk mempunyai teman semakin terasa ketika

seseorang mulai menginjak masa remaja.

Hetherington dan Parke (1999) mengatakan bahwa sebagaimana perilaku

sosial pada umumnya, perkembangan perilaku prososial dipengaruhi oleh banyak

faktor salah satunya adalah faktor keluarga. Staub (1976) mengatakan bahwa

hubungan afeksi antara anak dengan orangtua merupakan dasar bagi

perkembangan kecenderungan perilaku prososial. Pendapat tersebut didukung

oleh hasil penelitian yang dilakukan (Hoffman; Sears, et al., dalam Staub, 1979),

yang menunjukkan bahwa kasih sayang orang tau merupakan faktor yang penting

bagi perkembangan ketentuan nilai-nilai moral, orientasi prososial dan

kecenderungan untuk berperilaku prososial. Hubungan afeksi antara anak dengan

orangtua sering disebut dengan Kelekatan (Attachment).

Kelekatan adalah ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak

melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam

kehidupannya, biasanya orangtua. Hubungan kelekatan akan bertahan cukup lama

dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada

orangtua atau figur lain pengganti orangtua (dalam Ervika, 2005).
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Penelitian Ainsworth (dalam Liliana, 2009) tentang strange situation,

membagi kualitas kelekatan menjadi empat, yaitu Insecure Attached Avoidant

Attachment, Securely Attachment Infant, Insecurely Attachment Resinstant Infant

dan Disorganized Attachment.

Anak yang mendapat kelekatan yang cukup, akan merasa aman (secure)

dan lebih positif terhadap kelompoknya menunjukan interes yang lebih besar di

dalam mengajak bermain. Anak-anak ini juga bersifat sosial tidak hanya dengan

kelompoknya, tetapi juga dengan kelompok usia lain/intergenerasi. Walaupun

secara sosialisasi, kelompok pengaruh kelekatan ini tidak terlalu jelas secara

ilmiah, tetapi anak yang mengalami kelekatan yang aman (secure attachment)

lebih mampu berinteraksi dengan kelompoknya dan secara kepribadian, akan

lebih berkembang baik dalam hal-hal yang berpengaruh positif, kemandirian,

empati dan kemampuan-kemampuan dalam situasi social. Hubungan kelekatan ini

merupakan dasar penting bagi tingkah laku selanjutnya (Matas dalam

Hethelington dan Parke, 1999).

Sebaliknya anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan kelekatan yang

tidak aman, akan cenderung pasif, membutuhkan waktu yang lebih lama di dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau kelompoknya, dan kurang nyaman

di dalam interaksi sosialnya (Matas dalam Hethelington dan Parke, 1999).

Meneliti mengenai remaja merupakan hal yang menyenangkan dan

penelitian mengenai remaja semakin banyak dilakukan. Kehidupan remaja

memang menarik karena dalam masa remaja, antara lain terjadinya perubahan

fisik, proses pencarian data diri, persahabatan di dalam Peer Group, interaksi
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dengan keluarga dan sebagainya. Pandangan orang dewasa, remaja sering kali

menjadi sasaran dari rasa cemas dan frustasi, bahkan hingga saat ini masa remaja

sering dipandang sebagai masa yang menegangkan dan menyulitkan (Hurlock,

1991).

Masa remaja merupakan periode dari perubahan yang dramatis terhadap

perubahan relasi kelekatan. Masa remaja merupakan masa yang menentukan bagi

proses perkembangan dimana interaksi dengan orangtua sudah terbentuk di

pikiran dan tingkah laku sejak masih anak-anak, dimana untuk mempersiapkan

mereka berinteraksi dengan orang lain di luar keluarganya. Lebih lanjut

dikemukakan bahwa para remaja yang memiliki keluarga yang berfungsi dengan

baik tetap menggunakan orangtuanya sebagai dasar yang aman dimana mereka

dapat meneruskan penguasaan mereka di bidang pendidikan, pekerjaan dan sosial

serta kesempatan-kesempatan lainnya (Hurlock, 1991)

Kebutuhan akan kelekatan pada orangtua menjadi hal yang penting dalam

kehidupan seorang individu, demikin juga pada remaja. kelekatan pada orangtua

merupakan suatu langkah awal dalam proses perkembangan dan sosialisasi. Hal

ini berarti bahwa kelekatan anak pada orangtua selanjutnya akan dialihkan pada

lingkungan sosialnya, karena merupakan tempat pertama bagi anak belajar

bersosialisasi. Sekarang remaja sudah semakin tumbuh dewasa, maka akan

memerlukan orang lain bukan hanya keluarganya sendiri. Ini semua terjadi karena

ingin menunjukan eksistensi di masyarakat.
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Berdasarkan penelitian Eberly dan Montemayor (1999), secara umum

remaja kurang memiliki perilaku menolong dan kasih sayang pada masa remaja

awal dan tengah terhadap kedua orangtua.

Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian di SMP Negeri 4 Siak Hulu

berlokasi di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam rangka

mewujudkan visi sekolah sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri yang

bermutu dalam proses belajar yang aktif dalam kegiatan keagamaan, terampil

dalam berkreasi dan bertindak, serta mampu bersaing memasuki SMA Favorit.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah menentukan langkah-langkah strategis

yang dinyatakan dalam misi sekolah yaitu melaksanakan proses belajar aktif,

efisien, meningkatkan disiplin sekolah, meningkatkan aktifitas keagamaan di

lingkungan sekolah, meningkatkan jumlah lulusan yang efektif dan efisien,

menciptakan suasana sekolah yang kondusif, serta meningkatkan minat baca

siswa.

Lokasi SMP Negeri 4 Siak Hulu terletak sangat strategis yaitu jauh dari

perkotaan dan sangat efektif untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif

bagi kegiatan belajar mengajar siswa. Akan tetapi dari hasil observasi yang

peneliti lakukan sebagian masyarakat dan sekitarnya menganggap SMPN 4 Siak

Hulu sebagai mayoritas siswa-siswinya kurang disiplin dan kurang peduli

terhadap lingkungan sosialnya dan oranglain. Masyarakat dan mantan alumni

sekolah menyatakan bahwa para siswa kerap kali berkata kasar, kurang

menghargai orang lain, menghina orang lain, kurang peduli terhadap lingkungan

sekitar serta kurang memperhatikan norma yang ada di masyarakat serta sering
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kebut-kebutan dijalan yang mengganggu pengguna jalan lain. Kemudian juga dari

hasil pengamatan yang peneliti lakukan terlihat ketika ada kegiatan menyumbang

hanya sebagian remaja saja yang memberikan sumbangan, ketika guru memasuki

kelas dengan membawa buku latihan siswa yang sangat banyak, jarang ada siswa

yang menawarkan untuk membawakan buku-buku tersebut. Ketika jam pulang

sekolah beberapa siswa yang pulang menggunakan kendaraan sepeda motor

sangat jarang mengajak teman-teman yang berjalan kaki untuk pulang bersama

atau memberikan tumpangan.

Sebagai sekolah yang masih peningkatan kualitas, sekolah memiliki

tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh siswa sekolah tersebut untuk dapat

mewujudkan visi dan misi sekolah. Berbagai kondisi tersebut membuat siswa

rentan mengalami permasalahan-permasalahn psikologi dan perilaku apabila

siswa tidak dapat beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan sosial yang ada.

Susanto (2006) menyatakan pada masa sekarang timbul kekhawatiran

merosotnya nilai-nilai kebajikan. Banyak orang cenderung egois dan berbuat

untuk mendapatkan suatu imbalan (materi). Sikap ini menimbulkan

ketidakpedulian terhadap lingkungan sosialnya. Dampaknya bagi remaja akhir-

akhir ini, remaja menampakkan sikap materialistik, acuh pada lingkungan sekitar

dan cenderung mengabaikan norma-norma yang tertanam sejak dulu. Remaja

merupakan golongan masyarakat yang mudah kena pengaruh dari luar. Hal ini

tampak pada kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri dari pada

orang lain. Jadi tidaklah mengherankan apabila dikota-kota besar tersebut nilai-

nilai pengabdian, kesetiakawanan dan tolong menolong mengalami penurunan
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sehingga yang nampak adalah perwujudan kepentingan diri sendiri dan rasa

individualis. Hal ini memungkinkan orang tidak lagi memperdulikan orang lain

sehingga enggan untuk melakukan tindakan Prososial.

Siswa SMP berada pada rentang usia remaja awal yaitu berkisar usia 12-

15 tahun, dimana emosi remaja mudah berubah-ubah dan tak terduga. Masa

remaja awal merupakan masa dimana terdapat ketegangan emosi yang tinggi

akibat perubahan fisik dan bekerjanya kelenjar-kelenjar tubuh. Bertambahnya

ketegangan emosional itu disebabkan karena remaja harus membuat penyesuaian-

penyesuaian terhadap harapan-harapan masyarakat yang baru dan berlainan dari

dirinya (Mansur, 2009).

Kondisi remaja yang sedang mencari identitas diri dipengaruhi oleh

lingkungan sosial dimana remaja tumbuh dan berkembang. Lingkungan sosial

dapat membantu remaja dalam memahami berbagai nilai mengenai dirinya sendiri

dan orang lain yang berpengaruh pada keputusan remaja terkait penerimaan nilai-

nilai yang ada di lingkungan maupun menolaknya. (Soetjiningsih, 2007).

Setiap tingkah laku selalu berkaitan dengan tujuan yang hendak

dicapainya. Oleh sebab itu, antara motif, kebutuhan dan tingkah laku

berhubunbgan erat satu sama lainnya. Jika kebutuhan-kebutuhan itu tidak

terpenuhi, akan timbul kesulitan-kesulitan yang menyebabkan munculnya rasa

kecewa, frustasi, marah, menyerang orang lain, narkotika, dan tingkah laku

negatif lainnya yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain (Ali, 2010).

Dasarnya setiap remaja menghendaki semua kebutuhannya dapat terpenuhi

secara wajar. Terpenuhi kebutuhan-kebutuhan remaja secara memadai akan
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menimbulkan keseimbangan pribadi. Remaja yang kebutuhannya terpenuhi secara

memadai akan memperoleh suatu kepuasan hidup. Selanjutnya remaja akan

harmonis dan produktif manakala kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi secara

memadai (Ali, 2010).

Berkaitan dengan kualitas kelekatan remaja dengan orangtua dapat

mempengaruhi perilaku prososialnya. Menurut Richters dan Waters (1991)

menyebutkan bahwa kelekatan antara remaja dengan orangtua memegang

peranan penting dalam perkembangan sosial remaja, salah satunya adalah perilaku

prososial.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan akan dituangkan

dalam bentuk skripsi dengan judul “ Hubungan Kualitas Kelekatan Dengan

Perilaku Prososial Pada Remaja di SMP Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten

Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Terdapat Hubungan

Kualitas Kelekatan Dengan Perilaku Prososial Pada Remaja di SMP Negeri 4

Siak Hulu Kabupaten Kampar?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Hubungan Kualitas Kelekatan Dengan

Perilaku Prososial Pada Remaja di SMP Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar.



10

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu

yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan variabel penelitian atau metode

analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai kualitas

kelekatan dan perilaku prososial pada remaja. Penelitian terkait dan hampir sama

dengan penelitian yang telah di teliti oleh Siti Marliah Tambunan dan

Retnaningsih dalam jurnal yang berjudul Peranan Kualitas Kelekatan

(Attachment), Usia dan Jender pada Perilaku Prososial. penelitian ini

menyimpulkan bahwa ada peranan yang signifikan dari kualitas kelekatan, usia

dan jender pada perilaku prososial, serta ada perbedaan perilaku prososial pada

masing-masing kelompok berdasarkan kualitas kelekatan, usia dan jender.

Secara umum penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah dalam hal variabel kualitas

kelekatan dan perilaku prososial. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya,

terutama dalam masalah tempat penelitian, jumlah variabel yang digunakan, serta

usia subjek penelitian.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu

secara teoritis maupun praktis, yaitu :
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1. Manfaat teoritis.

Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Psikologi remaja

khususnya mengenai Hubungan Kualitas Kelekatan Dengan Perilaku Prososial

Pada Siswa SMP Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Praktis.

Sebagai informasi tambahan bagi orangtua dan remaja mengenai Hubungan

Kualitas Kelekatan Dengan Perilaku Prososial Pada remaja.


