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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Remaja memiliki dua cara yang berbeda dalam melalui periode remaja. 

Pertama remaja yang berhasil menjalani periode perkembangan ini tanpa melalui 

masalah psikologis, sosial, atau kesehatan yang signifikan. Kedua, remaja melalui 

periode ini dengan berbagai masalah, di antaranya adalah meningkatnya masalah 

kesehatan mental, ancaman terhadap kesehatan fisik, depresi, penyalahgunaan zat-

zat terlarang, kekerasan seksual,  kemiskinan, dan konflik dalam keluarga (Lerner 

& Steinberg, 2004:263). Berbagai kendala atau peristiwa kemalangan yang terjadi 

pada remaja disebut adversitas (Linley & Joseph, 2004: 5).  

Adversitas mengacu pada pengalaman negatif yang memiliki potensi 

mengganggu fungsi adaptif atau perkembangan. Pengalaman terhadap adversitas 

terjadi karena rusaknya kapasitas adaptif individu  dengan menurunnya sistem 

adaptif perkembangan individu dengan konsekuensi yang permanen. Adversitas 

bisa termasuk adversitas akut (bencana alam), kronis (dikucilkan), muncul dalam 

lingkungan (konflik orang tua, kemiskinan, kekerasan), atau ada dalam diri 

individu itu sendiri (penyakit), pada beberapa level, adversitas berpotensi 

menggangu perkembangan dan adaptasi positif individu (Linley & Joseph, 2004: 

5). Selain adversitas yang dijelaskan oleh Lerner & Steinberg (2004), adversitas 

juga dapat berupa musibah, pengalaman buruk, peristiwa negatif,  kejadian tidak 

menyenangkan, kondisi sarat resiko (high risk), stressor yang dianggap berat dan 

trauma.  

Berkenaan dengan adversitas, ada individu yang mampu bertahan dan 

pulih dari adversitas yang pernah dialaminya, namun ada pula individu yang gagal 

karena tidak berhasil keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. Kemampuan 

untuk melanjutkan hidup setelah ditimpa kemalangan atau bertahan ditengah 

lingkungan dengan tekanan yang berat bukanlah sebuah keberuntungan, hal 

tersebut menunjukkan adanya kemampuan tertentu dalam diri individu yang 

dikenal dengan istilah resiliensi (Tugade &Frederikson, 2004:4). 
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Resiliensi dipandang oleh para ahli sebagai kemampuan untuk bangkit 

kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis. Joseph (Isaacson, 2002) 

menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan 

diri dan beradaptasi terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul 

dalam kehidupan. Asumsi mendasar dalam studi mengenai resiliensi adalah 

bahwa beberapa individu tetap baik-baik saja meskipun telah mengalami situasi 

yang sarat adversitas dan beresiko, sementara beberapa individu lainnya gagal 

beradaptasi dan terperosok dalam adversitas atau resiko yang lebih berat lagi 

(Schoon, 2006:9). 

Berbagai hasil penelitian mengenai resiliensi mengungkapkan pentingnya 

resiliensi dalam kehidupan. Penelitian yang dilakukan Reivich di Universitas 

Pennsylvania selama kurang lebih dari 15 tahun menemukan bahwa resiliensi 

memegang peranan yang  penting dalam kehidupan, karena resiliensi merupakan 

faktor esensial bagi kesuksesan dan kebahagiaan (Reivich and Shatte,2002:11). 

Resiliensi yang menjadi program prevensi bagi anak-anak yang berada dalam 

risiko depresi, dapat membantu mereka mengatasi pengaruh negatif dari konflik 

keluarga dan rendahnya kohesi keluarga yang mereka alami sehari-hari. Dalam 

penelitiannya, Reivich dan Shatte (2002) menyebutkan pentingnya resiliensi 

untuk mengatasi hambatan-hambatan pada masa kecil seperti keluarga yang 

berantakan, kehilangan orang tua, kemiskinan, diabaikan secara emosional 

ataupun siksaan fisik. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati  (2010) mengenai 

hubungan resiliensi dan kecerdasan emosional pada pengguna NAPZA 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara resiliensi dan 

kecerdasan emosional, semakin tinggi resiliensinya maka semakin tinggi pula 

kecerdasan emosional yang dimiliki pengguna NAPZA.  

Sehubungan dengan tingkat resiliensi remaja, beberapa penelitian 

menunjukkan rendahnya resiliensi yang dimiliki oleh remaja yang memiliki 

pengalaman terhadap adversitas. Hasil penelitian Karina (2014) mengenai profil 

resiliensi  remaja di kota Malang dengan orang tua bercerai menunjukkan bahwa 

remaja dengan orang tua bercerai memiliki resiliensi yang rendah. Hasil penelitian 

lain yang menunjukkan rendahnya resiliensi pada individu yang mengalami 
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adversitas adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Apostelina (2014). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui resiliensi pada remaja dengan adik penyandang 

autis yang dilaksanakan di yayasan rumah cagar autis Bekasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa resiliensi remaja dengan adik autis berada pada level 

medium atau sedang dilihat dari dua faktor yang mempengaruhi resiliensi yakni 

faktor resiko (stressor, strain, distress) dan faktor protektif keluarga (relative and 

friend support, social support, familly hardiness, and coping-coherence). 

Hasil penelitian Napitupulu (2014) mengenai tingkat resiliensi remaja 

panti asuhan menunjukkan bahwa remaja panti asuhan memiliki tingkat resiliensi 

yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan keluarga subjek 

penelitian. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya dukungan eksternal bagi 

remaja yang tinggal di panti asuhan. Volia (2007) melaksanakan penelitian 

mengenai resiliensi pada remaja korban bencana alam di rumah anak madani. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran resiliensi berada pada kategori 

sedang. Ditinjau dari kemampuan-kemampuan dasar pengukurnya, sesuai  dengan 

yang dikemukakan oleh Reivich dan Shatte (2002) ditemukan bahwa  klasifikasi 

resiliensi pada remaja korban bencana alam di Rumah Anak Madani  yang 

tertinggi hingga terendah adalah Optimisme, self efficacy, reach out,  empathy, 

impulse control, causal analysis dan emotional regulation 

Berdasarkan studi pendahuluan mengenai tingkat resiliensi pada remaja 

PSAA Wisma Putra Ciumbuleuit Bandung dengan menggunakan skala resiliensi 

terungkap bahwa mayoritas remaja PSAA Wisma Putra berada pada kategori 

sedang yakni sebanyak 61%, selebihnya berada dalam kategori rendah sebanyak 

11%, dan kategori tinggi sebesar 28%.  Mayoritas remaja PSAA yang berada pada 

kategori sedang menunjukkan bahwa resiliensi remaja PSAA masih belum 

optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi menjadi optimal. Resiliensi sangat 

penting bagi remaja PSAA mengingat latar belakang remaja PSAA yang 

mengalami berbagai macam adversitas atau kemalangan. Di antara adversitas 

tersebut adalah kemiskinan, ditelantarkan, dan ditinggalkan oleh orang tua. Resiko 

terhadap adversitas akan menjadikan remaja sebagai siswa yang vulnerable atau 
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rentan baik terhadap pencapaian tugas-tugas perkembangannya atau berbagai 

perilaku maladaptif.  

Profil resiliensi remaja PSAA Wisma Putra berdasarkan gender terungkap 

bahwa tingkat resiliensi pada remaja laki-laki berada pada 2 kategori, kategori 

resiliensi rendah sebanyak 28,6% dan kategori sedang sebanyak 71,4%. Tidak ada 

remaja laki-laki PSAA Wisma Putra yang berada pada kategori resiliensi tinggi. 

Pada remaja perempuan, 14,3% berada pada kategori resiliensi rendah, 42,9 % 

berada pada kategori sedang, dan 42,9% berada pada kategori tinggi. Jumlah 

sampel remaja perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah sampel 

remaja laki-laki. Remaja perempuan memiliki kategori resiliensi yang lebih 

bervariasi dibanding dengan resiliensi pada remaja laki-laki. Resiliensi pada 

remaja perempuan tersebar dalam 3 kategori yakni rendah, sedang, dan tinggi, 

dengan presentase terbesar pada kategori sedang. Tetapi remaja laki-laki hanya 

berada pada dua kategori resiliensi, yakni rendah dan sedang.  

Beberapa laporan hasil survey menjelaskan bahwa rendahnya resiliensi 

berhubungan dengan kerentanan remaja terhadap penggunaan obat terlarang, dan 

berbagai bentuk kenakalan remaja. Sebuah penelitian  dilakukan oleh Skeer 

Margie et al (2009) mengenai penyalahgunaan zat-zat kimia oleh remaja. 

Penelitian tersebut melibatkan 1421 responden dengan rentang usia 12 sampai 22 

tahun yang terlibat dalam Project of Human Development di Chicago selama 

tahun 1994-2001. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa rendahnya resliensi 

berkorelasi signifikan dengan resiko penyalahgunaan zat-zat kimia selama masa 

remaja. Anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan tingkat konflik yang lebih 

tinggi memiliki resiko menjadi pengguna zat-zat kimia pada masa remaja dan 

dewasanya kelak.  

Youth Suicide prevention (2010) yang merupakan sebuah lembaga 

pencegahan bunuh diri di Australia menjelaskan beberapa faktor penyebab bunuh 

diri pada remaja Australia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah penyakit 

mental, penyalahgunaan zat-zat kimia, kemalangan pada masa anak-anak, 

bullying, kemiskinan, dan rendahnya resiliensi remaja. Kemalangan pada anak-

anak dan peristiwa traumatis dalam hidup menjadi faktor utama pendukung 
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terhadap tingginya tindakan percobaan bunuh diri. Di Queensland, 34 % remaja 

dan anak-anak yang melakukan bunuh diri mengindikasikan kemungkinan 

mengalami adversitas. Diantaranya adalah bullying, penyiksaan fisik, kekerasan 

seksual, dan kekerasan dalam keluarga. Faktor lain yang mendukung terhadap 

bunuh diri remaja Australia adalah ditelantarkan, kesendirian, kesepian, dan 

rendahnya harga diri 

Berdasarkan berbagai penelitian empiris yang menyatakan pentingnya 

resiliensi bagi optimalisasi perkembangan remaja tetapi secara faktual remaja 

yang mengalami adversitas memiliki resiliensi yang rendah, maka diperlukan 

sebuah metode yang dapat meningkatkan resiliensi remaja. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Resiliensi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian 

tugas-tugas perkembangan remaja. Rendahnya resiliensi pada remaja haruslah 

dihadapi serius oleh berbagai kalangan, karena menurut Schoon (2006:5) 

rendahnya resiliensi dapat membawa pada resiko, remaja beresiko (at risk 

adolescence) biasanya menjadi remaja yang rentan (vulnerable adolescence) 

dan remaja yang rentan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menjadi 

remaja yang bermasalah (troubled adolescence). Resiliensi dipandang oleh 

para ahli sebagai kemampuan untuk bangkit kembali dari situasi atau peristiwa 

yang traumatis (Adversitas). Joseph (Isaacson, 2002) menyatakan bahwa 

resiliensi adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi 

terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul dalam kehidupan. 

Rhodes dan Brown ( Isaacson, 2002) juga menyatakan bahwa anak-anak 

yang resilien adalah mereka yang mampu memanipulasi dan membentuk 

lingkungannya, menghadapi tekanan hidup dengan baik, cepat beradaptasi pada 

situasi baru, mempersepsikan apa yang sedang terjadi dengan jelas, fleksibel 

dalam berperilaku, lebih toleran dalam menghadapi frustasi dan kecemasan, 

serta meminta bantuan saat mereka membutuhkannya. Sementara itu, Werner 

dan Smith (dalam Isaacson, 2002) mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas 
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untuk secara efektif menghadapi stres internal berupa kelemahan-kelemahan 

mereka maupun stres eksternal (misalnya penyakit, kehilangan, atau masalah 

dengan keluarga). Demikian pula Hetherington dan Blechman ( Isaacson, 

2002) menyatakan bahwa orang yang resilien menunjukkan kemampuan 

adaptasi yang lebih dari cukup ketika rnenghadapi kesulitan. 

Terdapat beberapa pendekatan dan metode yang digunakan yang telah 

terbukti dapat meningkatkan resiliensi. Seperti George Spivack dan Shur yang 

menggunakan Interpersonal Cognitive Problem Solving (ICPS) untuk 

membantu individu mengatasi tekanan, frustasi, dan kegagalan dalam hidup 

(Goldstein & Brooks, 2005: 373). Contoh bagaimana pendekatan problem 

solving dapat membantu penyesuaian anak dan perkembangan resiliensi yang 

berada dalam resiko tinggi dilakukan dengan membuat ilustrasi perilaku 

beresiko tinggi di kelas seperti impulsitas setiap hari. Anak-anak yang 

memiliki kemampuan problem solving yang baik akan mengembangkan 

keterampilan interpersonal yang efektif, seperti punya banyak teman dan 

memiliki kadar frustasi yang lebih rendah. Anak-anak yang dapat 

merencanakan tindakannya yang positif memiliki kemampuan yang lebih baik 

untuk mengontrol kehidupannya daripada membiarkan orang lain mengatur 

kehidupannya.  Pada awal tahun 1970an, Shur dan Spivack memulai intervensi 

keterampilan ICPS yang sistematik dengan anak usia 4 tahun.  

Pendekatan ini mengajarkan anak bagaimana memikirkan cara yang akan 

mengatasi masalah sehari-hari. Pelatihannya berisi permainan dan dialog, 

didalamnya termasuk keterampilan berbahasa, kata-kata yang mengungkapkan 

perasaan, dan keterampilan alternatif solusi. Dalam 3 bulan pelatihan, anak-

anak mampu menurunkan impulsitas dalam menghadapi frustasi dan 

peningkatan kesabaran. Secara sosial, anak-anak yang menarik diri dapat lebih 

terbuka, lebih mampu mengungapkan perasaannya, dan mampu menurunkan 

ketakutan pada anak-anak (Goldstein & Brooks, 2005: 380). 

Pearson (2007) menggunakan konseling ekspresif untuk meningkatkan 

reiliensi remaja di Australia. Konseling ekspresif merupakan konseling yang 

melibatkan drama, musik, dan literatur dalam proses konseling. Aspek 
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resiliensi yang dikembangkan dengan menggunakan konseling ekspresif adalah 

fungsi kognitif dan emosional, resolusi konflik, dan kemampuan mereduksi 

stres pada individu. Teknik ini mampu meningkatkan resiliensi remaja di 

Australia karena mampu mengeksplorasi nilai-nilai positif dalam diri konseli, 

mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap orang lain, meningkatkan 

kemampuan intrapersonal, mengembangkan image baru mengenai diri, dan 

membantu konseli dalam mengaktifkan imaginasi dan pilihan dalam membuat 

keputusan. 

Dari sekian banyak teori dan pendekatan konseling atau psikoterapi salah 

satu teori atau pendekatan yang dianggap sesuai untuk meningkatkan resiliensi 

adalah pendekatan kognitif melalui teknik bibliocounseling. Bibliocounseling 

menggunakan pikiran rasional untuk mengubah individu menjadi agen aktif 

lingkungan yang mampu menghadapi kesulitan hidup dan berbagai peristiwa 

adversitas. Berpikir rasional berarti berpikir ilmiah, jelas dan fleksibel yang 

dapat membantu pencapaian tujuan hidup, proses berpikir rasional juga dapat 

membawa pada peningkatan resiliensi diri, determinasi diri dan kompetensi 

diri. Teknik ini dapat digunakan terhadap konseli dengan isu yang bermacam-

macam, diantaranya adalah konseli dengan penyakit tertentu, kematian 

keluarga dekat, perilaku merusak diri sendiri, hubungan keluarga, krisis 

identitas, kekerasan etnis dan kekerasan seksual, berbagai isu gender, siswa 

dengan kecemasan terhadap pelajaran matematika, isu body image, 

penyimpangan seksual, dan remaja dengan orang tua bercerai (Bradley, 2010). 

Penelitian mengenai efektivitas bibliocounseling dalam meningkatkan 

resiliensi dilakukan oleh Songprakun (2009). Penelitian ini melibatkan 56 

partisipan yang didiagnosis mengalami depresi di Thailand. Kelompok 

treatmen   diberikan intervensi bibiliocounseling, sedangkan kelompok kontrol 

diberikan treatmen dan perawatan standar. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol dalam tingkat resiliensinya. 

Penemuan ini memberikan bukti bahwa bibliocounseling efektif dalam 

meningkatkan resiliensi individu dengan depresi menengah di Thailand. 
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Bibliocounseling merupakan salah satu intervensi yang jelas dan sangat mudah 

untuk diakses dalam meningkatkan pemulihan individu dan meningkatkan 

resiliensi. Penelitian bibliocounseling terdahulu lebih fokus pada membantu 

remaja yang memiliki masalah orang tua bercerai, bunuh diri, dan orang tua 

yang pecandu alkohol. Perkembangan terbaru bibliocounseling lebih fokus 

pada meningkatkan keterampilan sosial, perilaku yang positif dan efektif, serta 

meningkatkan kemampuan remaja untuk mengatasi masalah (Karacan, 2009: 

24). 

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa bibliocounseling merupakan salah 

satu teknik yang terbukti efektif dalam meningkatkan resiliensi. 

Bibliocounseling adalah salah satu teknik dalam konseling yang berasal dari 

rumpun cognitif behavioral therapy yang melibatkan berbagai metode dalam 

proses konseling. Metode yang dimaksud diantaranya adalah membaca buku, 

mendengarkan cerita dan menonton film. Pemilihan bibliocounseling untuk 

meningkatkan resiliensi remaja berdasarkan latar belakang bibliocounseling 

yang seringkali digunakan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

persitiwa trauma atau masalah pengalaman terhadap peristiwa yang tidak 

menyenangkan. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, terlihat pentingnya resiliensi bagi 

remaja yang memiliki pengalaman adversitas karena dampak rendahnya 

resiliensi yang akan menempatkan remaja pada posisi at risk adolescence. 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dibutuhkannya 

penanganan yang tepat bagi remaja dengan resiliensi yang rendah. Berdasarkan 

rumusan masalah, maka pertanyaan penelitan dalam tesis ini adalah: 

a. Bagaimana efektivitas teknik bibliocounseling dalam meningkatkan 

resiliensi remaja PSAA Wisma Putra? 

b. Teknik bibliocounseling apa (membaca buku, menonton film, dan 

mendengarkan cerita) yang paling efektif dalam meningkatkan resiliensi 

remaja Panti Asuhan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran empirik mengenai efektivitas bibliocounseling 

dalam meningkatkan resiliensi remaja PSAA Wisma Putra 

2.  Memperoleh gambaran empirik mengenai teknik bibliocounseling 

(membaca buku, menonton film, mendengarkan cerita) yang paling efektif 

dalam meningkatkan resiliensi remaja PSAA Wisma Putra.  

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya 

adalah siswa atau remaja Panti Asuhan, pengurus Panti Asuhan, Guru bimbingan 

dan konseling serta para peneliti. 

1. Siswa Panti Asuhan 

Manfaat penelitian “Efektivitas bibliocounseling untuk Meningkatkan 

Resiliensi Remaja” bagi remaja Panti Asuhan di antaranya adalah siswa Panti 

Asuhan mendapatkan sebuah layanan yang dapat mengakomodasi dan 

memenuhi kebutuhan kesehatan psikologis para remaja di Panti Asuhan. 

Penelitian ini akan menjembatani pengungkapan berbagai masalah 

perkembangan yang dialami oleh remaja Panti Asuhan mengingat 

bibliocounseling yang secara natural tidak hanya mampu meningkatkan 

resiliensi saja tetapi juga aspek-aspek yang mendukung optimaslisasi 

perkembangan remaja Panti Asuhan lainnya. 

2. Pengurus Panti Asuhan 

Penelitian ini dapat menghasilkan sebuah alternatif layanan bagi pengurus 

Panti Asuhan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi 

siswanya terutama masalah yang berkaitan dengan karakteristik remaja Panti 

Asuhan seperti trauma. Dengan penggunaan media yang mudah didapatkan dan 

langkah-langkah teknik yang jelas akan sangat mempermudah pengurus Panti 

Asuhan dalam melaksanakan teknik ini.  

3. Guru Bimbingan dan Konseling 
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Guru bimbingan dan konseling atau konselor disekolah dapat memanfaatkan 

hasil studi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan terkait berbagai 

teori dan pendekatan dalam konseling, sebagai referensi dalam melaksanakan 

layanan responsif terkait dengan peningkatan resiliensi. Mengingat remaja 

Panti Asuhan adalah siswa di sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah atas.  

4. Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi 

terkait resiliensi dan bibliocounseling sebagai salah satu teknik bagi 

peningkatan resiliensi remaja panti asuhan.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

BAB II BIBLIOCOUNSELING UNTUK    MENINGKATKAN 

RESILIENSI REMAJA  

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB VI  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
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