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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecemasan pada Remaja

2.1.1 Definisi

Kecemasan atau dalam Bahasa Inggris adalah anxiety

berasal dari Bahasa Latin angustus yang berarti kaku, dan ango,

anci yang berarti mencekik.20 Kecemasan adalah perasaan yang

menetap berupa kekhawatiran yang merupakan respon terhadap

ancaman atau stresor yang akan datang baik dari dalam individu

sendiri maupun dari lingkungannya.5,16 Kecemasan merupakan

respon normal dan patologis bergantung pada intensitas dan

durasinya serta kemampuan individu melakukan koping.21

Kecemasan adalah suatu keadaan patologik yang ditandai oleh

perasaan ketakutan yang disertai sistem saraf otonom yang

hiperaktif.16 Kecemasan juga merupakan reaksi emosional yang

timbul oleh penyebab yang tidak spesifik seperti pengalaman

individu yang subjektif yang dapat menimbulkan perasaan tidak

nyaman dan merasa terancam.22 Hampir semua individu pernah

mengalami kecemasan, terutama sebagai akibat masalah kehidupan

yang semakin banyak.16
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2.1.2 Etiologi

Terdapat tiga teori psikologi tentang penyebab kecemasan

yaitu:16

1) Teori psikoanalitik

Sigmund Freud mendefinisikan kecemasan sebagai tanda

adanya bahaya yang tidak disadari. Kecemasan dipandang sebagai

hasil konflik psikis antara keinginan yang agresif atau dorongan

seksual yang tidak disadari dengan ancaman yang datang secara

bersamaan dari superego atau kenyataan eksternal. Sebagai respon

terhadap sinyal ini, ego menciptakan mekanisme pertahan untuk

mencegah pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima keluar

ke alam sadar.

2) Teori perilaku

Teori ini mengemukakan bahwa kecemasan merupakan

respon yang dikondisikan sesuai dengan adanya stimulus yang

spesifik dari lingkungan. Individu menerima stimulus tertentu

sebagai stimulus yang tidak disukai, sehingga menimbulkan

kecemasan. Setelah terjadi berulang-ulang akhirnya menjadi

kebiasaan untuk menghindari stimulus tersebut.

3) Teori eksistensi

Teori ini memberikan model-model dari kecemasan

menyeluruh, di mana tidak ada stimulus yang dapat diidentifikasi

untuk perasaan cemas yang bersifat kronik. Konsep inti dari teori
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ini adalah bahwa orang mengalami perasaan hidup dalam dunia

yang tanpa tujuan. Kecemasan merupakan respon terhadap persepsi

kehampaan tersebut.

Selain ketiga teori psikologi di atas, terdapat juga teori

biologi tentang penyebab kecemasan. Teori ini dikembangkan dari

penelitian praklinis dengan model kecemasan pada binatang dan

pengetahuan tentang neurologis dasar dan kerja obat

psikoterapeutik. Teori ini berhubungan dengan sistem saraf otonom

dan neurotransmiter.

Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan gejala-gejala

tertentu seperti: kardiovaskuler (misalnya takikardi), muskuler

(misalnya nyeri kepala), gastrointestinal (misalnya diare), dan

respirasi (misalnya takipneu). Sistem saraf otonom pada pasien

dengan gangguan kecemasan menunjukkan peningkatan tonus

simpatik yang beradaptasi lambat terhadap stimulus yang berulang

dan beradaptasi secara berlebihan terhadap stimulus dengan

intensitas sedang.

Ada tiga neurotransmiter yang berkaitan dengan kecemasan

yaitu: norepinefrin, serotonin, dan gamma-aminobutyric acid

(GABA).

Teori mengenai peranan norepinefrin dalam kecemasan

yaitu adanya sistem noradrenergik yang tidak teregulasi dengan
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baik disertai ledakan aktivitas pada saat-saat tertentu seperti yang

tampak pada gejala kronik kecemasan.

Penelitian mengenai peranan serotonin dalam kecemasan

menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga pola

abnormalitasnya belum dapat dijelaskan.

Peranan GABA dalam kecemasan didukung kuat oleh

efikasi benzodiazepin dalam mengatasi gangguan kecemasan. Obat

tersebut meningkatkan aktivitas GABA pada reseptor GABA tipe

A di mana resptor tersebut diduga mengalami abnormalitas pada

penderita gangguan kecemasan.23

Berdasarkan berbagai sumber selain teori-teori di atas,

terdapat pula beberapa penyebab lain seperti:

1) Kegagalan menuntaskan tugas perkembangan24

Remaja memiliki tugas perkembangan yang wajib

dituntaskan seperti yang telah terurai di atas. Bahaya psikologis

masa remaja yang pokok umumnya disebabkan oleh kegagalan

menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan yang

merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Tanda

bahaya yang umum dari ketidakmampuan penyesuaian diri remaja

meliputi: perilaku tidak bertanggung jawab yang tampak dalam

perilaku mengabaikan pelajaran untuk bersenang-senang dan

mendapat dukungan sosial, sikap agresif dan sangat yakin pada diri
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sendiri, perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja patuh

mengikuti standar kelompok, merasa ingin pulang jika berada jauh

dari lingkungan yang dikenal, perasaan menyerah, terlalu banyak

berkhayal untuk mengimbangi ketidakpuasan yang diperoleh dari

kehidupan sehari-hari, mundur ke tingkat perilaku yang

sebelumnya suapa disenangi dan diperhatikan, dan menggunakan

mekanisme pertahanan seperti rasionalisasi, proyeksi, berkhayal,

dan memindahkan.

2) Pengalaman masa lalu25,26

Gangguan yang terjadi pada masa remaja tidak terlepas dari

pengalaman masa kecilnya, misalnya: trauma, kekerasan psikis

(menyumpahi, merendahkan, mencemarkan nama baik, dan

menghina), pengabaian psikis (pengabaian hak untuk menyatakan

perasaan, tidak adanya perasaan dicintai, dan diperhatikan),

kekerasan fisik, pengabaian fisik, dan kekerasan sexual. Gangguan

kecemasan yang terjadi pada remaja sebagian besar disebabkan

oleh pengalaman kekerasan psikis dan pengabaian psikis pada

masa kecil.

3) Peristiwa kehilangan24,17

‘Kelekatan’ merupakan suatu konsep yang penting dalam

psikiatri karena hal tersebut mencakup pola hubungan sosial dan

interaksi selanjutnya dengan orang lain. Perpisahan singkat
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maupun lama dan peristiwa kehilangan akan menimbulkan

gangguan.

4) Bentuk atau keadaan fisik24

Masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik

yang cepat. Keadaan fisik dipandang sebagai hal yang penting.

Ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapan, maka akan

muncul rasa tidak puas, kecemasan, dan rasa rendah diri.

5) Konflik keluarga24,27-29

Konflik dalam keluarga sering disebabkan oleh hubungan

orang tua-anak maupun hubungan antar anak yang tidak harmonis,

dan masalah latar belakang keuarga. Orang tua yang terlalu sibuk

sendiri, bersifat diktator, berpikiran kuno, dan pilih kasih pada

anaknya akan menjadikan hubungan dalam keluarga menjadi tidak

harmonis.

Masa remaja merupakan masa di mana diskriminasi dan

prasangka dari lingkungan pergaulan sering muncul. Latar

belakang keluarga seperti: agama, ras (tanggung jawab, peraturan,

dan bahasa), status pendidikan dan status ekonomi merupakan hal

yang sering dijadikan bahan diskriminasi. Remaja dengan latar

belakang yang tidak sesuai akan sulit diterima dalam lingkungan

pergaulannya.
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6) Konflik interpersonal24

Masa remaja merupakan masa di mana remaja harus

mampu mematangkan hubungan dengan teman sebayanya, maka

mulailah muncul seleksi dalam pertemanan yang terkadang

memicu pertengkaran. Masa remaja juga merupakan masa untuk

mengenal lawan jenis dan cinta. Masalah yang berhubungan

dengan percintaan merupakan masalah yang rumit.

7) Ketakutan akan kegagalan dan kehilangan harga diri24,17

Bagi remaja, pendapat orang disekitarnya adalah hal yang

sangat penting. Kritik yang bertubi-tubi atau kegagalan tanpa

diimbangi dengan pujian atau keberhasilan akan menimbulkan rasa

rendah diri bahkan kehilangan harga diri. Seseorang yang rendah

diri atau kehilangan harga dirinya akan merasa lebih nyaman

dengan kegagalan bahkan terkadang sampai menggagalkan

keberhasilan.

8) Lingkungan tempat tinggal30

Diperlukan adanya adaptasi untuk tinggal di lingkungan

yang baru (kos, asrama, rumah relasi). Ketidakmampuan untuk

beradaptasi akan menimbulkan kecemasan.

9) Lingkungan sekolah28,31,32

Kondisi lingkungan sekolah seperti persaingan yang ketat,

tuntutan akademis/ standar nilai yang tinggi, tugas yang

menumpuk, peraturan sekolah, metode belajar-mengajar,
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penjurusan, dan hubungan siswa-guru maupun hubungan antar

siswa merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan

keberhasilan remaja di sekolah. Ketidakmampuan dalam

beradaptasi dengan lingkungan sekolah akan menimbulkan

kecemasan.

Biasanya untuk memenuhi tuntutan akademis, remaja akan

mengikuti berbagai macam kursus, bahkan terkadang sampai tidak

memiliki waktu untuk melakukan hal yang disenangi/ hobi. Hal ini

akan semakin memperburuk kemampuan adaptasinya.

10) Lingkungan pergaulan24

Remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah

bersama teman sebayanya, maka pengaruh dari lingkungan

pergaulannya terhadap sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan

perilaku lebih besar daripada pengaruh lingkungan lainnya.

2.1.3 Gejala

Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap stres

tergantung pada kondisi masing-masing individu, beberapa gejala

yang muncul tidaklah sama. Gejala kecemasan umum

diantaranya:33

1) Berdebar diiringi detak jantung yang cepat

2) Rasa sakit atau nyeri pada dada

3) Rasa sesak nafas
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4) Berkeringat secara berlebihan

5) Perubahan gairah seksual atau minat terhadap aktivitas seksual

6) Gangguan tidur

7) Tubuh gemetar

8) Tangan atau anggota tubuh menjadi dingin dan berkeringat

9) Kecemasan yang disertai depresi memunculkan ide dan keinginan

untuk bunuh diri

10)Gangguan kesehatan seperti sering merasakan sakit kepala

(migrain).

Gejala- gejala kecemasan di atas dapat dikelompokkan

menjadi empat gejala yaitu:16

a. Gangguan somatik: tremor, suhu tubuh naik-turun, kejang,

berkeringat, palpitasi, nausea, diare, mulut kering, libido yang

menurun, sesak nafas dan kesukaran untuk menelan.

b. Gangguan kognitif: kesukaran berkonsentrasi, kebingungan,

ketakutan akan lepas kendali, dan kewaspadaan yang berlebihan

serta pikiran akan malapetaka yang besar.

c. Gangguan perilaku: ekspresi ketakutan, iritabilitas, agresif,

imobilisasi, dan penarikan diri dari masyarakat.

d. Gangguan persepsi: depersonalisasi dan derealisasi.
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2.1.3.1 Gangguan Prestasi7

Kecemasan pada remaja di sekolah merupakan hal

umum yang sering dihadapi, namun bagi beberapa di antara

mereka hal ini dapat sangat menghambat pembelajaran atau

kinerja, khususnya dalam ujian. Sumber utama kecemasan

di sekolah adalah ketakutan gagal dan kehilangan harga diri.

Remaja yang cemas akan mengalami kesulitan dalam

belajar, menggunakan atau mengalihkan pengetahuan yang

mereka miliki, dan dalam mengerjakan ujian.

2.1.3.2 Gangguan Perilaku7,34

Gangguan perilaku di lingkungan sekolah akan tampak

dalam berbagai bentuk perilaku yang menyimpang dari tata

tertib sekolah, seperti: membolos, merokok, berkelahi,

minum-minuman keras, membuat keributan, melawan guru,

merusak harta-benda, melakukan pemerasan, dan

sebagainya. Perilaku ini dapat timbul karena siswa merasa

frustasi atau bosan di sekolah, ingin mencari perhatian guru

atau teman sebayanya, dan pembebasan atau pelarian dari

keadaan atau kegiatan yang tidak menyenangkan.

Kenakalan yang lebih serius jauh lebih sering didapatkan

pada kalangan siswa miskin, dan memiliki hubungan

keluarga yang buruk.
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2.1.4 Tingkat

Videbeck membagi kecemasan menjadi empat tingkatan

yaitu:35

1) Kecemasan ringan

Kecemasan ringan merupakan perasaan bahwa ada

sesuatu yang berbeda dari kesehariannya dan membutuhkan

perhatian khusus. Stimulasi sensori meningkat dan membantu

individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan

masalah, berpikir, bertindak, merasakan dan melindungi diri

sendiri. Respon dari kecemasan ringan adalah sebagai berikut:

Respon fisik meliputi: ketegangan otot ringan, sadar akan

lingkungan, rileks atau sedikit gelisah, dan penuh perhatian;

Respon kognitif meliputi: lapang persepsi luas, terlihat tenang,

percaya diri, perasaan gagal sedikit, waspada dan memperhatikan

banyak hal, mempertimbangkan informasi, serta tingkat

pembelajaran optimal; Respon emosional meliputi: perilaku

otomatis, sedikit tidak sadar, aktivitas menyendiri, terstimulasi, dan

tenang.

2) Kecemasan sedang

Kecemasan sedang merupakan perasaan yang mengganggu

memungkinkan individu berfokus pada hal yang penting dan

mempersempit lapang persepsinya. Respon dari kecemasan

sedang adalah sebagai berikut: Respon fisik meliputi: ketegangan
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otot sedang, tanda-tanda vital meningkat, pupil dilatasi, mulai

berkeringat, sering mondar-mandir, memukul tangan, suara

berubah (bergetar dan nada suara tinggi), kewaspadaan dan

ketegangan menigkat, sering berkemih, sakit kepala, pola tidur

berubah, serta nyeri punggung; Respon kognitif meliputi: lapang

persepsi menurun, tidak perhatian secara selektif, fokus terhadap

stimulus meningkat, rentang perhatian menurun, penyelesaian

masalah menurun, dan pembelajaran terjadi dengan memfokuskan;

Respon emosional meliputi: tidak nyaman, mudah tersinggung,

kepercayaan diri goyah, dan tidak sabar.

3) Kecemasan berat

Kecemasan berat ditandai dengan lapang pandang yang

berkurang. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang

rinci dan spesifik serta tidak berfikir tentang hal lain. Semua

perilaku diarahkan pada pengurangan kecemasan dan memerlukan

banyak arahan untuk berfokus pada area lain. Pada tahap ini

individu mulai merasakan keccemasan sebagai suatu ancaman

terhadap dirinya. Respon dari kecemasan berat adalah sebagai

berikut: Respon fisik meliputi: ketegangan otot berat, hiperventilasi,

kontak mata buruk, pengeluaran keringat meningkat, bicara cepat,

nada suara tinggi, tindakan tanpa tujuan dan serampangan, rahang

menegang, mengertakan gigi, mondar-mandir, berteriak, meremas

tangan, dan gemetar ; Respon kognitif meliputi: lapang persepsi
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terbatas, proses berpikir terpecah-pecah, sulit berpikir,

penyelesaian masalah buruk, tidak mampu mempertimbangkan

informasi, hanya memerhatikan ancaman, preokupasi dengan

pikiran sendiri, egosentris; Respon emosional meliputi: sangat

cemas, agitasi, takut, bingung, merasa tidak adekuat, menarik diri,

penyangkalan, dan ingin bebas.

4) Panik

Panik, berhubungan dengan kehilangan kendali, detail

perhatian menjadi hilang, terperangah, ketakutan dan teror serta

tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik

mencakup disorganisasi kepribadian dan dapat mengancam

kehidupan. Meningkatnya aktifitas motorik, menurunnya

kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi

yang menyimpang dan kehilangan pikiran rasional adalah semua

gejala panik. Respon dari panik adalah sebagai berikut: Respon

fisik meliputi: flight, fight, atau freeze, ketegangan otot sangat berat,

agitasi motorik kasar, pupil dilatasi, tanda-tanda vital meningkat

kemudian menurun, tidak dapat tidur, hormon stres dan

neurotransmiter berkurang, wajah menyeringai, dan mulut

ternganga; Respon kognitif meliputi: persepsi sangat sempit,

pikiran tidak logis, terganggu, kepribadian kacau, tidak dapat

menyelesaikan masalah, fokus pada pikiran sendiri, tidak

rasional, sulit memahami stimulus eksternal, halusinasi, waham,
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dan ilusi mungkin terjadi; Respon emosional meliputi: merasa

terbebani, merasa tidak mampu, tidak berdaya, lepas kendali,

mengamuk, putus asa, marah, sangat takut, mengharapkan hasil

yang buruk, kaget, takut, dan lelah.

2.1.5 Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS)36-39

RCMAS adalah kuesioner yang ditulis oleh Cecil R.

Reynolds, PhD dan Bert O. Richmond, EdD untuk mengukur

kecemasan pada anak dan remaja dengan rentang usia 6 – 19 tahun.

Kuesioner ini sudah tervalidasi dan sering digunakan baik oleh

psikolog sekolah, tenaga medis, maupun peneliti. Kuesioner ini

merupakan kuesioner singkat dengan format yes or no questions

yang terdiri dari 37 pertanyaan dengan rincian: 28 pertanyaan yang

menggambarkan kecemasan dan 9 pertanyaan untuk mendeteksi

kebohongan. Pertanyaan yang menggambarkan kecemasan dapat

dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan gejala kecemasan yang

dialami, yaitu yang menunjukkan gangguan fisik, over sensitifitas

dan konsentrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner

ini adalah 10 menit. Skoring kecemasan pada kuesioner ini

berdasarkan jumlah jawaban ya pada 28 pertanyaan mengenai

kecemasan, sehingga skornya adalah 0 - 28 poin dan dengan skor

>19 poin maka responden dinyatakan mengalami kecemasan yang

signifikan secara klinis.
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2.2 Prestasi9

2.2.1 Definisi

Prestasi adalah hasil yang sudah didapat atau dikuasai.

Prestasi sering dinyatakan dalam bentuk angka yang menunjukkan

tingkat pemahaman seseorang mengenai bahan pelajaran yang

telah dipelajari. Prestasi juga dapat dianggap sebagai bukti

keberhasilan dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan

bobot yang dicapai.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi

Ada dua faktor penting yang mempengaruhi prestasi, yaitu

pemenuhan kebutuhan psikologis dan kemampuan baik kognitif

maupun non kognitif.

Kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menunjang prestasi

meliputi: kebutuhan primer, pangan, sandang, dan perumahan serta

kasih sayang, perhatian, penghargaan terhadap dirinya, dan

kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Pemenuhan kebutuhan

ini tergantung dari lingkungan yang berinteraksi dengannya,

misalnya: lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan.

Kemampuan kognitif lebih dikenal dengan istilah

kemampuan intelektual. Hal ini merupakan penentu terbesar

keberhasilan dalam prestasi, namun kemampuan non kognitif

seperti motivasi dan emosi juga tidak kalah penting. Kemampuan
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non kognitif akan mempengaruhi tingkat kinerja, lingkungan,

maupun perkembangan diri.

2.3 Perilaku40

2.3.1 Definisi

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu

sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain :

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis,

membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan

atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang

tidak dapat diamati oleh pihak luar.

2.3.2 Bentuk

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka

perilaku dapat dibedakan menjadi dua:

a. Perilaku tertutup (convert behavior)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus

dalam bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau

reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi,

pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang

menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas

oleh orang lain.
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b. Perilaku terbuka (overt behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan

nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas

dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat

diamati atau dilihat oleh orang lain.

2.4 Remaja

2.4.1 Definisi

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin

adolescere (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang

berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence

yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas,

mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.24

Menurut WHO, remaja adalah bila anak telah mencapai umur 10-

19 tahun. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 mengenai

kesejahteraan anak, remaja adalah individu yang belum mencapai

umur 21 tahun dan belum menikah. Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan menganggap remaja bila sudah berusia 18 tahun yang

sesuai dengan saat lulus dari sekolah menengah.41

Masa remaja berlangsung melalui 3 tahapan yaitu masa

remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), dan akhir

(17-20 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan

cepat pertumbuhan dan pematangan fisik. Masa remaja menengah
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ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas,

timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru,

peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan

keinginan untuk memapankan jarak emosional dan psikologis

dengan orangtua. Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan

untuk peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi tujuan

pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi.42

Bapak Psikologi Remaja yaitu Stanley Hall pada abad ke-

20 mengemukakan bahwa remaja adalah masa yang penuh dengan

permasalahan.24 Menurut Havighurst, ciri-ciri masa remaja

meliputi:24

1. Masa remaja sebagai periode yang penting

Remaja mengalami perkembangan fisik dan mental yang

cepat dan penting dimana semua perkembangan itu menimbulkan

perlunya penyesuaian mental dan pembentukan sikap, nilai dan

minat baru.

2. Masa remaja sebagai periode peralihan

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari

apa yang telah terjadi sebelumnya. Tetapi peralihan merupakan

perpindahan dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan

berikutnya, dengan demikian dapat diartikan bahwa apa yang telah

terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada apa yang terjadi

sekarang dan yang akan datang, serta mempengaruhi pola perilaku
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dan sikap yang baru pada tahap berikutnya.

3. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa

remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Perubahan fisik

yang terjadi dengan pesat diikuti dengan perubahan perilaku dan

sikap yang juga berlangsung pesat. Perubahan fisik menurun, maka

perubahan sikap dan perilaku juga menurun.

4. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri,

namun masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit

diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ada dua

alasan bagi kesulitan ini, yaitu :

a. Sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak

sebagian diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga

kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi

masalah.

b. Remaja merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin

mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan

guru-guru.

5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pencarian identitas dimulai pada akhir masa kanak-kanak,

penyesuaian diri dengan standar kelompok lebih penting daripada

bersikap individualistis. Penyesuaian diri dengan kelompok pada
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remaja awal masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan,

namun lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri

dengan kata lain ingin menjadi pribadi yang berbeda dengan

oranglain.

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan stereotype budaya bahwa remaja adalah anak-

anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung

merusak dan berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa

yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda

takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap

perilaku remaja yang normal.

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Remaja pada masa ini melihat dirinya sendiri dan orang

lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya,

terlebih dalam hal cita-cita. Semakin tidak realistik cita-citanya ia

semakin menjadi marah. Remaja akan sakit hati dan kecewa

apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil

mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri.

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekatnya usia kematangan, para remaja

menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan

untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa,

remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan
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dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras,

menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks.

Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberi citra yang

mereka inginkan.

2.4.2 Tahap dan Tugas Perkembangan Remaja

Menurut Santrock, tahap-tahap perkembangan dibagi

menjadi: periode kelahiran (mulai konsepsi hingga kelahiran),

masa bayi (dari lahir hingga 18-24 bulan), masa kanak-kanak awal

(2-5/6 tahun), masa kanak-kanak akhir (6-11 tahun), dan masa

remaja (10-12 tahun sampai dengan 18-22 tahun).43 Sedangkan

menurut Hurlock dibagi menjadi: masa orok, masa bayi, masa awal

kanak-kanak, masa akhir kanak-kanak, masa puber, masa remaja,

masa dewasa, masa usia pertengahan dan masa usia lanjut.24

Menurut teori psikososial, Erikson merumuskan

perkembangan kepribadian menjadi delapan masa. Pada masa

puber dan remaja (12-20 tahun) dikatakan bahwa: Perkembangan

yang sukses ditandai dengan kemampuan mengenal identitas

dirinya sendiri. Perkembangan yang gagal ditandai dengan

kebingungan baik dalam peran gender, bingung dengan keadaan

diri dan cita-cita di masa depan. Menurut Erikson, krisis utama

yang sering terjadi pada masa ini adalah krisis identitas yang

berpengaruh terhadap perkembangan individu di masa dewasa.
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Remaja yang gagal dalam menentukan dirinya akan cenderung

mengalami konflik peran, kehilangan tujuan dan arah hidupnya.44

Tugas perkembangan remaja menurut Havighurst

meliputi:24

1) mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman

sebaya baik pria maupun wanita

2) mencapai peran sosial pria dan wanita

3) menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara

efektif

4) mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung

jawab

5) mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa

lainnya

6) mempersiapkan karier ekonomi

7) mempersiapkan perkawinan dan keluarga

8) memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan

untuk berperilaku dan mengembangkan ideologinya

2.5 Bimbingan dan Konseling

2.5.1 Definisi32,44

Bimbingan merupakan terjemahan dari guide yang artinya

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli

kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami
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diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri

dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana

sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan

norma-norma yang berlaku.

Konseling merupakan bentuk serapan dari counceling yang

artinya usaha membantu klien secara tatap muka dengan tujuan

agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap

berbagai persoalan atau masalah khusus.

2.5.2 Tujuan45

Tujuan dari bimbingan adalah supaya setiap siswa

berkembang sejauh mungkin dan mengambil manfaat sebanyak

mungkin dari pengalamannya di sekolah mengingat ciri-ciri

pribadinya dan tuntutan kehidupan masyarakatnya sekarang.

Tujuan konseling adalah perubahan pada diri siswa baik

dalam bentuk pandangan, sikap, sifat, maupun keterampilan yang

lebih memungkinkan siswa itu dapat menerima dirinya sendiri

secara optimal. Biasanya proses konseling diselenggarakan

dalam bentuk wawancara karena tidak semua wawancara adalah

konseling, tetapi konseling selalu menyangkut wawancara.

Dari uraian di atas maka tujuan dari bimbingan dan

konseling bertujuan agar peserta didik dapat menemukan

dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa

depannya.
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2.5.3 Fungsi46

1) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang

akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak- pihak

tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik.

Fungsi pemahaman ini meliputi : pemahaman tentang diri peserta

didik, pemahaman tentang lingkungan peserta didik dan pemahaman

tentang lingkungan yang lebih luas.

2) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling

yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta

didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan

dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan,

kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.

3) Fungsi Pengentasan

Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti

istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dengan arti pengobatan

atau penyembuhan.

Melalui fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan dan

konseling akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang

dialami oleh peserta didik.
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4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi

bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan

terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik

dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan

berkelanjutan.

5) Fungsi Advokasi

Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang

akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik

dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

2.5.4 Prinsip Pelayanan47

a) Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan:

1) Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa

memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status

sosial ekonomi.

2) Bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah

laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang

kompleks dan unik.

3) Untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling

sesuai dengan kebutuhan individu perlu dikenali dan difahami

keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan dan

permasalahannya.
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4) Setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu

mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada

sikap dan pola tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu

pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan mengembangkan

penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman harus

mempertimbangankan berbagai aspek perkembangan individu.

5) Meskipun individu yang satu dan yang lainnya adalah serupa

dalam berbagai hal, perbedaan individu harus difahami dan

dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan

bantuan atau bimbingan kepada individu-individu tertentu, baik

anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

b. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu:

1) Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang

menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap

penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya

dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh

kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu.

2) Keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kurang

menguntungkan merupakan salah satu faktor timbulnya masalah

pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama dari para

Guru BK atau konselor dalam mengentaskan masalah peserta didik

(klien).
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2.5.5 Ruang Lingkup Pelayanan47

1) Layanan Orientasi

Layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang

baru dimasukinya, seperti sekolah dengan tujuan agar peserta didik

mengenal dan mempermudahnya dalam peranannya di lingkungan

baru itu.

Layanan orientasi ini ditujukan kepada siswa baru atau bagi

orang-orang yang baru memasuki dunia kerja. Dengan adanya

layanan orientasi ini diharapkan dapat mempermudah penyesuaian diri

siswa terhadap kehidupan sosial, kegiatan belajar dan kegiatan lain

yang mendukung keberhasilan siswa.

2) Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan siswa atau peserta didik menerima dan

memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan atau untuk

menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.

Diharapkan dalam pemberian informasi tidak hanya mencakup

materi tentang intern seperti pendidikan atau sosial- budaya yang

ada di Indonesia namun juga harus ekstern. Adapun metode yang



33

dapat digunakan dalam pemberian informasi ini, antara lain melalui

diskusi, ceramah, karya wisata dan juga buku panduan.

3) Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan

bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik

memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan

potensi, bakat dan minat sera kondisi pribadi.

Ada beberapa wadah atau tempat yang dapat dipergunakan

oleh siswa untuk menyalurkan bakat dan minat mereka seperti

teater, penyiar radio, kegiatan pramuka, KIR (Karya Ilmiah

Remaja), paduan suara dan lain sebagainya.

4) Layanan Bimbingan Belajar

Layanan bimbingan belajar ini bertujuan mengembangkan

diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, berusaha

mengatasi kesulitan belajar serta tuntunan kemampuan yang

berguna dalam kehidupan dan perkembangan optimal dirinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam layanan

bimbingan belajar, antara lain adalah pengenalan terhadap

permasalahan yang dihadapi peserta didik, mengetahui sebab-sebab

permasalahan tersebut.

Hal-hal di atas akan mempermudah dalam pelaksanaan
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bimbingan belajar, selain dorongan atau motivasi dari dalam diri siswa

itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan belajarnya.

5) Layanan Konseling dan Perorangan

Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan

konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan

langsung tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka

pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang

dideritanya.

6) Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok

Layanan bimbingan dan konseling kelompok ini

memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk

pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya

melalui dinamika kelompok, adapun masalah yang dibahas adalah

masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok.


