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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  
 

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak 

dengan masa dewasa yang disertai banyak perubahan baik fisik, kognitif, 

maupun sosial (Papalia, Old, & Feldman, 2001). Masa remaja dianggap 

sebagai masa yang paling rentan masalah.  

Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah 

tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat menerima secara 

penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja berada diantara anak 

dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase 

“mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu 

menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun 

psikisnya (Monks dkk, 1989). 

Masa remaja bisa disebut masa sosial karena sepanjang masa remaja 

hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. Kesadaran akan 

kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari kompensasi dengan 

mencari hubungan dengan orang lain atau berusaha mencari pergaulan. 

Penghayatan kesadaran akan kesunyian yang mendalam dari remaja 

merupakan dorongan pergaulan untuk menemukan pernyataan diri akan 

kemampuan kemandiriannya. 

Bagi remaja, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain diluar 

lingkungan keluarganya ternyata sangat besar, terutama kebutuhan 

berinteraksi dengan teman sebayanya. Hasil penelitian Larson dkk yang 

dikutip oleh Sears (dalam Ling & Daryo, 2002) menemukan fakta bahwa 74,1 

% waktu remaja dihabiskan bersama orang lain dilingkungan keluarganya. 

Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan, bahwa interaksi sosial menjalin 

huungan dengan orang lain merupakan kebutuhan yang penting dan mendasar 

bagi remaja mengingat sebagian besar waktu mereka dihabiskan bersama 
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orang-orang diluar lingkungan keluarganya. Maka keluarga, khususnya orang 

tua perlu memberikan pemahaman kesempatan pada anak-anaknya agar dapat 

mengembangkan kemampuan interkasi sosialnya dengan baik. 

Penelitian terdahulu tentang Pola Asuh Orangtua yang dilakukan oleh 

Wahyu Triantika Sari pada tahun 2007 dengan judul ”Hubungan Pola Asuh 

Orangtua dengan Perilaku Agresi pada siswa kelas V SDN 1 Gaprang Blitar”. 

Menyatakan bahwa ada korelasi yang positif antara Pola Asuh Orangtua 

dengan Perilaku Agresi pada siswa kelas V SDN 1 Gaprang Blitar. Dengan 

hasil yaitu r hitung = 0,606> dan r tabel = 0, 463.  

Penelitian terdahulu tentang penyesuaian sosial yang dilakukan oleh 

Mina Fadilah Ustadzah pada tahun 2004 dengan judul ”Hubungan antara 

Rasa Percaya Diri dengan Penyesuaian Sosial pada remaja di SMK YP 

”Tujuh Belas” – 2 Malang”. Hasilnya yaitu nilai r = 0, 436 p = 0,001.  

Lavengeld (Simanjuntak dan Pasaribu, 1984) berpendapat bahwa 

kemiskinan akan hubungan atau perasaan kesunyian remaja disertai 

kesadaran sosial psikologis yang mendalam, yang kemudian menimbulkan 

dorongan yang kuat akan pentingnya pergaulan untuk menemukan suatu 

bentuk sendiri. 

Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosial tempat ia berada. Ia harus mampu 

menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok lain yang memiliki nilai, 

aturan ataupun budaya yang berbeda agar ia diterima.  

Hubungan sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa 

ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya, begitu pula 

dengan remaja. Dalam perkembangannya, setiap individu ingin tahu 

bagaimanakah cara melakukan hubungan secara baik dan aman dengan dunia 

sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Hubungan sosial diartikan 

sebagai “cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang disekitarnya dan 

bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya” (Anna Alisyahbana, 

dkk., 1984). Hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri terhadap 

lingkungan, seperti makan dan minum sendiri, berpakaian sendiri, menaati 
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peraturan, membangun komitmen bersama kelompok atau organisasinya, dan 

sejenisnya. 

Tindakan atau perilaku untuk menyesuaikan diri dengan orang lain 

dikenal sebagai penyesuaian sosial atau sosial adjustment. Penyesuaian sosial 

menurut Hurlock (1978) merupakan keberhasilan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap 

kelompoknya pada khususnya.  

Dijelaskan oleh Scheneider (dalam Sylva dan Lunt, 1988) 

menerangkan bahwa penyesuaian sosial merupakan suatu proses mental dan 

tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan 

kehidupan yang berasal dari dalam diri sendiri, yang dapat diterima oleh 

lingkungannya. Dalam hal ini penyesuaian diri berarti bahwa individu dapat 

melebur diri dalam lingkungan sesuai dengan apa yang diinginkannya. 

Selain itu yang dimaksud penyesuaian sosial adalah tidak sekedar 

keberhasilan penyesuaian diri individu dalam memainkan perannya, tetapi 

juga bagaimana individu tersebut mampu merespon lingkungan sosial, 

mengadakan hubungan dengan orang lain yang akan menunjukkan 

keberhasilannya dalam melakukan penyesuaian sosial. Sehingga penyesuaian 

diri yang dihasilkan tidak hanya bersifat statis, tapi dinamis. Sedangkan 

konsep diri yang tidak menyenangkan akan menimbulkan penyesuaian diri 

yang buruk dan hubungan sosial yang tidak memuaskan, akan merusak rasa 

percaya diri dan harga diri individu tersebut (Hurlock, 1999). 

Hubungan sosial ini mula-mula dimulai dari lingkungan sekolah, dan 

dilanjutkan kepada lingkungan luas lagi, yaitu tempat berkumpulnya teman 

sebaya. Namun demikian, yang sering terjadi adalah bahwa hubungan sosial 

anak dimulai dari rumah, dilanjutkan dengan teman sebaya, baru kemudian 

dengan teman-temannya di sekolah. Kesulitan hubungan sosial dengan teman 

sebaya atau teman di sekolah sangat mungkin terjadi manakala individu 

dibesarkan dalam suasana pola asuh yang penuh unjuk kuasa dalam keluarga. 

Penyebab kesulitan hubungan sosial sebagai akibat dari pola asuh orang tua 

yang penuh dengan unjuk  kuasa ini adalah timbul dan berkembangnya rasa 

takut yang berlebihan pada anak sehingga tidak berani mengambil inisiatif, 
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tidak berani mengambil keputusan, dan tidak berani memutuskan pilihan 

teman yang dianggap sesuai.     

Pola asuh orang tua idealnya mampu menciptakan anak-anak yang 

memiliki disiplin dan rasa percaya diri yang baik, sehingga anak mampu 

mengekspresikan dirinya dengan cara yang baik dalam kehidupan sosialnya. 

Walau demikian ada juga orang tua yang tanpa disadari memberikan model 

yang tidak baik pada anaknya. Orang tua sering berpikir bahwa dirinya 

sebagai orang tua jarang berbuat salah dalam mengasuh anaknya. Mereka 

merasa sudah berpengalaman, sehingga mereka tidak senang kalau melihat 

tindakan anak remajanya bertentangan dengan pendapatnya. Mereka juga 

tidak suka pendapatnya disalahkan. Mereka umumnya lupa atau bahkan tidak 

mengerti bahwa remaja itu adalah orang yang peka, kritis, dan tidak mau 

didekte atau menerima pendapat tanpa analisi yang positif. Jika hal tersebut 

terjadi maka remaja akan mengalami hambatan dalam menjalani hubungan 

sosial dengan orang lain atau teman sebayanya, sehingga mereka kurang 

dapat diterima oleh kelompoknya. Selanjutnya dapat mengakibatkan hal-hal 

yang lebih serius seperti kurang percaya diri, harga diri rendah dan 

selanjutnya remaja awal lebih senang menyendiri daripada bergaul 

(Tambunan, 1981). Rosenberg, dkk (1992) menambahkan bahwa yang paling 

utama dari perilaku menarik diri adalah mereka tidak mampu melakukan 

perilaku prososial secara khusus sehingga ada hambatan dalam 

mengembangkan keterampilan sosial, terutama dalam mengawali suatu 

interaksi sosial.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

perbedaan penyesuaian sosial remaja ditinjau dari pola asuh orang tua. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah apakah ada 

perbedaan penyesuaian sosial remaja ditinjau dari pola asuh orang tua? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

penyesuaian sosial remaja ditinjau dari pola asuh orang tua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khasanah 

ilmu psikologi terutama psikologi perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada orang tua 

tentang pentingnya pola asuh terhadap perkembangan remaja.  

 


