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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupannya akan melewati fase-fase perkembangan 

dari masa anak-anak, remaja, dewasa dan pada akhirnya masa tua. Pada fase 

perkembangan  terdapat suatu fenomena yang menarik pada diri manusia terutama 

ketika memasuki masa remaja. Remaja atau adolescence merupakan istilah bagi 

seseorang yang sedang tumbuh menjadi dewasa. Perkembangan masa remaja 

berlangsung antara umur 12-21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa 

remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, 18-21 tahun masa remaja 

akhir (Monks dkk, 2008). 

Kartono (2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan fisik dan emosi yang 

begitu cepat pada diri remaja sering menimbulkan berbagai konflik dan benturan. 

Perubahan fisik yang belum serasi dan sikap orang-orang di sekeliling yang 

dianggapnya tidak memahami dirinya, benar-benar memberi rasa tidak nyaman 

pada diri remaja. Bias-bias ketidakpuasan akibat kesulitan beradaptasi baik 

dengan dirinya maupun dengan keluarga dan lingkungan muncul dalam bentuk 

kenakalan remaja dan kelainan tingkah laku seperti berbohong, kabur dari 

sekolah, mencuri, merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat bius, 

menderita stres, depresi bahkan bunuh diri. 

Beberapa contoh kenakalan yang remaja sudah banyak menjurus ke 

kriminalitas, dikutip dari media massa, di daerah Kediri Jawa Timur, Kepala 
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Bapas Kediri, Rintjoko (2008) menyebutkan, selama periode Januari-Juni 2008 

pihaknya sudah menerima 170 kasus kejahatan dari kepolisian yang melibatkan 

anak-anak. Selama tahun 2007, Bapas Kediri telah menerima 291 kasus kejahatan 

yang melibatkan 286 anak laki-laki, dua kasus perempuan, dan tiga kasus lainnya 

gagal dipidanakan. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2006 yang 

hanya 248 kasus kejahatan melibatkan 239 anak laki-laki, enam kasus anak 

perempuan, dan tiga lainnya gagal dipidanakan karena berbagai alasan. Dari 170 

kasus kejahatan pelakunya kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak itu 

didominasi oleh kasus pencurian. Disusul kemudian kasus penyalahgunaan obat-

obatan terlarang, pencabulan, dan pembunuhan.  

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2008, terdapat 

sekitar 1,1 juta pelajar dan mahasiswa di Negara Indonesia terlibat 

penyalahgunaan narkoba (drug abuse). Tingginya angka ini karena rumitnya 

penanganan masalah narkoba dan juga di dorong pesatnya ilmu pengetahuan, 

teknologi, transformasi, farmakologi dan teknologi informasi. “Para remaja yang 

masih berusia belasan tahun seperti mereka yang masih duduk di bangku SMP, 

cenderung mudah terpengaruh dengan kenakalan-kenakalan seperti narkoba dan 

seks bebas.  

Permasalahan kenakalan pada remaja muncul pada salah satu sekolah yang 

menjadi sasaran penelitian yaitu  SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Data yang 

diperoleh penulis dari guru Bimbingan Konseling dan Penyuluhan (BK/BP) dapat 

dilihat pada tabel 1: 
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Tabel 1 
Daftar Check Masalah  Siswa  2012 – 2013 

 
No Masalah Frekuensi Prosentase % 

1. Pelanggaran Seragam 192 23.02 
2 Menyontek  39 4.68 
3. Membolos 33 3.96 
4. Merusak fasilitas sekolah, 

vandalisme,  corat-coret 
30 

3.60 
5. Membawa Hp  28 3.36 
6. Kurang menghormati guru 10 1.20 
7. Memalak 6 0.72 
8. Merokok 7 0.84 
9. Pelecehan kearah sexsual 6 0.72 
10. Mencuri 6 0.72 
11. Perkelahian / tawuran 5 0.60 
12. Minum pil dextro 4 0.48 
13. Berjudi 2 0.24 
 Jumlah  368 44.12 

          Sumber : Guru BK SMP Muhammadiyah 1 Ska 

Menurut catatan Daftar Check Masalah guru BK dari 13 daftar check 

masalah, dari 834 siswa kasus tertinggi pelanggaran seragam yaitu 192 kejadian 

(23,2%) kemudian menyontek 39 kasus (4,68%), membolos 33 kasus (3,96%), 

dan adapun perilaku lain yang lebih mendekati perilaku delinkuen seperti 

mencuri, perkelahian, memalak, minum pil dextro dan berjudi tidak lebih dari 1%. 

Kondisi tersebut menunjukkan perilaku delinkuen atau perilaku yang menjurus 

kearah delinkuen masih terjadi pada sebagian siswa SMP M I Surakarta. 

Berdasarkan wawancara kepada orang tua atau wali siswa, bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku delinkuen antara lain :  

1). Kurangnya perhatian orang tua.  

” Lha pripun bu, Kulo nyambut damel sedinten, lha wong bapakke lare-
lare nganggur ngagas awak’e dewe (Gimana ya bu, saya bekerja seharian, 
bapaknya anak-anak tidak bekerja Cuma memikirkan diri sendiri) “ (Subjek I), “ 
Suami saya itu tidak bertanggung jawab, pergi begitu saja padahal saya punya 
lima anak…Saya sekarang bekerja di Telukan ngurus Nenek buta…. Pulang kalau 
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kangen saja sambil memberi uang ke anak-anak…. Sekarang ya tinggal sama 
nenek ” (Subjek II)  

 
2). Lingkungan yang kurang baik. 

 “Saya kalau alief belum pulang saya cari keliling naik sepeda…saya lihat 
mas alief sudah bawa rokok dengan beberapa teman…memang lingkungan 
tempat tinggal saya itu ya begitu buk, rusak ” (Subjek III)  

 
3). Diri anak sendiri. 

 “Saya itu malu… di panggil BP sering sekali…. Saya sama papanya 
anak-anak ndak kurang-kurang menasehati tapi rere masih saja seperti itu….Dia 
beda dengan adiknya” (Subjek IV) 

 
Berdasarkan beberapa fenomena di atas maka memahami permasalahan 

sosial khususnya perilaku delinkuen remaja seyogyanya dipahami pula paradigma 

sebab-sebab munculnya suatu perilaku dari berbagai sudut pandang termasuk 

aspek internal atau dari individu itu sendiri. Salah satu aspek internal antara lain 

kondisi pribadi seperti kegoncangan batin yang menimbulkan perasaan tidak aman 

secara emosional, melunturnya nilai-nilai moral dan agama serta tidak memiliki 

strategi coping. 

Menurut Kartono (2009) timbulnya perilaku kenakalan pada remaja 

dikarenakan adanya faktor-faktor yang bersifat majemuk, dimana faktor-faktor 

tersebut berkombinasi dan dapat memprodusir tipe-tipe psikologis remaja 

cenderung menjadi nakal. Namun yang lebih berperan lagi yaitu faktor 

karakteristik kepribadian dari remaja itu sendiri, beberapa variabel determinan 

yang diasumsikan berpengaruh terhadap kenakalan pada remaja adalah 

kecerdasan emosi dan problem focus coping (PFC). 

Emosi memiliki peranan dalam menentukan munculnya perilaku 

seseorang. Damaiso (Goleman, 2007) mengatakan bahwa emosi berperan besar 
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terhadap suatu tindakan manusia, bahkan dalam pengambilan keputusan secara 

rasional. Penelitian Goleman (2007) menyatakan bahwa kecerdasan emosional 

adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan seseorang, yaitu sekitar 75% sampai 

dengan 96%, peran IQ atau keterampilan kognitif dalam keberhasilannya hanya 

menempati posisi kedua sesudah kecerdasan emosi dalam menentukan peraihan 

kesuksesan yaitu sekitar 4% sampai dengan 25%. 

Masa remaja seringkali mengalami ketegangan emosi yang disebabkan 

oleh adanya tekanan sosial dan persiapan menghadapi kondisi baru, sedangkan 

selama masa kanak-kanak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi 

keadaan tersebut. Karena ketidak-siapannya tersebut maka mereka sering 

mengalami ketidakstabilan emosi dari waktu kewaktu, sebagai akibat dari usaha 

enyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan yang baru (Hurlock, 2008). 

Menurut Goleman (2007) banyak kesamaan fakta di berbagai belahan 

dunia, bahwa anak-anak generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan 

emosional dari pada pendahulunya. Mereka lebih kesepian dan pemurung, tapi 

disisi lain lebih galak dan kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan 

cemas serta lebih impulsif dan agresif. Fakta juga menunjukkan kesejahteraan 

serta data sosial anak dan remaja merosot jauh. Banyak diantara mereka yang 

meninggal karena penyalahgunaan obat bius, bunuh diri dengan alasan sepele, 

atau melakukan tindak kriminal diusia belasan tahun. Ulasan tersebut 

mempertegas bahwa secara teoretis faktor emosi berpengaruh terhadap timbulnya 

kenakalan remaja.  
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Seperti orang dewasa pada umumnya,  remaja juga mengalami banyak 

masalah dalam kehidupannya. Berbagai tuntunan dari orang tua, guru atau 

masyarakat menjadi beban dan tekanan tersendiri, ditambah dengan berbagai 

masalah dalam berhubungan dengan teman-temannya sehingga dalam kondisi 

seperti ini dituntut untuk mempunyai keterampilan menghadapi masalah yang 

timbul. Menurut Lazarus (dalam Indirawati, 2006) Pemilihan cara mengatasi 

masalah inilah yang disebut dengan strategi coping,  lebih lanjut Lazarus 

menyatakan jika masalah yang dihadapinya dipandang negatif maka respon 

perilakunya pun negatif seperti bentuk perilaku neurotis dan patologis, sebaliknya 

jika persoalan yang dihadapi dipandang positif oleh mereka yang mengalami 

maka respon perilaku yang ditampilkan pun bisa dalam bentuk penyesuaian diri 

yang sehat dan cara-cara mengatasi masalah yang konstruktif. 

Di dalam strategi coping terdapat suatu keterampilan yaitu kemampuan 

untuk meminimalisasi dan menurunkan pengaruh permasalahan yang dapat 

memberikan efek negatif kekuatan psikis. Coping menunjukkan usaha kognitif 

dan perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut. Usaha untuk mengatur 

tuntutan tersebut meliputi usaha untuk menurunkan, meminimalisasi dan juga 

menahan (Harber dalam Rustiana, 2003). Ditambahkan oleh Taylor (Firdausi, 

2004) manfaat dari coping pada intinya agar seseorang tetap dapat melanjutkan 

kehidupan selanjutnya walaupun memiliki masalah, yaitu untuk mempertahankan 

keseimbangan emosi, mempertahankan konsep diri yang positif, mengurangi 

tekanan lingkungan atau menyesuaikan diri dan tetap melanjutkan hubungan yang 

memuaskan dengan orang lain 
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Lazarus dan Folkman (dalam Indirawati, 2006)  membagi coping menjadi 

dua, yaitu: (1) problem-focussed coping, atau perilaku coping yang berorientasi 

pada masalah, dimana individu menghadapi secara langsung masalah yang 

menjadi penyebab timbulnya stres, individu akan cenderung menggunakan 

strategi ini bila dirinya yakin akan dapat mengubah situasi (2) emotion-focused 

coping, yaitu strategi coping yang digunakan untuk mengatur respon emosional 

terhadap stress. Bila individu tidak mampu mengubah kondisi yang stressful, 

individu akan cenderung untuk mengatur emosinya. Ada perbedaan karakteristik 

antara strategi coping yang berorientasi pada masalah dengan yang berorientasi 

pada emosi. Seperti dikemukakan Aldwin dan Revenson (Hapsari, dkk. 2004) 

bahwa perilaku coping yang berorientasi pada masalah mencakup aspek kehati-

hatian, tindakan instrumental dan negosiasi, sedangkan karakteristik strategi 

coping yang berorientasi pada emosi meliputi: pelarian dari masalah, pengurangan 

beban masalah, menyalahkan diri sendiri, dan pencarian arti. 

Konsep strategi coping memang hanya menunjuk pada usaha yang 

dilakukan untuk menghadapi tekanan psikologis yang dirasakan, tanpa 

memperhatikan apakah usaha tersebut berhasil atau tidak (Coelho, dkk dalam 

Indirawati, 2006). Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan 

strategi coping akan menentukan efektif tidaknya pengatasan suatu masalah. 

Strategi menghadapi masalah dipercaya sebagai faktor penting dalam penyesuaian 

diri dan strategi masalah yang efektif dapat meningkatkan perasaan mampu serta 

mengurangi tingkat stress dan kecemasan. 
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Lazarus & Folkman (Indirawati, 2006) menjelaskan bahwa problem focus 

coping merupakan suatu  proses dalam diri individu untuk mencoba mengelola 

jarak yang ada di antara tuntutan-tuntutan dengan sumber-sumber daya yang 

mereka gunakan dalam menghadapi situasi yang menekan. Problem focus coping 

untuk mengurangi stress yang ditimbulkan oleh masalah yang ada.  Namun 

kenyataannya seseorang melihat permasalahan tidak secara proporsional. 

Terkadang terlalu memaksakan diri melebihi kemampuan yang ada pada diri 

sendiri, karena ingin masalah tersebut cepat selesai atau malah menunda-nunda 

atau bahkan menganggap sudah tidak ada masalah padahal pada saat itu juga 

sebenarnya mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

Kenyataan yang terjadi pada masa sekarang perilaku delinkuen yang 

dilakukan remaja semakin beragam yang menggambarkan mulai pudarnya nilai-

nilai moral di kalangan remaja. Remaja berusaha memperoleh manfaat dengan 

melakukan tindakan yang menguntungkan atau menyenangkan, tapi dalam 

kenyataan sering merugikan dan menganggu keamanan masyarakat dengan 

berbagai perilaku yang menyimpang. Remaja tidak lagi hanya mencoret-coret 

tembok, membolos, kebut-kebutan di jalan raya atau pun berkelahi, tetapi 

perbuatan remaja  yang dilakukan saat ini mulai merambah ke segi-segi kriminal 

secara yuridis formal, menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pencurian, pencopetan, 

pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan obat terlarang, 

pembajakan bis kota, perilaku seks pranikah dan sebagainya.  
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Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian pada siswa SMP dengan merumuskan masalah sebagai berikut “Apakah 

ada hubungan atnara kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan perilaku 

delinkuen pada siswa SMP?” Usaha penulis untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: Hubungan antara 

kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan perilaku delinkuen pada 

siswa SMP. 

 
B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan perilaku 

delinkuen pada siswa SMP. 

2. Sumbangan atau peran kecerdasan emosi dan problem focus coping terhadap 

perilaku delinkuen pada siswa SMP. 

3. Tingkat kecerdasan emosi, problem focus coping dan perilaku delinkuen pada 

siswa SMP 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penulisan ini  adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi ilmu Psikologi 

khususnya Psikologi Pendidikan dan perkembangan berkaitan dengan hubungan 

kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan perilaku delinkuen. Hasil 
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penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat pembaca terhadap 

permasalahan kenakalan remaja secara lebih mendalam. 

 
2. Manfaat praktis  

a. Subjek penelitian, dapat memberikan informasi tentang hubungan 

kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan perilaku delinkuen, 

sehingga remaja dapat menyadari pentingnya mengetahui faktor-faktor 

yang berperan terhadap kenakalan remaja serta mampu meningkatkan 

kualitas diri untuk tidak melakukan perilaku delinkuen 

b. Bagi Kepala Sekolah, dapat memberikan informasi dan gambaran 

mengenai hubungan kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan 

perilaku delinkuen, sehingga pihak sekolah dapat membuat kebijakan yang 

dapat mencegah timbulnya perilaku delinkuen pada siswa-siswanya. 

c.  Orangtua, dapat memahami perannya dalam proses perkembangan 

remaja, khususnya memperhatikan masalah perilaku putra-putrinya agar 

tidak terlibat dalam perilaku delinkuen 

d. Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, 

memperdalam, dan memperkaya penelitian ilmiah khususnya mengenai 

hubungan antara kecerdasan emosi dan problem focus coping dengan 

perilaku delinkuen. 

D.  Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian berkaitan dengan variabel kecerdasan emosi, strategi 

coping, perilaku delinkuen remaja sudah banyak dilakukan, maka untuk 
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menambah kadar keasliannya, berikut diajukan beberapa literatur penelitian yang 

membicarakan tentang perilaku delinkuen dan remaja. 

Jurnal berjudul Profile Of Incarcerated Juveniles : Comparasion Of Male 

And Female Offenders’ milik Don Martin, et. al (2008) membicarakan tentang 

perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam berperilaku 

delinkuen, selanjutnya  penelitian karya Kai Yung Tam, et.al (2007) dengan judul 

‘What Provokes Young People To Get Into Trouble : Singarore Storie’ Penelitian 

ini bertujuan memperbaiki pendidikan pada lima puluh empat remaja Singapura 

yang melakukan tindak kejahatan melalui laporan kejahatan untuk menganalisis 

kehidupan para remaja, mereka melaporkan bahwa pengaruh teman, tekanan, 

provokasi, marah, bosan, cemas, alkohol, obat-obatan, dan uang adalah alasan 

utama mereka melakukan kenakalan. Rachim & Nashori (2007)  menulis jurnal 

dalam judul ‘Nilai Budaya Jawa Dan Perilaku Nakal Remaja Jawa’ dengan 

tujuan penelitian untuk mengetahui  hubungan antara sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan nilai budaya Jawa dengan perilaku nakal remaja Jawa.  

Penelitian oleh Ismail & Anwar (2005) dengan judul ‘Kepribadian dan 

Tingkah Laku Kriminal di Kalangan Remaja : Suatu Perspektif Psikologi 

Perkembangan’ sebagai upaya untuk melihat fenomena kepribadian dan 

kriminalitas dikalangan remaja narapidana. Penelitian Indirawati (2006) bertujuan 

mengetahui hubungan kematangan beragama dengan kecenderungan strategi 

coping  pada mahasiswa. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif 

antara kematangan beragama dengan kecenderungan strategi coping. Semakin 

tinggi kematangan beragama semakin tinggi strategi coping. Wahyuni Esa Nur 
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(2005) melakukan penelitian dengan judul model pelatihan pengendalian diri. 

Penelitian menyatakan bahwa keterampilan pengendalian emosi perlu dimiliki 

oleh remaja karena remaja berada dalam proses pencarian identitas diri menuju 

kedewasaan. Salah satu cara untuk membantu remaja mengembangkan 

pengendalian emosi adalah dengan memberikan pelatihan pengendalian emosi 

kepada remaja. Subjek adalah siswa SMP kelas 2 (sebagai kelompok usia remaja) 

sebanyak 11 orang, yang telah diberikan pelatihan pengendalian emosi dengan 

menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Modification dan strategi pelatihan 

Experimental Learning. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan pengendalian emosi siswa dari pre test ke post test. 

Yeniar, dkk. (2007) pada penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi seorang anak sangat penting untuk dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia dewasa yang baik, mandiri dan tidak menimbulkan 

masalah pada orang lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional seorang anak adalah asma, yang dibagi dalam beberapa klasifikasi 

derajat serangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat 

kecerdasan emosional berdasarkan klasifikasi derajat asma pada anak di RSUP 

Dr. Kariadi Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

kecerdasan emosional dengan 38 item, yang diberikan kepada 54 pasien anak 

dalam berbagai klasifikasi derajat asma yang berusia antara 9 hingga 12 tahun. 

Simpulan yang diperoleh adalah semakin berat klasifikasi derajat asma, semakin 

rendah tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki oleh anak. Perbedaan tingkat 



 13

kecerdasan emosional pada anak penderit asma, 59,6% ditentukan oleh klasifikasi 

derajat asma. 

Penelitian yang dilakukan oleh May Yustika Sari (2005) menyatakan 

bahwa kenakalan remaja adalah perilaku agresif dan respon maladaptif lainnya 

yang terjadi ketika mereka tidak dapat beradaptasi terhadap stimulus yang mereka 

hadapi di masa remaja. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat menyesuaikan 

diri terhadap emosi yang mereka rasakan. Kecenderungan psikopatik ini 

merupakan indikasi dari kecerdasan emosi yang kurang baik. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan negatif antara kecenderungan psikopatik dengan 

kecerdasan emosi. Penelitian berjudul ‘Tiga Jenis Kecerdasan dan Agresivitas 

Remaja’ milik Rahmat Aziz, dkk (2006) yang memuat agresivitas, kecerdasan 

emosi, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual pada mahasiswa.  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diketahui ada beberapa 

penelitian tentang kecerdasan emosi, problem focus coping  maupun perilaku 

delinkuen, namun ada beberapa perbedaan, diantaranya karakteristik subjek yang 

diteliti dan tempat penelitian dilakukan.  

 


