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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja adalah seseorang yang berusia belasan tahun. Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah 

seseorang yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun. Menurut Menteri 

Kesehatan RI tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10-19 tahun dan 

belum kawin. Jumlah kelompok remaja di Indonesia menurut sensus 

penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta (Soetjiningsih, 2010). Kelompok remaja 

usia 10-19 tahun di Jawa Tengah berjumlah 5,6 juta, di Kabupaten Banyumas 

sebanyak 261.574 (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Masa remaja merupakan masa peralihan pola pikir dan tingkah laku 

dari masa anak-anak menuju dewasa dan menjadi periode penting dalam suatu 

kehidupan manusia (Damaiyanti, 2008). Masa remaja dibedakan menjadi 3 

tahapan yang masing-masing ditandai dengan isu-isu biologik, psikologik dan 

sosial yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), akhir 

(17-19 tahun) (Pardede, 2002). Masa remaja awal ditandai dengan 

peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik. Masa remaja 

menengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbul 

keterampilan berpikir yang baru, pengenalan terhadap masa dewasa dan 

memapankan jarak dengan orangtua. Masa remaja akhir ditandai dengan 

persiapan untuk peran sebagai seorang dewasa, termasuk klarifikasi dari 

tujuan pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi (Pardede, 2002).  
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Sarwono (2011) mengemukakan bahwa pada remaja akhir terjadi 

proses penguatan atau penyatuan menuju masa kedewasaan yang ditandai oleh 

adanya minat yang kuat dalam kemampuan berpikir, keinginan ego untuk 

bergabung dengan orang lain dan mengalami pengalaman baru, identitas 

seksual yang tidak berubah, dapat menyeimbangkan kepentingan pribadi 

dengan orang lain serta dapat memisahkan hal-hal yang bersifat pribadi 

dengan umum. Remaja akhir sudah mulai stabil dan mantap, mengenal arah 

hidup serta sadar akan tujuan yang dicapai. Sikap kritis sudah semakin 

nampak, aktif dan objektif melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan dunia 

luar. Remaja yang mencapai kematangan emosi pada akhir masa remaja 

mempengaruhi cara mengungkapkan emosi yaitu dengan menunggu waktu 

dan kondisi yang tepat untuk mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang 

dapat diterima. 

Masa remaja akhir merupakan rentang usia remaja memasuki perguruan 

tinggi atau disebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa adalah sebuah permulaan 

untuk mencari pengalaman dan bekal ilmu untuk meraih kesuksesan di masa 

depan namun menjadi mahasiswa tidak semudah yang dibayangkan. 

Mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto seringkali menghadapi masalah baik dari faktor internal maupun 

eksternal. Kuliah tidak seperti sekolah, dibutuhkan usaha dan kerja keras yang 

lebih besar. Tugas yang lebih banyak, jam kuliah tidak teratur, praktikum dan 

sebagainya. Remaja akhir sering terlibat konflik antar teman sampai mereka 

memilih penyelesaian dengan bertengkar, permusuhan hingga bullying. 

Hubungan dengan lawan jenis dapat membuat mahasiswa malas untuk kuliah 

dan ketika terjadi konflik akan mengganggu konsentrasi belajar. Seperti itulah 
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gambaran permasalahan mahasiswa dalam hal ini sebagai remaja akhir di 

Fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Penyebab utama terjadinya hambatan-hambatan dan masalah pada 

remaja menurut Walker (2002) berasal dari hubungan dengan teman dan 

keluarga, tekanan dan harapan dari diri mereka sendiri dan orang lain, serta 

tragedi yang ada dalam kehidupan mereka misalnya kematian, perceraian 

orangtua, penyakit yang dideritanya atau anggota keluarganya. Untuk 

menghadapi berbagai permasalahan dan perubahan-perubahan yang terjadi, 

remaja membutuhkan mekanisme koping yang tepat. 

Mekanisme koping merupakan cara yang dilakukan individu dalam 

menyelesaikan masalah (Keliat, 2005). Mekanisme koping dibagi menjadi 

dua, yaitu adaptif dan maladaptif. Mekanisme koping adaptif merupakan hal 

yang mendukung fungsi integrasi. Sebaliknya mekanisme koping maladaptif 

ialah hal yang menghambat fungsi integrasi (Stuart, 2013). Penggunaan 

mekanisme koping pada remaja akhir dan dewasa muda biasanya didominasi 

oleh koping maladaptif disebabkan masih tingginya ego dan kepentingan 

pribadi yang membuat seseorang mudah terpengaruh akan suatu situasi 

(Untari, 2005).  

Penelitian Krisdianto dan Mulyanti (2015) yang berjudul “Mekanisme 

Koping Berhubungan dengan Tingkat Depresi Pada Mahasiswa Tingkat 

Akhir” didapatkan dari sebanyak 32 mahasiswa memiliki mekanisme koping 

maladaptif dari 46 mahasiswa. Hasil penelitian Naviska (2012) menunjukan 

51% siswa menggunakan mekanisme koping berfokus masalah dan 49% 

menggunakan koping berfokus emosi ketika menjelang Ujian Nasional. 

Vashchenko, Lambidoni dan Brody (2007) menemukan bahwa remaja akan 
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menghadapi masalah intrapersonal dengan koping yang berfokus pada stres. 

Remaja lebih memilih koping kompromi dan negosiasi ketika menghadapi 

konflik dengan teman (Laursen, 1993 dalam Vashchenko, Lambidoni dan 

Brody, 2007). Hasil studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 

2016 pada 10 remaja akhir di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto menunjukan 7 mahasiswa memiliki mekanisme 

koping berfokus pada emosi sedangkan 3 mahasiswa memiliki mekanisme 

koping berfokus pada masalah. Mahasiswa akan melakukan hal 

menyenangkan seperti berkumpul dengan teman dekat dan mencari hiburan 

ketika menghadapi masalah tetapi kemudian akan merasa tertekan ketika 

mengingat masalah yang sedang dihadapi. Sikap tersebut merupakan 

mekanisme koping yang dimiliki sebagian mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Remaja akhir dalam menentukan mekanisme koping yang tepat untuk 

mengatasi masalah membutuhkan keterampilan menghadapi situasi sulit. 

Remaja akhir di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto masih belum terbiasa memberikan kritik secara langsung kepada 

orang lain ketika terjadi situasi sulit. Beberapa remaja akhir bahkan akan 

merasa terganggu dan marah ketika diberi kritik oleh orang lain. Remaja akhir 

ketika menghadapi suatu konflik memilih berdiam diri dan tidak 

mengungkapkan perasaan kepada teman yang bersangkutan beberapa bahkan 

saling menyindir melalui sosial media yang mereka miliki. Sikap tersebut 

akan membuat hubungan menjadi buruk. Remaja akhir bahkan mengaku 

gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Keterampilan dalam menghadapi 

situasi sulit termasuk dalam keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah 
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kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan (Mu’tadin, 2006). Menurut Stuart (2013) keterampilan 

sosial dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan mekanisme koping.  

Keterampilan sosial pada remaja perlu ditingkatkan. Upaya yang sudah 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial  remaja di lingkungan 

kampus diantara adalah bimbingan rohani untuk mahasiswa, dan unit kegiatan 

mahasiswa (UKM) yang dapat mengembangkan potensi, kreativitas dan bakat 

mahasiswa. Dalam ilmu keperawatan terdapat upaya yang dapat 

meningkatkan keterampilan sosial yaitu latihan keterampilan sosial. Latihan 

keterampilan sosial adalah latihan yang bertujuan untuk mengajarkan 

kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang 

tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya 

baik dalam hubungan formal maupun informal (Ramdhani, 2008). Stuart dan 

Laraia (2008) mengungkapkan bahwa latihan keterampilan sosial didasarkan 

pada keyakinan bahwa keterampilan dapat dipelajari oleh karena itu dapat 

dipelajari bagi seseorang yang tidak memilikinya. 

Penelitian terkait tentang latihan keterampilan sosial salah satunya 

dilakukan oleh Nurjanah (2011) menunjukan latihan keterampilan sosial dapat 

meningkatkan identitas diri pada remaja. Penelitian Rohmah (2013) 

menunjukan latihan keterampilan sosial dapat menurunkan kecemasan sosial 

pada remaja di panti asuhan. Hasil penelitian Hapsari dan Hasanat (2010) 

mengungkapkan bahwa pelatihan keterampilan sosial efektif untuk 

menurunkan gangguan kecemasan sosial pada remaja dan efektivitasnya dapat 

bertahan hingga periode 6 bulan sesudah latihan.  Pada penelitian Nequee 

(2013) pelatihan keterampilan sosial meningkatkan keterampilan sosial positif 
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dan menurunkan keterampilan sosial negative. Dalam hal ini pelatihan 

keterampilan sosial efektif dalam meningkatkan adaptasi sosial, personal 

efficacy, dan pencegahan trauma. 

  

B. Rumusan Masalah 

Masa remaja akhir adalah masa transisi perkembangan antara masa 

remaja menuju dewasa yang pada umumnya berada pada usia 17-19 tahun. 

Masa remaja akhir merupakan rentang usia remaja menjadi mahasiswa. Masa 

kuliah berbeda dengan masa sekolah. Berbagai permasalahan dapat muncul 

pada masa perkuliahan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa antara lain adaptasi dengan 

lingkungan perkuliahan, konflik antar teman yang diselesaikan dengan cara 

permusuhan, bertengkar hingga bullying dan hubungan dengan lawan jenis 

yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mahasiswa. 

Remaja akhir di Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Purwokerto 

memerlukan pelatihan keterampilan sosial untuk menghadapi situasi sulit 

untuk menghadapi masalah. Remaja akhir perlu melatih keterampilan 

memberi dan menerima kritik secara  langsung kepada orang lain, serta 

keterampilan untuk meminta maaf ketika terjadi konflik. Remaja akhir yang 

memiliki keterampilan sosial yang baik dapat menentukan mekanisme koping 

yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dari uraian tersebut, 

peneliti merumuskan masalah “Bagaimana Pengaruh Latihan Keterampilan 

Sosial Terhadap Mekanisme Koping Remaja Akhir di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

latihan keterampilan sosial terhadap mekanisme koping remaja akhir di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden (usia, jenis kelamin dan 

tempat tinggal). 

b. Mendeskripsikan mekanisme koping yang digunakan oleh remaja 

akhir kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum kelompok 

intervensi diberikan latihan keterampilan sosial. 

c. Mendeskripsikan mekanisme koping yang digunakan oleh remaja 

akhir kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah kelompok 

intervensi diberikan latihan keterampilan sosial. 

d. Mendeskripsikan perbedaan mekanisme koping remaja akhir pada 

kelompok intervensi sebelum dan setelah diberikan latihan 

keterampilan sosial. 

e. Mendeskripsikan perbedaan mekanisme koping remaja akhir 

kelompok kontrol sebelum dan setelah kelompok intervensi diberikan 

latihan keterampilan sosial. 

f. Mendeskripsikan perbedaan mekanisme koping remaja akhir 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum kelompok 

intervensi diberikan latihan keterampilan sosial. 
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g. Mendeskripsikan perbedaan mekanisme koping remaja akhir 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah kelompok 

intervensi diberikan latihan keterampilan sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan dengan mengaplikasikan teori yang 

diperoleh selama perkuliahan, khususnya tentang materi mekanisme 

koping remaja. 

2. Bagi Responden 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi responden untuk 

mengetahui pengaruh latihan keterapilan sosial terhadap mekanisme 

koping. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pendidikan sebagai 

bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

keperawatan terutama keperawatan jiwa dalam memberikan asuhan 

keperawatan mengenai stres dan koping pada remaja. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Naviska (2012) dengan judul 

“Gambaran Mekanisme Koping Siswa Kelas 3 SMA Di SMAN 1 
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Purwakarta Tahun Ajaran 2011/2012 Menjelang Ujian Nasional”. 

Penelitian tersebut menggunakan desain deskriptif sederhana yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran mekanisme koping pada siswa 

kelas 3 SMA menjelang Ujian Nasional. Sampel pada penelitian tersebut 

berjumlah 194 siswa kelas 3 SMA di SMAN 1 Purwakarta. Teknik 

sampling yang digunakan adalah simple random sampling dan 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. Data yang 

dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis univariat untuk mengetahui 

distribusi frekuensi variable penelitian. Hasil menunjukan bahwa 51% 

siswa menggunakan mekanisme koping berfokus masalah dan 49% 

menggunakan mekanisme koping berfokus emosi. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme koping pada 

remaja. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan instrumen penelitian 

berupa kuisioner. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

tersebut merupakan penelitian kuantitatif menggunakan desain deskriptif 

sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan 

desain experiment. Pada penelitian ini peneliti mengambil responden 

remaja akhir dalam hal ini mahasiswa sedangkan penelitian tersebut 

mengambil responden siswa SMA kelas 3 yaitu remaja menengah. 

Variabel pada penelitian tersebut adalah mekanisme koping sedangkan 

pada penelitian ini adalah mekanisme koping dan latihan keterampilan 

sosial. 
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2. Penelitian Muhammad Agung Krisdianto dan Mulyanti dengan judul 

“Mekanisme Koping Berhubungan dengan Tingkat Depresi pada 

Mahasiswa Tingkat Akhir”. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian 

kuantitatif induktif dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui hubungan mekanisme koping dengan tingkat depresi 

pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Pendidikan Ners Perguruan 

Tinggi Alma Ata Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode 

total sampel yaitu sebanyak 47 mahasiswa. Hasil uji Chi-Square 

menunjukan ada hubungan yang bermakna antara mekanisme koping 

dengan tingkat depresi, tidak ada hubungan yang bermakna antara 

mekanisme koping dengan usia, jenis kelamin dan tempat tinggal. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan intrumen penelitian 

berupa kuisioner.  Perbedaan adalah pada penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara mekanisme koping dengan tingkat 

depresi pada mahasiswa tingkat akhir sedangkan pada penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh latihan keterampilan sosial 

terhadap pencapaian mekanisme koping adaptif pada remaja akhir. 

Perbedaan lain adalah penelitian tersebut menggunakan desain cross  

sectional sedangkan penelitian ini menggunakan desain quasi experiment. 

Variabel independen pada penelitian tersebut adalah mekanisme koping 

sedangkan variabel independen penelitian ini adalah latihan keterampilan 

sosial. Variabel dependen penelitian tersebut adalah tingkat depresi 
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sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah mekanisme koping. 

Perbedaan responden penelitian tersebut adalah mahasiswa tingkat akhir 

sedangkan penelitian ini adalah remaja akhir.    

3. Penelitian Vashchenko, Lambidoni, dan Brody dengan judul “Late 

Adolecents’ Coping Styles in Interpersonal and Intrapersonal Conflicts 

Using the Narrative Disclosure Task”. Penelitian tersebut meneliti 

perbedaan gaya koping remaja akhir perempuan yang menulis narasi 

tentang konflik interpersonal dan intrapersonal. Penelitian tersebut 

menggunakan pengungkapan narasi untuk menilai gaya koping remaja 

akhir perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa gaya 

koping berbeda secara signifikan tergantung pada jenis konflik. Strategi 

konflik eksternal (misalnya menyalahkan orang lain, bertindak keluar) 

lebih sering digunakan dalam konflik dengan orang tua sedangkan strategi 

koping yang bersifat damai lebih sering digunakan dalam konflik antar 

teman. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

mekanisme koping pada remaja akhir. Perbedaannya penelitian ini 

menggunakan kuisioner dan intervensi latihan keterampilan sosial 

sedangkan penelitian tersebut menggunakan narasi tertulis. 

4. Penelitian Siti Nujanah (2011) dengan judul “Pengaruh Terapi Generalis 

dan Latihan Keterampilan Sosial Terhadap Pencapaian Identitas Diri 

Remaja Panti Asuhan di Kabupaten Banyumas”. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh terapi generalis dan latihan 

keterampilan sosial terhadap pencapaian identitas diri remaja panti asuhan 
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di kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut menggunakan desain quasi 

experimental with pre-post test control grup. Pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling yaitu remaja usia 12-13 tahun di 3 panti 

asuhan berjumlah 60 orang (30 orang kelompok intervensi dan 30 orang 

kelompok control). Penelitian ini menggunakan uji univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menunjukan identitas diri remaja meningkat pada 

kelompok intervensi setelah mendapat terapi generalis dan latihan 

keterampilan sosial. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

mendeskripsikan pengaruh keterampilan sosial terhadap remaja. 

Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan terapi lain yaitu 

terapi generalis sedangkan penelitian ini hanya latihan keterampilan sosial. 

Pada penelitian tersebut peneliti mengambil responden remaja usia 12-13 

tahun yaitu berada pada tahap remaja awal sedangkan pada penelitian ini 

peneliti mengambil responden remaja usia 17-19 tahun yaitu remaja akhir. 

5. Penelitian Nur Rohmah (2013) berjudul “Pengaruh Latihan Keterampilan 

Sosial Untuk Menurunkan Kecemasan Sosial Pada Remaja di Panti 

Asuhan”. Penelitian tersebut menggunakan rancangan eksperimen the 

untreated control group design with pretest and posttest . Subjek 

penelitian tersebut berjumlah 18 orang remaja panti asuhan yang memiliki 

skor kecemasan sosial sedang dan tinggi yang dipilih menggunakan teknik 

random. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji mann whitney 

test dan hasilnya menunjukan perbedaan skor kecemasan sosial yang 

signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
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Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelatihan keterampilan 

sosial dapat menurunkan kecemasan sosial pada remaja di panti asuhan. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan latihan 

keterampilan sosial pada remaja. Perbedaannya adalah pada penelitian 

tersebut untuk mengetahui pengaruh latihan keterampilan sosial terhadap 

kecemasan sosial sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh latihan keterampilan sosial terhadap pencapaian 

mekanisme koping adaptif pada remaja akhir. 

6. Penelitian Melati Ismi Hapsari dan Nida Ul Hasanat dengan judul 

“Efektivitas Pelatihan Keterampilan Sosial Pada Remaja Dengan 

Gangguan Kecemasan Sosial”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui efektivitas pelatihan keterampilan sosial pada remaja dengan 

gangguan kecemasan sosial. Subjek penelitian tersebut adalah siswa-siswi 

SMPN 1 Kalasan dengan gejala gangguan kecemasan sosial. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Skor Kecemasan Sosial Remaja pada 

kelompok eksperimen mengalami penurunan yang signifikan setelah 

diberikan pelatihan. Penurunan skor kecemaan sosial remaja bertahan 

hingga periode 6 bulan pasca latihan. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang pelatihan keterampilan sosial. 

Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut dilakukan pada remaja awal 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada remaja akhir. 

7. Penelitian Fateme Naquee (2013) yang berjudul “The Effectiveness of 

Social Skill Training on Communication Empowering Deprived Students”. 
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Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh latihan 

keterampilan sosial terhadap kemampuan komunikasi pada siswa. 864 

siswa SMA di kota Mahallat dipilih secara acak dengan metode clustering 

dan dievaluasi dengan menggunakan kuisioner keterampilan sosial 

(Inderbitzen and Foster, 1992). ANCOVA digunakan untuk 

membandingkan kelompok pre-test dan post-test. Secara umum, hasil 

penelitian menunjukan bahwa metode pelatihan keterampilan sosial 

meningkatkan keterampilan sosial positif dan menurunkan keterampilan 

sosial negative. Dalam hal ini, latihan keterampilan sosial efektif dalam 

meningkatkan adaptasi sosial. Penelitian tersebut sama-sama meneliti 

pengaruh latihan keterampilan sosial. Perbedaannya penelitian tersebut 

mengambil responden siswa SMA sedangkan penelitian ini mengambil 

responden mahasiswa (remaja usia 17-19 tahun) dalam hal ini remaja 

akhir. 
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