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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

Masa remaja merupakan masa yang penting, meskipun semua masa dalam 

tahap perkembangan merupakan hal yang tidak bisa dianggap biasa, namun 

terdapat perbedaan dalam menyikapinya. Masa remaja berada pada masa 

peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Masa di mana individu mulai 

mencari identitasnya, bertanya mengenai dirinya, mencoba hal-hal yang belum 

dicoba dan banyak hal lain yang menunjukkan keunikan masa ini. Pertumbuhan 

fisik remaja sangat cepat sehingga terkadang tinggi badan orang dewasa pun kalah 

dari remaja.  

Berubahnya penampilan fisik, diiringi dengan perubahan kognitif, sosial 

juga emosi. Secara kognitif, remaja dapat berpikir secara abstrak sehingga dapat 

berpikir pada masa depan. Begitu juga dengan kemampuan sosialnya, remaja 

mulai membuka dirinya dengan orang lain terutama teman sebaya, sehingga 

cenderung memiliki hubungan emosional yang sangat dekat. Perkembangan 

emosi yang terjadi pada masa remaja tidaklah sama dengan masa-masa 

perkembangan sebelumnya.  

Remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam 

rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. 

Berlepasnya diri secara emosional biasanya menimbulkan permasalahan antara 

remaja dengan lingkungan sosialnya termasuk orang tuanya. Teman sebaya 

biasanya memberi pengaruh lebih besar terhadap perilaku. Terlepasnya hubungan 

emosional remaja dengan orang tua, dipandang baik apabila remaja mampu 

mengelola emosinya secara adaptif. Sebaliknya apabila gagal, maka remaja akan 

mengalami kebingungan atau kekacauan (confusion), sehingga cenderung 

memiliki kepribadian yang tidak sehat (maladjusment) (Yusuf, 2009, hlm.  15). 

Menurut data BKBPMP (2014), Badan Pusat Statistik memproyeksikan 

penduduk Indonesia pada tahun 2014 terdapat balita dan anak usia 0-9 tahun 
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jumlahnya mencapai 47,2 juta, remaja 10-24 tahun 65,7 juta serta lansia (usia 60 

tahun ke atas) berjumlah 20,8 juta jiwa.  Berdasarkan data tersebut, Kepala 

BKKBN menyebutkan bahwa : (dalam BKBPMP, 2014) 

 Indonesia mengalami triple burden, bebannya sekaligus tiga, yaitu situasi 
dimana proporsi dan jumlah balita, anak, remaja dan lansia lebih besar 

dibandingkan dengan penduduk usia produktif sehingga meningkatkan 
beban ketergantungan (dependency ratio). 

 
Sedikitnya jumlah penduduk usia produktif menunjukkan perlunya usaha 

yang lebih untuk menjadikan remaja di Indonesia memiliki kualitas yang 

diharapkan sebagai manusia produktif.  Pada kelompok usia remaja, permasalahan 

yang terjadi lebih banyak dari kelompok usia lainnya. Permasalahan yang 

disebutkan oleh BKKBN pada tahun 2011 diantaranya ialah : 

(1) Pernikahan usia remaja;  (2) Sex pra nikah dan kehamilan tidak 
dinginkan; (3) Aborsi 2,4 juta : 700-800 ribu adalah remaja; (4) MMR 

343/100.000 (17.000/tahun, 1417/bulan, 47/hari perempuan meninggal) 
karena komplikasi kehamilan dan persalinan; (5) HIV/AIDS: 1283 kasus, 

diperkirakan 52.000 terinfeksi (fenomena gunung es), 70% remaja dan (6) 
Miras dan Narkoba. 
 

 Selain permasalahan yang disebutkan, terdapat permasalahan remaja yang 

sering terjadi ialah geng motor, tawuran, pemerkosaan serta perilaku salah suai 

(maladjusment) lainnya.  

Berita yang ramai akhir tahun 2013 lalu ialah kejadian yang menimpa 

anak bungsu dari pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti, Abdul Qodir 

Jaelani atau Dul yang masih berusia 13 tahun mengalami kecelakaan mobil 

beruntun pukul 00.40 dini hari, Minggu, 8 September 2013. Kecelakaan terjadi di 

Tol Jagorawi KM 8 dan mengakibatkan tujuh orang korban meninggal dan 10 

orang mengalami luka. Usia Dul yang beranjak remaja, merupakan salah satu 

contoh rendahnya kematangan emosi remaja dalam mengambil suatu keputusan 

ketika berada dalam situasi genting saat berkendaraan. Kasus lain yang juga 

menjadi sorotan masyarakat ialah pembunuhan remaja wanita oleh mantan 

kekasih dan teman dekatnya. Ketidakmampuan remaja untuk mengendalikan diri 

terhadap suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan mendorong 
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remaja untuk melakukan perilaku maladjusment tanpa mempertimbangkan akibat 

yang akan terjadi. 

Perkembangan teknologi informatika juga memberi pengaruh besar 

terhadap perkembangan emosi remaja. Banyaknya media sosial yang dapat 

digunakan untuk berkomunikasi memungkinkan timbulnya social abuse seperti 

bullying, peledakan emosi secara verbal hingga cybersex yang dilakukan dalam 

media sosial. Menurut Pekerti (2013), salah satu pengaruh negatif media sosial 

yang menyebabkan dampak pada perilaku seseorang ialah dehumanisasi yakni 

seseorang lebih peduli pada dunia maya di internet daripada lingkungan nyata di 

sekitarnya. Banyak remaja memiliki kemampuan bersosialisasi yang buruk saat 

berhadapan langsung dengan orang lain dibandingkan mengoceh pada media 

sosial seperti facebook, twitter, path, maupun instagram secara berlebihan tanpa 

malu diketahui orang lain. Perilaku saat remaja sedang merasa sedih, kesal, 

marah, akan nampak peledakan emosi secara spontan dengan disertai kata-kata 

negatif yang memungkinkan menyinggung orang yang membaca. 

Rendahnya pengelolaan emosi pada remaja memberi dampak negatif bagi 

keberlangsungan hidupnya yang tidak saja merugikan dirinya sendiri tetapi juga 

merugikan orang lain. Pada situasi tertekan, remaja membutuhkan keterampilan 

yang terlatih untuk meredam emosinya, karena keadaan tersebut dapat membuat 

remaja melakukan berbagai usaha untuk  menguasai, meredakan, dan 

menghilangkan berbagai tekanan yang dialaminya (Saptoto, 2010, hlm. 13).  

Penelitian mengenai kecerdasan emosional pernah dilakukan terhadap 

peserta didik SMK Negeri 1 Bandung yang menyatakan terdapat 14 peserta didik 

(4,79%) memiliki skor kecerdasan emosional pada kategori sangat tinggi, 254 

peserta didik (86,99%) memiliki skor kecerdasan emosional pada kategori sedang, 

dan tidak seorangpun peserta didik (0%) yang memiliki skor kecerdasan 

emosional pada kategori rendah dan sangat rendah (Rochmawati, 2010, hlm. 72) . 

Tidak adanya peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dengan kategori 

rendah dan sangat rendah, menunjukan peserta didik SMK Negeri 1 Bandung 

memiliki kecerdasan emosional yang cukup. Mayer dkk (dalam Kurniati, 2009) 

mengartikan kemampuan mengelola emosi (emotion management skill) 
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merupakan komponen pada tingkat yang lebih tinggi dari yang sering disebut 

sebagai kecerdasan emosi, yang meliputi kemampuan untuk mengenali, 

mengasimilasi, memahami, dan meregulasi emosi. Begitu juga Goleman (2005, 

hlm. 39) menyatakan kecerdasan emosi menentukan potensi seseorang untuk 

mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada lima unsur, 

yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, pengaturan diri, empati, serta 

kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain.  

Salah satu cara yang pernah dilakukan berkaitan dengan kemampuan 

mengelola emosi ialah penggunaan terapi Menulis Pengalaman Emosional yang 

dilakukan oleh Susilowati & Hasanat (2011, hlm. 104) yang terbukti efektif 

menurunkan depresi karena dapat membantu seseorang untuk memahami kejadian 

yang dialaminya dengan memusatkan pikiran positif. Keterlibatan proses berpikir 

terhadap perubahan emosi dipandang menjadi hal yang penting, karena saat 

individu mengalami depresi atau kecemasan, individu akan berpikir secara tidak 

logis/negatif dan secara tidak sadar akan melakukan tindakan yang menyalahkan 

dirinya sendiri (Safaria & Saputra, 2009, hlm. 125). Pendekatan kognitif dapat 

dijadikan sebagai upaya membantu individu mengubah pengaruh negatif akibat 

pandangan diri yang negatif menjadi pikiran yang positif. Pendekatan kognitif 

menekankan tingkah laku adalah proses mental, dimana individu (organisme) 

aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus 

sebelum melakukan suatu reaksi. Individu menerima stimulus kemudian 

melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi yang datang (Boeree dalam 

Selvera, 2013, hlm. 64-65). Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan 

dalam pendekatan kognitif salah satunya ialah teknik restrukturisasi kognitif.  

Suryaningrum (dalam Selvera, 2013, hlm. 66) menjelaskan : 

“Metode restrukturisasi kognitif adalah metode terapi kognitif untuk 

membantu mengidentifikasikan pemikiran-pemikiran atau keyakinan-
keyakinan negatif dan menggantikannya pemikiran-pemikiran yang positif, 
serta untuk menolong orang-orang mengidentifikasikan ide-ide atau 

keyakinan yang irasional tersebut dan menggantinya dengan pernyataan-
pernyataan yang lebih realitas”. 
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Penggunaan teknik restrukturisasi kognitif pada penelitian didasarkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Selvera (2013, hlm. 75) terhadap remaja yang  

menunjukkan adanya perubahan yaitu terjadi penurunan tingkat keyakinan 

irasional dan meningkatnya pemikiran positif dan rasional pada penderita 

gangguan somatisasi yang ditimbulkan oleh faktor kognisi. 

Berdasarkan latar belakang, diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan pengelolaan emosi di kalangan peserta didik. Sekolah sebagai suatu 

lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik 

mengembangkan pribadi secara utuh. Pribadi yang dimaksud tercantum dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 (Yusuf dan Nurihsan, 2010, 

hlm. 3), yakni : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 

Sekolah memiliki tiga wilayah yang harus dijalankan secara sinergi agar 

mampu menghasilkan peserta didik yang terampil dalam bidang akademik, sosial, 

pribadi serta karir. Tiga wilayah itu ialah wilayah manajemen dan kepemimpinan, 

wilayah pembelajaran yang mendidik, serta wilayah bimbingan dan konseling 

yang memandirikan. Bimbingan dan konseling memiliki peranan penting terhadap 

kesuksesan peserta didik di masa depan. Ketiga bidang memiliki tujuan yang 

sama yaitu dapat mengembangkan secara optimal potensi setiap peserta didik 

dengan peranan yang berbeda. 

Shertzer dan Stone (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2010, hlm. 6) 

mendefinisikan bimbingan sebagai “...process of helping an individual to 

understand himself and his world “, yakni proses pemberian bantuan kepada 

individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Tujuan konseling ialah 

perubahan perilaku pada diri konseli sehingga memungkinkan hidupnya lebih 

produktif dan memuaskan. Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang 

diberikan dalam rangka membantu peserta didik mencapai perkembangan yang 
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optimal, yakni perkembangan yang sesuai dengan potensi peserta didik yang 

semata-mata bukan pencapaian dalam tingkat kemampuan intelektual tinggi, 

tetapi juga pencapaian dalam keterampilan, salah satu diantaranya ialah  

keterampilan dalam mengelola emosi.  

Perkembangan emosi peserta didik yang berada pada masa remaja bersifat 

sensitif dan reaktif. Perkembangan emosi dapat terhambat dikarenakan tidak 

adanya bantuan yang dapat membantu remaja memahami apa itu emosi, 

bagaimana emosi terjadi sertabagaimana menghadapi emosi yang muncul ketika 

terjadi sebuah persoalan dalam kehidupan. Personel yang memiliki peranan 

khusus dalam pemberian bantuan ini ialah guru bimbingan dan konseling (guru 

BK).  

Guru BK mempunyai tugas profesional yang berbeda dalam membantu 

peserta didik menuntaskan tugas-tugas perkembangan. Layanan bimbingan dan 

konseling yang diberikan kepada peserta didik harus mampu mengatasi persoalan 

yang dihadapi peserta didik dalam empat bidang layanan, yakni bidang akademik, 

pribadi, sosial, dan karir. Kaitannya dengan perkembangan emosi, layanan bidang 

pribadi menjadi fokus utama. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang 

efektif memerlukan rancangan dalam upaya membantu peserta didik 

meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi yang dituangkan dalam bentuk 

program layanan bimbingan dan konseling. Salah satu layanan bimbingan dan 

konseling yang dapat diberikan berkenaan dengan masalah individu secara pribadi 

ialah layanan konseling. Mortenson (1964; Surya, 2003, hlm. 1) menyebutkan 

“counseling is the heart of the guidance program”, yang berarti konseling 

merupakan inti dari program bimbingan. Ini menunjukkan konseling sebagai alat 

yang penting dalam keseluruhan kegiatan program. 

Program layanan konseling dengan menggunakan teknik restrukturisasi 

kognitif diharapkan dapat membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan 

emosi dengan mengubah kognitif secara positif dan rasional. Peserta didik mampu 

memahami perubahan perilaku hanya dapat dilakukan dan dapat memberikan 

hasil efektif dalam mengatasi masalahnya, jika peserta didik mampu bekerja sama 

dalam mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Peneliti tertarik untuk menyusun 
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program  layanan konseling pada peserta didik kelas XI MA Negeri 1 Bandung 

Tahun Ajaran 2014/2015 yang dikaitkan dengan teknik restrukturisasi kognitif. 

Data profil pengelolaan emosi peserta didik kelas XI MA Negeri 1 Bandung 

menjadi rujukan bagi penyusunan program layanan konseling. Penyusunan 

program layanan konseling dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

pengelolaan emosi peserta didik secara lebih adaptif. Berdasarkan pada latar 

belakang, penelitian berjudul “Program Layanan Konseling untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pengelolaan Emosi Peserta Didik Menggunakan Teknik 

Restrukturisasi Kognitif  (Penelitian Deskriptif terhadap Peserta Didik Kelas XI 

MA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 2014/2015).” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Permasalahan yang terjadi pada peserta didik sebagai remaja merupakan 

hal penting yang perlu diperhatikan. Semua orang yang terlibat memiliki peranan 

penting dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi dan 

menyelesaikan permasalahannya.  Ketidakmampuan peserta didik dalam 

mengelola emosi tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga 

merugikan orang lain. Perilaku negatif yang dilakukan peserta didik biasanya 

bersifat turunan sehingga memungkinkan perilaku tersebut diikuti oleh generasi 

selanjutnya dengan tanpa dasar dan hanya mengikuti emosional kelompok semata. 

Teman sebaya sebagai significant others  memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap perilaku yang ditampilkan peserta didik, baik di rumah maupun di 

sekolah. Bahkan teman sebaya mampu menggantikan posisi orang tua dalam 

hidupnya. Semakin banyak teman yang dimiliki peserta didik, semakin ragam 

pula emosi yang diterima yang dapat menyatu dalam dirinya. 

Peserta didik dengan kemampuan pengelolaan emosi yang rendah lebih 

rentan merespon suatu kondisi melalui perilaku impulsif. Perilaku impulsif yaitu 

perilaku yang ditunjukkan tanpa dipikirkan matang-matang atau perilaku yang 

tidak dapat ditahan/ditekan. Perilaku impulsif jika tidak diperbaiki akan 

berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup peserta didik, sehingga diperlukan 

penanganan yang tepat. Mengelola perilaku impulsif artinya dapat lebih 
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memahami alasan sesungguhnya yang menyebabkan marah dan kesal. Individu 

dapat belajar memahami petunjuk-petunjuk mengenai tingkat energi dan 

ketegangan, sehingga dapat lebih waspada dan lebih tangguh, lebih mampu 

menghadapi tantangan dan kesulitan tanpa terlalu sering terhempas dan karam 

akibat badai impuls (Cooper dan Sawaf, 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Saptoto (2010, hlm. 21) ialah semakin 

tinggi kecerdasan emosi seseorang, akan semakin tinggi pula kemampuan coping 

adaptifnya dan semakin rendah kecerdasan emosi seseorang, akan semakin rendah 

pula kemampuan coping adaptifnya. Coping merupakan upaya-upaya untuk 

mengatasi, mengurangi, atau mentoleransi beban perasaan yang tercipta karena 

stres (Yusuf, 2009, hlm. 128). Istilah kemampuan coping adaptif ialah 

kemampuan seseorang dalam proses aktivitas kognitif yang disertai dengan 

aktivitas perilaku dalam pemilihan cara untuk menyesuaikan diri secara tepat 

terhadap situasi hidup yang menekan, yang timbul dari hubungan seseorang 

dengan lingkungan (Saptoto, 2010, hlm. 14). Peserta didik yang tidak memiliki 

kemampuan untuk mengelola emosi, akan kesulitan dalam mengungkapkan dan 

menangani emosi secara tepat. Hurlock (1980, hlm. 213) berpendapat kematangan 

emosi remaja dapat dilihat bagaimana remaja mau belajar memperoleh gambaran 

tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Diperlukan 

layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan 

emosi peserta didik. 

Atas dasar permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimana gambaran umum kemampuan pengelolaan emosi 

peserta didik  kelas XI MA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2014/2015? 

1.2.2 Bagaimana rancangan program layanan konseling menggunakan 

teknik  restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kemampuan 

pengelolaan emosi   peserta didik  kelas XI MA Negeri 1 Bandung 

Tahun Ajaran 2014/2015? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui gambaran umum kemampuan pengelolaan emosi 

peserta didik kelas XI MA Negeri 1 Bandung Tahun Ajaran 

2014/2015 

1.3.2 Merancang program layanan konseling menggunakan teknik  

restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kemampuan 

pengelolaan emosi   peserta didik  kelas XI MA Negeri 1 Bandung 

Tahun Ajaran 2014/2015 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi guru Bimbingan dan Konseling : Sebagai bahan rujukan 

implementasi program bimbingan dan konseling dalam upaya 

meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi peserta didik di 

sekolah; 

1.4.2 Bagi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan: Memperkaya 

hasil penelitian bimbingan dan konseling dengan menggunakan 

teknik restrukturisasi kognitif dalam mengeintervensi 

permasalahan pengelolaan emosi pada remaja 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi  

 Skripsi disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1.5.1 Bab I memaparkan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan struktur organisasi skripsi. 

1.5.2 Bab II berisi kajian pustaka yang memberikan konteks yang jelas 

terhadap topik atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian. 

Kajian pustaka berisi konsep dan teori topik yang dikaji dan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang atau topik yang 

diteliti.  
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1.5.3 Bab III memaparkan metode penelitian yang bersifat prosedural, 

yakni menguraikan desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan teknis 

analisis data.  

1.5.4 Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.  

1.5.5 Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian 

dan rekomendasi dari hasil penelitian. 

1.5.6 Daftar Pustaka berisi daftar sumber rujukan tertulis yang dikutip 

dalam skripsi.  

1.5.7 Lampiran-lampiran, menguraikan berbagai dokumen yang 

digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi.  

 


