
Kecemasan Remaja
dan Sekolah

F A K T O R  Y A N G
T E R K A I T

Tekanan akademis. Bullying. Lingkup
sosial. Komunitas sekolah. Depresi.

T A N D A - T A N D A
P E N O L A K A N

S E K O L A H

4 tanda-tanda yang perlu
diperhatikan pada sang remaja

W H A T  T O  D O

B Y :  S T E F A N N Y  C H R I S T I N A

6 tips untuk menghadapi
kecemasan/ketakutan

 remaja yang tinggi

Ayu, 16 tahun, mulai terlihat uringuringan. Setiap pagi, Ia mulai bangun lebih siang dan

menggunakan kamar mandi lebih lama dari biasanya. Keluhan keterlambatan mulai datang dari

sekolah, namun Ayu terlihat tidak peduli. Tidak lama, perut Ayu sering sakit pada pagi hari. Ia pun

lebih sering menolak untuk pergi ke sekolah dengan alasan sakit.

Masalah apakah yang sedang Ayu alami?



Ia pun mulai menghadapi aspek-aspek hidup yang

lebih beragam dari pada anak-anak, dimulai dengan

tekanan sekolah dan dinamika hubungan sosial

yang lebih meningkat, dinamika keluarga, dan

pencarian jati diri.

Saat anak
beranjak dewasa,

Penolakan atau motivasi yang rendah untuk pergi ke

sekolah bukan sesuatu yang asing pada remaja. Hal ini

dapat bersumber dari ketakutan atau kecemasan yang

dialami oleh sang remaja, dan ia belum memiliki

pengalaman untuk menghadapi perasaan tersebut.

Bidang akademis adalah fokus terbesar di dalam

sekolah, dan hal ini dapat menjadi sumber

kecemasan ketika sang remaja merasa ada

tekanan yang terlalu besar, atau kemampuannya

tidak sesuai dengan ekspektasi sekolah ataupun

orangtua.

1. TEKANAN DALAM
BIDANG AKADEMIS

Bahkan, kadang kecemasan/ketakutan ini dapat

bermanifestasi pada fisik sang remaja, seperti

pusing, sakit perut, muntah, diare, sakit

punggung, dll (1).

Berikut adalah faktor yang sering terlibat pada

tingginya kecemasan atau ketakutan remaja:

Kerja otak adalah faktor yang
sangat besar dalam
kemunculan dan pengaturan
kecemasan dan ketakutan.

Remaja memiliki  resiko yang
lebih tinggi  dalam hal  ini ,
dikarenakan area otak yang
terkait  dengan ketakutan
(amygdala)  yang belum
teregulasi  dengan baik,  dan
aktivitas yang belum
maksimal  pada area
pengontrol  emosi  dan impuls
(prefrontal  cortex)  (3) .

D I D  Y O U  K N O W ?

Bidang akademis adalah fokus terbesar di

dalam sekolah, dan hal ini dapat menjadi

sumber kecemasan ketika sang remaja

merasa ada tekanan yang terlalu besar, atau

kemampuannya tidak sesuai dengan

ekspektasi sekolah ataupun orangtua.

Tekanan tentang kemampuan akademis

dapat memberikan dampak yang berbeda

pada masing-masing remaja. Ada remaja

yang semakin semangat dengan adanya

dorongan keras dari kedua pihak. Namun

adapun remaja yang kehilangan semangat,

kehilangan percaya diri, hingga menolak

untuk sekolah karena hal ini.
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Selain bidang akademis, sekolah biasanya adalah

tempat utama bagi si remaja untuk berteman dan

memiliki lingkup sosial yang luas. Namun proses ini

bukanlah proses yang mudah dan tanpa tekanan.

Dinamika sosial seorang remaja dapat meliputi

tekanan untuk menjadi sama ataupun melakukan hal

yang sama dengan yang lain (peer pressure).

Keseimbangan antara memiliki jati diri sendiri dan

mengikuti kemauan grup sosial dapat menimbulkan

kecemasan yang tinggi. Selain itu, interaksi negatif

seperti bullying dapat menjadi sumber stress yang

sangat besar bagi si remaja. Jika bullying memang

terjadi, prioritas pertama harus dilakukan untuk

menanggulangi agar hal itu tidak berlanjut.

2. HUBUNGAN DENGAN
TEMAN SEKOLAH /
BULLYING

Si remaja harus pergi ke sekolah setidaknya 5 hari

dalam seminggu, dan menghabiskan hampir setengah

hari di sekolah. Ketidak cocokan sistem dan

komunitas sekolah dengan sang remaja dapat menjadi

sumber stress yang besar. Kebosanan, peraturan

sekolah yang (menurutnya) terlalu keras, dan gaya

mengajar guru yang kurang cocok merupakan

beberapa faktor yang sering muncul.

3. KECOCOKAN SISTEM
DAN KOMUNITAS
SEKOLAH

Kesehatan mental anak adalah sesuatu yang

sangat penting, namun sering dikesampingkan

dari pada kemampuan akademis di sekolah.

Depresi dapat menjadi salah satu faktor besar

perubahan motivasi anak pada sekolah, atau

bahkan penolakan untuk pergi ke sekolah.

Depresi adalah kondisi mental yang terkait

dengan kerja otak, lingkungan, kejadian spesifik

tertentu, dan reaksi kognitif dari sang remaja.

Kenali gejala-gejala depresi dan kondisi mental

lainnya, dan konsultasikan dengan psikolog

untuk mengatasi hal tersebut.

4. DEPRESI

1. Memohon untuk tidak sekolah

namun akhirnya pergi ke sekolah

setelah dibujuk.

2. Berulang-ulang menunjukkan

perilaku atau emosi yang tidak

baik di pagi hari.

3. Berulang-ulang kali terlambat

(tidak pernah terjadi sebelumnya)

4. Mulai absen ke sekolah secara

periodikal.

Berikut tanda-tanda yang penting
untuk diamati pada sang remaja:
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What to Do?

1. Bicarakan tanpa menghakimi dengan si remaja.

Ajak sang remaja untuk ngobrol secara santai namun

privat. Mulai dengan hal-hal yang ringan, dan tunjukkan

ketertarikan pada kehidupannya. Pelan-pelan masuk

ke topik yang terkait dengan sekolah dan coba mencari

sumber dari kecemasan anak. Hindari topik performa

akademis (seperti: “ibu takut nanti nilai kamu turun”).

2. Ajarkan strategi untuk menanggulangi reaksi tubuh

terhadap stress.

Tubuh memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap

stress. Biasanya, nafas menjadi cepat, jantung berdetak

kencang, berkeringat, temperatur turun, dan otot

mengencang. Reaksi tubuh ini dapat memperburuk

situasi. Ajarkan sang anak berlatih pernafasan untuk

menurunkan reaksi tubuh terhadap stress.

Penelitian menunjukkan bahwa melatih untuk bernafas

6 kali per menit dapat membantu tubuh kembali pada

kondisi yang normal (10 detik pernafas). Lakukan

bersama dengan anak: 3-4 detik menarik nafas,

setengah detik menahan, dan 6 detik membuang nafas.

3. Uraikan faktor kecemasan/ketakutannya terhadap

sekolah bersama-sama.

Dalam keadaan apapun, mindset kita terhadap sesuatu

adalah faktor yang sangat besar.

Bantu remaja dengan menguraikan faktor

kecemasannya bersama-sama, dan bicarakan tentang

seberapa besar kemungkinan hal itu akan terjadi,

apakah itu ketakutan yang logis/tak logis, dan apa yang

dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut.

4. Bicarakan tentang keinginannya setelah sekolah.

Optimisme adalah hal yang kuat dalam memotivasi

seseorang. Bicarakan tentang masa depan dan berikan

dia perspektif bahwa sekolah adalah sesuatu yang

penting untuk dilalui. Jika anak memiliki goal yang tidak

banyak berhubungan dengan sekolah, bicarakan

pentingnya memiliki rencana cadangan (memiliki ijazah

dapat membuka pintu baginya).

5. Dukung hobi dan ketertarikannya.

Jika sang remaja memiliki hobi dan ketertarikan di luar

sekolah, dukung kegiatan tersebut. Memiliki kestabilan

antara bidang akademis dan refreshing adalah hal yang

penting dalam kesehatan mental sang remaja.

6. Bicarakan dengan pihak sekolah.

Temukan orang yang dapat mendukung si remaja di

sekolah, seperti konselor, wali kelas, dan bicarakan

tentang kesulitan dan kecemasan sang anak. Usaha

kolaboratif sangat penting dalam menanggulangi dan

menghindari situasi yang lebih menekan bagi anak. 

References:
(1)Wanda, P. F. (2003). School refusal in
children and adolescent. American Family
Physician, 68(8), 15551561.
(2)Kearney, C. A. (2008). School
Absenteeism and school refusal behaviour
in youth: A contemporary review. Clinical
Psychology Review, 28, 451571
(3)Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A.
(2008). The Adolescent Brain. Annual NY
Academic Science, 1124, 111126.

Jika ketakutan dan kecemasan remaja sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan,

libatkan psikolog untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik pada kondisi
remaja Anda. Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan:

Physiological biofeedback adalah
modul yang dapat dilakukan untuk
melatih tubuh kembali pada kondisi
normal setelah stress. Dalam modul
ini, semua jenis reaksi tubuh
terhadap stress dapat dilatih
(pernafasan, detak jantung,
keringat, otot, dan temperatur).

D ID
YOU

KNOW ?


