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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problem Focused Coping

1. Pengertian Coping

Coping adalah suatu usaha yang beriorentasi pada tindakan intrapsikis,

untuk mengendalikan seperti halnya untuk menguasai, menerima, mengurangi

serta memperkecil tuntutan-tuntutan internal maupun dari lingkungan konflik

antara keduanya apabila konflik tersebut melampaui kemampuan seseorang

(Lazarus dan Launier, dalam Garmery dan Rutter, 1983).

Lazarus (1976) mengatakan bahwa coping merupakan suatu cara yang

dilakukan untuk mengatasi situasi dan problem yang dianggap sebagai tantangan,

ketidakadilan atau merugikan maupun sebagai ancaman. Sarafino (1990)

menjelaskan arti coping sebagai suatu proses yang dilakukan individu maupun

lingkungan dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam menghadapi

situasi stres.

Lazarus dan Folkman (1984) mendefinisikan perilaku coping stres sebagai

suatu usaha untuk mengubah kondisi atau tingkah laku secara konstan sebagai

usaha untuk mengendalikan tuntutan-tuntutan baik eksternal maupun internal,

khususnya yang diperkirakan akan menyita dan melampaui kemampuan

seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa coping adalah suatu cara atau peroses individu

untuk mengatasi masalah yang timbul disekitar lingkungan dimana individu

berada, karena banyaknya tuntutan dan tantangan yang harus dihadapi dengan
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jalan menyesuaikan diri terhadap keadaan sekitar sesuai kemampuan yang

dimiliki tanpa merasa tertekan dan terancam.

2. Pengertian Problem Focused Coping

Problem focused coping (coping yang berfokus pada masalah) merupakan

suatu fungsi bentuk coping yang digunakan individu untuk memecahkan masalah

dengan menggunakan cara-cara atau keterampilan baru. Problem focused coping

berorientasi untuk mencari pokok permasalahan dan berusaha untuk

memecahkannya. Individu akan cenderung menggunakan cara ini bila dirinya

yakin akan dapat menghadapi dan mengurangi situasi atau kondisi yang penuh

tekanan (Folkman, 1984).

Lazarus dan Folkman (1984) mengatakan problem focused coping

merupakan usaha untuk melakukan sesuatu yang konstruktif untuk menghadapi

kondisi yang merugikan, mengancam ataupun menantang.

Pada saat menghadapi masalah, individu akan selalu bereaksi baik dengan

cara menghadapi langsung masalah tersebut ataupun menghindari. Perilaku

coping yang berfokus pada pemecahan masalah merupakan salah satu cara yang

berfungsi untuk mengurangi tekanan dengan menghadapi masalah serta berusaha

untuk memecahkannya (Folkman, 1984). Cara ini merupakan bentuk coping

yang lebih baik dalam mengatasi masalah, seperti yang dikemukakan oleh

Garmezy dan Rutter (1983) bahwa berusaha memecahkan masalah serta

mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dalam menghadapi masalah

adalah lebih baik daripada menghindari masalah.



13

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan problem focused coping

adalah usaha yang dilakukan individu memecahkan masalah serta

mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dalam menghadapi masalah

secara positif melalui usaha-usaha yang konstruktif.

3. Aspek Problem Focused Coping

Aspek-aspek problem focused coping. Menurut Aldwin dan Revenson

(1987) terdiri dari tiga hal yaitu :

a. Kehati-hatian, yaitu usaha untuk menunda tindakan sebelum yakin benar

bahwa tindakan yang akan dilakukan tidak akan memperburuk suasana atau

keadaan.

b. Tindakan Instrumental, yaitu usaha yang secara langsung dilaksanakan untuk

memecahkan masalah.

c. Negosiasi, yaitu usaha yang mengarahkan orang lain kepada situasi

permasalahan, seperti usaha untuk mengubah pemikiran seseorang,

melakukan perundingan, atau kompromi untuk mendapatkan sesuatu yang

positif untuk situasi tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Carver, dkk (1989), yang

merumuskan aspek problem focus coping sebagai berikut:

a. Active coping atau coping aktif adalah suatu proses pengambilan langkah

aktif untuk mencoba memindahkan atau menghilangkan sumber-sumber

stress atau mengurangi akibatnya. Dengan kata lain adalah bertambahnya

usaha untuk melakukan coping antara lain dengan bertindak langsung.
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b. Suppression of competing stress activitie atau penekanan pada suatu aktifitas

yang utama, yaitu usaha individu untuk membatasi ruang gerak atau aktifitas

dirinya yang tidak berhubungan dengan masalah untuk berkonsentrasi penuh

pada tantangan maupun ancaman yang sedang dialaminya.

c. Planning atau perencanaan. Individu berusaha berpikir untuk membuat

rencana tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah serta

bagaimana untuk mengatasi sumber masalah.

d. Restraint atau penguasaan diri adalah latihan mengontrol atau mengendalikan

tindakan langsung sampai kesempatan yang tepat untuk bertindak.

e. Positive reframing atau pembentukan daya pikir yang positif. Individu

menghadapi masalah dengan berusaha mencari hikmah dan mencoba

mengambil pengalaman dari sisi positifnya dengan mengarahkan individu

untuk tetap aktif.

Beberapa aspek yang dikemukakan oleh Aldwin dan Revenson,

mempunyai beberapa kesamaan dengan aspek problem focused coping

sebelumnya. Restraini mempunyai kesamaan dengan konfrontif coping,

perencanaan problem solving, negosiasi dan kehati-hatian, kemudian tindakan

instrumental mempunyai kesamaan arti dengan active coping. Sehingga aspek

restraint, tindakan instrumental dan perencanaan problem solving tidak

digunakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek problem

focused coping adalah kehati-hatian, tindakan instrumental, negosiasi, active
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coping, suppression of competing stress activitie, planning, restraint, positive

reframing, konfrontif coping dan perencanaan problem solving.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Problem Focused Coping

Problem focused coping dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya

adalah :

a. Usia adalah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya coping. Davidoff

(1991) menyatakan bahwa setiap perkembangan usia dapat mempengaruhi

berfikir dan beradaptasi yang berbeda dengan tingkah usia diatas dan

dibawah, sehingga dapat dipastikan cara mengatur masalah setiap individu

akan berbeda untuk setiap tingkat usia. Sarafino (1990) menjelaskan bahwa

perilaku coping yang lebih dilakukan oleh orang dewasa adalah yang

berpusat pada pemecahan masalah (problem focused coping), sedangkan

pada anak-anak lebih sering menggunakan perilaku coping yang berpusat

pada emosi (emotion focused coping).

b. Pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada pemilihan

coping. Individu yang berpendidikan tinggi akan memilih kemampuan

berfikir secara kompleks sehingga penilaiannya terhadap suatu masalah yang

dihadapi akan lebih realistis dan perilaku copingnya akan cenderung lebih

efektif (Billings dan Moos, 1984).
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c. Dukungan sosial adalah dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar

individu seperti orangtua, saudara, teman dekat, rekan sekerja, atasan atau

masyarakat. Dukungan dapat membantu memberikan coping yang tepat

karena individu memperoleh informasi dan saran-saran untuk menyelesaikan

masalahnya (Atkinson, 1991).

d. Jenis kelamin perilaku coping wanita biasanya lebih ditekankan pada usaha

untuk mencari dukungan sosial dan lebih menekankan pada religiusitas

sedangkan pria lebih menekankan pada tindakan langsung ke pokok

permasalahan (Garmezy dan Rutter, 1993).

e. Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah terjadi dan dialami oleh

individu sebelumnya. Penggunaan suatu strategi coping oleh individu

kecendrungannya dipengaruhi oleh proses belajar masa sebelumnya (Lazarus

dan Darwin, 1990).

f. Penilaian kognitif adalah suatu proses untuk menentukan cara atau tindakan

apa yang baik dilakukan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan

keberadaan kita. Salah satu diantaranya religi yang dimiliki oleh stiap

individu.

g. Status sosial ekonomi yang rendah akan mempunyai tingkat stress yang

tinggi terutama masalah ekonomi yang mengakibatkan seringnya mendapat

akibat yang negatif (Billing dan Moos, 1984).
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h. Religiusitas menurut Hayslip dan Panek (1989) coping dibutuhkan untuk

menyesuaikan diri, karena coping mengacu pada usaha individu untuk

mengelola situasi yang penuh masalah maupun tuntutan-tuntutan secara

emosional.

i. Karakteristik kepribadian adalah suatu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

menandai suatu tipe kepribadian. Parkes (dalam Nuryati, 2000) mengatakan

bahwa suatu model karakteristik yang berbeda akan mempunyai perilaku

coping yang berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan bahwa faktor internal seperti

usia, jenis kelamin, karakteristik kepribadian dan faktor eksternal seperti status

sosial ekonomi, pendidikan, dan dukungan sosial akan mempengaruhi perilaku

problem focused coping seseorang.

B. Dukungan Sosial

1. Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah pertukaran interpersonal dimana salah seorang

memberikan bantuan atau pertolongan kepada yang lain. Dukungan sosial dapat

diberikan dalam beberapa cara yaitu emosional, instrumental, informasi, dan

penilaian individu (Weis dalam Taylor, 2003).

Disisi lain Sarason (dalam Baron & Byrne, 2005), mendefenisiskan

dukungan sosial sebagai kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan

oleh orang lain. Dukungan sosial penting dalam mengatur berfungsinya diri secara

optimal setiap hari dan juga sebagai pelindung untuk mengurangi kecenderungan
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hasil negatif ketika individu mengalami tekanan hidup (Cobb, 1976; Cohen &

Wills, 1985 dalam Flaspohler dkk., 2009).

Gottlieb (dalam Armstrong dkk., 2005) mendefinisikan dukungan sosial

sebagai “informasi atau nasihat verbal dan non-verbal, bantuan nyata atau aksi

yang diajukan oleh “teman sosial” atau disimpulkan melalui kehadiran mereka

dan memiliki manfaat emosional atau efek perilaku pada penerima.

Malecki, Demaray, dan Elliott (2002) menggambarkan dukungan sosial

sebagai “dukungan umum atau perilaku dukungan spesifik individu dari orang-

orang tertentu dalam jaringan sosial, yang meningkatkan fungsi mereka dan/atau

menahan mereka dari hasil penderitaan/kemalangan”.

Dalton, Elias, dan Wandersman (2001) mengungkapkan, dukungan sosial

adalah suatu kumpulan proses sosial, emosional, kognitif, dan perilaku yang

berlangsung dalam sebuah hubungan pribadi dimana individu memperoleh

bantuan untuk melakukan penyesuaian adaptif atas masalah yang dihadapinya.

House (dalam Smet, 1994), dukungan sosial sebagai persepsi seseorang

terhadap dukungan potensial yang diterima dari lingkungan. Dukungan sosial

tersebut mengacu pada kesenangan yang dirasakan sebagai penghargaan akan

kepedulian serta pemberian bantuan dalam konteks hubungan yang akrab.

Dari penjelasan beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa dukungan

sosial adalah suatu transaksi atau interaksi interpersonal yang melibatkan satu

atau lebih dari lima hal berikut yaitu kepedulian emosional, bantuan, informasi,

jaringan sosial dan penilaian, serta dapat memberikan rasa nyaman secara fisik

dan psikologis terhadap orang-orang yang sedang menghadapi tekanan yang
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diberikan individu lain baik secara perorangan maupun kelompok oleh teman-

teman dan rekan keluarga.

2. Dukungan Sosial Teman Sebaya

Manusia dalam peranannya sebagai makhluk sosial, selalu akan

berinteraksi dengan orang lain. Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai

naluri untuk hidup berkawan (Soekanto, dalam Dayakisni, 2009). Dalam

kehidupan sehari-hari, interaksi manusia dengan orang di sekitarnya dapat berupa

bantuan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Begitu pula dengan

dukungan yang diterima oleh individu. Menurut Baron dan Byrne (2005),

dukungan sosial (Social Support) memberikan kenyamanan secara fisik dan

psikologis yang diberikan oleh orang lain.

Taylor, Peplau, dan Sears (2000), menjelaskan bahwa dukungan sosial

dapat berasal dari pasangan, anggota keluarga, teman, dan organisasi masyarakat.

Para peneliti fenomena dukungan sosial sepakat bahwa sumber utama dari

dukungan sosial adalah hubungan dengan significant others (Swindle & Heller,

1983). Significant others seperti anggota keluarga, teman dekat, rekan sekerja,

saudara, dan tetangga.

Atwater (1983) memberikan definisi teman sebaya sebagai berikut: “ peer

relationship are the relationship between adolescents of the same age, as seen in

neighborhood, school, and social environments.” Menurut Atwater (1983),

hubungan sebaya adalah hubungan antara remaja pada usia yang sama seperti

yang terlihat di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Menurut Santrock

(2009), dalam konteks perkembangan anak, teman sebaya adalah anak-anak
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dengan usia atau tingkat kedewasaan yang kurang lebih sama. Dari kedua definisi

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teman sebaya adalah suatu bentuk

hubungan pada remaja yang memiliki usia dan tingkat kedewasaan yang sama,

baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah.

Interaksi teman sebaya yang memiliki usia yang sama memainkan peran

khusus dalam perkembangan sosioemosional anak-anak. Salah satu fungsi yang

paling penting dari kelompok teman sebaya adalah untuk memberikan sumber

informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Hubungan baik

dengan teman sebaya merupakan peran yang mungkin penting agar

perkembangan anak menjadi normal (Howes & Tonyan, dalam Santrock, 2009).

Dukungan sosial dari teman sebaya yaitu dukungan yang diterima dari

teman sebaya yang berupa bantuan baik secara verbal maupun non verbal. Dari

kelompok teman sebaya, remaja menerima umpan balik mengenai kemampuan

mereka. Anak-anak sampai remaja menghabiskan semakin banyak waktu dalam

interaksi teman sebaya. Pada hari sekolah, terjadi 299 episode bersama teman

sebaya dalam tiap hari. Bagi remaja, hubungan teman sebaya merupakan bagian

yang paling besar dalam kehidupannya (Barker & Wright, dalam Santrock,2003).

Teman sebaya membantu individu dalam melakukan suatu transisi dari

orientasi keluarga menuju orientasi teman sebaya. Dalam proses perkembangan

remaja, proses ini dimulai ketika remaja berinisiatif untuk tidak terlalu bergantung

pada keluarga, tetapi mulai mencari kemandirian dengan cara mendapatkan

perasaan emosional secara aman melalui teman-temannya. Teman sebaya

memberikan keuntungan bagaimana caranya membina suatu hubungan yang baik
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dengan orang lain dan hal ini akan berguna di masa yang akan datang. Teman

sebaya berfungsi sebagai kelompok referensi dimana mereka akan berperan dalam

menilai perilaku seseorang apakah baik atau buruk. Teman sebaya membantu

individu dalam menentukan identitas personalnya (Atwater 1983).

Dukungan sosial mampu menolong individu mengurangi pengaruh yang

merugikan dan dapat mempertahankan diri dari pengaruh negatif. Dengan adanya

dukungan sosial, setidaknya orang tersebut dapat menyadari bahwa ada pihak-

pihak atau orang-orang di sekitarnya yang siap membantunya dalam menghadapi

masalah yang dihadapinya (House dan Kahn 1985). Manusia yang berinteraksi

dengan lingkungannya akan menjadi lebih baik untuk menghindari masalah dari

pada individu yang terisolasi dari kontak personal (Baron & Byrne 2005).

Dukungan sosial teman sebaya merupakan dukungan yang diterima oleh

individu dari kelompok teman seusianya yang berupa dukungan verbal maupun

non verbal. Teman sebaya merupakan orang paling terdekat dengan remaja selain

orang tua karena remaja banyak menghabiskan waktu dengan teman seusianya

jadi sangat memungkinkan dukungan sosial yang diterima dari teman sebaya

sangat berarti dan berpengaruh pada remaja.

3. Aspek Dukungan Sosial

Dalam hal ini para teorisi berusaha membuat klasifikasi aspek utama dari

berbagai kepentingan yang diperoleh seorang dalam suatu hubungan (House,

dalam Sears, 1988). Salah satunya adalah analisis mengenai enam dasar

“ketentuan hubungan sosial” yang dikemukakan oleh Robert Weiss pada tahun

1974. Untuk penelitian ini akan digunakan pembagian dari Weiss (dalam Taylor,
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Peplau, & Sears, 1997) dalam teorinya mengenai fungsi hubungan sosial (Theory

of the Provisions of Social Relationship). Dalam teorinya, Weiss menyebut aspek

atau dimensi dari bentuk-bentuk bantuan yang dapat diperoleh dari hubungan

dengan orang lain. Adapun 6 aspek tersebut adalah:

a. Keterikatan (Attachment). Merupakan perasaan akan kedekatan emosional

dan rasa aman (ketenangan) dalam diri individu. Sumber dukungan sosial ini

yang paling sering dan umum adalah diperoleh dari pasangan hidup atau

kekasih yang memiliki hubungan yang harmonis.

b. Integrasi Sosial (Social Integration). Merupakan dukungan yang

menimbulkan perasaan dalam diri individu bahwa ia termasuk dalam suatu

kelompok yang memiliki kesamaan minat dan aktifitas rekreasi. Jenis

dukungan ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh perasaan

memiliki.

c. Penghargaan/Pengakuan (Reassurance of Worth). Merupakan pengakuan atas

kompetensi, kemampuan, dan keahlian individu. Pada dukungan sosial jenis

ini, seseorang akan mendapat pengakuan atas kemampuan dan keahliannya

serta mendapat penghargaan dari orang lain. Dukungan ini sering diperoleh

dari rekan kerja.

d. Hubungan yang dapat diandalkan (Reliable Alliance). Merupakan keyakinan

dalam diri individu bahwa individu tersebut dapat mengandalkan orang lain

untuk membantunya dalam berbagai kondisi, meliputi kepastian atau jaminan

bahwa seseorang dapat mengharapkan keluarga untuk membantu semua

keadaan. Dukungan ini sering diperoleh dari anggota keluarga.
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e. Bimbingan (Guidance). Dukungan sosial jenis ini adalah adanya hubungan

sosial yang dapat memungkinkan seseorang mendapat informasi, saran, atau

nasihat yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi

permasalahan yang dihadapi. Dukungan ini sering diperoleh dari guru,

mentor, figur orang tua atau figur yang dituakan dalam keluarga.

f. Kesempatan untuk Mengasuh (Opportunity for Nurturance). Merupakan

suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal akan perasaan yang

dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan yang menimbulkan perasaan dalam

diri individu bahwa individu tersebut bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan orang lain.

Menurut Pearson (dalam Sarwono, 2009), manusia adalah makhluk sosial.

Artinya, sebagai makhluk sosial, seseorang tidak dapat menjalin hubungan

sendiri melainkan selalu menjalin hubungan dengan orang lain serta berinteraksi

dengan orang lain. Bagi kebanyakan orang, kecenderungan berafiliasi yaitu

keinginan untuk berada bersama orang lain cukup kuat (Sears & Peplau, 1988).

Menurut McClelland (dalam Sarwono, 2009), kebutuhan berinteraksi adalah

suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu

hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati

aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja

sama, saling mendukung, dan konformitas. Dukungan sosial memegang peranan

penting dalam suatu hubungan. Thoits (1983) mendefinisikan dukungan sosial

sebagai perasaan sosial dasar yang dibutuhkan individu secara terus menerus

yang dipuaskan melalui interaksi dengan orang lain. Dari interaksi ini individu
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menjadi tahu bahwa orang lain memperhatikan, menghargai, dan mencintai

dirinya.

Pada umumnya individu membutuhkan bantuan orang lain sebagai

dukungan bagi dirinya ketika menghadapi masalah. Dengan adanya dukungan

sosial dapat mengurangi timbulnya gejala fisik dan gejala psikologis sehingga

individu mampu mengurangi tekanan yang timbul dari kehadiran masalah yang

ada pada diri individu. aspek dukungan sosial terdiri dari: adanya Keterikatan

(Attachment), Integrasi Sosial (Social Integration), penghargaan/Pengakuan

(Reassurance of Worth), hubungan yang dapat diandalkan (Reliable Alliance),

bimbingan (Guidance) dan kesempatan untuk Mengasuh (Opportunity for

Nurturance). Untuk nmengungkap dukungan sosial teman sebaya penulis

menggunakan aspek dukungan sosial dari Weiss.

4. Jenis-Jenis Dukungan Sosial

Sarafino (1994) merumuskan bahwa ada 5 jenis dukungan sosial yang

dapat diberikan oleh seorang individu, yaitu:

1. Dukungan Emosional

Jenis dukungan ini dilakukan dengan melibatkan ungkapan rasa empati,

kepedulian, dan perhatian terhadap seseorang sehingga memberikan perasaan

nyaman, ketentraman hati, dan perasaan dicintai yang membuatnya merasa

lebih baik. Dukungan emosional adalah ekspresi dari afeksi, kepercayaan,

perhatian, dan perasaan didengarkan (Cohen,1991). Kesediaan untuk

mendengarkan keluhan seseorang akan memberikan dampak positif, yaitu
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sebagai sarana pelepasan emosi dan mengurangi kecemasan, serta membuat

individu merasa dihargai, diterima, dan diperhatikan.

2. Dukungan Penghargaan

Dukungan ini terjadi lewat ungkapan penghargaan positif untuk individu

yang bersangkutan, dorongan maju dan perbandingan positif individu dengan

orang-orang lain. Orford (1992) berpendapat bahwa dukungan penghargaan

dititikberatkan pada adanya suatu pengakuan, penilaian yang positif, dan

penerimaan terhadap individu. Menurut Cohen (dalam Sarafino,1990), jenis

dukungan ini dilakukan melalui ekspresi sambutan positif orang-orang yang

berada di sekitarnya, pemberian dorongan atau pernyataan setuju terhadap

ide-ide dan perasaan individu. Dukungan ini membuat seseorang merasa

berharga, kompeten, dan dihargai.

3. Dukungan Instrumental

Jenis dukungan ini berupa bantuan yang sifatnya nyata dan langsung yaitu

dapat berupa jasa, waktu, meminjamkan uang, dan membantu mengerjakan

tugas seseorang ketika sedang stres (Cohen, dalam Sarafino,1990). Dukungan

instrumental mengacu pada penyediaan barang atau jasa yang dapat

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Dukungan ini

membantu individu untuk melaksanakan aktivitasnya.

4. Dukungan Informasi

Jenis dukungan ini mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran-saran,

ataupun umpan balik tentang apa yang telah dikerjakan. Melalui interaksi

dengan orang lain, individu akan dapat mengevaluasi dan mempertegas
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keyakinannya dengan membandingkan pendapat, sikap, keyakinan, dan

perilaku orang lain. Dukungan ini membantu individu mengatasi masalah

dengan cara memperluas wawasan dan pemahaman individu terhadap

masalah yang dihadapi. Informasi tersebut diperlukan untuk mengambil

keputusan dan memecahkan masalah secara praktis.

5. Dukungan Jaringan Sosial

Jenis dukungan ini diberikan dengan cara membuat kondisi agar seseorang

merasa menjadi bagian dari suatu kelompok yang memiliki persamaan minat

dan aktivitas sosial. Jenis ini mencakup perasaan keanggotaan dalam

kelompok. Dukungan jaringan sosial ini juga disebut sebagai dukungan

persahabatan (Companionship Support) yang merupakan suatu interaksi

sosial yang positif dengan orang lain, dimana memungkinkan individu dapat

menghabiskan waktu dengan individu lain dalam suatu aktivitas sosial

maupun hiburan. Berasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Wills

(1992), dukungan jaringan sosial akan membantu individu untuk mengurangi

stres yang dialami karena dapat memenuhi kebutuhan akan persahabatan dan

kontak sosial dengan orang lain.

C. Kerangka Berpikir

Masalah yang dihadapi remaja seringkali menimbulkan stres yang

mendalam dalam kehidupan sehari-hari remaja. Masalah dengan teman, masalah

dengan orangtua, masalah dengan diri sendiri, dan masalah yang berkaitan dengan

pelajaran di sekolah tidak jarang membuat remaja menjadi kurang memiliki daya
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juang, sulit bergaul dengan lingkungan sekitarnya dan merasa dikucilkan dari

pergaulan.

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. Untuk itu, remaja dalam

mengatasi permasalahannya membutuhkan dukungan sosial, baik itu dalam

lingkup keluarga dan juga lingkup teman sebaya.

Dukungan sosial dari teman sebaya yaitu, dukungan yang diterima dari

teman sebaya yang berupa bantuan baik secara verbal maupun non vebal. Dari

kelompok teman sebaya, remaja menerima umpan balik mengenai kemampuan

mereka. Teman sebaya membantu individu dalam melakukan suatu transisi dari

orientasi keluarga menuju orientasi teman sebaya. Dalam proses perkembangan

remaja, proses ini dimulai ketika remaja berinisiatif untuk tidak terlalu bergantung

pada keluarga, tetapi mulai mencari kemandirian dengan cara mendapatkan

perasaan emosional secara aman melalui teman-temannya.

Dukungan sosial mampu menolong individu mengurangi pengaruh yang

merugikan dan dapat mempertahankan diri dari pengaruh negatif. Dengan adanya

dukungan sosial, setidaknya orang tersebut menyadari bahwa ada pihak-pihak

atau orang-orang disekitarnya yang siap membantunya dalam menghadapi

masalah yang dihadapinya (House dan Kahn 1985).

Konsep operasional dari dukungan sosial adalah perceived support

(dukungan yang dirasakan), yang memiliki dua elemen dasar diantaranya adalah
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persepsi bahwa ada sejumlah orang lain dimana seseorang dapat

mengandalkannya saat dibutuhkan dan derajat kepuasan terhadap dukungan yang

ada (Dimatteo, 2004). Melalui dua elemen dasar dari dukungan yang dirasakan

remaja yang diperoleh dari teman sebaya, remaja dapat merasa lebih tenang

apabila dihadapkan pada suatu masalah. Hal tersebut dapat menimbulkan

keyakinan pada diri remaja bahwa apapun yang dilakukan oleh remaja akan

mendapatkan dukungan dari teman sebayanya.

Selain membutuhkan dukungan sosial teman sebaya untuk mengurangi

beban stres yang dihadapi, remaja dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan

bereaksi terhadap situasi yang stressfull, untuk menyesuaikan diri dengan masalah

remaja membutuhkan coping yang konstruktif, salah satunya dengan problem

focus coping.

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. Dukungan dari orang-orang

terdekat seperti keluarga dan teman sebaya akan sangat membantu untuk
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memunculkan strategi yang tepat dalam menghadapi masalahnya karena dengan

adanya dukungan sosial tersebut remaja merasa diperhatikan, dihargai, dan

dicintai yang dapat memberikan motivasi dan semangat ketika berada dalam

situasi yang penuh tekanan. Menurut Lazarus & Folkman (1984) salah satu

strategi penyelesaian masalah adalah  penyelesaian masalah berfokus langsung

pada masalah (problem focused coping).

Peran problem focused coping dalam menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi remaja diharapkan dapat merubah situasi yang stressfull akan menjadi

lebih baik. Problem focused coping ditunjukkan dengan kemampuan individu

dalam menentukan masalah, menciptakan pemecahan alternatif, menimbang-

nimbang alternatif yang berkaitan dengan biaya dan manfaat, memilih salah

satunya, dan mengimplementasikan alternatif yang dipilih (Atkinson, dkk, 1999).

Salah satu faktor yang mempengaruhi individu menggunakan problem

focused coping adalah adanya dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial

yang tinggi, seseorang akan menjadi lebih yakin akan kemampuannya dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Garmezi dan Rutter, dalam Primastuti,

2005).

Dengan demikian, diharapkan individu yang menerima dukungan sosial

yang tinggi dari orang-orang terdekatnya akan lebih cenderung menggunakan

problem focused coping dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.
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D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada bab I maka

hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada hubungan antara dukungan sosial teman

sebaya dengan problem focused coping pada remaja”.


