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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Masa remaja adalah periode transisi dari perkembangan manusia fisik dan 

mental yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Transisi ini melibatkan 

biologis (yaitu pubertas), sosial, dan psikologis mengalami perubahan, yang 

ditunjukkan pada ciri-ciri kepribadian mereka. Periode remaja dikaitkan dengan 

perubahan penting dalam suasana hati kadang-kadang dikenal sebagai perubahan 

suasana hati. Perubahan kognitif, emosional dan sikap yang merupakan 

karakteristik dari remaja, sering terjadi selama periode ini, dan ini bisa menjadi 

penyebab konflik, stres dan depresi di satu sisi dan pengembangan kepribadian 

positif di sisi lain. Remaja mengalami berbagai perubahan kognitif dan fisik yang 

kuat, bimbingan adalah salah satu cara yang tepat pada fase penting kehidupan ini. 

Semua lebih penting untuk meningkatkan konsep diri positif, memperkaya 

pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengambilan keputusan, resolusi 

konflik dan manajemen emosi (Krishan Lal,2014). 

Informasi yang didapat dari artikel Majalah Psikologi Plus ,edisi VII NO 4 

Oktober 2012 (dalam Laila 2013) bahwa banyak remaja bersikap manja sehingga 

menjadi sulit dalam mandiri berfikir, diberi masukan, berempati, melihat kebaikan 

orang lain, cenderung egois, berpemikiran praktis dan mengalami kebingungan 

jika dihadapkan pada pilihan hidup sehingga cenderung mengikuti keputusan 

orang lain. 
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Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 

tahun 2007 pada remaja perempuan dan laki-laki berusia 15-19 tahun yang tidak 

menikah, terdapat beberapa masalah yang dihadapi remaja di Indonesia 

dipengaruhi faktor dari dalam maupun dari luar. Faktor yang berasal dari dalam 

diri individu antara lain, masalah psikologis dan sosial yang dihadapi, belum 

matangnya emosi, kurangnya control diri, kemampuan pengambilan keputusan 

yang rendah, serta tidak terbiasa mempertahankan usaha untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu antara lain, persoalan keluarga, 

pengaruh negatif dari teman sebaya, dan pengaruh negatif dari komunitas. 

Menurut Santrock (2013), masa remaja adalah masa dimana pengambilan 

keputusan semakin meningkat, seperti tentang masa depan, teman-teman mana 

yang dipilih, apakah harus kuliah, apakah harus membeli mobil, dan seterusnya. 

Tuti, Tjahjono, dan Kartika (2006) menambahkan bahwa masalah pengambilan 

keputusan yang sering terjadi di sekolah menengah atas adalah permasalahan 

akademik dan keputusan karier, serta beragam aktivitas sosial. 

Permasalahan lain yang timbul akibat rendahnya pengambilan keputusan 

oleh remaja adalah masalah pengambilan keputusan memilih jurusan di SMA. 

Berdasarkan praktikum layanan BK karir yang dilakukan oleh Bintari, Rumiati, 

dan Ardani (2002) di SMA Negeri 3 Singaraja, banyak siswa yang memilih 

jurusan salah disebabkan oleh ajakan teman, gengsi (jurusan IPA sering dilihat 

lebih baik dari pada IPS), dan paksaan orang tua yang tidak memperhatikan 

prestasi belajar dan minat bakat anaknya. Pengambilan keputusan yang rendah 

akan menjadi ketidaksesuain dalam diri individu sendiri karena tidak sesuai 
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dengan kematangan emosi, sehingga masih mudah untuk dipengaruhi oleh orang 

lain.  

Hasil  wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu Mardiyanti 

selaku guru BK di SMA N 2 Sukoharjo , pada tanggal 08 April 2016 pukul 09.00 

WIB, diungkapkan  sebagai berikut : 

“Banyak siswa yang masih bingung memilih jurusan kuliah sebagai studi 

lanjut bahkan jumlahnya sekitar 65 % dari total 260 siswa dikelas XII dan 

40% dari total 225 siswa kelas XI . Hal ini terjadi karena kurangnya 

informasi tentang jurusan kuliah yang akan diambil, nilai yang rendah, 

minat untuk kuliah yang rendah, pengaruh teman sebaya dan paksaan 

orangtua,.” 

 

 Berdasarkan data Susenas 2010 (Marliyah, Alsa & Rohmatun, 2004) yang 

dimuat dalam Harian Sinar Harapan (28 Mei 2010), menunjukkan 61% siswa 

SMA tidak memahami kemana mereka sebaiknya menempuh pendidikan lanjut.  

Dalam keadaan terdesak seperti ini, remaja mengambil keputusan untuk memilih 

jurusan dipengaruhi orang tua dan peer group (teman sebaya), dimana saran 

tersebut bersifat subyektif. 

  Dikemukakan  oleh Moesono  (dalam Sarwono, 2005)  bahwa siswa  SMA  

tidak  pernah  betul-betul  tahu  apa  yang  diinginkannya,  tidak  terbiasa  

tertantang  menggali  informasi  sampai  tuntas,  namun  hanya  bermodal  

informasi  yang  hanya  40%,  petunjuk  orang  tua,  dan keberanian  berisiko.  

Berdasarkan pengalaman pada observasi di SMAN 22 Surabaya yang 

dilakukan oleh Retno (2013), banyak siswa yang mengalami kebimbangan dalam 

memilih sekolah lanjutan setelah SMA. Banyak siswa yang masih ragu tentang 

kemampuannya dan masih bingung untuk mengambil keputusan setelah lulus 
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SMA. Permasalahan yang dialami oleh siswa yaitu kebanyakan mereka 

mengalami kebingungan, belum bisa mengambil keputusan karirnya setelah lulus 

nanti, mereka bingung memilih jurusan IPA atau IPS, mereka bingung untuk 

melanjutkan kuliah dan memilih jurusan apa nantinya di perguruan tinggi.   

Menurut S. Punithavathi (2013) Pengambilan keputusan dapat dianggap 

sebagai proses mental atau proses kognitif yang mengakibatkan pemilihan 

tindakan di antara beberapa skenario alternatif. Faktor seperti sosial, perbedaan 

interpersonal, kognitif dan individu juga dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan hampir secara universal didefinisikan sebagai 

" memilih antara alternatif ".   

Menurut Asekon (dalam Suptiyanto dan Guritnaningsih 2005),  pada situasi 

pengambilan keputusan yang sifatnya rutin sehari hari,  individu dimungkinkan untuk 

menentukan alternatif pilihan melalui  judgment sederhana, namun pada situasi putusan 

yang kompleks, mutlak diperlukan suatu prosedur problem solving dengan tahapan 

yang lebih sistemasis. Aspek dalam pengambilan keputusan adalah 

mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan dan analisis masalah, 

mengembangkan berbagai alternatif solusi, mengevaluasi alternatif, memilih 

alternatif terbaik, melaksanakan keputusan dan evaluasi menurut Bacon (dalam 

Hasan, 2002). 

Kenyataan membuktikan seringkali remaja dalam kehidupannya cenderung 

kurang berfikir matang dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang 

diambil remaja bukannya menyelesaikan masalah namun justru menambah 

persoalan-persoalan baru. Ketidakmampuan remaja mengambil keputusan yang 
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tepat seringkali menyebabkan timbulnya permasalahan dan meninggalkan trauma 

psikis, Sarwono (1997). Masa remaja merupakan masa dimana individu sudah 

mempersiapkan diri untuk masa depan. Namun pada kenyataannya banyak siswa 

yang belum mencapai kematangan emosi dengan baik. Fenomena masa anak 

remaja sekarang ini masih banyak kita melihat banyak remaja menghabiskan 

waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan bahkan 

melakukan hal-hal yang bisa merusak dirinya dan masa depannya.  

Seharusnya mereka (remaja) sudah mampu merencanakan dan 

mempersiapkan masa depannya yang lebih baik. Di era globalisasi sekarang ini 

remaja dituntut untuk lebih proaktif lagi dalam merencanakan dan mempersiapkan 

masa depannya. Jika itu tidak dilakukan oleh para remaja maka akan tergilas oleh 

kejamnya zaman. Terkadang kita mendengar remaja yang mengeluhkan akan 

masa  depannya, mereka tidak mengetahui mau jadi apa, pekerjaan apa yang 

cocok baginya. Menurut Noorderhaven (dalam Peilouw & Nursalim, 2013), 

faktor-faktor dalam diri individu yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan antara lain adalah kematangan emosi, kepribadian, intuisi, dan umur.  

Damasio (dalam Goleman, 2009) mengatakan bahwa emosi berperan besar 

terhadap suatu tindakan dalam pengambilan keputusan “rasional”.  Goleman 

(2009) Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu 

keadaan bilogis, dan psikologis serta serangkain kecenderungan untuk bertindak. 

Menusia memiliki dua pikiran. Pertama, pikiran rasional yang merupakan model 

pemahaman yang disadari, bijaksana, dan mampu bertindak hati-hati. Akan tetapi, 
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bersamaan dengan hal tersebut terdapat pikiran lain yang impulsif, berpengaruh 

besar, dan terkadang tidak logis, pikiran tersebut adalah pikiran emosi. 

Menurut Krishan Lal (2014), Emosi memainkan peran sentral dalam 

kehidupan individu, seseorang diharapkan memiliki kematangan emosi yang lebih 

tinggi untuk memimpin hidup yang efektif. Hal ini juga benar bahwa perilaku kita 

terus dipengaruhi oleh tingkat kematangan emosi yang kita miliki. 

Penelitian Hasan(2002) mendapatkan hasil bahwa kematangan emosi 

mempengaruhi strategi coping remaja, bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara kematangan emosi dengan pemilihan strategi coping yang berorientsi padsa 

pemecahan masalah dengan hasil 22,5% . Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin matang emosi remaja maka akan semakin mudah 

pemecahan masalah yang dihadapinya.  

Kematangan emosi yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan 

pengambilan keputusan yang tinggi. Kemampuan pengambilan keputusan yang 

tinggi didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, potensi yang dimiliki, 

lingkungan sekitar dan pendapat orang lain. Namun sebaliknya apabila 

kematangan emosinya rendah, maka kemampuan pengambilan keputusan pun 

rendah. Seseorang remaja yang matang secara emosianl dan pikirannya akan dapat 

bereaksi secara positif. Meichati (2001) mengemukakan bahwa manusia 

senantiasa dipengaruhi oleh keadaan emosi, pikiran dan pertimbangan akalnya. 

namun dalam situasi tertentu seringkali emosi lebih berpengaruh dari pada fungsi 

akalnya. Hal ini akan menimbulkan berbagai macam persoalan yang menganggu 

emosi seseorang. 
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Swan (dalam Anik, 1989), mengatakan bahwa dalam pengambilan 

keputusan dalam membeli dapat dilakukan secara rasional dan emosional, antara 

rasional dan emosional merupakan hal yang terpisah bahwa antara respon kognisi 

dan afeksi adalah tidak tergantung. Sementara itu dilihat dari perbedaannya antara 

pria dan wanita, baik itu secara psikologis maupun sosiologis dapat diterangkan 

bahwa pria rasional, lebih tegas, agresif, tidak bergantung, berprestasi kompetetif 

(Musen, 1987), sedangkan wanita itu emosional, pasif, sensitif, menekankan pada 

aspek interpersonal, conform, lebih mudah dipengaruhi (Kartini Kartono, 1986) 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan rumusan masalah “Apakah ada hubungan antara 

kematangan emosi dengan pengambilan keputusan pada remaja di SMA N 2 

Sukoharjo?” karena masih banyak remaja yang belum bisa mengambil keputusan 

secara matang dalam emosinya. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengatahui hubungan antara kematangan emosi dengan pengambilan keputusan 

pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. 

2. Tingkat kematangan emosi  pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. 

3. Tingkat pengambilan keputusan pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. 

4. Peran atau Sumbangan efektif kematangan emosi dengan pengambilan keputusan 

remaja pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. 

 



8 

 

C.Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hubungan antara 

kematangan emosi dengan pengambilan keputusan pada remaja di SMA N 2 

Sukoharjo, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang 

berarti bagi perkembangan ilmu psikologi pada khususnya bidang psikologi 

sosial, yang berkaitan dengan kematangan emosi dengan pengambilan 

keputusan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi subjek penelitian. Diharapkan dapat memberi sumbangan informasi 

yang akurat tentang hubungan antara kematangan emosi dengan pengambilan 

keputusan pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. 

b. Bagi instansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pentingnya kematangan emosi dengan pengambilan 

keputusan pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. 

c. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wacana dan bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian khususnya 

dalam bidang psikologi pendidikan dan sosial yang berkaitan dengan hubungan 

atara kematangan emosi dengan pengambilan keputusan pada remaja di SMA 

N 2 Sukoharjo. 

 


