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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan salah satu masa dalam tahap perkembangan

manusia  yang merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa

remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa

dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Masa

ini memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode  perkembangan

yang lain. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah individu  mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat, baik fisik, emosional dan sosial

(Santrock, 2003).

Pada masa remaja ada beberapa perubahan yang bersifat universal, yaitu,

perubahan fisik, perubahan terhadap minat dan peran, perubahan pola perilaku,

nilai-nilai dan  sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Berbagai perubahan

yang terjadi pada remaja, mengharuskan remaja untuk  mampu menghadapinya.

Pada saat yang sama masyarakat juga menuntut remaja  untuk bertindak sesuai

dengan harapan sosial. Seperti yang tercermin dalam tugas perkembangannya.

Remaja juga dihadapkan pada aturan main dalam kelompok sebaya, dimana

norma dan nilai yang dihadapi biasanya berbeda  dengan apa yang diperolehnya

dalam keluarga. Kondisi seperti ini tidak jarang  menimbulkan kebingungan dan

tekanan pada diri remaja (Hurlock, 1997).

Sebagai makhluk sosial, remaja sangat membutuhkan kehadiran orang lain

dalam menjalani kehidupannya. Kehadiran orang lain ini mempunyai peran
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penting untuk saling memberi bantuan, dukungan atau dorongan. Dukungan dan

bantuan yang diberi oleh orang lain ini dikenal dengan istilah dukungan sosial

(Sarafino, 2012).

Sarafino (2012) menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada

memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya atau menghargainya.

Rook mendefinisikan dukungan sosial sebagai salah satu fungsi pertalian sosial

yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal

yang akan melindungi individu dari konsekuensi stres. Dukungan sosial yang

diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, timbul rasa

percaya diri dan kompeten. Tersedianya dukungan sosial akan membuat individu

merasa dicintai, dihargai dan menjadi bagian dari kelompok (dalam Smet, 1994).

Berbagai bentuk masalah selalu menyertai kehidupan remaja. Baik itu

masalah sosialnya, sekolah, kebutuhan bermain dan juga permasalahan didalam

keluarganya sendiri. Dengan begitu banyaknya masalah tersebut membuat remaja

sering marasa bingung dan menjadi stres di kehidupannya. Kondisi inilah yang

membuat remaja tersebut sebenarnya sangat membutuhkan dukungan sosial dari

kelompok teman sebayanya. Santrock (2002) mendefinisikan kelompok teman

sebaya sebagai suatu kelompok sebaya dimana anak-anak yang tingkat usia dan

kematangannya kurang lebih sama. Menurut Santosa (2004) kelompok teman

sebaya merupakan suatu kelompok yang individunya merasakan adanya kesamaan

satu dengan yang lainnya seperti dibidang usia, kebutuhan dan tujuan, agama,

pendidikan daan biasanya memiliki jenis kelamin yang sama yang dapat

memperkuat kelompok itu.
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Menurut Mappiare (1982) teman sebaya merupakan lingkungan sosial

tempat remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota

keluarganya, dan lingkunga teman sebaya merupakan suatu kelompok yang baru,

yang memiliki ciri, norma, kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada

dalam lingkungan keluarga remaja.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memandang bahwa dukungan sosial

teman sebaya adalah sebagai salah satu bentuk bantuan dalam membimbing dan

membantu remaja menghadapi permasalahan yang ada. Seperti yang terjadi di

SMPN 11, dimana merupakan lokasi penelitian ini dilakukan. Peneliti melihat

fenomena yang terjadi pada kehidupan remaja saat ini begitu kompleks. Remaja

saat ini rentan terhadap tuntutan tren masa kini. Maksudnya adalah kehidupan

sosial remaja saat ini sudah begitu luas. Bukan hanya sosial dalam kehidupan

nyata seperti bersama teman sekolah, teman bermain atau keluarga tapi juga sosial

di dunia maya (media sosial/internet) (Pribadi A., dkk, 2011).

Apa yang dihadapi remaja saat ini adalah tuntutan gaya bergaul yang

sering ditampilkan di berbagai media dan juga lingkungan nyata. Seperti misalnya

remaja saat ini harus memiliki pacar (kekasih), jika tidak maka remaja tersebut

sangat rendah dan diremehkan oleh lingkungan atau remaja yang harus tampil

dengan tren fashion terkini jika tidak ingin dikatakan tidak gaul. Selanjutnya

kondisi ini menyebabkan remaja yang tidak mampu mengikuti tuntutan tren

tersebut membuat remaja ini merasa minder, galau, murung, menyendiri, dan

jsampai pada stres sosial yang berujung pada tindakan-tindakan yang negatif.

Beberapa contoh tindakan negatif tersebut seperti, kenakalan remaja di sekolah,
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menonton vidio porno, menghabiskan waktu di warung internet untuk bermain

game online, merokok dan meminum minuman beralkohol, mencuri serta sampai

pada melakukan tindakan seksual yang berujung pada tindakan aborsi. Semua itu

dianggap sebagai pelarian dari permasalahan yang dihadapi (BKKBN/2014).

Remaja melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, meskipun remaja

masih bergantung pada orang tuanya, namun intensitas ketergantungan tersebut

telah berkurang dan remaja mulai mendekatkan diri pada teman-teman yang

memiliki rentang usia yang sebaya dengan dirinya. Remaja mulai belajar

mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara yang lebih matang dan berusaha

memperoleh kebebasan emosional dengan cara menggabungkan diri dengan

teman sebayanya (Desmita, 2005). Hal senada dikemukakan oleh Mappiare

(dalam Manan, 1993) yang mengatakan bahwa, selain dengan orang tua, remaja

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya melalui teman sebayanya.

Benimof (dalam Al-Mighwar, 2006) menegaskan bahwa kelompok teman

sebaya merupakan dunia nyata remaja yang menyiapkan tempat remaja menguji

dirinya sendiri dan orang lain. Keberadaan teman sebaya dalam kehidupan remaja

merupakan keharusan, untuk itu seorang remaja harus mendapatkan penerimaan

yang baik untuk memperoleh dukungan dari kelompok teman sebayanya. Melalui

berkumpul dengan teman sebaya yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal

tertentu, remaja dapat mengubah kebiasan-kebiasan hidupnya dan dapat mencoba

berbagai hal yang baru serta saling mendukung satu sama lain (Cairns &

Neckerman, 1988). Hal senada dikemukakan oleh Tarakanita (2001) yang

mengatakan bahwa, teman sebaya selain merupakan sumber referensi bagi remaja
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mengenai berbagai macam hal, juga dapat memberikan kesempatan bagi remaja

untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang baru melalui pemberian

dorongan (dukungan sosial).

Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, remaja cenderung kurang

mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Terkadang juga remaja acuh tidak

acuh terhadap permasalahan dan tidak tahu masalah mana yang harus

diperioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu (Desmita, 2005).

Perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan remaja biasanya didorong oleh

keinginan untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu tanpa

mendefinisikan secara cermat akibatnya. Untuk itu, dalam menghadapi

masalahnya remaja akan menggunakan mekanisme coping yang menunjukan pada

suatu proses dimana individu mencoba untuk mengelolah jarak yang ada antara

tuntunan-tuntunan (baik tuntunan yang berasal dari individu maupun tuntutan

yang berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan

dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan (Chohen, dkk., Smet, 1994).

Adanya berbagai tekanan pada masa remaja ini menuntut mereka untuk dapat

menyusun suatu strategi penyelesaian masalah. Setiap remaja mempunyai strategi

penyelesaian yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari strategi pemecahan

masalah yang diambil. Menurut Lazarus & Folkman (1984) salah satu strategi

penyelesaian masalah adalah  penyelesaian masalah berfokus langsung pada

masalah yang dikenal dengan istilah problem focus coping.

Problem focus coping merupakan suatu usaha untuk mengatasi situasi

permasalahan dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang dihadapinya
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dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya tekanan (Lazarus &Folkman,1984).

Artinya remaja diharapkan mampu untuk mengenali langsung pokok

permasalahan sehingga memudahkan remaja untuk mencari solusi yang

dimungkinkan untuk diambil, berhasilnya remaja dalam mengatasi masalah akan

menghindarkan tekanan yang mereka hadapi dari permasalahan tersebut.

Kurang maksimalnya remaja dalam menyelesaikan permasalahan, baik

masalah yang berhubungan dengan kegiatan disekolah maupun masalah pribadi

yang mereka hadapi, karena mereka lebih sering menunda-nunda untuk

menyelesaikan masalahnya, kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan

masalahnya karena mereka menganggap bahwa yang terpenting adalah masalah

tersebut dapat segera terselesaikan, bahkan membiarkan masalah tersebut sampai

akhirnya masalah tersebut dapat mereka lupakan. Penggunaan problem focused

coping pertama kali yang mereka lakukan ketika ada masalah adalah berusaha

untuk menghibur diri sendiri. Untuk itulah mereka membutuhkan dukungan yang

kuat dari interaksi sosial mereka. Dukungan yang dimaksud seperti dukungan dari

kerabat terdekat, teman sebaya, orang tua dan juga masyarakat di lingkungan

masayarakat dan sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas ini, maka peneliti memandang bahwa

pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman sebaya

yang akan sangat membantu remaja dalam menghadapi masalahnya. Dukungan

sosial teman sebaya merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi

bagaimana problem focus coping pada remaja, sehingga dalam menghadapi

masalahnya remaja tidak merasa sendiri dan tidak cepat putus asa, menemukan
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cara mengatasi masalahnya karena ada orang-orang yang disekelilingnya yang

membantu dan memberikan inspirasi (Santrock, 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan agar memperoleh

jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara objektif maka perlu dilakukan

pengkajian melalui penelitian ilmiah secara seksama. Oleh sebab itu, dalam

penelitian ini mengajukan rumusan masalah “Apakah ada hubungan dukungan

sosial teman sebaya dengan problem focus coping pada remaja di SMPN 11

Pekanbaru”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan problem focus

coping pada remaja SMPN 11 Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Problem Focus Coping telah banyak dilakukan oleh

peneliti baik dari dalam negeri maupun dari luar. Berikut ini adalah beberapa

penelitian tentang Dukungan Sosial Teman Sebaya :

1. Peran Kecendrungan Kepribadian Neurocitism Dan Problem Focused Coping

Dalam Menjelaskan Stres Akademik Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (Qurrota A’yuni, 2013).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk hasil problem focus coping,

sebanyak 87,74% mahasiswa memeiliki problem focus coping tingkat sedang,

1,47% memiliki problem focus coping tingkat rendah dan 10,79% memiliki

problem focus coping tingkat tinggi.
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2. Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Reguler Dengan Problem Focused

Coping Pada Siswa SMU Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

(Jayanti, 2007). Hasil penelitian ini adalah adanya hubungan positif yang

signifikan antara dukungan sosial dengan problem focused coping pada siswa

SMU Negeri 1 Kotagajah yang mengambil program Sekolah Bertaraf

Internasional (SBI).

3. Problem Focused Coping Dan Perilaku Agresif Remaja Ditinjau Dari Jenis

Kelamin (Lestari, 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan

yang sangat signifikan antara problem focused coping dan perilaku agresif

remaja ditinjau dari jenis kelamin. Hal ini berarti bahwa problem focused

coping pada remaja perempuan lebih efektif bila dibandingkan dengan remaja

laki-laki dan perilaku agresif remaja laki-laki lebih tinggi bila dibandingkan

dengan remaja perempuan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah

dengan mengambil dukungan sosial sebagai variabel bebas. Hal ini dilakukan

karena belum banyak penelitian yang menghubungkan dukungan sosial teman

sebaya dengan Problem focused coping oleh karena itu penulis ingin mengetahui

lebih lanjut hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Problem

Focused Coping .

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat

teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis
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Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk  memberikan informasi

tentang dinamika hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan problem focus

coping pada remaja, khususnya sebagai masukan dalam pengembangan ilmu

Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Remaja

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan

informasi dan pengetahuan pada remaja untuk dapat lebih mengenali pokok

permasalahan yang dihadapi sehingga memudahkan remaja dalam menenemukan

cara-cara untuk menghadapi permasalahannya.

Kehadiran dukungan sosial teman sebaya bagi remaja diharapkan mampu

membantu remaja dalam mengenali pokok-pokok permasalahan dan mencari

solusi atas permasalahan tersebut. kehadiran teman sebaya merupakan sesuatu

yang berarti bagi remaja, karena teman sebaya merupakan orang yang dianggap

dapat mengerti dan memahami diri individu selain orangtua.

b. Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan orang yang paling dekat dengan remaja oleh

karena itu, teman sebaya diharapkan dapat memberikan motivasi maupun

dukungan yang positif pada teman sebayanya yang sedang mengalami masalah

dengan keluarga, sosial, dan juga pada masalah pribadi yang dialami pada remaja.

Sehingga remaja tidak merasa sendiri dalam mengalami berbagai masalah dan

remaja tidak lari dari hal-hal yang berbau negatif.

c. Orang tua
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Peran orang tua sangat besar dalam keberhasilan remaja untuk melewati

tahap-tahap perkembangannya, orang tua juga diharapkan untuk dapat menjadi

teman apabila remaja menghadapi suatu permasalah sehingga remaja tetap dalam

perkembangan yang positif dan menghindarkan remaja untuk terjerumus pada hal-

hal yang negatif dari dampak ketidak berhasilan remaja dalam menyelesaikan

masalahnya.


