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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Seiring dengan masa pertumbuhan sejak masa anak-anak, seseorang akan 

disadarkan semakin meluasnya lingkup pergaulan sosialnya. Dimulai dari 

lingkungan sosial dalam keluarga, seseorang kemudian dibawa kelingkup 

pergaulan formal disekolah, untuk selanjutnya diperluas dengan teman sebaya 

dan lingkungan tempat tinggal. Perkembangan tersebut akan diikuti pula dengan 

perluasan saling ketergantunganantar dirinya dengan orang lain. 

 Menurut Sri Rumini dan dan Siti Sundari (2004) masa remaja adalah 

peralihan dari masa anak menuju ke masa dewasa yang mengalami semua 

perkembangan aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja 

berlangsung antara umur 12 tahunsampaidengan21 tahun. Dimana masa remaja 

merupakan masa seorang anak yang sudah mulai tidak mau dianggap lagi 

sebagai anak kecil oleh orang disekitarnya. Remaja diharapkan dapat bergaul 

dengan teman sebayanya secara baik. 

 Seorang remaja tidak memiliki kemampuan interpersonal yang cukup, 

maka mereka akan cenderung sulit menyesuaikan diri dan akan mengalami 

masalah dalam pergaulan, baik disekolah maupun setelah dewasa. Salah satu 

akibat yang juga terjadi ketika remaja tidak mampu membina hubungan 

interpersonal yang memuaskan adalah perasaan kesepian serta perasaan tidak 

bahagia dan nyaman. Hal tersebut sesuai dengan Buhrmester, bahwa kurangnya 

kompetensi interpersonal akan memberikan ketidakpuasan dalam suatu 

hubungan, yang akan mengakibatkan berkembangnya perasaan kesepian. 

Kompetensi interpersonal sangat penting bagi seorang remaja. Seorang remaja 

yang mempunyai kompetensi interpersonal yang baik saat berada pada situasi 

sosial akan menjadikan remaja lebih percaya diri dan mudah dalam menjalin 

hubungan, baik dengan orang yang sudah lama dikenal maupun dengan orang 

yang baru dikenalnya. 
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 Kompetensi menurut McAshan (1981) mengemukakan bahwa kompetensi 

diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilandan kemampuan yang dikuasai oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif, dun psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

Jadi, kompetensi interpersonal menurut Sears dkk (1994), adalah kemampuan 

atau kecakapan yang mendukung hubungan antara individu lainnya. Hubungan 

antara individu dengan individu lainnya mempunyai pengertian bahwa hubungan 

tersebut terbatas pada satu individu dengan individu, bukan hubungan antara 

individu dengan orang banyak atau masyarakat sosial pada umumnya. Telah 

dijelaskan diatas bahwa kompetensi interpersonal sangatlah penting dimiliki 

oleh seorang remaja. Namun, kenyataannya banyak kasus yang terjadi mengenai 

ketidak mampuan seorang remaja dalam pergaulan. Meskipun kecerdasan 

remaja tersebut berada diatas rata-rata. Contoh kasus dimana kompetensi 

interpersonal tidak dilihat dari kecerdasan, ketika seorang remaja bunuh diri 

gara-gara dirinya tidak diterima masuk di jurusan A1 (IPA), meski dia sudah 

bersekolah ditempat yang elit, rupanya sang orang tua mengharap anaknya 

diterima di Al atau paling tidak A2, agar kelak bisa menjadi dokter. Contoh 

kasus tersebut merupakan dampak kompetensi interpersonal yang tidak cukup 

baik dimiliki seorang remaja. Remaja yang tidak memiliki kompetensi 

interpersonal yang baik akan merasa cenderung tidak percaya diri pada 

lingkungan sosialnya, tetapi sebaliknya jika seorang remaja mempunyai 

kompetensi interpersonal yang cukup baik maka remaja akan mudah menjalin 

hubungan dengan orang lain dan merasa percaya diri 

 Kompetensi interpersonal pada remaja sangatlah penting dan juga berperan 

penting dalam keberhasilan seorang remaja dalam menjalani kehidupan 

sosialnya dimasa dewasa. Hal ini dikarenakan dalam hubungan interpersonal 

dapat membantu remaja untuk mencapai popularitas dalam kelompok teman 

sebaya, selain itu juga membuat interaksi dengan orang lain menyenangkan dan 

nyaman. Kompetensi interpersonal pada remaja akan terjalin dengan baik jika 

remaja mempunyai tata krama dan sopan santun yang baik juga. Tata krama dan 

sopan santun yang baik pada seorang remaja dapat dipengaruhi oleh faktor 

keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 
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perkembangan anak, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar 

berinteraksi dengan baik sesama anggota keluarga hingga anak tersebut 

kemudian akan bisa berinteraksi dengan orang lain diluar rumah. Pola hubungan 

antara anak dan orang tua mampu mempengaruhi bagian-bagian paling penting 

dari kompetensi yang mulai terbentuk dalam awal hubungan pertemanan hingga 

kemudian berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan yang lebih luas, 

merupakan apa yang mereka bentuk melalui hubungan awal mereka dengan 

orang tua. Apabila didalam keluarga seorang anak terbiasa merasakan suasana 

hangat dan akrab, maka kelak dirinyapun mampu bersikap seperti itu pada orang 

lain dalam pergaulannya. Tapi jika anak didalam keluarga tidak dibiasakan 

untuk mampu mengekspresikan apa yang mereka mau kelak anak akan kesulitan 

dalam menyatakan apa yang mereka mau dan akan sulit menyatakan rasa 

cintanya pada orang lain. Contoh kasus, remaja mengalami dilema yang sangat 

besar antara mengikuti kehendak orang tua atau mengikuti kehendak dirinya 

sendiri. Jika remaja mengikuti kehendak orang tua maka dari segi ekonomi 

(biaya sekolah) akan terjamin karena orang tua pasti akan membantu 

sepenuhnya, sebaliknya jika ia tidak mengikuti kemauan orang tua bisa jadi 

orang tuanya tidak mau membiayai sekolahnya. Situasi yang demikian ini sering 

dikenal sebagai keadaan yang ambivaliensi dan dalam hal ini akan menimbulkan 

konflik pada diri sendiri remaja. Oleh karena itu, pemahaman orang tua terhadap 

kebutuhan psikologis remaja untuk mandiri sangat diperlukan dalam upaya 

untuk mendapatkan upaya titik tengah penyelesaian konflik-konflik yang 

dihadapi remaja dalam kelompoknya. 

 Dalam membentuk kompetensi interpersonal yang baik pada remaja juga 

bergantung pada bagaimana orang tua menerapkan pola asuh pada mereka. 

Ketika interaksi antara anak dan orang tua selalu diwarnai dengan sikap saling 

memberi dan menerima, mendengarkan dan didengarkan, maka akan cenderung 

mengakibatkan kompetensi interpersonal yang kuat pada anak, terutama karena 

interaksinya diwarnai dengan kehangatan (Santrock, 1998). Pola asuh ini biasa 

disebut dengan pola asuh Authoritative (demokratis), dimana interaksi tersebut 

menciptakan komunikasi yang membuat anak mandiri dan percaya diri dan akan 

menghasilkan anak yang lebih berani ketika berada dalam lingkungan social 
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yang luas. 

 Dalam bentuk lain ketika hubungan yang terjadi justru dipenuhi dengan 

pemaksaan dan kontrol yang sangat ketat dari orang tua dapat menyebabkan 

timbulnya kecemasan. Oleh karena pola asuh seperti ini, yang biasa disebut pola 

asuh Authoritarian berkaitan dengan berkembangnya anak-anak yang kurang 

memiliki kompetensi interpersonal yang baik (Santrock, 1998), bentuk interaksi 

antara anak dan orang tua cenderung kaku dan tidak ada komunikasi timbal balik 

tentu menjadikan anak kurang memiliki kepercayaan diri, maka dalam diri 

mereka akan tumbuh perasaan tidak mampu dan akan selalu ragu ketika 

berhadapan dengan orang lain. 

 Hampir sama halnya ketika orang tua tidak terlibat dan tidak perduli 

dengan kehidupan anak neglectful, atau orang tua justru sangat terlibat dengan 

kehidupan anak, namun hanya memberikan kontrol dan tuntutan yang sangat 

minim dengan kata lain orang tua selalu menuruti atau terlalu membebaskan 

indulgent. Kedua bentuk pola asuh yang terakhir ini cenderung akan 

mengakibatkan kompetensi interpersonal yang tidak kuat, karena pada umumnya 

anak kurang tangguh dan tegar, sehingga anak akan selalu diliputi rasa cemas 

tentang kemampuannya dan juga menjadi individu yang selalu ragu ketika 

berhadapan dengan orang lain. 

 Dalam mengasuh anak orang tua bukan hanya mampu 

mengkomunikasikan fakta, gagasan, dan pengetahuan saja, melainkan 

membantu menumbuhkembangkan kepribadian anak. Orang tua dapat saja 

menerapkan berbagai pola asuh yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

keluarga. Apabila pola-pola yang diterapkan orang tua keliru, maka yang akan 

terjadi bukannya perilaku yang baik, bahkan akan mempertambah buruk 

perilaku anak. 

 Berdasarkan uraian diatas, bahwa sikap orang tua dalam pengasuhan anak 

akan membentuk kompetensi interpersonal yang berbeda pada setiap individu 

remaja. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartono (1995) 

bahwa kepuasan psikis yang diperoleh remaja dalam keluarga sangat 

menentukan bagaimana mereka bereaksi terhadap lingkungan. Interpersonal 

sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kompetensi interpersonal bagi 
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keberhasilan anak dikemudian hari, ketika harus berada pada lingkungan yang 

menuntut mereka untuk selalu berhadapan dengan orang lain, seperti pada dunia 

kerja. Setiap keluarga dalam menerapkan pola asuh pada anaknya mungkin 

berbeda-beda, sehingga kompetensi interpersonal yang dimiliki masing-masing 

remaja juga akan tidak sama. Dengan adanya kompetensi interpersonal yang 

berbeda berdasarkan pola asuh orang tua yang berbeda juga maka remaja juga 

akan tidak sama dalam menerapkan kompetensi interpersonal dalam lingkungan 

sosialnya. Jika pola asuh yang diterapkan oleh orang tua bisa diterima oleh anak 

make akan membentuk kompetensi interpersonal pada anak yang baik, tetapi 

jika pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tidak diterima baik oleh anak 

maka kompetensi interpersonal anak cenderung kurang baik. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkanlatar belakang yang telahdiuraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah perbedaan kompetensi interpersonal 

berdasarkan jenis pola asuh orang tua. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kompetensi 

interpersonal pada remaja berdasarkan pola asuh orang tua. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Berdasarkan gambaran mengenai perbedaan kompetensi interpersonal pada 

remaja, diharapkan orang tua menerapkan pola asuh yang dapat membuat 

anak menjadi pribadi yang baik yang menerapkan kompetensi interpersonal 

yang baik dalam lingkungan sosianya yang diluar Iingkungan rumah. 

2. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan atau menambah ilmu tentang pentingnya kompetensi 

interpersonal yang baik berdasarkan pola asuh pada remaja. Serta dapat 

menambah masukan yang bermanfaat bagi yang melakukan penelitian. 
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