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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan satu fase individu mengalami periode yang 

penting dalam kehidupannya. Remaja merupakan suatu masa yang ditandai 

saat individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. Menurut Hurlock (1991, h. 38) masa 

remaja dibagi dua yaitu remaja awal (13 sampai 16 atau 17 tahun) dan 

remaja akhir (16 atau 17 hingga 18 tahun). Pada masa remaja individu akan 

mengalami banyak perubahan seperti perubahan fisik, pola berpikir dan 

emosi. Biasanya masa remaja ini disebut juga dengan masa badai dan 

tekanan, di mana terjadi gejolak emosi yang diikuti dengan perubahan fisik 

yang pesat dan pertumbuhan secara psikis yang bervariasi seperti yang telah 

dijelaskan oleh Sarwono (2013, h. 23). Hurlock (1991, h. 38) menjelaskan 

hal-hal penting yang terjadi pada masa remaja diakibatkan oleh perubahan 

fisik dan kondisi psikologis yang memiliki efek langsung maupun efek 

jangka panjang. Perubahan fisik pada remaja berkaitan dengan perubahan 

bentuk tubuh dan hormon sedangkan kondisi psikologis remaja berkaitan 

dengan proses pengelolaan emosi.  

Hurlock (1991, h. 25) menjelaskan bahwa hampir semua anak-anak 

merasa tidak senang dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat masa 

pubertas karena banyaknya aspek dalam dirinya yang mengalami 

perubahan. Perspektif budaya juga mempengaruhi cara lingkungan 

memperlakukan anak saat terjadinya perubahan penampilan dan 
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perilakunya akibat fase pubertas. Perspektif budaya yang tidak sesuai 

dengan keinginan remaja dapat membuat mereka merasa tidak nyaman 

dengan dirinya. Selain itu remaja juga harus mengahadapi banyak kondisi 

yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Seperti perubahan fisik, 

minat, pola pikir, dan sosial yang tentunya mempengaruhi tingkat emosi 

pada remaja. Tidak dipungkiri bahwa dalam fase pubertas tingkat kestabilan 

emosi pada remaja masih sangat rendah. 

Hurlock (2003, h. 207)  menjelaskan salah satu ciri bahwa tingkat 

kestabilan emosi pada remaja masih rendah yaitu emosi yang mudah 

tersulut dan belum baiknya proses pengelolaan emosi, membuat suasana 

hati remaja menjadi mudah berganti dengan cepat. Mudahnya pergantian 

suasana hati pada remaja menunjukkan bahwa mereka belum memiliki 

emosi yang stabil. 

Ketidakstabilan emosi dapat diubah menjadi emosi yang lebih stabil 

apa bila remaja dapat mengontrol emosinya dengan baik. Poornima dan 

Sujatha (2015, h. 39) menjelaskan bahwa seorang individu yang memiliki 

kestabilan emosi yang baik akan berperilaku tenang saat memiliki keadaan 

yang penuh tekanan dan dapat membuat keputusan secara rasional. Remaja 

yang memiliki emosi yang stabil lebih akan memandang ringan segala 

rintangan yang menghalangi langkahnya. Tetapi remaja yang belum 

memiliki kestabilan emosi memiliki kemungkinan tinggi dalam 

mengekspresikan kemarahan dan kesedihan melebihi porsi rangsangan 

yang ada. 

Salah satu tugas perkembangan pada remaja menurut Hurlock (1991, 

h. 24) adalah mencapai hubungan baru dengan teman sebaya dan belajar 
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bergaul dengan lawan jenis. Remaja dituntut untuk dapat bersosialisasi 

dengan lingkungannya khususnya teman sebayanya. Tidak dipungkiri pada 

masa remaja, individu akan mulai banyak menghabiskan waktunya bersama 

teman-temannya dibandingkan di dalam keluarga. 

Mulainya ketertarikan pada lawan jenis merupakan hal alami dan 

lumrah terjadi di masa remaja. Salah satu tugas perkembangan remaja yang 

harus dipenuhi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah membina 

hubungan baru yang lebih matang baik dengan teman sejenis maupun lawan 

jenis, sehingga merupakan hal yang wajar apabila di masa remaja 

merupakan pertama kali tumbuhnya keinginan individu untuk memiliki 

hubungan dekat dengan lawan jenisnya seperti yang dijelaskan oleh 

Nurjanah (2007, h. 1). Ketertarikan dengan lawan jenis mulai terjadi pada 

masa remaja disebabkan oleh mulai berfungsinya alat reproduksi dan 

meningkatnya produksi hormon seksual sehingga remaja mulai mengalami 

jatuh cinta. Seperti yang dilansir Tommy (2015) bahwa di Balikpapan 83% 

remaja usia 15 – 20 tahun sudah pernah berpacaran berdasarkan survei dari 

Badan Pusat Statistik Balikpapan (BPS).  Hubungan pacaran pada remaja 

rata-rata hanya berjalan dalam waktu yang singkat karena perasa an cinta 

yang dirasakan remaja tersebut sering disebut puppy love atau cinta monyet 

yaitu perasaan cinta yang berlangsung hanya sementara. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Widanti, Hardjajani dan Karyanta 

(2015, h. 122) putus cinta merupakan hal yang sering dirasakan sebagian 

besar remaja yang telah menjalin tali kasih berpacaran. Remaja yang sudah 

mulai berpacaran akan mulai merasakan permasalahan berpacaran seperti 

putus cinta dan perbedaan pendapat yang menyebabkan perkelahian dan hal 
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tersebut kadang mempengaruhi semangat belajar dan hubungan relasional 

pada remaja. Yulianingsih (2012, h. 12) menjelaskan bahwa sebagian 

remaja merasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam ketika putus cinta 

dan mereka cenderung sulit untuk keluar dari lingkar kesedihan tersebut. 

Akibat belum stabilnya emosi yang dimiliki remaja, dalam 

menghadapi putus cinta remaja cenderung belum dapat berpikir secara 

jernih dan menimbulkan banyak masalah baik untuk dirinya sendiri mau 

pun lingkungannya. Seperti yang ditulis oleh Nailufar (2016) seorang 

mahasiswa berumur 20 tahun nekat gantung diri karena stress setelah putus 

dengan pacarnya. Selain itu, seperti yang ditulis oleh Muslim (2016) 

seorang remaja perempuan nekat menyayat tangannya menggunakan pisau 

akibat depresi setelah putus cinta dengan pacarnya. Miftahudin (2017) juga 

memberitakan terjadinya penusukan yang dilakukan di Tunjungan Plaza 

Surabaya akibat cintanya ditolak oleh mantan kekasihnya.   

Hasil wawancara yang dilakukan penulis pada bulan Febuari 2017 

dengan beberapa siswa pada salah satu SMK di Ungaran juga didapatkan 

hasil bahwa sebagian besar dari mereka merasa tidak berguna, merasakan 

sedih yang berlebihan dan merasa tidak bersemangat setelah putus cinta. 

Hasil penelitian terhadap 188 siswa di SMK Negeri 8 Surakarta dan SMK 

Batik 1 Surakarta yang telah dilakukan Yulianingsih (2012, h. 2), diketahui 

bahwa sebanyak 57,45% siswa mengalami kesedihan setelah mengalami 

putus cinta, 21,04% merasa galau, 13% biasa-biasa saja, 7,98% justru 

merasa bahagia, dan sebanyak 1,06% merasa marah. Sebanyak 68,62% 

siswa merasakan kesedihan selama kurang dari satu bulan, 14,89% selama 

tiga sampai enam bulan, 4,25% selama enam bulan sampai satu tahun, dan 
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sebanyak 4,79% mengalami kesedihan selama lebih dari satu tahun. Siswa 

yang merasa konsentrasi belajarnya di sekolah tidak terganggu sebanyak 

63,83%, sedangkan 36,17% siswa merasa konsentrasi belajarnya di sekolah 

terganggu akibat putus cinta tersebut. Contoh fakta tersebut 

menggambarkan bahwa ketidakstabilan emosi pada remaja sangat 

berpengaruh dalam penyelesaian masalah yang dihadapi khususnya pada 

permasalahan putus cinta. 

Orang berubah, menjadi baik atau buruk, karena bertambahnya 

pengalaman dan tingkat kestabilan emosi. Dengan disimpan kejadian 

dalam organisme, individu tanpa terkecuali mengambil sari dari 

bekas-bekas pengalaman itu dan menciptakan kategori yang lebih 

rumit dan luas untuk menafsirkan kejadian baru. Sistem pengisian 

mental tidak saja tumbuh lebih besar, tetapi juga diolah kembali 

kemudian, dengan banyak acuan (Hurlock, 1991, h. 23). 

 

Kutipan tersebut dapat menjelaskan bahwa remaja belum memiliki 

cukup banyak pengalaman dan tingkat kestabilan emosi yang rendah untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Mereka 

cenderung akan menyelesaikan masalah yang mereka miliki secara 

serampangan. Pentingnya memberikan bimbingan dan dukungan dari 

keluarga dalam penyelasaian masalah yang dimiliki remaja dianggap dapat 

meminimalisir hal-hal yang buruk terjadi. 

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kestabilan emosi adalah 

dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga. Dukungan sosial tersebut 

dapat berbentuk bimbingan, perhatian, atau bantuan menurut Hurlock 

(1991, h. 28). Dalam penyelesaian masalah khususnya saat putus cinta 

tanpa adanya dukungan sosial keluarga remaja dapat melakukan hal-hal 

yang dapat merugikan kehidupannya seperti prestasi yang menurun, 
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memiliki musuh, tidak bersemangat dalam berkegiatan, hingga  menyakiti 

diri sendiri. 

Dukungan sosial keluarga merupakan bantuan yang selalu diberikan 

kepada individu baik secara langsung atau tidak di berbagai macam kondisi 

kehidupan. Setiap individu pasti akan memiliki masalah disepanjang 

rentang kehidupannya. Dalam penyelesaiannya, individu mungkin dapat 

menyelesaikannya dengan caranya sendiri, tapi tidak dipungkiri bila 

individu juga membutuhkan bantuan dan semangat dari orang lain dalam 

menghadapi setiap rintangan yang menghalang. Individu  sangat 

membutuhkan bantuan dari orang lain ketika sedang berada di usia anak-

anak dan remaja, karena masih rendahnya pengalaman dan ilmu kehidupan 

yang dimiliki. Dukungan dapat diberikan oleh keluarga, saudara, atau 

tetangga dekat rumah yang dirasa sudah dekat, tetapi dukungan dari 

keluargalah yang paling berpengaruh karena sebagian besar masa hidup 

remaja dihabiskan di dalam keluarga. Dukungan yang diberikan keluarga 

dapat mengurangi tingkat depresi dan tekanan yang dirasakan remaja. 

Remaja juga dapat mendapatkan dukungan dari teman sebayanya, tetapi 

dukungan dari temannya tersebut hanya berjangka pendek dibanding 

dengan dukungan yang diberikan oleh keluarga. “Sebelum anak mengenal 

norma-norma dan nilai-nilai dari  masyarakat umum, pertama kali ia 

menyerap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam keluarganya 

untuk dijadikan bagian dari kepribadiannya” (Sarwono, 2013, h. 138). 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan 

lingkungan primer bagi hampir setiap individu. Seperti yang dikatakan 
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Goleman (dalam Kartika dan Sugiarti, 2014, h. 176) bahwa sekolah anak 

yang pertama untuk mempelajari emosi adalah lingkungan keluarga. Orang 

tua memiliki andil yang besar di dalamnya, mereka memberikan dan 

menetapkan landasan-landasan kehidupan di dalam keluarganya yang 

digunakan sebagai bekal hidup anak-anaknya kelak. Orang tua pula yang 

mengajarkan untuk pertama kali kepada anak tentang kecerdasan emosi 

yang akan terus digunakan hingga  akhir masa kehidupannya. Di awal masa 

hidup anak, keluargalah yang menjadi tempat pertama mereka mendapatkan 

pendidikan, kasih sayang dan perhatian, mengenal bagaimana berelasi 

dengan orang lain dan mengelola emosi yang ia miliki. Relasi dan nilai-

nilai yang diberikan di dalam keluarga dapat digunakan anak sebagai 

pondasi  dalam menjalani kehidupannya.  

Dukungan sosial keluarga memiliki peranan yang penting dalam 

pengontrolan emosi pada remaja. Putri, Lilik dan Yuliadi (2014, h. 184)  

menjelaskan bahwa dukungan keluarga dapat berpengaruh terhadap 

pengontrolan emosi remaja karena keluarga dapat menjadi tempat remaja 

mengeluarkan segala keluhan atau hanya sekedar tempat bercerita 

kegiatannya sehari-hari. Remaja yang mendapatkan dukungan sosial yang 

cukup akan cenderung lebih percaya diri, tenang dan dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan baik, aktif dalam organisasi dan kegiatan, dan 

berprestasi. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi remaja, keluarga 

dapat menjadi bagian yang penting dalam memberikan solusi jalan 

keluarnya. Remaja belum dapat dibiarkan sendiri dalam menyelesaikan 

permasalahannya karena belum stabilnya emosi yang dimiliki oleh remaja. 

Gottlieb (dalam Nashriyah, Yusuf dan Karyanta, 2014, h. 197) menyatakan 
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bahwa dukungan dapat berupa informasi verbal atau non verbal, saran atau 

bantuan nyata, atau kehadiran nyata keluarga atau orang terdekat sehingga 

remaja merasa diterima dan dihargai.  

Perlunya diciptakan kondisi yang sestabil mungkin dari lingkungan 

keluarga disebabkan karena masa remaja merupakan fase yang paling 

rawan dari tahap-tahap lain dari perkembangan jiwa manusia karena 

banyaknya gejolak dan tekanan yang berasal dari kondisi internal dan 

eksternal.  Kondisi lingkungan keluarga yang utuh dan harmonis akan lebih 

menjamin kesejahteraan jiwa dan emosi remaja (Sarwono, 2013, h. 280). 

Kurangnya dukungan sosial dari keluarga khususnya orang tua yang 

memiliki peran penting dalam keluarga dapat membuat anak masuk ke 

dalam kesulitan lebih mudah, misalnya saja bullying, prestasi yang 

menurun, permasalahan dalam percintaan, pemalu, suka berbohong, 

kesulitan dalam beradaptasi, merasa kurang percaya diri, merasa tidak 

berguna, dsb. Selain itu juga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, 

melakukan tindak kekerasan dan kurang dapat menerima disiplin dari orang 

tua. Pada dasarnya kurangnya dukungan yang diberikan oleh keluarga dapat 

meningkatkan derajat resiko masalah perkembangan pada remaja (Santrock, 

2002, h.343-347). Hasil penelitian dari Kashani, Canfield, Borduin, Soltys 

dan Reid (1994, h. 821) menjelaskan bahwa anak-anak yang mendapatkan 

lebih sedikit penyedia dukungan keluarga memiliki lebih banyak masalah 

perilaku daripada anak-anak yang memiliki penyedia dukungan yang 

cukup. 
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Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah 

terdapat hubungan dukungan sosial keluarga dengan kestabilan emosi 

remaja saat menghadapi putus cinta.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

Menguji secara empirik hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dengan kestabilan emosi remaja yang sedang putus 

cinta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan khususnya Psikologi 

Perkembangan. 

- Penelitian ini dapat dijadikan literatur rujukan bagi penelitian 

yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

- Memberikan informasi berkaitan dengan dukungan sosial 

keluarga dengan kestabilan emosi remaja yang sedang putus 

cinta.


