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DAN 

FRUSTRASI



FRUSTRASI

 Betapapun hebatnya kecakapan kita 
mengatasi masalah, situasi hidup 
akan selalu menimbulkan stress. 

 Motif kita tidak selalu dapat 
dipuaskan dengan mudah, hambatan 
harus ditanggulangi, pilihan harus 
ditentukan, dan penundaan harus 
disepakati.

 Seseorang akan mengembangkan 
cara yang khas dalam memberikan 
respon bila usaha untuk mencapai 
tujuan terhambat mempengaruhi 
kemampuannya dalam menyesuaikan 
diri.



Frustrasi terjadi bila gerak ke arah tujuan yang 

diinginkan terhambat atau tertunda. 

Berbagai hambatan internal/eksternal dapat 

mengganggu usaha seseorang untuk mencapai tujuan.

Mis. Hambatan internal: Cacat tubuh, 

ketidakmampuan kendali diri, dll, penetapan tujuan 

diluar jangkauan.

Lingkungan fisik: Kemacetan lalu lintas, antrian yang 

penuh sesak, musim kemarau panjang, keributan yg 

mengganggu konsentrasi. 

Lingkungan sosial: larangan dari orang lain, penolakan 

orang tua, diskriminasi rasial, diskriminasi seksual. 



Berbagai Reaksi terhadap Frustrasi

 Agresi .

- Agresi yang ditujukan ke orang atau 
situasi    yang menimbulkan frustrasi. 

- Agresi yang dialihkan  diarahkan 
pada objek atau orang yg tidak 
bersalah (dijadikan kambing hitam).

 Apatis sikap acuh tak acuh, menarik 
diri.

 Regresi  tindakan kembali ke bentuk 
perilaku yang tidak matang.



KONFLIK

 Sumber utama frustrasi  konflik.

 Konflik terjadi bila individu dihadapkan pada 

dua motif yang bertentangan, dimana kepuasan 

motif yang satu akan menimbulkan frustrasi 

motif yang lain.

 Misal pilihan untuk menjadi atlet terkenal atau 

kuliah di Fakultas Hukum, pilihan dalam 

menentukan jurusan di perguruan tinggi.  Hasrat 

seksual yang bertentangan dengan norma, Motif 

berprestasi dan perilaku kooperatif.



 Kebanyakan konflik melibatkan tujuan yang 

menyenangkan sekaligus tidak menyenangkan, 

baik positif maupun negatif.

 Misalnya permen  menggemukkan, bermain 

 hilang waktu belajar, remaja pemalu yang 

akan menelpon pacarnya untuk mengajak 

kencan.



Macam-macam Konflik

 Approach-approach 
Conflict/konflik mendekat-
mendekat.

 Approach-afoidance 
Conflict/konflik mendekat-
menjauh.

 Afoidance-afoidance 
Conflict/konflik menjauh-
menjauh.



MEKANISME PERTAHANAN EGO/BELA 

DIRI (DEFENCE MECHANISM)

Mekanisme pertahanan ego adalah proses tak sadar

yang melindungi seseorang dari kecemasan melalui

pemutarbalikan kenyataan.

Strategi ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya,

tetapi hanya mengubah cara seseorang mempersepsi

masalah melibatkan unsur penipuan diri.

Bila mekanisme ini digunakan secara terbatas, akan

membantu kita mengatasi masalah sampai kita

mampu menghadapi situasi yang menekan secara

lebih baik.



Jenis-jenis Mekanisme Pertahanan Ego

 Penolakan (Denial): mengingkari 
kenyataan.

Misal. Orangtua yang mendapat kabar 
anaknya sakit sangat gawat, kabar 
suami/istrinya melakukan penyelewengan, 
kabar terkena penyakit kanker. 

 Penekanan (represi): menekan hal-hal 
internal yang bersifat mengancam.

Misal perasaan permusuhan terhadap 
orang yang dicintai. 
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 Rasionalisasi: Penentuan motif yang 
masuk akal atau layak secara sosial 
pada apa yang kita lakukan, sehingga 
kita tampak bertindak sesuai dengan 
yang sepatutnya  suka memberikan 
alasan yang seakan-akan masuk akal.

 Pembentukan Reaksi (Reaction 
Formation): menyembunyikan motif 
dari diri sendiri dengan memberikan 
pernyataan yang kuat terhadap yang 
bertentangan.

Misal seorang ibu yang merasa 
bersalah atas ketidak-inginannya punya 
anak, mungkin berubah menjadi 
terlalu ramah pada anak tersebut.



 Pengalihan (Displacement): Suatu 

motif yang tidak dapat dipuaskan dalam 

satu bentuk diarahkan kembali ke arah 

objek yang tidak  begitu mengancam atau 

yang lebih tersedia.

Misal Marah pada bos dialihkan ke anak, 

dorongan seks dialihkan ke kegiatan 

kreatif spt musik, puisi. Benci dialihkan ke 

olah raga.

 Lari dari Kenyataan (Withdrawl).

Misal dengan merokok, minum 

min uman keras.



 Proyeksi: melindungi diri kita dari pengenalan sifat 
kita sendiri yang tak layak dengan menganggap sifat 
tersebut pada orang lain.

Misal Seorang remaja putri yang naksir pada cowok, 
mengatakan bahwa cowok itu sebenarnya yang 
naksir dia.

 Intelektualisasi: Usaha untuk membebaskan dari 
situasi yang mengancam dan mengjhadapinya 
dengan istilah abstrak dan ilmiah.

Misal seorang yang tidak mau menyumbang mesjid 
mengatakan bahwa seharusnya manajemen 
keuangan mesjid diatur yang baik. Banyak terjadi 
juga pada tentara, dokter.



Mekanisme Bela Diri dan 

Penyesuaian

Walaupun mekanisme pertahanan ego bersifat 

melindungi untuk sementara, mekanisme ini 

biasanya mengingkari realitas  karena itu 

menghalangi pemecahan masalah yang efektif.


