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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usia remaja merupakan fase perkembangan yang sangat penting, dimulai 

dengan kematangan fisik hingga emosi. Kematangan emosi yang dimiliki 

seseorang akan dipengaruhi oleh kesehatan mental. Beberapa survey nasional dan 

khusus, serta publikasi diperoleh mengenai situasi kesehatan dan perilaku berisiko 

remaja Indonesia dalam dekade ini. Menurut Bethell, Read & Blumberg sebanyak 

55,7 persen anak yang didiagnosis dengan masalah emosi, perilaku, dan 

perkembangan memiliki gangguan perilaku yang mengganggu, agresi, 

penyimpangan atau perilaku anti sosial. Sedangkan menurut Leslie, Newman, 

Chesney & Perrin setidaknya 1-10 anak dan remaja didiagnosis memiliki 

gangguan mental cukup parah yang menyebabkan beberapa kerusakan (Papalia & 

Feldman, 2014). 

Penelitian Raheel (2014) menyebutkan bahwa UNICEF melaporkan bahwa 

sekitar 20% remaja didunia memiliki masalah kesehatan mental dan perilaku. 

Data Riset Kesehatan Dasar (2013) memunjukkan prevalensi ganggunan mental 

emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk 

usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang. Selain itu, WHO juga 

menyatakan 75% gangguan mental emosional terjadi sebelum usia 24 tahun, dan 

50% timbul sebelum usia 14 tahun. Dampak sosial distress emosional yang tidak 

tertangani cukup besar misalnya pada kasus ketidakmampuan mengendalikan diri 

seperti merebaknya tawuran di beberapa sekolah. Hal tersebut sesuai dengan 
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pengertian mengenai kesehatan mental yang didefinisikan sebagai 

distressemosional dimana terjadi ketika situasi seseorang tidak mampu untuk 

menangani tekanan yang dialami. Dalam keadaan tersebut, seseorang dapat 

menunjukkan perilaku menyimpang, seperti agresif, pasif atau menyendiri 

(Rahayu & Setyowati, 2016). 

Berdasarkan data tersebut, kesehatan mental penting untuk diperhatikan 

sejak dini. Kondisi fisik pada usia remaja akan mencapai titik optimal dan akan 

membentuk kesehatan di masa dewasa. Kesehatan mental adalah bagaimana 

seseorang berpikir, merasa, bertindak mengenai dirinya dan oranglain sehingga 

mampu mengevaluasi dan membuat keputusan secara sadar (Hadjam & 

Widhiarso, 2011). 

Siswa pada sekolah menengah berada pada usia remaja, dimana pada usia 

tersebut berada pada masa transisi atau perpindahan baik secara fisik, psikologi, 

sosial maupun emosional yang dalam kondisi rawan. Meskipun remaja akan 

mendapatkan kesempatan memperoleh status kesehatan optimal, namun perilaku 

mereka tidak selalu mendukungnya. Perilaku beresiko yang dilakukan ketika masa 

remaja seperti merokok, meminum alkohol, mengonsumsi narkoba akan 

berpengaruh pada penyakit kronis di masa dewasa nanti (Rahayu & Setyowati, 

2016). 

Penelitian yang dilakukan Rahayu & Setyowati (2016) disebuah Sekolah 

Menengah Pertama di Sidoarjo, ditemukan bahwa ada pelanggaran tata tertib 

sekolah oleh siswa. Beberapa siswa di sekolah tersebut yang didapati melakukan 

kegiatan mengedarkan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang serta tergabung 
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dalam jaringan penjualan obat terlarang. Kasus tersebut ditindak lanjuti langsung 

oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan operasi. Berdasarkan 

wawancara dengan siswa di sekolah tersebut, sebanyak 10 siswa terjaring operasi 

yang berasal dari siswa kelas VII dan VIII serta satu siswi kelas VII yang diduga 

sebagai bandar (Rahayu & Setyowati, 2016). 

Prevalensi minum alkohol pada kohort usia 15-24 menurut Riskesdas 

2007 lebih tinggi di daerah luar pulau Jawa karena terkait dengan budaya, seperti 

Sulawesi Utara, NTT dan Papua. Disamping itu, perilaku minum alkohol 

meningkatkan resiko kecelakaan. Data kepolisian lalu lintas (Ditlantas) Metro 

Jaya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi kecelakaan usia 16-20 

tahun sebesar 73 % pada tahun 2012 (Isfandari & Lolong, 2014). 

Peristiwa lain ditemukan di Pennsylvania, pada tahun 2001 terdapat 

seorang remaja SMP korban bullying yang melukai dan menembak temannya 

dengan senjata milik ayahnya. Peristiwa itu merupakan akibat dari tindakan 

bullying yang berdampak buruk pada lingkungannya. (Sari, 2010). 

Di Indonesia, pada tahun 2013 sebanyak 14 siswa SMP digiring ke 

Mapolsektro Palmerah karena terlibat tawuran. Belasan siswa itu diamankan 

karena tawuran di asrama Polri Palmerah. Tutur J (siswa sekolah A) tawuran 

tersebut bermula ketika sekelompok siswa dari sekolah B melempari batu kearah 

sekelompok siswa sekolah A, sehingga J memanggil teman-temannya yang lain 

untuk melawan menyerang. Selain mengamankan belasan siswa, polisi juga 

menyita empat motor dan sebuah senjata tajam jenis arit milik siswa (Amin, 

Merdeka, 2013).  
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Peneliti telah mendapat data awal di sebuah sekolah di Surakarta. Hasil 

data awal tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa siswa yang 

terindikasi conduct problem di SMP A Surakarta. Siswa yang terindikasi conduct 

problem (siswa X) duduk di kelas 8 dan merupakan siswa yang berasal dari 

keluarga ekonomi menengah keatas. Kejadian tersebut bermula ketika siswa X 

sedang menulis kemudian ada seorang siswa yang mengejeknya. Awalnya siswa 

X hanya diam dan tidak bereaksi terhadap ejekan temannya, namun setelah 

temannya mengejek beberapa kali, siswa X bangkit dari kursi dan menghampiri 

lalu menendang teman yang mengejeknya tersebut. Selain itu, guru-guru di 

sekolah tersebut juga merasakan bahwa siswa di kelas-kelas tertentu cukup 

banyak yang nakal atau mengganggu siswa lain bahkan mengganggu kegiatan 

belajar di sekolah. 

Peneliti juga memperoleh data di SMP A Surakarta berdasarkan skor 

Strengths and Difficulties Questionnaire. Penelitian yang dilakukan padaKamis, 

18 Agustus 2016 dan Sabtu, 20 Agustus 2016 pada 227 siswa diperoleh hasil 

sebanyak 40 siswa terindikasi conduct problem level high need, 38 siswa 

terindikasi conduct problem level some need, 145 siswa terindikasi conduct 

problem level low needdan 4 siswa dinyatakan gugur karena datanya tidak 

lengkap. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa lebih dari 30% terindikasi 

conduct problem baik level some need hingga high need. 

Remaja yang terindikasi conduct disorder memiliki suasana hati yang 

tidak stabil, pesimis dan berperilaku yang tidak menentu. Kemarahan juga 
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menjadi ciri remaja yang terindikasi conduct disorder yang merupakan hubungan 

yang negatif pada masa kecil dan dapat menetap sepanjang hidupnya. 

Penelitian Rini (2010) yang mengacu pada pendapat Conley menjelaskan 

bahwa remaja yang terindikasi conduct disorder memiliki keterampilan mengatasi 

masalah yang perkembangannya kurang baik. Remaja yang terindikasi conduct 

problem akan mengalami kesulitan dalam perkembangan kognitifnya. Ada 3 

keterampilan kritis yang berhubungan dengan perkembangan kognitif yaitu 

keterampilan dalam mengatasi masalah (problem solving skills), keterampilan 

mengambil peran (role taking skills) dan kontrol diri (self control). Keterampilan 

mengatasi masalah mereka terhambat oleh proses berpikir yang terbatas sehingga 

membatasi pandangan mereka terhadap pilihan-pilihan pemecahan masalah yang 

bervariasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boekhe and Winkels (dalam Hartati, 

2012) ketika memberikan treatment perilaku dalam bentuk tinjauan intervensi 

psikososial untuk anak-anak dan remaja yang mengalami masalah kenakalan, 

metode dan perlakuan intevensi yang diberikan disesuaikan dengan keadaan 

subjek. Strategi yang ditampilkan individu dapat berbeda-beda tergantung pada 

masalah yang dihadapi. Strategi yang digunakan tersebut memiliki kemungkinan 

untuk digunakan kembali ketika dihadapkan pada masalah serupa dimasa 

mendatang apabila dirasa cocok dan dapat menyelesaikan masalah. 

Lazarus& Folkman (1986) menjelaskan bahwa strategi menghadapi 

persoalan dibedakan menjadi dua, yaitu problem focus coping (strategi 

menghadapi persoalan yang berorientasi pada persoalan) adalah dengan 
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menghadapi langsung sumber penyebab timbulnya persoalan dan emotion focus 

coping (strategi menghadapi persoalan yang berorientasi pada emosi) adalah lebih 

diarahkan pada usaha untuk mengatasi tekanan-tekanan emosi atau stres yang 

ditimbulkan oleh persoalan yang dihadapi. Disamping itu, Raheel (2014) 

menjelaskan dalam penelitiannya mengenai pendapat Lazarus yang 

mendefinisikan coping sebagai suatu proses adanya upaya kognitif maupun 

perilaku untuk mengelola sumber stres baik yang berasal dari internal maupun 

eksternal secara spesifik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wardani (2009) didapatkan 

hasil bahwa, orang tua yang memiliki anak autis cenderung menggunakan 

instrumental action yang termasuk dalam bentuk problem focused coping serta 

self controlling, denial, dan seeking meaning yang termasuk dalam bentuk 

emotion focused coping. Dampak positif dari perilaku coping yang dilakukan oleh 

orang tua yaitu Exercised Caution dan Seeking Meaning, sedangkan dampak 

negatif yang muncul diatasi orang tua dengan Intropersitive, Negotiation, dan 

Accepting Responbility.  

Selain itu, penelitian Intani dan Surjaningrum (2010) mendapatkan hasil 

bahwa mahasiswa salah jurusan yang merasa memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan lingkungannya cenderung menggunakan problem focused coping. 

Sedangkan mahasiswa yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan lingkungannya cenderung menggunakan emotional focused 

coping.  
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Penelitian Raheel (2014) memberikan infomasi bahwa sebagian besar 

remaja perempuan menggunakan emotion focus coping dibandingkan problem 

focus coping. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa hal tersebut dapat 

menyebabkan masalah depresi dikemudian hari, untuk itu perlu adanya strategi 

untuk mengidentifikasiawal adanya stres dan depresi pada remaja. Hasil penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa berbicara dengan teman dan keluarga dapat 

berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengatasi stres. 

Perkembangan pada masa remaja memiliki peran penting bagi masa 

berikutnya. Seiring berjalannya waktu, marak ditemukan masalah perilaku yang 

dilakukan oleh remaja khususnya siswa SMP.Untuk itu penelitian ini akan 

mengkaji “bagaimana cara mengatasi  masalah pada siswa SMP yang terindikasi 

conduct problem”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika cara mengatasi masalah pada 

siswa SMP yang terindikasi conduct problem. 

C. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberi 

sumbangan manfaat berupa: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai dinamika psikologi cara mengatasi masalah pada siswa SMP yang 

terindikasi conduct problem. 
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2. Manfaat praktis 

1) Bagi orang tua, mampu memberikan informasi tentang masalah perilaku yang 

dihadapi anak sehingga mampu memberikan perhatian yang lebih kepada 

anak mengenai cara mengatasi masalah yang dihadapi anak. 

2) Bagi guru, dapat memberikan informasi mengenai cara mengatasi siswa 

sehingga dapat membantu siswa dalam proses bimbingan konseling 

3) Bagi sekolah, dapat memberikan informasi tentang masalah yang sering 

dialami siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah secara adaptif. 

  


