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ABSTRAK
Latar Belakang : Kesenjangan antara perkembangan fisik, psikologik, dan sosial
dapat memicu terjadinya masalah mental emosional pada remaja. Masalah mental
emosional yang tidak ditindaklanjuti dapat berkembang menjadi gangguan mental
emosional. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah sekolah dan kini terdapat
beberapa sekolah berbasis agama.
Tujuan : Mengetahui perbedaan masalah mental dan emosional berdasarkan latar
belakang pendidikan agama pada siswa SMP Negeri dan SMP Islam
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional menggunakan pendekatan
cross sectional yang dilakukan pada bulan Maret-Juli 2012 dengan subjek penelitian
adalah siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 21 Semarang dan SMP Islam Al
Azhar 14 Semarang. Kuesioner SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) dan
kuesioner yang telah divalidasi dipakai sebagai sarana pengambilan data. Uji Chisquare/Fischer/Kolmogorov-smirnov digunakan untuk analisis data.
Hasil : Jumlah responden sebanyak 140 orang, terdiri dari 70 orang responden pada
masing – masing sekolah. Di SMP Negeri 21 Semarang didapatkan 11.4 % gejala
emosional borderline dan 14.3% abnormal. Di SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
didapatkan 5.7% gejala emosional borderline dan 10% abnormal. Nilai probabilitas
untuk gejala emosional sebesar 0.046 (p<0.05). Tidak terdapat perbedaan yang
bermakna antara kedua sekolah dalam hal masalah perilaku (p=0.346), masalah
hiperaktivitas (p=1.000), masalah hubungan dengan teman sebaya (p=1.000), total
masalah mental dan emosional (p=0.875) dan skor prososial (p=1.000).
Kesimpulan : Masalah gejala emosional berdasarkan latar belakang pendidikan
agama di SMP Islam Al Azhar 14 Semarang lebih rendah daripada di SMP Negeri 21
Semarang
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ABSTRACT
Background: The gap between physical, psychological, and social changes can lead to
adolescent mental emotional health problems. Mental emotional health problems weren’t
followed up may evolve into mental emotional disorders. School is one of the factors that
influences it and recently there are some religion-based schools.
Aim: The aim of this study was to analyze the difference of mental emotional health
problems based on religious education among the students of Junior High School and Islamic
Junior High School.
Methods: The method of this study was an observational research with cross sectional
approach, began from March to July 2012. Subjects were the students in 7th and 8th SMP
Negeri 21 Semarang and SMP Islam Al Azhar 14 Semarang. SDQ (Strength and Difficulties
Questionnaire) and the questionnaire validating before were used to collect data. Data was
analyzed by Chi-square test/ Fischer test/Kolmogorov-smirnov test.
Results: The number of respondents were 140 students, consist of 70 students for each
school. At SMP Negeri 21 Semarang, 11.4% students were borderline emotional symptoms
and 14.3% were abnormal. At SMP Islam Al Azhar 14 Semarang, 5.7% students were
borderline emotional symptoms and 10% were abnormal. The value of probability of
emotional symptoms was 0.046 (p<0.05). There were no significant differences between both
of schools in terms of conduct problems (p=0.346), hyperactivity problems (p=1.000), peer
problems (p=1.000), total mental emotional health problems (p=0.875), and prosocial
behaviour score (p=1.000).
Conclusions: Emotional symptoms based on religious education in SMP Islam Al Azhar 14
Semarang is lower than SMP Negeri 21 Semarang
Keywords: mental emotional health problems, SDQ, religious education
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PENDAHULUAN
Masa remaja adalah masa transisi dari anak menuju dewasa dan merupakan
masa yang kritis dan penuh gejolak Di masa ini terjadi perubahan biologik,
psikologik, dan perubahan sosial. Kesenjangan antara perkembangan fisik,
psikologik, dan sosial yang berbeda pada remaja dapat memicu terjadinya masalah
mental emosional.1
Masalah mental emosional yang tidak diselesaikan dengan baik, maka akan
memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di kemudian
hari, terutama terhadap pematangan karakternya dan tidak jarang memicu terjadinya
gangguan mental emosional yang dapat berupa perilaku berisiko tinggi.2 dan akan
berdampak meningkatnya masalah perilaku pada saat dewasa kelak.3
Untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut, dapat melalui deteksi
dini

terhadap

perubahan

yang

terjadi

dan

karakteristik

remaja

dengan

mengidentifikasi beberapa faktor risiko dan faktor protektif sehingga remaja dapat
melalui periode ini dengan optimal dan mampu menjadi seorang individu dewasa
yang matang baik fisik maupun psikisnya.2 Terdapat berbagai alat yang dapat
digunakan untuk mendeteksi masalah mental emosional pada remaja salah satunya
adalah Strength Difficulties Quesioner ( SDQ ). SDQ merupakan alat skrining yang
praktis, ekonomis, dan mudah digunakan.4,5
Masalah mental emosional pada remaja dipengaruhi oleh interaksi antara
faktor risiko dan faktor protektif. Faktor risiko adalah faktor – faktor yang telah
diidentifikasi dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah mental emosional pada
remaja, antara lain yaitu : faktor individu, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor
peristiwa hidup, dan faktor sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor protektif
adalah faktor yang memberi penjelasan bahwa tidak semua remaja yang mempunyai
faktor risiko akan mempunyai masalah mental emosional. Menurut Rae G N,dkk,
faktor protektif antara lain, yaitu : karakter / watak yang positif, lingkungan keluarga
yang suportif, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk
memperkuat upaya penyesuaian diri remaja, keterampilan sosial yang baik, serta

tingkat intelektual yang baik.2,5,6
Salah satu faktor yang turut berperan dalam perkembangan mental emosional
pada remaja adalah sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah berbasis agama
terus bermunculan. Berdasarkan data kependidikan propinsi Jawa Tengah, total
Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) yang dimiliki Kota Semarang adalah 170
sekolah. Empat puluh diantaranya merupakan sekolah Islam.7
Perbedaan antara SMP Negeri dan SMP Islam adalah dalam hal pendidikan
agama Islam. Pendidikan agama di SMP negeri diberikan selama 2 jam pelajaran
dalam seminggu. Sedangkan di SMP Islam, contohnya SMP Islam Al Azhar 14
Semarang, pendidikan agama diberikan lebih dari 2 jam dalam seminggu dengan
menambah mata pelajaran yang berhubungan dengan agama Islam seperti Bahasa
Arab dan Pembiasaan / Qiro’ati Al Quran.8 Agama berperan penting dalam
pembentukan moral dan pengendalian tingkah laku remaja. Fungsi agama sebagai
penenang jiwa dan pedoman / penuntun dalam hidup diharapkan dapat membantu
remaja untuk mencapai perkembangan mental spiritual yang optimal.9,10
Perbedaan pendidikan agama di kedua sekolah tersebut, membuat peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah mental emosional
pada siswa yang bersekolah di SMP Negeri dan SMP Islam dengan menggunakan
SDQ yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan masalah mental
dan emosional antara siswa di kedua sekolah tersebut. Indikator penilaian masalah
mental

emosional

meliputi

gejala

emosional,

masalah

perilaku,

hiperaktivitas/inatensi, masalah hubungan antar sesama, dan perilaku sosial. Dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah mental
emosional pada remaja dan penggunaan kuesioner SDQ sebagai suatu alat skrinning
masalah mental emosional remaja yang praktis dan mudah digunakan.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain cross
sectionalyang dilakukan pada bulan Maret – Juli 2012. Populasi penelitian ini adalah

remaja berusia 11-16 tahun yang bersekolah di SMP Negeri 21 Semarang atau SMP
Islam Al Azhar 14 Semarang. Sampel dipilih secara purposive sampling dengan
kriteria inklusi, yaitu : beragama Islam, nilai rata – rata raport semester terakhir lebih
dari 60, berat badan dan tinggi badan ideal, serta bersedia untuk ikut serta dalam
penelitian dengan menandatangani informed consent, dan kriteria eksklusi, yaitu :
sedang sakit, pernah ttidak naik kelas, serta mengisi kuesioner dengan tidak lengkap.
Berdasarkan hasil perhitungan rumus besar sampel dengan nilai derajat
kemaknaan (α) = 0,05 dan power penelitian (1-β) = 80%, maka jumlah sampel
minimal adalah 59 sampel dan bila diperkirakan terdapat drop out sebesar 10%, maka
jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 75 sampel untuk tiap sekolah.
Instrumen penelitian ini adalah kuesioner SDQ (Strength and Difficulties
Questionnaire) dan kuesioner tambahan, untuk melengkapi data dari kuesioner SDQ,
yang telah dilakukan ui validasi. Pengambilan data dimulai dengan melakukan
sosialisasi tentang maksud dan tujuan penelitian serta cara mengisi kuesioner kepada
setiap responden. Responden menandatangani surat informed consent sebagai bukti
bersedia ikut serta dalam penelitian. Responden dibagikan kuesioner dan diberi waktu
30 menit untuk mengisinya. Setelah selesai, responden diukur tinggi badan dan berat
badannya untuk kemudian diplotkan ke kurva CDC 2000 untuk mengetahui apakah
BMI nya normal.
Uji hipotesis dengan menggunakan uji Chi-Square/ uji alternatif Fischer (tabel
2x2)/ uji Kolmogorov-smirnov (tabel 2xk). Batas kemaknaan bila nilai p≤0.05.
Analisis data menggunakan program komputer.
Penelitian ini telah memperoleh izin etika penelitian dari Komite Etik
Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr.Kariadi Semarang
dan telah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Kepala Sekolah
SMP Negeri 21 Semarang serta SMP Islam Al Azhar 14 Semarang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari 224 kuesioner yang telah dibagikan kepada responden di SMP Negeri 21

Semarang dan SMP Islam Al Azhar 14 Semarang, sebanyak

30 responden

mengalami drop out dan 54 responden tidak memenuhi kriteria inklusi, sehingga
didapatkan 140 orang responden yang memenuhi kriteria inklusi dan dilakukan
analisis , terdiri dari 70 siswa untuk masing – masing sekolah.

1. Karakteristik Responden
Tabel 1. Karakteristik umum responden
Karakteristik umum

SMP Negeri 21
Semarang
n=70

SMP Islam Al Azhar
14 Semarang
n=70

Jenis Kelamin
Perempuan
38 (54.3%)
Laki – laki
32 (45.7%)
Usia
12-13 tahun
16 (22.9%)
13-14 tahun
40 (57.1%)
14-15 tahun
14 (20%)
Asal SD
SD Islam
28 (40%)
SD Negeri
42 (60%)
Tingkat sosial ekonomi
Kurang
1 (1.4%)
Menengah
57 (81.4%)
Tinggi
12 (17.1%)
Pekerjaan Ayah
PNS
38 (54.3%)
Swasta
23 (32.9%)
Wiraswasta
7 (10%)
Lain-lain
2 (2.9%)
Pekerjaan Ibu
PNS
19 (27.1%)
Swasta
8 (11.4%)
Wiraswasta
5 (7.1%)
Lain-lain
38 (54.3%)
Pendidikan Ayah
Perguruan tinggi
62 (88.6%)
SMA
8 (11.4%)
Pendidikan Ibu
Perguruan tinggi
53 (75.7%)
SMA
16 (22.9%)
SD
1 (1.4%)
Chi-square Test, *) Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

p

0.398
33 (47.1%)
37 (52.9%)
0.581
21 (30%)
38 (54.3%)
11 (15.7%)
0.000
53 (75.7%)
17 (24.3%)
0.875*)
0
51 (72.9%)
19 (27.1%)
0.875*)
33 (47.1%)
21 (30%)
16 (22.9%)
0
0.100
22 (31.4%)
11 (15.7%)
12 (17.1%)
25 (35.7%)
0.116
67 (95.7%)
3 (4.3%)
0.875*)
60 (85.7%)
10 (14.3%)
0

Dari tabel 1. diketahui bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara kedua
sekolah tersebut dalam hal asal SD dengan nilai p = 0.000.

Tabel 2. Karakteristik lingkungan keluarga
Karakteristik lingkungan keluarga

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)

Cerita dengan keluarga
Tidak pernah
10 (14.3%)
Kadang-kadang
8 (11.4%)
Sering
58 (82.9%)
Komunikasi dengan Ayah
Tidak pernah
2 (2.9%)
Kadang-kadang
5 (7.1%)
Sering
63 (90%)
Komunikasi dengan Ibu
Tidak pernah
1 (1.4%)
Kadang-kadang
9 (12.9%)
Sering
60 (85.7%)
Pola Asuh
Otoriter
10 (14.3%)
Permissif
2 (2.9%)
Membanding- bandingkan
2 (2.9%)
Berambisi
4 (5.7%)
Demokratis
52 (74.3%)
Debat dengan orangtua
Tidak pernah
59 (84.3%)
Kadang-kadang
9 (12.9%)
Sering
2 (2.9%)
Masalah Keluarga
Ya
29 (41.4%)
Tidak
41 (58.6%)
Hubungan dengan saudara kandung
Kurang dekat
1 (1.4%)
Cukup dekat
32 (45.7%)
Sangat dekat
33 (47.1%)
Anak tunggal
4 (5.7%)
Orangtua mengajari nilai agama di rumah
Ya
70 (100%)
Ibadah bersama keluarga
Tidak pernah
4 (5.7%)
Kadang-kadang
43 (61.4%)
Sering
23 (32.9%)
Chi square test, *) Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

SMP Islam Al
Azhar 14 Semarang
(n=70)

p

0.712
8 (11.4%)
50 (71.4%)
12 (17.1%)
1.000*)
3 (4.3%)
29 (41.4%)
38 (54.3%)
1.000*)
1 (1.4%)
10 (14.3%)
59 (84.3%)
0.751*)
14 (20%)
1 (1.4%)
3 (4.3%)
8 (11.4%)
44 (62.9%)
0.318
10 (14.3%)
53 (75.7%)
7 (10%)
0.049
18 (25.7%)
52 (74.3%)
0.875*)
0
26 (37.1%)
40 (57.1%)
4 (5.7%)
-

70 (100%)
1.000*)
1 (1.4%)
49 (70%)
20 (28.6%)

Dari tabel 2 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang bermakna anatara
kedua sekolah tersebut dalam hal masalah keluarga dengan nilai p= 0.049.

Tabel 3. Karakteristik lingkungan sekolah
Karakteristik lingkungan sekolah

Kesan selama di sekolah
Senang
Biasa saja
Bosan
Tertekan
Kesulitan mengikuti tuntutan belajar di sekolah
Ya
tidak

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)

p

0.179*)
50 (71.4%)
18 (25.7%)
1 (1.4%)
1 (1.4%)

37 (52.9%)
28 (40%)
1 (1.4%)
4 (5.7%)
0.398

16 (22.9%)
54 (77.1%)

12 (17.1%)
58 (82.9%)

Suasana sekolah mendukung belajar
Ya
57 (81.4%)
57 (81.4%)
tidak
13 (18.6%)
13 (18.6%)
Bermasalah dengan satu atau lebih guru
Ya
18 (25.7%)
15 (21.4%)
tidak
52 (74.3%)
55 (78.6%)
Pendidikan moral dan budi pekerti yang
diajarkan di sekolah
Ya
70 (100%)
68 (97.1%)
tidak
0
2 (2.9%)
Organisasi di sekolah
Ya
38 (54.3%)
33 (47.1%)
tidak
32 (45.7%)
37 (52.9%)
Chi-square test, *) Two-Sample Kolmogorov-Smirnov test, **) Fischer Test

1.000

0.550
0.496**)

0.398

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna
antara kedua sekolah tersebut dalam hal karakteristik lingkungan sekolah karena nilai
p>0.05.

Tabel 4. Karakteristik lingkungan teman sebaya
Karakteristik lingkungan teman sebaya

Ikut serta dalam kelompok teman bermain
Ya
Tidak
Berperilaku buruk dengan anggota kelompok
teman bermain
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering

SMP Negeri
21 Semarang
(n=70)

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)

2 (2.9%)
68 (97.1%)

9 (12.9%)
61 (87.3%)

p

0.028

0.313
63 (90%)
7 (10%)
0

59 (84.3%)
11 (15.7%)
0

Diganggu oleh teman atau kakak kelas
Tidak pernah
53 (75.7%)
Kadang-kadang
17 (24.3%)
Sering
0
Bertengkar dengan teman
Tidak pernah
47 (67.1%)
Kadang-kadang
23 (32.9%)
Sering
0
Bercerita dengan teman
Tidak pernah
10 (14.3%)
Kadang-kadang
40 (57.1%)
sering
20 (28.6%)
Chi-square test, *) Two-sample Kolmogorov-Smirnov Test

0.609*)
44 (62.9%)
21 (30%)
5 (7.1%)
0.165
39 (55.7%)
31 (44.3%)
0
0.418
16 (22.9%)
37 (52.9%)
17 (24.3%)

Berdasarkan tabel 4., diketahui bahwa terdapat perbedaan yang bermakna
antara kedua sekolah tersebut dalam hal keikutsertaan dalam kelompok teman
bermain dengan nilai p=0.028.

2. Gejala Emosional
Tabel 5. Perbedaan skor gejala emosional siswa SMP Negeri 21 Semrang dan siswa
SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
Gejala Emosional

Normal
Borderline
Abnormal
Chi-square test

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)
52 (74.3%)
8 (11.4%)
10 (14.3%)

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)
63 (90%)
4 (5.7%)
7 (10%)

p

0.046

Berdasarkan tabel 5., diketahui bahwa terdapat perbedaan yang bermakna
antara kedua sekolah tersebut dalam hal gejala emosional dengan nilai p = 0.046. Hal
ini sesuai dengan teori psikologi Islam yang menyebutkan bahwa salah satu peran
agama adalah sebagai penenang jiwa yang mampu mengembalikan ketenangan dan
keseimbangan jiwa, maka pendidikan agama di sekolah dapat membentuk
kematangan emosional siswa sehingga jiwa dan pikiran menjadi terkendali.10
Menurut Jalaludin, pendidikan agama memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa
keagamaan, dimana dengan jiwa kegamaan tersebut akan menjadikan emosi
seseorang menjadi tenang , pasrah kepada Yang Maha Tinggi dan sehat rohaninya.11

3. Masalah Perilaku
Tabel 6. Perbedaan skor masalah perilaku siswa SMP Negeri 21 Semarang dan siswa
SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
Masalah perilaku

Normal
Borderline
Abnormal

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)
58 (82.9%)
8 (11.4%)
4 (5.7%)

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)
51 (72.9%)
12 (17.1%)
7 (10%)

p

0.346

Chi-square test
Berdasarkan tabel 6., diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang
bermakna antara kedua sekolah tersebut dalam hal masalah perilaku karena nilai
p>0.05. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yusrina, yang
menyebutkan terdapat pengaruh yang significant antara pendidikan agama di sekolah
dan akhlak ( perilaku ) siswa SMP YPI Cempaka Putih Bintaro.12 Hasil penelitian ini
juga berbeda dengan kajian dalam teori psikologi agama, menyebutkan bahwa
pendidikan agama di sekolah akan membentuk sikap keagaaman pada anak yang
menyebabkan kebiasaan dan perilaku anak sesuai dengan tuntutan agama. 11 Perilaku
remaja tidak hanya ditentukan oleh lingkungan sekolah, dalam hal ini pendidikan
agama, tetapi faktor lain yang juga ikut berpengaruh, yaitu lingkungan keluarga dan
teman sebaya. Menurut Nancy Gonzales dan Kenneth A. Dodge, faktor – faktor yang
mempengaruhi perilaku remaja antara lain adalah lingkungan ( keluarga, teman, guru
), dan individual ( genetik dan jenis kelamin ), tetapi, dari semua faktor itu, keluarga
dan lingkungan teman sebaya adalah faktor yang paling berpengaruh dalam perilaku
remaja, khususnya perilaku beresiko tinggi pada remaja.13 Dari tabel 4. didapatkan
32.9% siswa SMP Negeri 21 Semarang sering melakukan ibadah bersama
keluarganya, sedangkan siswa SMP Islam Al Azhar 14 Semarang hanya 28.6%.Hal
ini menunjukkan bahwa meskipun siswa SMP Negeri 21 Semarang tidak
mendapatkan pendidikan agama di sekolah sebanyak yang didapatkan oleh siswa
SMP Islam Al Azhar 14 Semarang, tetapi mereka mendapatkannya di rumah bersama

keluarga dan orangtuanya. Pendidikan agama dalam keluarga akan menanamkan jiwa
keagaamaan pada anak yang dapat berpengaruh pada perilaku anak tersebut.11
4. Masalah Hiperaktifitas
Tabel 7. Perbedaan skor masalah hiperaktifitas siswa SMP Negeri 21 Semarang dan
siswa SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
Masalah hiperaktifitas

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)

Normal
Borderline
Abnormal
*) two-sample Kolmogorov-Smirnov test

63 (90%)
5 (7.1%)
2 (2.9%)

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)
64 (91.4%)
4 (5.7%)
2 (2.9%)

p

1.000*)

Bedasarkan tabel 7., diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna
antara kedua sekolah tersebut dalam hal masalah hiperaktifitas karena nilai p > 0.05.
Menurut Fitri Hartanto, masalah hiperaktifitas dapat disebabkan oleh faktor
lingkungan dan genetik. Salah satu faktor lingkungan yang berperan adalah konflik /
masalah keluarga.14 Dari tabel 2., sebesar 41.4% siswa SMP Negeri 21 Semarang
memiliki masalah keluarga dan didapatkan perbedaan yang bermakna antara kedua
sekolah ini dalam hal masalah keluarga dengan nilai p = 0.049. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan bermakna dalam hal masalah
keluarga, tetapi tidak didapatkan perbedaan yang bermakna dalam masalah
hiperaktifitas antara kedua sekolah tersebut.
5. Masalah Hubungan dengan Teman Sebaya
Tabel 8. Perbedaan skor masalah hubungan dengan teman sebaya siswa SMP Negeri
21 Semarang dan siswa SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
Masalah hubungan dengan teman
sebaya

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)

Normal
60 (85.7%)
Borderline
9 (12.9%)
Abnormal
1 (1.4%)
*) Two-sample Kolmogorov-Smirnov test

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)
59 (84.3%)
9 (12.9%)
2 (2.9%)

p

1.000*)

Tabel 8. menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara
kedua sekolah tersebut dalam hal masalah hubungan teman sebaya karena nilai
p>0.05. Tabel 4. menunjukkan sebanyak 12.9% siswa SMP Islam Al Azhar 14
Semarang termasuk dalam kelompok teman bermain, sedangkan di SMP Negeri 21
Semarang hanya 2.9%. dan didapatkan perbedaan yang bermakna antara kedua
sekolah tersebut dalam hal keikutsertaan dalam kelompok teman bermain dengan
nilai p=0.028. Didapatkan pula bahwa berperilaku buruk dengan anggota kelompok
teman bermain, diganggu oleh teman atau kakak kelas ( bullying/peer victimization),
atau bertengkar dengan teman lebih banyak didapatkan di SMP Islam Al Azhar 14
Semarang daripada di SMP Negeri 21 Semarang dengan jumlah berturut – turut
15.7%, 7.1%, dan 44.3%. Hasil penelitian Christina Sadler dkk., perilaku
bullying/peer victimization menyebabkan dampak serius bagi terjadinya masalah
mental emosional pada remaja.15 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun
perilaku bullying/ peer victimization, bertengkar dengan teman, keikutsertaan dalam
anggota kelompok teman bermain, serta berperilaku buruk dengan anggota kelompok
teman bermain lebih banyak didapatkan di SMP Islam Al Azhar, tetapi tidak
menunjukkan perbedaan yang bermakna antara kedua sekolah tersebut dalam hal
masalah hubungan teman sebaya. Masalah dalam hubungan teman sebaya dapat
berpengaruh terhadap munculnya perilaku negatif pada remaja seperti menggunakan
narkoba, minum alkohol, perilaku kekerasan dan kriminalitas, serta antisosial.16
6. Total Masalah Mental Emosional
Tabel 9. Perbedaan total skor masalah mental emosional siswa SMP Negeri 21
Semarang dan siswa SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
Masalah mental dan emosional

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)

Normal
56 (80%)
Borderline
14 (20%)
Abnormal
0
*) two-sample Kolmogorov-Smirnov Test

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)
63 (90%)
5 (7.1%)
2 (2.9%)

p

0.875*)

Total skor masalah mental dan emosional didapatkan dari penjumlahan skor
gejala emosional, masalah perilaku, masalah hiperaktifitas, dan masalah hubungan
dengan teman sebaya. Dari tabel 10., diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang
bermakna antara SMP Negeri 21 Senarang dan SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
dalam hal total skor masalah mental emosional karena nilai p>0.05. Hal ini karena
karakteristik lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat relatif
sama. Masalah mental emosional tidak bisa disebabkan oleh faktor lingkungan
sekolah saja (dalam hal ini faktor pendidikan agama di sekolah), tetapi juga
merupakan interaksi dari faktor – faktor lain seperti genetik, lingkungan keluarga,
teman dan masyarakat.2,5,6,13,17
7. Skor Prososial
Tabel 10. Perbedaan skor prososial siswa SMP Negeri 21 Semarang dan siswa SMP
Islam Al Azhar 14 Semarang
Skor prososial

SMP Negeri 21
Semarang
(n=70)

Normal
59 ( 84.3%)
Borderline
9 (12.9%)
Abnormal
2 (2.9%)
*) two-sample Kolmogorov-Smirnov test

SMP Islam Al
Azhar 14
Semarang
(n=70)
62 (88.6%)
5 (7.1%)
3 (4.3%)

p

1.000*)

Berdasarkan tabel 11., diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang
bermakna antara SMP Negeri 21 Semarang dan SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
dalam hal skor prososial karena nilai p>0.05. Hal ini karena karakteristik lingkungan
keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat kedua sekolah realtif sama. Skor prososial
hampir sama maknanya dengan faktor protektif, yaitu, faktor yang memodifikasi,
merubah, atau menjadikan respons seseorang menjadi lebih kuat menghadapi
berbagai macam tantangan yang datang dari lingkungannya, juga merupakan faktor
yang memberikan penjelasan bahwa tidak semua remaja yang mempunyai faktor
risiko akan mengalami masalah perilaku atau emosi, atau gangguan jiwa tertentu.1,2,5,6
Dalam hasil penelitian ini, sebanyak 88.6% siswa SMP Islam Al Azhar 14 Semarang
dan 84.3% siswa SMP Negeri 21 Semarang memiliki skor prososial normal, artinya

bahwa siswa – siswa tersebut telah memiliki faktor protektif terhadap masalah mental
emosional remaja. Sebanyak 15.8% siswa SMP Negeri 21 Semarang dan 11.4%
siswa SMP Islam Al Azhar 14 Semarang memiliki skor prososial dengan kategori
borderline dan abnormal, yang artinya siswa tersebut mempunyai faktor protektif
yang lemah terhadap masalah mental emosional, sehingga dikhawatirkan akan lebih
beresiko untuk mengalami masalah mental emosional yang dapat berkembang
menjadi gangguan mental emosional.1,2,5,6
SIMPULAN DAN SARAN
Tedapat perbedaan yang bermakna antara siswa SMP negeri 21 Semarang dan
SMP Islam Al Azhar 14 Semarang dalam hal gejala emosional. Tidak terdapat
perbedaan yang bermakna antara kedua sekolah dalam hal masalah perilaku,
hiperaktifitas, hubungan dengan teman sebaya, total masalah mental dan emosional
serta skor prososial. Perlu dilakukan skrining masalah mental dan emosional remaja
dengan menggunakan kuesioner SDQ setiap enam bulan sekali.
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