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PENDAHULUAN 

  

  

A.      Latar Belakang 

Berdasarkan tinjauan teori perkembangan usia remaja adalah masa saat terjadinya 

perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, 

emosi, sosial dan pencapaian. Bagi sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan 

baik, namun pada beberapa remaja lain bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, 

fisiologis, dan sosialnya. Remaja juga merupakan masa yang penuh dengan permasalahan. 

Pada masa ini, Hall (dalam Santrock, 1996) menyebutnya sebagai masa ‘Storm and Stress’ 

yakni masa dimana remaja mengalami pergolakan yang diiringi dengan konflik dan fluktuasi 

keadaan psikis.  

Gunarsa (dalam Nasution, 2007) kemudian merangkum beberapa karakteristik yang 

dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, diantaranya; adanya sikap 

menentang orang tua, cenderung senang bereksperimentasi dan bereksplorasi, gelisah karena 

banyak keinginan tetapi tidak semua dapat terpenuhi, serta memilki keinginan kuat untuk 

membentuk dan mengikuti kegiatan suatu kelompok. Seringkali, jika beberapa permasalahan 

tersebut terasa sulit dan tidak bisa diatasi dengan baik maka remaja pun akan cenderung 

menjadi stres.  

Remaja, sama halnya dengan orang dewasa, tentu pernah mengalami stres. Stres adalah 

suatu kondisi dimana keadaan tubuh terganggu karena adanya tekanan psikologis. 

Kebanyakan remaja mengalami stres ketika mereka mempersepsi sesuatu sebagai hal yang 

berbahaya, sulit, atau menyakitkan sedangkan mereka sendiri tidak memiliki apa-apa untuk 

mengatasinya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut 

cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak 

selalu sesuai dengan harapan mereka.  

Beberapa remaja dapat menjadi penuh dengan stres. Ketika hal tersebut terjadi dan tidak 

diperhatikan dengan  serius, maka manajemen stres yang buruk dapat berakibat pada 

munculnya gejala kecemasan, penarikan diri, agresi, terganggunya kesehatan fisik, atau 

melemahnya coping skill remaja seperti terjerumus pada penggunaan narkoba atau alkohol. 

Dalam hal ini stres yang direspon negatif (distres) secara langsung dapat berdampak pada 

kesehatan mental remaja itu sendiri. 



Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Walker (2002) pada 60 orang remaja 

menghasilkan bahwa penyebab utama ketegangan dan masalah yang ada pada remaja berasal 

dari hubungan dengan teman dan keluarga, tekanan dan harapan dari orang lain serta diri 

mereka sendiri. Selain itu tekanan di sekolah oleh guru dan pekerjaan rumah, tekanan 

ekonomi dan dan tragedi yang ada dalam kehidupan mereka misalnya kematian, perceraian 

dan penyakit yang dideritanya atau anggota keluarga juga menjadi sebab remaja mengalami 

stres (Nasution, 2007).   

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka menurut sudut pandang peneliti remaja yang 

tinggal di dalam pondok pesantren pun tentu tidak terlepas dari adanya tekanan stres. 

Lingkungan sosial asrama yang berbeda dari sekolah biasa dan disertai dengan pola 

pendidikan pesantren yang mengutamakan kedisiplinan tinggi bagi para santrinya merupakan 

kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Apalagi bagi kalangan usia remaja yang identik 

dengan kebebasan dan selalu berkeinginan untuk lepas dari keterikatan peraturan, hal tersebut 

bisa jadi dirasakan berat. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan selama hampir 20 jam dimulai 

dari bangun dini hari hingga tidur malam, dari kegiatan sekolah hingga ritual keagamaan di 

asrama merupakan suatu tekanan besar yang harus dihadapi oleh para remaja yang tinggal di 

dalamnya. Jauh terpisah dan jarang bertemu dengan orang tua merupakan salah satu alasan 

utama yang umum bagi remaja untuk tidak bersemangat tinggal di pondok. Apalagi bagi 

mereka yang sangat membutuhkan dukungan primer dari keluarga inti, hal tersebut menjadi 

sangat penting dalam perkembangan pendidikannya. Tinggal bersama-sama dengan banyak 

orang di dalam satu ruangan juga memiliki kecenderungan munculnya konflik yang lebih 

besar dibanding jika berada di kamar sendiri. Selain itu, fasilitas hiburan yang biasa 

digunakan bagi para remaja umumnya untuk mengisi waktu luang pun juga tidak 

diperbolehkan oleh peraturan pondok seperti pemakaian televisi, alat pemutar musik, radio, 

majalah, komik ataupun telepon seluler. Hal ini, salah satunya dapat membuat remaja 

menjadi stres dan tidak bergairah untuk belajar.  

Berangkat dari fenomena demikian, peneliti pun berasumsi bahwa jika stres tersebut 

terus dibiarkan tanpa ada penanganan lanjut maka dapat mengakibatkan remaja menjadi 

frustasi bahkan depresi. Hal tersebut telah dibuktikan melalui penelitian terdahulu. 

Pusfiyaningsih (2005) menemukan perbedaan hasil yang signifikan mengenai perbedaan 

tingkat depresi pada remaja ditinjau dari tipe kepribadian dan tempat tinggal. Dalam 

penelitiannya disebutkan bahwa remaja yang tinggal di asrama memiliki tingkat depresi lebih 

tinggi (23,52) dibanding yang tinggal bersama orang tua (19,50). Selain itu, stres yang negatif 

tentu dapat berdampak pada penyesuaian sosial serta tingkat prestasi akademik dari remaja 



itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan psikologis bagi remaja yang tinggal di pondok 

pesantren menjadi perlu untuk diberikan. Biasanya remaja melakukan hal-hal yang disukai 

untuk mengurangi stres seperti mendengarkan musik, berbicara dengan teman, menggambar, 

menulis atau menghabiskan waktu dengan binatang piaraan kesayangan. Namun dari 

beberapa cara tersebut, tidak semuanya pula dapat dilakukan dengan bebas di dalam asrama.  

Dari beberapa penanganan psikologis yang ada, maka peneliti pun menawarkan 

konseling kelompok sebagai program baru bagi remaja pondok untuk mereduksi tingkat stres. 

Konseling kelompok bertujuan untuk membantu peserta kelompok untuk mengatasi ulang 

masalah kehidupan sehari-hari melalui dukungan interpersonal dan pemecahan masalah yang 

terbentuk. Konseling kelompok sendiri memiliki efek-efek terapeutik yang dapat membantu 

para remaja pondok dalam meringankan tekanan stres. Seperti katarsis, kebersamaan, 

dukungan sosial, pembelajaran tingkah laku, pemberian informasi serta efek terapeutik 

lainnya yang tercipta ketika proses konseling dilaksanakan. Selain itu, konseling kelompok 

juga dapat membantu mengembangkan kompetensi problem solving interpersonal yang ada 

dalam diri sehingga mereka pun dapat mengatasi berbagai permasalahan yang akan datang 

secara lebih baik (Gladding, 2004).  

Konseling kelompok merupakan langkah pencegahan gangguan psikologis yang 

diterapkan melalui metode bantuan berulang. Dalam konseling kelompok terdapat suasana 

saling mendukung antar peserta maupun konselor dalam menemukan dan memahami 

perbedaan umpan balik problem solving saat dinamika kelompok terjadi. Masing-masing 

peserta dapat membandingkan tentang persepsi yang mereka miliki sendiri dengan milik 

peserta lain sehingga mereka pun dapat memutuskan apa yang dapat mereka lakukan dengan 

informasi tersebut. Dalam esensinya, mereka dapat melatih sikap- sikap kepedulian, kasih 

sayang, keintiman serta sikap perubahan diri di dalam sebuah kelompok dengan 

menggunakan proses pembelajaran dari peserta lain dan arahan konselor (Corey, 2000).   

Melalui konseling kelompok remaja dapat pula menemukan strategi koping baru yang 

lebih baik agar dapat menghadapi stresnya secara sehat. Dinamika kelompok yang tercipta 

memungkinkan remaja dapat belajar lebih baik tentang diri mereka sendiri serta dapat lebih 

memahami keadaan orang lain melalui interaksi sosial yang terbentuk saat proses 

berlangsung. Di samping itu, konseling kelompok juga dapat memberikan mereka ruang 

untuk mengekspresikan segala macam perasaan yang bermasalah, mengekplorasi 

kekecewaan diri, serta menyadari kenyataan bahwa mereka sedang berbagi masalah-masalah 

tersebut bersama dengan temannya.  



Penelitian mengenai efektivitas penanganan masalah pada sekolah melalui intervensi 

konseling kelompok ini telah ada dan teruji sebelumnya. Sebagai contoh pada penelitian 

konseling kelompok oleh Wijayanti (2006). Berdasarkan hasil dari tiga kelompok eksperimen 

(terdiri atas kelas I dan II) menyebutkan bahwa pemberian konseling kelompok berpengaruh 

signifikan atas perubahan peningkatan perilaku mandiri siswa SMA di Wonosobo (Jtabel = 52 

dan Jhitung = 168). Selain itu, Sari (2005) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

konseling kelompok dengan teknik peer group pada remaja awal berpengaruh terhadap 

tingkat konsep diri positif bagi siswa SMP di Semarang. 

Mengacu dari hasil penelitian- penelitian sebelumnya di atas serta melihat fenomena yang 

telah ada maka peneliti kemudian berasumsi bahwa konseling kelompok sebagai intervensi 

psikologis dapat menjadi sangat bermanfaat bagi remaja yang tinggal di pondok pesantren 

dalam upaya menurunkan tingkat stres.  

 

B.       Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni apakah konseling kelompok dapat 

menurunkan tingkat stres pada remaja yang tinggal di pondok pesantren? 

 

  

C.      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran konseling kelompok dalam 

menurunkan tingkat stres pada remaja yang tinggal di pondok pesantren.  

  

D.      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan berkenaan dengan adanya penelitian ini yakni diantaranya: 

1.        Secara teoritis, penelitian dapat menambah referensi kajian ilmiah baru dalam 

bidang psikologi mengenai konseling kelompok pada remaja. 

2.        Secara praktis, penelitian dapat memberikan informasi baru tentang konseling 

kelompok sebagai salah satu penanganan alternatif untuk menurunkan tingkat stres pada 

remaja di pesantren. 

  

 


