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Siapakah remaja?

• Masa puber, Adolesensi atau      
akil baliq

• Secara biologis 12-21 tahun
• Banyak mengalami perubahan    

psikis dan fisik
• Anak-anak bukan, dewasa juga  

belum
• Masa yang paling indah penuh 

kenangan

Sudahkah kalian        
remaja???



Tanyakan pada diri sendiri?
Jika laki-laki

• Laki-laki usia 13-21 tahun
• Sperma mulai berproduksi
• Mengalami mimpi basah
• Tumbuh jakun pada leher
• Nada suara menjadi            

membesar (pecah)
• Tumbuh kumis dan rambut 

di sekitar kemaluan



Tanyakan pada diri sendiri?
Jika perempuan

• Wanita usia 12-19 tahun
• Rahim sudah bisa dibuah
• Menstruasi
• Hormon à tumbuh jerawat  

di wajah
• Peningkatan lemak à

pinggul melebar dan             
payudara mulai tumbuh

• Paha membesar



Fokus permasalahan remaja...

Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan :

1. Perubahan fisik yang sering menimbulkan kecemasan

2. Keinginan untuk bebas dan mandiri dari orang tua

3. Pergaulan dengan teman sejenis dan lawan jenis

4. Kesadaran akan kelamahan dan kelabihan

5. Penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma



Gambar mana yang paling mencerminkan kepri
badian Anda?
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Aspek Psikologis Remaja 

Afektif/Perasaan

Kognitif/PikiranPsikomotor/
Gerakan



Aspek Kognitif

1. Tahap perkembangan kognitif remaja
Menurut J.J. Piaget, à tahap operasi formal : tahap berfikir 
yang dicirikan dengan kemampuan berfikir secara hipotetis, 
logis, abstrak, dan ilmiah.

2. Kemampuan kognitif remaja
Lebih mampu memikirkan beberapa hal sekaligus - bukan 
hanya satu - dalam satu saat dan konsep-konsep abstrak.

3. Faktor Perkembangan Kognitif Remaja
Kemampuan berfikir à disebabkan oleh meningkatnya 
ketersediaan sumberdaya kognitif (cognitive resource).



Aspek Afektif

1. Tahap perkembangan emosi remaja
Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka          
daripada pemikiran yang realistis.

2. Karakteristik emosi remaja
Ingin bebas, hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk            
berubah, hasrat pemenuhan impulsif, cepat tersinggung.

3. Faktor perkembangan emosi remaja
Bermacam pengaruh, àààà lingkungan tempat tinggal, keluarg
a, sekolah dan teman-teman sebaya serta aktivitas-aktivitas  
yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari.



Perkembangan psikomotorik

à merupakan manifestasi dari perkembangan aspek kognitif 
dan afektif



Bagaimana karakteistik remaja?

• Masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa
• Klimaks dari perkembangan sebelumnya
• Perkembangan fisik sangat pesat àkematangan
• Idealis 
• Cara berfikir kausalitas
• Emosi yang meluap-luap
• Menarik perhatian lingkungan
• Terikat dengan kelompok (klik, gank,klub-klub)
• Pemantapan identitas diri “siapa aku?”



Bagaimana sikap remaja laki-laki?

Sikap remaja putra
1. Aktif memberi, melindungi dan 

menolong
2. Ingin memberontak dan           

mengeritik
3. Mencari kemerdekaan berfikir,  

bertindak dan hak bicara
4. Suka meniru perbuatan orang   

yang dipujanya
5. Berminat pada hal yang abstrak
6. Lebih memuja kepandaian        

seseorang daripada orangnya



Bagaimana sikap remaja perempuan?

1. Suka dilindungi dan ditolong
2. Dorongan itu dilunakkan oleh       

perasaan terikat pada aturan dan 
tradisi

3. Ingin dicintai dan menyenangkan 
hati orang lain

4. Tidak ingin meniru, lebih bersikap 
pasif

5. Minatnya ditujukan pada hal-hal  
nyata

6. Langsung memuja orangnya.



How to manage them well?

1. Remaja dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat 
memanfaatkannya secara efektif

2. Remaja dapat memperoleh kebebasan emosional dari 
orangtua

3. Remaja mampu bergaul lebih matang dengan kedua jenis 
kelamin

4. Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri

5. Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan 
norma



A Simple Movie

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat 
dari kesalahan- kesalahan yang ia lakukan, dan 

akan mencoba kembali untuk melakukan dalam 
suatu cara yang berbeda. 

- Dale Carnegie


