
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan anggota penting dalam keluarga, kehadiran anak di tengah-

tengah keluarga sangat di nanti-nantikan. Ketika anak hadir di tengah-tengah 

keluarga orang tua pasti menginginkan anaknya dapat berkembang secara normal, 

sehingga orang tua mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan anak. Ada 

orang tua yang bersikap memberikan kebebasan kepada anak dengan alasan supaya 

anak bisa mengembangkan potensi dirinya. Ada pula orang tua yang memberi 

kebebasan kepada anak tapi tetap memberikan kontrol, dan ada pula orang tua yang 

bersikap melindungi anak secara berlebihan dengan memberikan perlindungan 

terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai anak tidak mencapai 

kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua, perilaku orang tua tersebut disebut 

dengan proteksi, dengan alasan agar anak tidak mengalami celaka, dan karena anak 

belum bisa berfikir secara logis maka perlu ada perlindungan yang ekstra.  

Dalam memperlakukan anak tentunya orang tua tidak bersikap sembarangan, 

mereka punya cara tersendiri dengan harapan anak mereka berkembang seperti apa 

yang diharapkan. Perilaku orang tua kepada anak memegang peranan yang besar 

dalam perkembangan anak pada masa mendatang, karena pada masa anak-anak 

merupakan periode kritis yang menjadi dasar bagi berhasil tidaknya menjalankan 

tugas perkembangan selanjutnya. Pertama kali seorang anak bergaul adalah dengan 

orang tua, sehingga perilaku orang tua kepada anak menjadi penentu bagi 

perkembangan anak, baik perkembangan fisik maupun psikisnya. Menurut Kartono 

(1989) perilaku orang tua yang protective di mana orang tua terlalu banyak 

melindungi dan menghindarkan anak mereka dari macam-macam kesulitan sehari-

hari dan selalu menolongnya, pada umumnya anak menjadi tidak mampu mandiri, 

tidak percaya dengan kemampuannya, merasa ruang lingkupnya terbatas dan tidak 

dapat bertanggungjawab terhadap keputusannya sehingga mengalami kesulitan 

dalam menyesuaikan diri.  

Sekarang ini banyak sekali ditemui orang tua yang memberikan apa saja yang 

diinginkan anak mereka, tapi tidak memberikan tanggung jawab kepada anak 



mereka, maka seorang remaja yang mendapatkan pemeliharaan yang berlebihan dan 

serba mudah akan mendapat kesukaran dalam penyesuaian diri dengan keadaan 

diluar rumah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sunarto dan Hartono 

(1995) bahwa kebiasaan orang tua yang selalu memanjakan anak, anak tidak bisa 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, pada umumnya anak menjadi tidak 

mampu mandiri, tidak percaya dengan kemampuannya, merasa ruang lingkupnya 

terbatas. Seorang remaja yang orang tuanya protective jarang mengalami konflik, 

karena sering mendapat perlindungan dari orang tuanya, dengan situasi tersebut 

maka remaja kurang mendapat kesempatan untuk mempelajari macam-macam tata 

cara atau sopan santun pergaulan di lingkungannya, maka wajar saja jika remaja 

mengalami masalah menyesuaikan diri. Perilaku protective orang tua merupakan 

kecenderungan dari pihak orang tua untuk melindungi anak secara berlebihan, 

dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun 

psikologis, sampai sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu 

tergantung pada orang tua. 

Atas dasar pengamatan dan informasi dari guru bimbingan konseling banyak 

dari orang tua siswa SMA Negeri Hafshawaty yang protective, berupa pemberian 

fasilitas yang berlebihan sebagai bentuk pemanjaan, misalnya pejabat-pejabat yang 

ambisius yang tidak sempat mengurusi anaknya, atau ibu-ibu yang yang overaktif  

berjuang dalam organisasi-organisasi tertentu yang memanjakan secara berlebihan 

anaknya dengan uang, barang-barang mewah misalnya; mobil, perhiasan dan 

macam-macam kesenangan yang berlebihan, perlindungan yang berlebih, misalnya 

saat pihak sekolah menginformasikan kepada orang tua mengenai pelanggaran yang 

dilakukan siswa disekolah orang tua membantah dan menutupi kesalahan yang 

dilakukan anak mereka, dan perilaku protective orang tua ada yang ditunjukkan 

dengan kontrol yang berlebihan, orang tua sangat aktif menanyakan kondisi anak 

mereka baik menghubungi pihak sekolah atupun sering menghubungi ketika anak 

sedang di sekolah. Salah satu potensi yang harus dimiliki oleh seorang individu 

supaya dapat diterima di lingkungan dan dapat berkembang sebagaimana mestinya 

adalah ia harus mampu menyesuaikan diri di lingkungannya. 

Mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang melingkungi 

individu, yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangan jiwa 



dan raga dalam kehidupan. Lingkungan di sini salah satunya adalah lingkungan 

sosial di mana individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya dan 

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu dengan 

individu lain.  

Sebagai generasi yang akan menjadi tumpuan, masalah penyesuaian diri 

remaja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena penyesuaian diri 

merupakan salah satu kunci kesuksesan seorang individu baik di sekolah ataupun 

dimasyarakat. Seorang individu dituntut bisa menyesuaikan diri terutama pada masa 

remaja, karena pada masa ini individu mulai berinteraksi dengan lingkup yang lebih 

luas. Masa remaja, yaitu suatu masa yang berada di antara masa anak-anak dengan 

masa dewasa. Menurut Hulock dalam Mappiare (1982) rentang usia remaja antara 

13-21 tahun yang dibagi pula dalam masa remaja awal usia 13/14 tahun sampai 17 

tahun, dan remaja akhir 17-21 tahun. Masa remaja merupakan periode kritis yang 

menjadi dasar bagi berhasil tidaknya menjalankan tugas perkembangan selanjutnya.  

Pada masa ini remaja mengemban tugas-tugas perkembangan untuk mencapai 

jati diri, kemandirian emosional, kematangan hubungan sosial dan persiapan untuk 

meniti karir. Pada masa ini juga disebut periode perubahan, baik perubahan perilaku 

maupun perubahan fisik. Pada periode perubahan ini remaja mulai dituntut dapat 

berperan dilingkungan, bagi sebagian remaja hal ini dapat menimbulkan masalah 

baru, sehingga ada yang menyebut masa ini masa bermasalah. Kebanyakan remaja 

sering sulit mengatasi masalahnya, hal ini sering disebabkan karena selama masa 

anak-anak sebagian besar masalahnya diselesaikan oleh orang tua, sehingga remaja 

tidak berpengalaman mengatasinya Salah satu faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian diri remaja adalah perilaku orang tua kepada remaja, jika orang tua 

protective, terlalu melindungi, selalu memenuhi keinginan dan kebutuhan secara 

berlebihan akan melemahkan daya juang dan ketabahannya dalam mengatasi 

rintangan, dalam arti orang tua selalu menghindarkan anak dari frustrasi.  

Jika seorang remaja tidak bisa melakukan penyesuaian diri secara positif 

maka remaja akan melakukan penyesuaian diri yang salah. Seorang remaja yang 

mengalami masalah dalam penyesuaian diri bisa menghambat perkembangan remaja, 

menghambat kreatifitasnya dalam mengisi masa remaja dan kurang maksimal dalam 

berprestasi di sekolah. Berdasar informasi dari guru bimbingan konseling di SMA 



Negeri Hafshawaty banyak siswa mengalami masalah penyesuaian diri, antara lain 

ditunjukkan dengan banyak siswa yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar, 

sering menyendiri, pemalu, kurang percaya diri, sering mencontek dalam ujian, 

sering membuat gaduh, kurang sopan kepada teman atau guru, terlibat perkelahian, 

bolos atau sering tidak mengikuti mata pelajaran tertentu dan masih banyak lagi 

pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan siswa sebagai manifestasi dari 

penyesuaian diri yang salah. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

hubungan antara persepsi perilaku proteksi orang tua dengan penyesuaian diri 

remaja. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut: Adakah hubungan antara persepsi perilaku proteksi orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

persepsi perilaku proteksi orang tua dengan penyesuaian diri remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 a. Secara Teoritis 

Akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama Psikologi. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk 

dapat mendidik anaknya agar lebih mandiri supaya anak dapat lebih 

mudah melakukan penyesuaian dilingkungan sosialnya. 

 


