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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Remaja 

1. Pengertian 

Remaja berasal dari kata latin adolescere (dari kata benda 

adolescentra yang berarti remaja) yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah adolescence yang digunakan saat ini mempunyai 

arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan 

fisik (Hurlock, 2004). Remaja adalah periode perkembangan dimana 

individu mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa biasanya antara  usia 11-20 tahun dan individu menjadi matang 

secara fisik, psikologis, dan memperoleh identitas secara personal serta 

mengalami perubahan sangat cepat pada ukuran, bentuk, fisiologi tubuh 

(Potter & Perry, 2005). 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, 

perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Notoatdmojo, 2003). Masa 

remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai 

saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun 

sampai dengan 20 tahun, yaitu masa menjelang dewasa muda 

(Soetjiningsih, 2010). 
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2. Tahap perkembangan remaja 

Dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa, Sarwono (2011) 

mengungkapkan ada 3 tahap perkembangan remaja sebagai berikut: 

a. Remaja awal (early adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini akan heran dengan perubahan 

yang terjadi pada tubuhnya dan doroongan yang menyertai perubahan 

itu. Mengembangkan pemikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis 

dan mudah terangsang secara erotis. Berkurangnya kendali terhadap 

ego menyebabkan remaja awal sulit mengerti dan dimengerti  orang 

dewasa. 

b. Remaja  menengah (middle adolescence) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan. Ada 

kecenderungan “narcistic” yaitu mencintai diri sendiri dengan 

menyukai teman yang memiliki sifat sama. Remaja menengah berada 

dalam kebingungan tidak tahu harus memilih mana yang peka atau 

tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis 

atau materialis dan sebagainya. 

c. Remaja akhir (late adolescence) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan 

ditandai dengan pencapaian 5 hal yaitu: 

1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi intelek. 

2) Mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam 

pengalaman baru. 
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3) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) 

diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri 

dengan orang lain. 

5) Tumbuh batas yang memisahkan diri pribadi (private self) dengan 

masyarakat umum (the public). 

Dalam pennelitian ini peneliti akan lebih fokus pada remaja dengan 

tahap remaja akhir. 

3. Remaja akhir 

Masa remaja akhir adalah masa peralihan antara masa remaja 

menuju dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 17-19 tahun. 

Remaja akhir akan mengalami perubahan-perubahan baik fisik 

maupun psikis (Al-Mighwar, 2006) antara lain: 

a. Perkembangan fisik  

Pertumbuhan badan merupakan batas optimal, kecuali 

pertambahan berat badan. Keadaan badan dan anggota-anggotanya 

menjadi berimbang, muka berubah menjadi simetris sebagaimana 

layaknya orang dewasa. 

b. Perkembangan psikis 

Kemampuan berpikir operasional formal mencapai 

kematangan, sehingga mampu menyusun rencana-rencana, 

menyusun alternatif dan menentukan pilihan dalam hidup. Sikap 

dan perasaan relatif stabil inilah perbedaan yang paling mencolok 
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dengan fase praremaja atau remaja. Dari segi perkembangan 

pribadi, sosial dan moral, maka fase remaja akhir berada dalam 

periode krisis. Mereka berada diambang pintu kedewasaan. 

Kematangan konsep diri, penerimaan dan penghargaan sosial oleh 

orang dewasa sekitar serta keharusan bertingkahlaku sesuai dengan 

nilai-nilai moral yang ada pada kelompok orang dewasa menjadi 

tugas dan tanggung jawab. 

c. Perkembangan emosi 

Sikap remaja akhir relatif stabil. Artinya, senang atau tidak 

senangnya remaja, suka atau tidak sukanya terhadap suatu objek, 

didasarkan pada hasil pemikirannya sendiri, meskipun pendirian 

masih sering goyah oleh orang tua mereka sebagai akibat masih 

bergantungan aspek ekonomi pada orang tua. Remaja akhir akan 

menghadapi secara tenang berbagai selisih pendapat dalam hal-hal 

tertentu. Perselisihan pendapat dengan orang lain kadang-kadang 

dihadapinya dengan perasaan yang lebih teratur dan dibatasi oleh 

norma-norma orang dewasa, terutama orang dewasa yang dijadikan 

figurnya. 

Sikap tertutup kepada orang dewasa, terutama dalam 

memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya, merupakan 

salah satu sikap yang kuat dalam masa remaja akhir, khususnya 

pada paruh awal masa. Hal ini terjadi akibat adanya keinginan 

mereka untuk menentukan sikap, dan menjadi independen, dan 
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memecahkan segala permasalahannya tersendiri. Umumnya, 

remaja terbuka terhadap kelompok teman-teman dekatnya dari 

yang sebaya. 

 

B. Mekanisme koping 

1. Pengertian  

Koping merupakan suatu tindakan mengubah kognitif secara 

konstan dan usaha tingkah laku untuk mengatasi tuntutan internal atau 

eksternal yang dinilai membebani atau melebihi sumber daya yang 

dimiliki individu (Nasir dan Muhith, 2011). Mekanisme koping adalah tiap 

upaya yang ditujukan untuk penatalaksanaan stres, termasuk upaya 

penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan ego yang 

digunakan untuk melindungi diri (Stuart, 2013). Mekanisme koping adalah 

semua upaya yang diarahkan untuk mengelola stres yang dapat berisi 

konstruktif dan destruktif (Stuart, 2013). 

2. Penggolongan mekanisme koping 

Menurut Stuart (2013) tiga jenis utama mekanisme koping adalah 

sebagai berikut : 

a. Mekanisme koping berfokus pada  masalah atau tugas 

Merupakan mekanisme koping yang melibatkan tugas dan 

upaya langsung untuk mengatasi ancaman. Mekanisme koping ini 

merupakan upaya yang disengaja untuk memecahkan masalah, 

menyelesaikan konflik, dan memuaskan kebutuhan. 
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Reaksi dari mekanisme koping berfokus pada masalah atau 

tugas mencakup berbagai hal berikut: 

1) Perilaku menyerang 

Merupakan usaha seseorang untuk menghilangkan atau 

mengatasi hambatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Reaksi 

ini dapat bersifat destruktif atau konstruktif. Reaksi destruktif 

dinyatakan dengan perilaku negatif seperti melanggar hak, milik, 

dan kesejahteraan orang lain. Reaksi konstruktif mencerminkan 

pendekatan pemecahan masalah dan berperilaku menghormati hak 

orang lain. 

2) Perilaku menarik diri 

Perilaku menarik diri dapat dinyatakan secara fisik atau 

psikologis. Secara fisik, menarik diri melibatkan pengunduran diri 

dari sumber ancaman. Secara psikologis seseorang dapat menarik 

diri dengan mengakui kekalahan, menjadi apatis, dan menurunnya 

aspirasi dan partisipasi. 

3) Kompromi  

Kompromi melibatkan perubahan cara berpikir seseorang 

yang biasa tentang hal-hal tertentu, mengganti tujuan, atau 

mengorbankan aspek kebutuhan pribadi. 

b. Koping yang berfokus pada kognitif  

Koping yang berpusat pada kognitif adalah dimana seseorang 

mencoba untuk mengendalikan makna dari suatu masalah kemudian 

menetralisirnya. Contohnya perbandingan yang positif, ketidaktahuan 
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memilih, penggantian penghargaan, dan devaluasi dari objek yang 

diinginkan. 

c. Koping yang berfokus pada emosi atau ego 

Mekanisme koping  yang berfokus emosi atau ego dikenal 

sebagai mekanisme pertahanan, melindungi orang dari perasaan tidak 

mampu dan tidak berharga serta mencegah kesadaran ansietas. 

Mekanisme koping ini bekerja pada tingkat bawah sadar. Seseorang 

memiliki sedikit kesadaran tentang apa yang terjadi dan sedikit kontrol 

atas peristiwa. Mekanisme koping yang berfokus pada emosi atau ego 

biasanya tidak membantu mengatasi masalah secara realistis. 

Beberapa jenis mekanisme koping yang berfokus pada emosi 

atau ego yang umum dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Kompensasi  

Proses dimana seseorang menggunakan kelemahan yang 

dirasakan dengan penekanan yang kuat atas ciri yang dianggap 

lebih menyenangkan. 

2) Pengingkaran 

Menghindari realitas yang tidak menyenangkan dengan 

mengabaikan atau menolak untuk mengakuinya; mekanisme 

pertahanan paling sederhana dan paling primitif dari semua 

mekanisme pertahanan ego. 

3) Pengalihan 

Pengalihan emosi yang seharusnya diarahkan kepada objek 

atau orang tertentu ke objek atau orang yang kurang berbahaya. 
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4) Disosiasi  

Pemisahan dari proses kelompok jiwa atau perilaku dari 

sisa kesadaran atau identitas orang tersebut. 

5) Identifikasi 

Proses dimana orang mencoba untuk menjadi seperti 

seseorang yang mereka kagumi dengan mengambil pikiran, tingkah 

laku, atau selera orang itu. 

6) Intelektualisasi 

Penalaran yang berlebihan atau logika yang digunakan 

untuk menghindari pengalaman perasaan yang mengganggu. 

7) Introjeksi 

Mengidentifikasi dengan kuat dimana seseorang 

menggabungkan kualitas atau nilai-nilai orang lain atau kelompok 

lain kedalam struktur ego nya sendiri. Ini adalah salah satu 

mekanisme paling dini pada anak sehingga penting dalam 

pembentukan hati nurani. 

8) Isolasi 

Memisahkan komponen emosional dari pikiran, yang 

mungkin bersifat sementara atau jangka panjang.  

9) Proyeksi 

Menghubungkan pikiran atau impuls ke orang lain. Melalui 

proses ini seseorang dapat menghubungkan keinginan tak 

tertahankan, perasaan emosional, atau motivasi kepada orang lain. 

10) Rasionalisasi 
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Menawarkan penjelasan yang dapat diterima secara sosial 

atau tampaknya logis untuk membenarkan atau membuatnya dapat 

diterima walaupun impuls, perasaan, perilaku, dan motif tidak 

dapat diterima. 

11) Reaksi formasi 

Pengembangan pola sikap dan perilaku yang berlawanan dengan 

apa yang benar-benar dirasakan atau ingin dilakukan. 

12) Regresi 

Kemunduran karakteristik perilaku pada tingkat perkembangan 

awal. 

13) Represi 

Penekanan secara tak sadar hal-hal yang menyakitkan atau konflik 

pikiran, impuls, atau memori dari kesadaran. Mekanisme koping 

ini merupakan pertahanan ego utama dan mekanisme lainnya 

cenderung memperkuat.  

14) Disosiasi 

Mengamati orang dan situasi sebagai semua baik atau semua 

buruk; gagal mengintegrasikan kualitas positif dan negatif dari diri 

sendiri. 

15) Sublimasi 

Penerimaan tujuan pengganti yang disetujui secara sosial untuk 

dorongan penyaluran ekspresi normal yang dihambat. 

 

16) Supresi 
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Penekanan yang disengaja terhadap hal-hal yang disadari. Kadang-

kadang hal itu dapat menyebabkan represi. 

17) Undoing 

Tindakan atau komunikasi yang sebagian meniadakan kejadian 

sebelumnya. 

 Menurut Model Adaptasi Stres Stuart berdasarkan faktor 

predisposisi, sifat stressor, persepsi terhadap situasi dan analisis 

sumber koping. mekanisme koping, dievaluasi dalam dua rentang 

adaptasi (Stuart, 2013): 

a. Mekanisme koping adaptif 

Mekanisme koping adaptif adalah mekanisme koping  yang 

mendukung fungsi terintegrasi. Respon tersebut mengarahkan pada 

pertumbuhan, pembelajaran, dan pencapaian tujuan. 

b. Mekanisme koping maladaptif 

Mekanisme koping maladaptif adalam mekanisme koping yang 

menghambat fungsi terintegrasi. Mekanisme koping tersebut 

mencegah pertumbuhan, mengurangi otonomi, dan menghalangi 

penguasaan terhadap lingkungan. 

3. Faktor yang mempengaruhi strategi koping 

Factor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi koping, yaitu (Stuart, 

2013) : 

a. Kesehatan fisik 

Kesehatan merupakan hal yang penting karena dalam usaha 

menghadapip stres individu membutuhkan tenaga yang besar. 
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b. Keyakinan atau pandangan positif 

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat 

penting, seperti keyakinan akan nasib (external locus of control) yang 

mengerahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan (helplessness) 

yang akan menurunkan kemampuan strategi koping tipe : problem-

solving focused coping. 

c. Modal material  

Merujuk pada uang dan barang serta layanan yang dapat dibeli 

dengan uang. Lazimnya sumber dana sangat meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk memilih koping pada hampir semua 

situasi. 

d. Pengetahuan dan inteligensi 

Merupakan sumber koping yang memungkinkan seseorang 

mengidentifikasi berbagai cara yang berbeda dalam mengatasi 

masalah. 

e. Keterampilan memecahkan masalah 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari 

informasi, menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah dengan 

tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian 

mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang 

ingin dicapai, dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan 

melakukan suatu tindakan yang tepat. 

f. Dukungan sosial 

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan 

informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang 
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tua, anggota keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. 

g. Keterampilan sosial 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi 

dan bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai 

sosial yang berlaku dimasyarakat. 

Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut tentang keterampilan social 

sebagai faktor yang mempengaruhi strategi koping. 

 

C. Keterampilan Sosial 

1. Pengertian  

Keterampilan sosial merupakan perilaku spesifik, inisiatif, 

mengarahkan pada hasil sosial yang diharapkan sebagai bentuk perilaku 

seseorang (Merrel, 2008). Keterampilan sosial adalah kemampuan 

seseorang dalam beradaptasi secara baik dengan lingkungannya dan 

menghindari konflik saat berkomunikasi baik secara fisik maupun verbal 

(Widyanti, 2008). Mu’tadin (2006) mengemukakan bahwa salah satu tugas 

perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase 

perkembangan masa remaja madya dan masa remaja akhir adalah memiliki 

keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan 

sehari-hari. Keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan 

berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri 

sendiri dan orang lain, memberi atau menerima feedback, memberi atau 

menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. 

2. Aspek keterampilan sosial 
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Elksnin & Elksnin (2007) mengidentifikasi aspek keterampilan sosial 

menjadi lima hal, yaitu: 

a. Perilaku interpersonal, yaitu perilaku yang menyangkut keterampilan 

selama melakukan interaksi sosial, misalnya memperkenalkan diri, 

menawarkan bantuan, dan member atau menerima pujian. 

b. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku yang 

menyangkut keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, 

misalnya keterampilan menghadapi stress, memahami peraaan orang 

lain, mengontrol kemarahan dan lain-lain. 

c. Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, yaitu 

perilaku atau keterampilan yang dapat mendukung prestasi belajar. 

d. Peer acceptance, yaitu perilaku yang berhubungan dengan penerimaan 

teman sebaya, misalnya memberi salam, memberi dan menerima 

informasi, mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas, dan dapat 

menangkap dengan tepat emosi orang lain. 

e. Keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan individu dalam 

berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal terhadap orang 

lain. Kemampuan ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk perilaku, 

antara lain menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan 

perhatian dalam pembicaraan dan memberikan umpan balik (feedback) 

terhadap lawan bicara. 

3. Faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial 
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Menurut hasil studi Davis dan Forsythe (1984, dalam Mu’tadin, 2006), 

faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial yaitu:  

a. Keluarga 

Keluarga merupakan termpat pertama dan utama bagi anak 

dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh anak 

dalam keluarga akan menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap 

lingkungan. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak 

harmonis (broken home) dimana anak tidak mendapat kepuasan psikis 

yang cukup maka anak akan sulit mengembangkan keterampilan 

sosialnya. 

b. Lingkungan 

Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Dengan pengenalan lingkungan sejak dini maka 

anak akan mengerti bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas. 

c. Kepribadian 

Kepribadian individu tidak dapat dilihat dari penampilannya 

sehingga penting bagi individu untuk tidak menilai seseorang 

berdasarkan penampilan semata. Penanaman nilai-nilai yang 

menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan pada 

hal-hal fisik seperti materi dan penampilan akan membuat individu 

mudah bergaul dengan orang lain. 

d. Rekreasi  
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Melalui rekreasi individu akan mendapat kesegaran baik fisik 

maupun psikis, sehingga terlepas dari rasa bosan dan mendapatkan 

semangat baru. Hal ini dapat menjadikan individu mampu mengatur 

emosi atau keadaan psikologis berkaitan dengan hubungan sosial. 

e. Pergaulan dengan lawan jenis 

Pergaulan dengan lawan jenis akan memudahkan individu 

untuk mengenali karakteristik individu lain tanpa membatasi 

perbedaan jenis kelamin sehingga akan menciptakan hubungan sosial 

yang baik. 

f. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor  keterampilan sosial 

yang berkaitan dengan cara-cara belajar yang efisien dan berbagai 

teknik belajar sesuai dengan jenis pelajaran. 

g. Persahabatan dan solidaritas kelompok 

Pada masa remaja peran kelompok dan teman-teman sangat besar, 

bahkan kepentingan kelompok lebih penting dari pada kepentingan 

keluarga. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan sosial remaja. 

h. Lapangan kerja 

Keterampilan sosial untuk memilih pekerjaan disiapkan di sekolah 

melalui berbagai pelajaran. Proses belajar mengajar yang baik akan 

membuat individu mampu menyiapkan diri dalam berhubungan sosial 

di lingkungan kerja. 
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Apabila keterampilan sosial dapat dikuasai oleh remaja pada fase 

remaja akhir maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosial. Untuk dapat menguasai keterampilan sosial, diperlukan pelatihan 

salah satunya adalah dengan latihan keterampilan sosial. 

 

D. Latihan Keterampilan Sosial 

1. Pengertian 

Latihan keterampilan sosial adalah kemampuan yang dapat 

dipelajari oleh seseorang sehingga memungkinkan orang tersebut 

berinteraksi dengan memberikan respon positif terhadap lingkungan dan 

mengurangi respon negatif yang mungkin hadir pada dirinya (Cartledge 

dan Milbun, 1995 dalam Chen, 2006). Kneisl (2004) mengungkapkan 

bahwa latihan keterampilan sosial adalah metode yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip sosial pembelajaran dan menggunakan teknik perilaku 

bermain peran, praktik dan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan masalah.  

Latihan keterampilan sosial didasarkan pada keyakinan bahwa 

keterampilan dapat dipelajari oleh karena itu dapat dipelajari bagi 

seseorang yang tidak memilikinya (Stuart & Laraia, 2008). Latihan 

keterampilan adalah proses belajar dimana seseorang belajar cara 

fungsional dalam berinteraksi (Carson, 2000). Dari berbagai definisi dapat 

disimpulkan bahwa latihan keterampilan sosial adalah proses belajar 

dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain yang 
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didasarkan pada keyakinan bahwa keterampilan dapat dipelajari untuk 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. 

2. Tujuan  

Tujuan latihan keterampilan sosial adalah meningkatkan 

kemampuan sosial (Landeen, 2001, dalam Kneisl, 2004). Menurut Eikens 

(2000) latihan keterampilan sosial bertujuan: 1) meningkatkan 

kemampuan seseorang untuk mengekspresikan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan. 2) mampu menolak dan menyampaikan adanya suatu masalah. 

3) mampu memberikan respon saat berinteraksi sosial. 4) mampu memulai 

interaksi. 5) mampu mempertahankan interaksi yang telah terbina. Stuart 

dan Laraia (2008) mengemukakan latihan keterampilan sosial   yang 

dikembangkan mengacu pada 4 tahapan yaitu melatih kemampuan 

berkomunikasi, menjalin persahabatan dan menghadapi situasi sulit, 

dengan menggunakan metode modeling, role play, feed back dan transfer 

training untuk setiap sesi. 

3. Indikasi  

Beberapa penelitian menunjukan bahwa latihan keterampilan sosial 

merupakan salah satu intervensi dengan teknik modifikasi perilaku yang 

dapat diberikan pada klien dengan berbagai gangguan seperti depresi, 

skizofrenia, anak yang mengalami gangguan perilaku kesulitan 

berinteraksi, klien yang mengalami fobia sosial dan klien yang mengalami 

kecemasan. Latihan keterampilan sosial sebagai salah satu teknik 

modifikasi perilaku telah dilakukan dan diteliti pula tingkat 
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keberhasilannya. Efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

seseorang berinteraksi, meningkatkan harga diri, meningkatkan kinerja 

dan menurunkan tingkat kecemasan. Terapi ini dapat diberikan pada klien 

skizofrenia, klien depresi, ansietas dan fobia sosial yang mengalami 

masalah isolasi sosial, harga diri rendah, perilaku kekerasan dan cemas 

(Nurjanah, 2011). 

4. Teknik pelaksanaan latihan keterampilan sosial 

Pada prinsipnya latihan keterampilan sosial dilakukan melalui 4 

(empat) tahap (Goldstein, 1981, dalam Ramdhani, 2008) yaitu:  

a. Modelling, yaitu tahap penyajian model yang dibutuhkan peserta 

pelatihan secara spesifik, detail, dan sering.  

b. Role Playing, yaitu tahap bermain peran dimana peserta latihan 

mendapat kesempatan untuk memerankan suatu interaksi sosial yang 

sering dialami sesuai dengan topik interaksi yang diperankan model.  

c. Performance Feedback, yaitu tahap pemberian umpan balik. Umpan 

balik ini harus diberikan segera setelah peserta latihan mencoba agar 

mereka yang memerankan tahu seberapa baik ia melakukan latihan ini.  

d. Transfer Training, yaitu tahap pemindahan keterampilan yang 

diperoleh individu selama latihan ke dalam kehidupan sehari-hari.  

Stuart dan Laraia (2008) mengatakan keterampilan dalam latihan 

keterampilan sosial didapat melalui bimbingan, demonstrasi, praktek, 

dan umpan balik. Latihan keterampilan sosial dapat dilakukan secara 

individual maupun kelompok. Ada beberapa keuntungan apabila 

dilakukan secara kelompok yaitu penghematan tenaga, waktu dan 

pengaruh latihan Keterampilan..., Budi Santoso, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



33 
 

biaya. Besar kelompok hendaknya tidak lebih dari 12 orang 

(Michelson, dkk, 1985, dalam Ramdhani, 2008).  

Kelompok terlalu besar akan membuat anggota kelompok memiliki 

kesempatan berlatih sedikit. Pelatihan keterampilan sosial yang 

dilakukan secara individual tidak memerlukan setting tempat khusus, 

menjaga timbulnya rasa rendah diri bagi peerta yang kemampuannya 

lebih rendah serta memudahkan terapis memberikan contoh perilaku 

yang akan dijadikan contoh dan memudahkan dalam evaluasi 

kemampuan yang telah dicapai klien. Latihan keterampilan sosial 

dilakukan 1-2 jam perhari dalam 10-12 kali pertemuan untuk klien 

yang mengalami defisit keterampilan sosial. Untuk klien yang hanya 

ingin menambah pengalaman cukup dilaksanakan 1-2 hari 

(Prawitasari, 2002).  

Teknik pelatihan keterampilan sosial yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah sesi 1 melatih keterampilan berkomunikasi yaitu; 

menggunakan bahasa tubuh yang tepat, mengucapkan salam, 

memperkenalkan diri, menjawab pertanyaan dan bertanya untuk 

klarifikasi; sesi 2 melatih kemampuan klien menjalin persahabatan 

yaitu; kemampuan memberikan pujian, meminta dan memberikan 

pertolongan pada orang lain; sesi 3 melatih kemampuan klien untuk 

terlibat dalam aktifitas  bersama dengan klien lain; sesi 4 melatih klien 

menghadapi situasi sulit yaitu; menerima kritik, menerima penolakan, 

minta maaf; sesi 5 evaluasi latihan keterampilan sosial. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

Stressor (Walker, 
2002): 

1. Hubungan 
dengan keluarga. 

2. Hubungan 
dengan teman. 

3. Tekanan 
harapan 

4. Tekanan 
ekonomi 

5. Tragedi dalam 

Remaja akhir 

Faktor demografi : 

1.  Usia 

2. Jenis kelamin, 
suku, agama, ras 

3. tempat tinggal 
(kos, kontrakan, 
asrama, orangtua) 

Mekanisme koping 

Faktor yang 
mempengaruhi 
mekanisme koping (Stuart, 
2013) : 

1. Kesehatan fisik 

2. Keyakinan atau 
pandangan positif 

3. Keterampilan 
memecahkan masalah 

4. Dukungan sosial 

Latihan keterampilan sosial 

Masalah  

pengaruh latihan Keterampilan..., Budi Santoso, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



35 
 

F. Kerangka konsep 

Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Skema 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

Latihan keterampilan sosial: 

Sesi 1 : melatih kemampuan 

berkomunikasi 

Sesi 2 : melatih kemampuan 

menjalin persahabatan 

Sesi 3 : terlibat dalam aktivitas 

bersama 

Sesi 4 : melatih kemampuan 

menghadapi situasi sulit 

Sesi 5 : evaluasi latihan, melatih 

kemampuan mengungkapkan 

Skor mekanisme koping 

sesudah intervensi 
Skor mekanisme koping 

sebelum intervensi 

Karakteristik responden : 

1.  Usia 

2. Jenis kelamin, suku, 
agama, ras 

3. tempat tinggal (kos, 

Variabel Dependen 

Variabel Kontrol 

Variabel Dependen 
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G. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.  Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya 

berdasar pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014). Berdasarkan 

kerangka konsep penelitian, penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh 

latihan keterampilan sosial terhadap pencapaian mekanisme koping adaptif 

remaja akhir di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dengan membandingkan mekanisme koping adaptif kelompok 

yang mendapat latihan keterampilan sosial dengan mekanisme koping adaptif 

kelompok yang tidak mendapat latihan keterampilan sosial, maka didapatkan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ha : Ada pengaruh latihan keterampilan sosial terhadap mekanisme koping 

remaja akhir di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

Ho : Tidak ada pengaruh latihan keterampilan sosial terhadap mekanisme 

koping remaja akhir di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 
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