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BAB II 

TINJAUAAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai coping religius sudah banyak dilakukan sebelumnya, 

di antaranya adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Wendio Anggantyo (2014) di Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjudul “Coping Religius pada Karyawan 

Muslim Ditinjau dari Tipe Kepribadian”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis coping religius yang digunakan Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam mengahadapi masalah berdasarkan tipe kepribadian yang dimiliki 

seseorang. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa terjadi perbedaan dalam 

penggunaan jenis coping religius namun tidak signifikan.
1
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wendio 

Anggantyo (2014) karena perbedaan fokus penelitian, subjek penelitian dan 

lokasi penelitian. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Erlina Anggriani (2014) dengan 

judul “Strategi Regulasi Emosi dan Perilaku Koping Religius Narapidana Wanita 

dalam Masa Pembinaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

regulasi emosi dan koping religius narapidana wanita dalam masa pembinaan. 

                                                           
1
 Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim Ditinjau dari Tipe Kepribadian. 

Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setiap subjek yang diteliti memiliki 

strategi regulasi emosi dan koping religius yang berbeda-beda. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Erlina Anggriani 

(2014) karena perbedaan fokus penelitian, subjek penelitian dan lokasi 

penelitian. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Herlin Eviani dan Jati Ariati 

dengan judul “Hubungan Antara Coping Stress dengan Bullying pada Siswa 

SMK Muhammadiyah Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara 

empiris hubungan coping stress dengan perilaku bullying pada siswa SMK 

Muhammadiyah Kudus.  Hasil penelitian ini menemukan bahwa perilaku 

bullying dapat disebabkan oleh kurang efektifnya coping stress  yang dilakukan 

oleh seseorang.
2
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlin 

Eviani dan Jati Ariati karena perbedaan fokus bahasan dan lokasi penelitian. 

B. Kerangka Teoritik 

1. Strategi 

Menurut Soerjono Soekamto, strategi adalah prosedur atau alternatif-

alternatif pada berbagai tahap atau langkah.
3
 Strategi merupakan media yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan akhir, strategi ialah rencana 

                                                           
2
 Herlin Eviani, Jati Ariati, Hubungan Antara Coping Stress dengan Bullying pada Siswa SMK 

Muhammadiyah Kudus, Empati, Vol. 3, No. 4, Semarang 2014  

3
 Soerjono Soekamto, Kamus Sosiologi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. 2, hal. 484 
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keseluruhan yang mencakup seluruh bagian dari sebuah lembaga termasuk 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan ide-ide yang dimiliki sebuah 

lembaga.
4
 

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi adalah 

langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu dari 

sebuah lembaga. 

2. Coping Religius 

Coping religius merupakan salah satu strategi coping, yaitu 

mengatasi suatu masalah menggunakan pendekatan keagamaan. Sebelum 

memasuki pembahasan mengenai coping religius, maka akan dibahas 

terlebih dahulu mengenai coping secara umum. 

a. Coping 

1) Pengertian coping 

Coping adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mengatur stres, dalam hal ini termasuk cara menyelesaikan 

masalah secara langsung dan mekanisme pertahanan ego yang 

digunakan untuk melindungi diri.
5
 

                                                           
4
 Lawrence R. Jauch, William F. Glueck, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Terj. 

Murad, Henry Sitanggang, (Jakarta: Erlangga, 1999), Cet. Ke-7, Hal. 12 
5
 Lazarus dan Folkman  dalam Muhammad Iqbal Tri Utomo, Strategi Coping Korban Bullying Verbal 

Pada Siswa Kelas Xi Di Sma Negeri 11 Yogyakarta, Skripsi, Vol. 5, No. 12, Yogyakarta 2016, hal. 

594 
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Lazarus dan Folkman memberikan pengertian bahwa 

coping adalah segala bentuk usaha, pikiran dan tindakan untuk 

mengatasi situasi aversif dan penuh tekanan.
6
  

Weiten dan Lloyd berpendapat bahwa coping merupakan 

usaha-usaha untuk mengatasi, mengurangi atau mentolelir 

ancaman dan beban perasaan yang tercipta karena stres.
7
 

Dari pengertian-pengertian tersbeut dapat dipahami bahwa 

coping adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mengatasi tekanan yang dialaminya. 

2) Bentuk-bentuk coping  

Coping dibedakan menajadi dua coping, yaitu coping 

positif dan coping negatif. 

a) Coping positif merupakan coping konstruktif yang diartikan 

sebagai upaya-upaya untuk mengahadapi stres yang dirasakan 

dengan cara yang sehat. Coping positif memiliki ciri di 

antaranya; menghadapi masalah secara langsung dengan 

mengevaluasi alternatif masalah yang dihadapi, membuat 

persepsi mengenai stres yang dirasakan dengan pertimbangan 

                                                           
6
 Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim Ditinjau dari Tipe Kepribadian. 

Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1, hal. 51 
7
 Ema Hidayanti, Strategi Coping Stress Perempuan dengan HIV/AIDS. Sawwa: Jurnal Studi Gender 

dan Anak, Semarang 2013, Vol. 9, No. 1,  
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rasional, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang 

dihadapi. 

b) Coping negatif merupakan kebalikan dari coping positif, yaitu 

mengahadapi masalah atau tekanan dengan cara yang tidak 

sehat. Coping negatif meliputi: giving up (withdraw), 

menunjukan sikap apatis sebagai bentuk pelarian diri dari 

stres yang dihapi misalnya dengan meminum minuman keras; 

agresif, melakukan penyerangan kepada orang lain baik 

secara verbal maupun non-verbal; indulging yourself atau 

memanjakan diri sendiri, melakukan perilaku konsumerisme 

yang berlebihan; blaming yourself atau mencela diri sendiri; 

defanse mechanism atau pertahanan diri yang bentuknya 

menolak kenyataan yang tidak menyenangkan. 

b. Coping religius 

1) Pengertian coping religius 

Wong dan Wong menyebutkan bahwa coping religius 

merupakan coping yang dilakukan meggunakan pendekatan 

keagamaan. Coping ini menganggap bahwa terdapat suatu 

kekuatan yang sangat besar dalam hidup, yang mana kekuatan 

tersebut dikaitkan dengan unsur ketuhanan.
8
 

                                                           
8
 Wong dan Wong dalam Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim Ditinjau 

dari Tipe Kepribadian. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1, hal. 52 
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Pargament menyatakan bahwa coping religius adalah 

pendekatan yang dilakukan seseorang dalam memecahkan 

amsalah dengan didasarkan kepada kontek hubungan dengan 

ketuhanan. 

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa coping 

religius adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk menghadapi 

tekanan yang dialaminya dengan pendekatan ketuhanan. 

2) Bentuk-bentuk coping religius 

Pargamen mengidentifikasikan tiga bentuk atau strategi 

coping religius, yaitu:  

a) Collaborative merupakan strategi coping yang mana individu 

dan Tuhan sama-sama berperan aktif dalam memecahkan 

masalah.  

b) Self-directing yaitu idnividu menganggap bahwa dirinya telah 

diberi Tuhan kemampuan dan suber-sumber untuk 

memecahkan masalah, sehingga dala strategi ini individu 

lebih aktif berperan.  

c) Deferring, dalam strategi ini individu bergantung kepada 

Tuhan dalam pemecahan masalah dengan keyakinan Tuhan 

telah mengatur strategi untuk memecahkan masalah individu 
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sehingga ia bergantung kepada Tuhan untuk mengirim 

tanda/isyarat pemecahan masalahnya.
9
 

Sedangkan Aflakseir dan Coleman menyaring strategi 

coping Pargamen dengan pemahaman religi Islam, maka dalam 

pemahaman religi Islam strategi coping religius tersebut di 

antaranya: 

a) Religious practice, yaitu melakukan perilaku spiritual seperti 

sholat dan do‟a 

b) Negative feeling toward god, individu memiliki prasangka 

negatif terhadap Tuhan akan masalah yang dialami 

c) Benevolent reappraisal, pertimbangan postif terhadap 

permasalahan yang diberikan Tuhan 

d) Passive religious coping, individu bergantung kepada Tuhan 

atas segala penyelesaian permasalahan yang ia hadapi 

e) Active religious coping, individu dan Tuhan berperan sama-

sama aktif dalam penyelesaian masalah
10

 

  

                                                           
9
 Pargamen dalam Muhana Sofiati Utami, Religiusitas, Koping Religius, dan Kesejahteraan Subjektif,  

Jurnal psikologi, Yogyakarta 2012, Vol. 39, No. 1, hal. 50 
10

 Aflakseir dan Coleman dalam Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim 

Ditinjau dari Tipe Kepribadian. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1, hal. 52 
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3. Bullying 

a. Pengertian Bullying 

Coloroso berpendapat bahwa bully merupakan perilaku 

menyakiti orang lain secara sadar, disengaja dan tidak memandang 

kasihan dengan tujuan untuk menyakiti atau membuat korbannya 

ketakutan.
11

  

Papalia memberikan pengertian bahwa bullying adalah 

tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang dengan tenang, tanpa 

beban, disengaja dan berulang-ulang untuk menyerang korban yang 

merupakan orang yang lebih lemah dan tidak dapat membela diri.
12

 

Bullying dikategorikan sebagai perbuatan antisosial atau 

misconduct behavior yang dilakukan dengan menyalahgunakan 

kekuatan kepada korban yang lemah, baik secara individu ataupun 

kelompok
.13

 

Bullying merupakan tindakan bermusuhan yang bersifat 

penyerangan fisik ataupun psikis terhadap pihak lain yang dilakukan 

dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan berulang-ulang
.14

 

                                                           
11

 Coloroso  dalam Yohana, S. L., Lestari, R., & Psi, S. (2017). Optimisme Pada Siswa Korban 

Bullying (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
12

 Papalia dalam Leli Nurul Ikhsani, Studi Fenomenologi: Dinamika Psikologis Korban Bullying Pada 

Remaja, Skripsi, Solo 2015 
13

 Ayu Wangi Wulandari, Tamsil Muis, Karakteristik Pelaku dan Korban Bullying di SMA Negeri 11 

Surabaya. Jurnal BK UNESA, Vol. 7, No. 2, Semarang 2017 
14

 Sekar Purbosari, Perilaku Bullying pada Siswa SMK Ditinjau dari Toleransi dan Keterbukaan Diri 

Anak Kepada Orang Tua, Tesis, Solo 2014 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

bullying merupakan tindakan menyerang secara fisik ataupun psikis 

oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok yang lain 

yang lebih lemah secara fisik dan status kekuasaan, dilakukan 

berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama serta 

menginginkan korbannya terluka atau merasa ketakutan. 

b. Bentuk-bentuk Bullying 

Dikatakan sebelumnya bahwa bullying merupakan tindakan 

menyerang baik secara fisik maupun psikis, maka dapat dipahami 

bahwa bullying memiliki beberapa bentuk yang diataranya; 

1) Bullying fisik; bullying fisik merupakan bullying yang dapat 

dilihat oleh kasat mata. Hal ini karena bullying fisik dilakukan 

oleh pelaku kepada korban dengan penyerangan secara fisik. 

Seperti memukul, menampar, menendang, menyeret, merusak 

barang, dan lain-lain 

2) Bullying verbal; bullying verbal merupakan bullying yang dapat 

dapat dideteksi oleh mata dan telinga. Hal ini karena bullying 

verbal dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan penyerangan 

melalui lisan. Seperti mengolok-olok, mengancam, menakut-

nakuti, dan sebagainya. 
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3) Bullying sosial; bullying sosial merupakan bullying yang sulit 

untuk diidentifikasi jika korban tidak teliti. Hal ini karena bullying 

sosial dilakukan dengan menyebar gosip, mempermalukan di 

depan umum, mengucilkan seseorang, memfitnah, melarang 

masuk ke dalam kelompok, dan sebagainya. 

4) Cyberbullying; bullying ini merupakan bullying yang dilakukan di 

media sosial dengan perantara alat elektronik. Seperti 

menyebarkan foto pribadi korban di media sosial, dan 

sebagainya.
15

 

c. Faktor Penyebab Bullying 

Bullying adalah perbuatan menyerang oleh individu atau 

kelompok kepada orang lain karena adanya perbedaan kekuatan dan 

kekuasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
16

 Namun, selain 

perbedaan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki kedua belah pihak, 

ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya bullying, di 

antaranya: 

1) Faktor internal; merupakan penyebab yang muncul dari dalam diri 

pelaku
17

, seperti temperamen pelaku, kepribadian pelaku, dan 

kontrol diri yang rendah. 

                                                           
15

 Ibid  
16

 Sona Lisa Yohana, Rini Lestari, Optimisme Pada Siswa Korban Bullying, Skripsi, Solo 2017 
17

 Muhammad Iqbal Tri Utomo, Strategi Coping Korban Bullying Verbal Pada Siswa Kelas Xi Di Sma 

Negeri 11 Yogyakarta, Skripsi, Vol. 5, No. 12, Yogyakarta 2016 
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2) Faktor eksternal; merupakan penyebab yang muncul sebagai hasil 

dari interaksi pelaku dengan lingkungan
18

, seperti kondisi 

keluarga, konten media massa, lingkungan sekitar pelaku, dan 

senioritas yang terjadi di tempat bully sudah menjadi kebiasaan 

yang turun temurun. 

d. Karakteristik Pelaku dan Korban Bullying 

1) Karakteristik pelaku bullying 

Pelaku bully adalah mereka yang melakukan bully kepada 

orang lain. Para pelaku bully umumnya memiliki ciri-ciri; 

a) Karakter jenis kelamin; pelaku bullying lebih banyak 

merupakan laki-laki dan melakukan bully fisik. Sedangkan 

pelaku perempuan umumnya lebih sedikit dan hanya 

melakukan bully verbal. 

b) Karakter keluarga; pelaku bully umumnya berasal dari 

keluarga utuh harmonis dan utuh bermasalah, namun pelaku 

yang berasal dari keluarga utuh bermasalah umumnya 

melakukan bully dengan bentuk fisik dan lebih kasar. 

c) Karakter informasi yang disukai; pelaku bully  umumnya 

adalah penggemar dari film komedi dan mudah untuk 

melakuka bully fisik. 

                                                           
18

 Ibid  



22 

 

d) Karakter peran dalam bullying; umumnya pelaku bullying 

adalah mereka yang memiliki peran pelaku, pelaku-korban, 

pelaku-penonton, dan pelaku-korban-penonton. 

e) Karakter kelompok dalam peer group; pelaku bullying 

umumnya merupakan orang-orang yang memiliki kelompok 

di peer group-nya. 

f) Karakter pekerjaaan dan latar belakang orang tua; anak pelaku 

bully umumnya memiliki ayah yang tidak bekerja atau bekerja 

sebagai karyawan. Dan ibu mereka umumnya tidak bekerja 

atau ibu rumah tangga.
19

 

2) Karakteristik korban bullying 

Korban adalah orang-orang yang secara individu ataupun 

kelompok telah mengalami penderitaan baik fisik ataupun mental, 

penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan 

substansial hak-hak asasi.
20

 Dalam hal ini korban bullying adalah 

orang-orang atau kelompok yang telah menerima perlakuan 

bullying dari pelaku bully. 

Korban bully memiliki lima karakter yang khas, di 

antaranya; 

                                                           
19

 Hajar Isnaeni Putri, Analisis Kasus Cyberbullying di Purwokerto (Studi Putusan Nomor: 55/Pid. 

Sus/2013/PN Pwt Tanggal 10 Oktober 2013), Skripi, Purwokerto 2017 
20

 Kamus hukum, (Bandung: Citra Umbara), Hal. 227 
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a) Karakter akademis; korban ialah anak yang lebih cerdas atau 

lebih baik dalam akademik dari pelaku, ataupun sebaliknya. 

b) Karakter sosial; korban biasanya memiliki hubungan yang 

erat dengan orang tuanya. 

c) Karakter mental; anak-anak yang menjadi korban umumnya 

memiliki kepercayaan diri yang rendah, merasa tidak 

berharga, dan memiliki kecemasan sosial yang tinggi. 

d) Karakter fisik; korban bully biasanya memiliki fisik yang unik 

daripada teman-teman yang lain, ia bisa saja terlihat tidak 

menarik, obesitas, ataupun mengalami kecacatan fisik. 

e) Karakter antar perorangan; pada umumnya anak-anak korban 

bully bukanlah anak yang aktif dalam lingkungannya, mereka 

jarang memulai kegiatan-kegiatan sosial sehingga jarang 

diperhatikan oleh pembina.
21

 

e. Dampak Bullying 

Bullying adalah perilaku yang tidak dapat dibiarkan karena hal 

ini dapat menimbulkan dampak yang besar. Para korban bullying dapat 

mengalami putusnya hubungan sosial dengan orang lain seperti 

pengabaian, penjatuhan ahrga diri dan pengucilan.
22
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 Leli Nurul Ikhsani, Studi Fenomenologi: Dinamika Psikologis Korban Bullying Pada Remaja, 

Skripsi, Solo 2015 
22

 Sona Lisa Yohana, Rini Lestari, Optimisme Pada Siswa Korban Bullying, Skripsi, Solo 2017 
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Korban bullying akan mengalami dampak jangka pendek dan 

dampak jangka panjang. Dalam jangka pendek korban akan 

mengalami depresi karena penindasan yang dialaminya, menurunnya 

minat belajar, menurunnya minat untuk datang ke sekolah atau lokasi 

terjadinya bully,
23

 dan sakit fisik. 

Sedangkan dalam jangka waktu yang panjang, korban bully 

akan mengalami penurunan kepercayaan diri (self esteem), menjadi 

pemalu, memiliki traumatik, school phobia, dan ketakutan sosial.
 24

  

4. Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak Akhir dan Remaja  

a. Psikologi perkembangan kanak-kanak akhir 

Fase perkembangan kanak-kanak akhir adalah saat anak 

berusia enam tahun sampai anak mencapai kematangan secara seksual. 

Dalam usia ini biasanya anak mulai memasuki sekolah dasar, dimana 

saat memasuki sekolah dasar ini anak akan mengalami perubahan 

sikap, nilai dan perilaku. Hal tersebut dikarenakan anak akan 

mengalami perubahan fisik yang menonjol, sehingga perubahan fisik 

ini akan merusak pola yang biasa menjadi terganggu. 

1) Ciri-ciri fase kanak-kanak akhir 

                                                           
23

 Ayu Wangi Wulandari, Tamsil Muis, Karakteristik Pelaku dan Korban Bullying di SMA Negeri 11 

Surabaya. Jurnal BK UNESA, Vol. 7, No. 2, Semarang 2017 
24

 Sekar Purbosari, Perilaku Bullying pada Siswa SMK Ditinjau dari Toleransi dan Keterbukaan Diri 

Anak kepada Orang Tua, (Surakarta : 2014), hal. 5 (Thesis) 
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Dalam hubungannya dengan orang tua dan keluarga, fase 

ini adalah masa dimana anak akan sangat mudah dipengaruhi 

teman-temannya dan sulit untuk menurut kepada orang tua. Pola 

perilaku bersama teman-teman terbawa ke rumah sehingga ia 

memperlakukan saudaranya seperti teman, termasuk mengejek 

saudaranya, hal ini mengakibatkan sering munculnya pertengkaran 

di antara saudara.  

Dalam dunia pendidikan, fase ini merupaka fase penting 

yang menentukan masa depan anak. Kebiasaan cara bekerja dan 

prestasi anak dimasa depan ditentukan di masa ini, sehingga 

dibutuhkan dorongan yang besar untuk anak mengembangkan cara 

kerja dan prestasi terbaiknya.
25

 

Secara psikologis, fase ini merupakan fase dimana anak-

anak senang berkelompok. Keinginan terbesar anak-anak adalah 

memasuki kelompok paling bergengsi di lingkungannya dan 

menjadi sama dengan anggota kelompok bergengsi tersebut. 

Karena hal tersebut, anak-anak menajdi ingin sama dengan 

mereka baik dalam penampilan, cara berbicara dan berperilaku.
26

 

2) Pola emosi fase akhir kanak-kanak 

                                                           
25

 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, 

Terj. Istiwidayanti, Soejarwo, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), hal. 146 
26

 Ibid, hal. 147 
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Pada masa ini anak-anak menyadari bahwa ledakan-

ledakan emosi yang ditunjukan di kelompok sosial mereka hanya 

akan membuat mereka terlihat seperti bayi yang meregek, 

sehingga mereka akan menutupi luapan emosi mereka di depan 

umum dan memunculkannya di rumah. Di rumah mereka akan 

lebih ekspresif mengungkapkan emosi yang mereka alami, mereka 

mengungkapkan kekesalan dan kekhawatiran mereka dengan cara 

cemberut dan merajuk. 

Dalam masa perkembangan ini, anak-anak mudah marah 

jika dihina oleh anak yang lebih muda darinya, mudah khawatir 

dan cemburu kepada orang lain, dan sensitif mengenai kasih 

sayang yang ia atau orang lain terima.  

Pemicu-pemicu emosi tersebut akhirnya dimunculkan 

dengan murung, menggerutu dan mengungkapkan hal-hal kasar. 

Ledakan amarah yang besar jarang terjadi karena anak-anak sudah 

merasa bahwa ledakan amarah hanya dilakukan oleh bayi.
27

 

3) Pola perilaku sosial dan kelompok sosial fase akhir kanak-kanak 

Masa akhir kanak-kanak disebut dengan „usia 

berkelompok‟, pada masa ini anak-anak memiliki keinginan yang 

besar untuk diterima di dalam kelompok. Anak merasa tidak puas 

jika hanya bermain sendiri atau dengan saudara kandung. Mereka 

                                                           
27

 Ibid, hal. 154-155 
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ingin bermain dengan lebih dari dua orang teman, karena dengan 

jumlah terseebut mereka bisa bermain, berolah raga, da banyak hal 

lain bersama-sama. Jika tidak bermain dengan teman-temannya, 

mereka akan merasa sangat kesepian.
28

 

Kecenderungan utuk berkelompok ini memberikan 

dampak yang baik dan kurang baik kepada anak-anak, dampak 

baik yang dirasakan anak seprti belajar mandiri dari orang dewasa, 

belajar berkelompok, belajar menyesuaikan diri dengan standar 

kelompok, belajar bermain dan berolah raga, belajar turut berbagi 

rasa dengan orang yang dianiaya, belajar bersikap postif, belajar 

menerima dan melaksanakan tanggung jawab, belajar bersaing 

dengan orang lain, belajar berperilaku sosial dengan baik, dan 

belajar bekerja sama. 

Disamping dampak positif yang dapat dirasakan anak-

anak, mereka juga rentan akan mengalami empat dampak negatif 

seperti kemungkinan adanya pertengkaran dengan orang tua. 

Kemungkinan ini disebabkan oleh lebih banyaknya waktu yang 

dihabiskan anak-anak dengan teman-teman dibandingkan dengan 

orang tua atau keluarga sehingga teman memberikan pengaruh 

yang besar, jika orang tua menentang keputusan atau tidak setuju 
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dengan perilaku anak maka akan muncul pertengkaran di antara 

keduanya. 

Dampak negatif lain yaitu permusuhan anak laki-laki 

dengan anak perempuan, hal ini karena kecemburuan yang dialami 

anak perempuan kepada anak laki-laki tentang kebebasan anak 

laki-laki yang lebih banyak. 

Selain itu akan muncul kecenderungan untuk berprasangka 

kepada orang lain, prasangka ini pada akhirnya akan 

memunculkan diskrimanasi dan penolakan untuk bergaul dengan 

orang yang berbeda dengannya. Diskriminasi ini pada awalnya 

berdasarkan rasial, tetapi lambat laun akan ada diskriminasi 

berdasarkan perbedaan agama, sosial dan ekonomi. 

Dampak terakhir merupakan dampak yang sangat buruk, 

yaitu cara memperlakukan anak yang tidak sekelompok dengan 

tidak baik. Umumnya anak-anak sangat membatasi orang selain 

anggota kelompok untuk bergaul dengannya, ia juga akan 

memperlakukan anak di luar kelompok dengan cara yang kejam 

dan kasar.
29

 

4) Aspek moralitas fase akhir kanak-kanak 

Thomas Lickona menyatakan bahwa anak-anak dalam fase 

ini memiliki egosentris yang cukup tinggi, anak-anak pada usia ini 
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umumnya melakukan sesuatu sebagai balasan dari perilaku yang 

ia terima (exchange stage). 

Pada usia ini anak-anak merasa memiliki hak seperti orang 

dewasa, memiliki prinsip balas membalas perbuata yang ia terima, 

berbuat baik agar disenangi orang lain, berpotensi bertindak kasar 

dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, harus melihat hasil 

yang dapat untuk memutuskan apakah ia berhadapan dengan hal 

baik atau membahayakan, sering terlibat perkelahian, dan saling 

meledek. 

Dalam fase ini anak-anak membutuhkan pengertian 

mengenai melakukan sesuatu karena cinta dan bukan hanya 

sebagai tibal balik, mereka membutuhkan penekanan nilai-nilai 

agama yang menjunjung tinggi cinta dan pengorbanan, dan anak-

anak perlu belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain.
30

 

b. Psikologi perkembangan remaja 

Fase remaja dimulai saat seornag anak mulai matang secara 

seksual dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. 

Terdapat pembagian masa dalam fase ini, yaitu remaja awal dan 

remaja akhir. Perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang 
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umumnya terjadi pada masa remaja akhir, dan pada masa remaja awal 

hanya ada sedikit perubahan-perubahan yang signifikan. 

Seorang anak memasuki usia remaja akhir umumnya ketika 

berada di akhir sekolah menengah atas, di tingkat ini seorang anak 

akan menerima anggapan bahwa ia akan memasuki pendidikan tinggi, 

lalu bekerja dan sebagainya. Anak juga mulai menerima tanggung 

jawab yang membuatnya memiliki status yang formal, lingkungan 

yang menuntut status yang baru membuat anak-anak merasa terdorong 

untuk lebih matang. 

Anak laki-laki umumnya lebih lambat dalam 

perkembangannya, tetapi karena tuntutan sosialnya ia akan mampu 

beradaptasi dengan cepat terhadap status baru nya. Pada masa remaja 

awal, umumnya anak-anak hanya melakukan hal-hal yang khas 

dilakukan anak-anak remaja dan masyarakat pun belum melihat 

adanya perilaku yang matang dari anak remaja awal.
31

 

1) Ciri-ciri fase remaja 

Pada masa ini akan akan mengalami perubahan yang 

signifikan baik secara fisik maupun psikis, perubahan ini memiliki 

pengaruh yang dialami saat itu juga ataupun pengaruh jangka 

panjag. Pada masa ini anak mengalami perkembangan fisik dan 
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psikis yang pesat, sehingga anak sangat membutuhkan 

penyesuaian mental dan pembentukan sikap, nilai dan minat baru. 

Fase ini merupakan fase yang mana anak tidak memiliki 

kejelasan mengenai statusnya, dan akan dituntut untuk bersikap 

sesuai usianya. Jika anak mencoba bersikap seperti seorang 

dewasa ia akan dianggap belum waktunya, tetapi jika ia bersikap 

seperti anak-anak maka ia akan dianggap kekanakan. Status yang 

diterimanya dari lingkungan membuat ia harus belajar menentukan 

pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.
32

 

2) Pola emosi fase remaja 

Pada fase ini sebagian besar remaja mengalami 

ketidakstabilan emosi, hal ini merupakan akibat dari usaha 

penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang 

baru. Remaja memiliki pola emosi yang sama dengan anak-anak 

tetapi bedanya emosi mereka akan mudah terpancing jika 

dipandang sebagai anak kecil, atau mendapat perlakuan yang 

menurut mereka tidak adil. 

Anak-anak dalam fase ini juga tidak meledakkan amarah 

yang mereka alami, mereka mengungkapkannya dengan 

menggerutu, diam tidak mau berbicara, atau mengkritik habis 

orang yang menyebabkan amarah. Remaja akan mudah iri kepada 
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orang yang memiliki barang yang lebih banyak dari dia, tidak 

banyak mengeluh seperti anak-anak dan mau melakukan apapun 

untuk mendapatkan uang saku  tambahan.
33

 

3) Pola perilaku dan kelompok sosial fase remaja 

Anak-anak pada fase ini dan fase sebelumnya lebih sering 

berada di luar rumah, hal ini mengakibatkan lebih besarnya 

pengaruh teman-teman atau kelompok sebaya daripada pengaruh 

orang tua. Agar diakui di dalam kelompok sosialnya, seorang anak 

berusaha untuk menjadi sama dengan kelompoknya.  

Anak-anak akan meniru pakaian, bahasa, dan perilaku 

kelompok sosialnya sebagai usaha agar diterima, termasuk jika apa 

yang dilakukan kelompok sosialnya kurang baik maka anak akan 

tetap melakukannya tanpa memikirkan perasaan dan 

konsekuensinya hanya agar ia diterima oleh lingkungan. 

Tetapi lambat laun keinginan untuk diterima kelompok 

sosial itu akan berkurang pada fase remaja akhir, mereka akan 

lebih fokus pada kualitas pertemanan dibandingkan jumlah teman 

yang mereka miliki. Prasangka dan diskriminasi yang mungkin 

dimiliki anak-anak akan sangat dipengaruhi oleh kelompok sosial 

dimana ia berada, namun remaja akan tetap memiliki sifat pemilih 
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untuk berteman berdasarkan intelegensi, sosial, dan ekonomi 

seseorang.
34
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