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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kesehatan mental memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang, 

dengan mental yang sehat maka seseorang dapat melakukan aktifitas sebagai 

mahluk hidup. Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan 

seseorang kearah yang lebih baik dimasa mendatang (Adityawarman, 2010). 

Kesehatan mental adalah keadaan dimana seseorang mampu menyadari 

kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat 

bekerja secara produktif dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkunganya 

(WHO, 2016). Sedangkan masalah kesehatan mental diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi 

lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu (Kartono, 2000). 

  Masalah kesehatan mental yang dialami remaja cukup tinggi. Data survei 

yang dilakukan National Adoles Health Information Center NAHIC (2005) 

menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda pada usia 10-24 tahun baik pria 

maupun wanita pernah melakukan rawat jalan gangguan kesehatan mental, 

sebesar 1,9 juta pria melakukan rawat jalan kesehatan mental sedangkan wanita 

sebesar 1,6 juta jiwa. Survei Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa 11,6% 

penduduk Indonesia dengan usia diatas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan 

mental dan emosional, sekitar 19 juta anak mengalami kesehatan mental dan 

sosial (Riskesdas, 2007). Data survei yang dilakukan oleh World  Health 
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Organization WHO (2011) menunjukkan bahwa 20% remaja mengalami masalah 

kesehatan mental kususnya kecemasan dan depresi.  

  Masalah kesehatan mental yang banyak dialami remaja adalah masalah 

pertemanan. Menurut (Rohman & Mugiarso, 2016) masalah pertemanan adalah 

ketidak mampuan remaja dalam menjalin relasi pertemanan yang baik dengan 

teman sebayanya. Penelitian yang dilakukan oleh Hightower yang dikutip dalam 

buku Desmita (2013) menemukan bahwa hubungan yang harmonis dengan teman 

sebaya selama masa remaja, berhubungan dengan kesehatan mental yang positif 

pada masa dewasa.  

  Kegagalan remaja dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya akan 

menyebabkan remaja menjadi pemalu, menyendiri, kurang percaya diri atau justru 

berperilaku sombong, keras kepala, serta salah tingkah bila berada dalam situasi 

sosial (Poerwanti & Widodo, 2002). Menurut Banitez dan Justici (2006) 

menyatakan bahwa kelompok teman sebaya yang bermasalah di sekolah akan 

memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, perilaku 

membolos, kurangnya sikap menghormati teman dan guru. 

 Penelitian Praptiani (2013) yang mengacu pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Latipun pada tahun 2006 di Malang menunjukkan prevalensi 

remaja yang mengalami konflik dengan teman sebaya. Survei yang dilakukan 

terhadap 141 remaja menunjukkan bahwa sebanyak 21% remaja menyatakan 

pernah mengalami perselisihan dan 81% remaja menyatakan pernah mengalami 

konflik dengan teman sebayanya di sekolah. 
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  Penelitian yang dilakukan oleh yayasan Semai Jiwa Amini (2008) di 3 

kota besar yaitu Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta menunjukkan bahwa perilaku 

bullying pada siswa dan siswi SLTA sebesar 67,9%, sedangkan bullying pada 

siswa dan siswi SLTP sebesar 66,1% dengan kategori tertinggi yaitu kekerasan 

psikologis yaitu pengucilan, sedangkan peringkat kedua adalah kekerasan verbal 

seperti mengejek dan kekerasan fisik seperti memukul. 

  Penelitian lain yang dilakukan oleh Wiguna, Manengkei, Pamela, Rheza, 

& Hapsari (2010) menunjukkan bahwa proporsi terbesar masalah emosi dan 

perilaku anak usia sekolah, 54,81% adalah masalah dengan teman sebaya dan 

42,2% adalah masalah emosional. Prosentase masalah dengan teman sebaya pada 

usia kurang dari 12 lebih besar yaitu 54,81%, sedangkan pada anak usia lebih dari 

12 tahun lebih banyak mengalami masalah emosi yaitu sebesar 33,5%. 

  Fenomena Penganiayaan yang dilakukan oleh siswa SMP yaitu (X) 

terhadap (Y) yang menyebabkan (X) meninggal dunia. Perkelahian dipicu 

lantaran masalah sepele ketika (X) dan (Y) saling bersenggolan saat upacara 

bendera di sekolah. (Y) yang merupakan adik kelas, awalnya tidak meladeni 

tantangan (X) yang merupakan kakak kelas, namun perkelahian tetap terjadi 

hingga membuat (X) meninggal dunia karena terjatuh terpleset saat akan 

membanting (Y) (Sugiyarto,Tribunnews, 2015). 

  Survei yang dilakukan oleh China Youth Research Center pada tahun 2015 

lalu, diperoleh kesimpulan adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan di kalangan 

remaja. Survei yang dilakukan terhadap 5.864 responden ini menyebutkan bahwa 

32,5% responden mengaku pernah mendapatkan intimidasi dari rekannya, 
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sementara 6,1% lainnya mengaku kerap kali diganggu oleh senior mereka di 

sekolah (Hainan, Tribunnwes, 2016).  

  Masalah pertemanan juga ditemukan pada siswa SMP di Surakarta.  

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu, 20 

Agustus 2016 di kelas 8C SMP X Surakarta, memperlihatkan adanya masalah 

pertemanan yang berujung pada kekerasan fisik. Kejadian berawal ketika siswa 

(X) sedang menulis, kemudian diejek oleh siswa (Y) dengan kata-kata “ agresif”. 

Awalnya (X) hanya diam dan tidak memperdulikan ejekan (Y), setelah (Y) 

mengejek dengan kata “agresif” sampai berulang kali, kemudian (X) membalas 

menendang (Y) hingga terjatuh dan terbentur dinding kelas. 

 Fenomena yang menunjukkan bahwa masalah pertemanan dapat menjadi 

sumber tekanan dan depresi pada remaja. Fenomena bunuh diri di Otsu, Jepang ini 

dialami oleh (X) remaja laki-laki berusia 13 tahun yang disebabkan karena sering 

dibully oleh kelima temanya. (X) sering dibully dengan cara dipatahkan 

hidungnya, dibakar rambutnya dengan rokok, dan dipaksa untuk melakukan 

percobaan bunuh diri. Akhibat bullying yang terus-terusan dilakukan oleh kelima 

temannya membuat (X) merasa tertekan dan memutuskan untuk bunuh diri 

dengan cara melompat dari apartemen milik keluarganya pada tanggal 22 Juli 

2012. Kelima temannya mengaku jika bullying ini dilakukan hanya untuk 

bersenang-senang (Kristanti, Viva, 2012). 

 Survei mengenai kesehatan mental siswa yang dilakukan oleh Center of 

Indigenous Islamic Psychology pada tahun 2016. Pertanyaan diberikan kepada 82 

siswa kelas VII, VIII, dan X. Salah satu pertanyaan dalam survei tersebut adalah 
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aku marah dan tertekan ketika. Hasil menunjukan sebanyak 53% siswa merasa 

tertekan karena faktor pertemanan seperti diejek, diremehkan, diganggu dan 

difitnah, 14% siswa menjawab karena faktor akademik seperti nilai jelek, 

dimarahi guru, dan banyak PR, 22% siswa menjawab karena faktor keluarga 

seperti dimarahi oleh orangtua dan saudara, 8% menjawab karena ada masalah 

namun tidak dijelaskan secara spesifik masalahnya apa, dan sisanya sebanyak 3% 

siswa menjawab tidak sesuai petanyaan seperti menjawab aku dan merasa 

bahagia.  

  Penelitian lain dilakukan oleh Walker pada 60 orang remaja, menunjukkan 

hasil bahwa penyebab utama tekanan pada masa remaja berasal dari hubungan 

dengan teman dan keluarga, tekanan dan harapan dari diri sendiri dan orang lain, 

tekanan di sekolah oleh guru dan pekerjaan rumah, tekanan ekonomi dan kejadian 

yang terjadi dalam kehidupan mereka seperti kematian, perceraian dan penyakit 

yang dialami dirinya sendiri atau anggota keluarganya (Bayani & Sawarsih, 

2013). 

  Masalah pertemanan (peer problem) dapat memunculkan kekerasan fisik 

dan dapat menjadi sumber stres atau tekanan bagi remaja. Ketika menghadapi 

tekanan maka seseorang berusaha untuk mengatasi masalahnya secara kognitif 

dan perilaku untuk mengelola tuntutan internal maupun eksternal yang dinilai 

melebihi sumber daya yang dimiliki atau yang disebut dengan strategi coping 

(Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986). Menurut Prasetyo (2016) yang 

mengacu pada teori Folkman dan Lazarus menjelaskan bahwa strategi coping 

terdiri dari problem focus coping yaitu dengan menghadapi langsung sumber 
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penyebab timbulnya persoalan dan emotion focus coping yaitu usaha untuk 

mengatasi tekanan-tekanan emosi atau stres yang ditimbulkan oleh persoalan yang 

dihadapi. 

 Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa masalah pertemanan (Peer 

problem) merupakan masalah yang penting pada remaja, namun masih sedikit 

yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi 

masalah pertemanan (peer problem). Berdasarkan uraian fenomena dan latar 

belakang masalah yang dikemukakan di atas, peneliti mengajukan rumusan 

masalah “Bagaimana dinamika cara mengatasi masalah pada siswa SMP yang 

terindikasi peer problem”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

dinamika cara mengatasi masalah pada siswa SMP yang terindikasi peer problem. 

 

C. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diharapkan penelitian ini 

memberikan sumbangan manfaat berupa: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk menjelaskan dinamika 

cara mengatasi masalah pada siswa SMP yang terindikasi peer problem.  

 

 



7 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, memberikan informasi mengenai cara penyelesaian masalah 

pada siswa SMP yang terindikasi peer problem, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk mencegah dan 

menangani siswa yang terindikasi peer problem. 

b. Bagi orangtua, memberikan infomasi mengenai cara penyelesaian 

masalah pada siswa SMP yang terindikasi peer problem, sehingga dapat 

dijadikan acuan dalam menghadapi anaknya yang terindikasi peer 

problem. 

c. Remaja, membantu menemukan cara penyelesaian masalah yang tepat 

dalam menyelesaikan peer problem. 




