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PENDAHULUAN 

 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya dituntut untuk dapat berperan 

sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.  Sebagai makhluk individu, 

remaja dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan demi kelangsungan 

hidupnya, sedangkan sebagai makhluk sosial dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dan memberi pertolongan pada individu lain yang 

membutuhkan.  Namun  dalam kenyataannya, saat ini masyarakat di kota-kota besar 

di Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perubahan sebagai akibat dari 

modernisasi. Jadi, tidaklah mengherankan apabila di kota-kota besar tersebut nilai-

nilai pengabdian, kesetiakawanan dan tolong-menolong mengalami penurunan 

sehingga yang nampak adalah perwujudan kepentingan diri sendiri dan rasa 

individualis.  Ini memungkinkan orang tidak lagi mempunyai kepekaan sosial yang 

sejatinya sangat bermanfaat bagi kemanfaatan bagi hubungan sosial antar individu 

 Masalah pokok yang sangat menonjol pada remaja adalah kaburnya nilai-

nilai moral dimata generasi muda. Remaja dihadapkan kepada berbagai kontradiksi 

dan aneka ragam pengalaman moral yang sulit dipahami menurut pemikiran remaja. 

Remaja bingung untuk memilih mana yang baik untuk dirinya. Hal ini nampak jelas 

pada remaja yang hidup di kota-kota besar yang mencoba mengembangkan diri ke 

arah kehidupan yang modern, dimana berkecamuk beraneka ragam budaya asing 
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yang masuk. Kontradiksi yang terdapat dalam kehidupan generasi itu menuntun 

proses perkembangan remaja ke arah yang salah yang mengakibatkan remaja 

kehilangan pegangan dan menimbulkan berbagai dampak negatif misalnya perilaku 

seks bebas, aborsi, prostitusi, penyalahgunaan narkotika, merosotnya penghargaan 

siswa terhadap guru dan orang tua, rendahnya kepedulian sosial. 

Kondisi masyarakat Indonesia lima tahun terakhir sangat memprihatinkan, 

baik bagi warga negara, bangsa sendiri maupun bagi bangsa lain yang memperhatikan 

dan mengamatai Indonesia. Kerusuhan terjadi dimana-mana, perkosaan, pembakaran 

harga benda, penjarahan yang diikuti oleh penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak 

kekerasan dan kejahatan masih sering terjadi. (Hamidah, 2002) 

Pada masa sekarang banyak orang cenderung egois dan berbuat untuk 

mendapatkan suatu imbalan (materi). Sikap ini menimbulkan  ketidakpedulian  

terhadap lingkungan sosialnya. Dampaknya terutama di kota-kota besar, 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 daripada orang lain. Jadi, tidaklah 

mengherankan apabila di kota-kota besar tersebut nilai-nilai pengabdian, 

kesetiakawanan dan tolong-menolong mengalami penurunan sehingga yang nampak 

adalah perwujudan kepentingan diri sendiri dan rasa individualis.   

Perkembangan teknologi yang semakin canggih mengungkung hidup manusia 

lepas dari dunia lain, bahkan sekedar bertemu dengan tetangga sebelah rumah pun 
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sulit. Era modern membuat manusia kehilangan cintanya kepada yang lain. Rasa 

saling menghargai dan mensejahterakan semakin menepis. Banyak orang cenderung 

egois dan berbuat untuk mendapatkan suatu imbalan (materi). Sikap ini menimbulkan  

ketidakpekaan  terhadap lingkungan sosialnya. Dampaknya bagi remaja akhir-akhir 

ini terutama di kota-kota besar, remaja menampakkan sikap materialistik, acuh pada 

lingkungan sekitar dan cenderung mengabaikan norma-norma yang tertanam sejak 

dulu. Turmudhi (Yuwono, 2002) melukiskan era ini sebagai era individualistis, 

egoistis, sifat relasi kontraktual, hanya berdasar pada untuk rugi dan eksploitasi  yang 

tidak manusiawi. 

Perkembangan moral merupakan dasar dari kepekaan dan kepedulian sosial, 

karena di dalam kepekaan sosial terkandung nilai pemahaman terhadap perasaan 

orang lain yang didasari oleh perkembangan empati, sedangkan empati merupakan 

akar yang mendasar dari tumbuhnya perkembangan moral. Hamidah  (2002) 

mengungkapkan kepekaan sosial adalah tanggap atau tidaknya peka tidaknya 

seseorang terhadap harapan-harapan sosial yang berasal dari dari lingkungan yang 

sesuai dengan norma yang berlaku dan didalamnya mengandung konsep baik buruk, 

pantas tidak pantas bahkan boleh dan tidaknya suatu sikap atau tindakan dilakukan  

oleh seseorang terhadap orang lain.  

 Perkembangan kepekaan sosial ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh 

perkembangan dan tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam berempati kepada 

orang lain, karakteristik kepribadian yang melekat pada diri seseorang, diantaranya 

yaitu berpikir positif. 
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Lestari (1998) mengemukakan berpikir positif merupakan salah satu aktivitas 

kognitif. Berdasarkan beberapa penelitian terbukti bahwa pola berpikir positif efektif 

untuk menangani sikap pesimis dan gangguan depresi. Berpikir positif merupakan 

salah satu bentuk aktivitas kognitif yang bertujuan untuk: (1) mengenali pola pikir 

yang negatif dan memahaminya (2) mengubah pola pikir negatif dengan latihan-

latihan, baik dengan distraksi maupun argumentasi, (3) menggunakan pola pikir baru 

untuk menghadapi peristiwa kehidupan yang akan datang 

Menerima  masalah  dan berusaha menghadapi masalah adalah salah satu ciri 

orang yang berpikir positif. Individu yang  berpikir positif tidak menganggap masalah 

sebagai suatu hal yang harus  dihindari, tidak diakui, atau disesali,  melainkan sebagai 

bagian dari kehidupan yang harus dihadapi sehingga akan memperoleh makna 

hidupnya. Individu akan memiliki  harapan yang  positif dan menggunakan tenaga 

dan pikiran secara penuh untuk menganalisa kesulitan yang ada serta  mempunyai 

 kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang dihadapi (Lestari, 

1998). 

Berpikir positif dalam jangka panjang juga bermanfaat bagi kesejahteraan dan 

kesehatan fisik dan mental, karena membuat individu lebih dapat menyesuaikan diri 

dalam kehidupan sosial, pekerjaan, perkawinan, mengurangi depresi dan lebih dapat 

menikmati kepuasan hidup serta merasa bahagia. Menurut Ginnis (1995) orang yang 

berpikir positif mempunyai keyakinan dan memiliki visi pribadi. Seseorang pasti 

memiliki cita-cita ideal. Pasalnya, mempunyai visi pribadi seseorang akan memiliki 

semangat untuk menjalani kehidupan tanpa harus banyak mengeluh ataupun 
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merenungi apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi nanti. Dengan visi pribadi, 

individu akan mempunyai tenaga penggerak yang akan membuat kehidupan dinamis 

dan berusaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan. Artinya, akan muncul harapan 

bahwa apa yang akan dilakukan itu membuahkan hasil dan yang lebih penting dengan 

visi pribadi, individu tidak hanya berpikir jauh ke depan (terutama mengenai tujuan 

hidup). 

Remaja yang  berpikir  positif akan  memandang peristiwa yang dialaminya 

maupun keadaan dirinya dari sisi yang positif, sedang mereka yang berpikir negatif 

akan melakukan hal yang sebaliknya. Dengan berpikir positif seseorang akan lebih 

berusaha mencari aspek-aspek yang positif dalam suatu keadaan dan dalam hidupnya, 

serta timbulnya sikap baik dan berbuat baik terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa mencari aspek positif dalam hidupnya dan adanya sikap berperilaku baik 

terhadap orang lain merupakan wujud dari moralitas yang tinggi, sehingga akan 

mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. 

 Selain berpikir positif, variabel yang akan dijadikan sebagai prediktor untuk 

memprediksikan kepekaan sosial adalah interaksi teman sebaya. 

 Menurut Drever (1988), interaksi adalah dua objek yang saling 

mempengaruhi. Pengaruh ini diumpamakan pikiran dan badan, sehingga apabila 

pikiran bergerak akan mempengaruhi badan, demikian pula sebaliknya. Kemudian 

Gerungan (1991) mengemukakan, keterlibatan dua objek yang mengalami proses 

sosialisasi sehingga memperoleh norma-norma  dan sikap baru. Pernyataan di atas 

diperjelas oleh Soekanto (1982), bahwa interaksi merupakan hubungan-hubungan  
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sosial yang dinamis, yang menyangkut antar individu, kelompok maupun individu 

dengan kelompok manusia. 

 Mollie dan Smart (dalam Amin, 1999) mengemukakan teman sebaya 

merupakan faktor penting dalam kehidupan remaja. Remaja menjadi lebih dekat 

dengan teman sebaya dan mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktunya dengan 

teman-teman mereka. Monks dkk (1982) mengemukakan remaja dalam berinteraksi 

dengan teman sebaya membentuk kelompok dengan perilaku yang hampir sama. 

Lebih lanjut dikatakan remaja dalam melakukan hubungan dengan teman sebaya ini 

sebenarnya sedang menonjolkan apa yang membedakan dirinya dengan orang dewasa 

yaitu originalitasnya sebagai remaja bahkan kadang menunjukkan pertentangan 

dengan orang dewasa dan solidaritas dengan teman sebaya. Namun begitu perilaku-

perilaku yang muncul tidak selalu negatif tergantung dari variabel-variabel situasional 

yang ada. 

 Kehadiran teman dan keterlibatannya di dalam suatu kelompok membawa 

pengaruh tertentu, baik dalam arti positif  maupun dalam arti negatif.  Adapun yang 

dimaksud pengaruh negatif yaitu apabila seseorang dari kelompoknya senang dengan 

acara disko, ia tentu akan terpengaruh pula untuk ikut dalam acara tersebut.  Bila 

teman-temannya adalah perokok, mungkin ia akan menjadi perokok pula.  Demikian 

juga bila teman-temannya senang minum-minuman keras, individu dapat meniru dan 

melakukan hal yang sama.  Umumnya pengaruh teman dan kelompok sangat besar.  

Seseorang yang telah merasa cocok dengan teman atau kelompoknya, tentu 

cenderung untuk mengikuti gaya teman atau kelompok tersebut. Adalah sangat sulit 
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bila individu tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasanya buruk, sambil 

tetap mempertahankan diri di dalam kelompok itu,   individu akan diasingkan sebab 

tidak mau mengikuti gaya hidup mereka. Pengaruh positif dari interaksi teman sebaya 

yaitu saling memberikan perhatian dan saling mufakat, membagi perasaan dan saling 

menerima diri, saling percaya dan saling memberikan sesuatu pada orang lain.  

Penelitian ini dilakukan pada remaja yang sedang menempuh atau bersekolah 

di SMU Kristen I Salatiga yang beralamat di Jl. Osa Maliki No. 32, Salatiga, dengan 

pertimbangan bahwa masa remaja merupakan transisi dari usia anak-anak menuju 

usia dewasa sehingga gangguan-gangguan psikis sangat mungkin terjadi, yang pada 

akhirnya berkaitan juga dengan masalah perkembangan berpikir positif, interaksi 

teman sebaya maupun kepekaan sosialnya. Adapun untuk pemilihan tempat 

penelitian kota Salatiga dikarenakan kota tersebut sekarang dalam tahap 

pengembangan untuk menjadi kota yang lebih maju dalam pendidikan namun di sisi 

kerap muncul masalah-masalah yang dialami oleh para siswa terutama yang 

bersekolah di SMU Kristen I Salatiga, masalah yang muncul antara lain pergaulan 

siswa yang menjurus hal-hal negatif seperti terjadinya tawuran antar siswa, kasus 

kepemelikan narkoba serta pergaulan yang semakin indiidualis dan cenderung 

mementingkan diri  sendiri.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan 

adalah  : Apakah ada hubungan antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya 

dengan kepekaan sosial remaja? Mengacu pada permasalahan tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengadakan penelitian berjudul 
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“hubungan antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya dengan kepekaan sosial 

remaja”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
 

1. Hubungan antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya dengan kepekaan 

sosial remaja. 

2. Hubungan antara berpikir positif dengan kepekaan sosial remaja. 

3. Hubungan antara interaksi teman sebaya dengan kepekaan sosial remaja 

4. Sumbangan efektif berpikir positif dan interaksi teman sebaya terhadap 

kepekaan sosial remaja 

5. Tingkat berpikir positif, interaksi teman sebaya  dan kepekaan sosial remaja. 

 
 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Subjek Penelitian  

Memberikan informasi dan pemahaman tentang keterkaitan antara hubungan 

antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya dengan kepekaan sosial remaja 

sehingga remaja diharapkan mampu mengurangi sifat egoisme atau 

individualisnya agar dapat bekerjasama dengan orang lain, saling tolong 

menolong dengan ikhlas dengan orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap 

imbalan tertentu. 
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2.  Orangtua subjek penelitian.  

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai keterkaitan antara hubungan 

antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya dengan kepekaan sosial remaja, 

sehingga orangtua dapat memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi 

perkembangan anak. 

3. Kepala Sekolah  

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi berupa    data-data empirik 

mengenai keterkaitan antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya dengan 

kepekaan sosial remaja sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan 

pemikiran agar siswa-siswi di sekolah memiliki kepekaan sosial yang tinggi 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah, sumbangan sebagai 

wacana pemikiran dan informasi serta menambah wawasan pengetahuan psikologi 

khususnya hubungan antara berpikir positif dan interaksi teman sebaya dengan 

kepekaan sosial remaja. 

  

 




