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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Bukan saja 

kesukaran bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi orangtua, 

masyarakat, bahkan sering kali bagi polisi. Hal ini disebabkan masa remaja 

merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Salah satu 

pembagian tahapan perkembangan remaja disampaikan oleh “the American 

School Counselor (Association ASCA)” yaitu terdiri dari remaja awal yang berada 

pada usia 12-14 tahun, remaja pertengahan pada usia 15-16 tahun, serta remaja 

akhir pada usia 17-20an tahun. Masa transisi ini sering kali seringkali 

menghadapkan remaja pada situasi yang membingungkan; di satu pihak ia masih 

kanak-kanak, tetapi di lain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang 

dewasa (Sarwono, 2007 : 72). Situasi seperti ini terkadang membuat mereka 

sedikit kebingungan dalam menempatkan diri sehingga banyak orang tidak 

mengerti memberikan berbagai macam tanggapan mengenai keberadaan remaja. 

Sebagian orang mengatakan bahwa remaja merupakan kelompok yang 

biasa saja, tanpa adanya perbedaan dengan kelompok manusia yang lain, dan 

menganggap remaja adalah kelompok orang-orang yang sering menyusahkan 

orangtua, tapi ada pula yang memandang bahwa remaja sebagai potensi manusia 

yang perlu dimanfaatkan. Namun ketika remaja itu sendiri diminta memberi kesan 

terhadap dirinya, maka mereka akan memberikan pernyataan yang lain. Mungkin 

berbicara tentang ketidak perdulian orang-orang dewasa terhadap kelompok 

mereka, atau mungkin ada pula remaja yang mendapat kesan bahwa kelompoknya 

adalah kelompok minoritas yang memiliki warna tersendiri, dan mempunyai dunia 

tersendiri yang sukar dijamah oleh orang-orang dewasa (Mappiare, 1982 : 11). 

Diantara berbagai kesan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya 

remaja merupakan kelompok manusia yang penuh potensi bila dilihat 

perkembangan kelompok remaja di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 

sepertiga dari penduduk di Negara ini. Kelompok remaja juga dianggap sebagai 
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kelompok yang penuh vitalitas, semangat patriotis, serta harapan penerus 

generasi. Namun, dalam masa transisi semacam ini seringkali remaja merasa 

kebingungan untuk menempatkan diri di lingkungan sosialnya sehingga 

menimbulkan konflik dalam dirinya yang akhirnya memunculkan perilaku-

perilaku aneh, dan apabila tidak dikontrol bisa menjadi kenakalan (Sarwono, 2007 

: 72). Salah satu tugas perkembangan remaja adalah penyesuaian diri, sebab hal 

ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan diri remaja dan penerimaan dirinya 

di lingkungan sosial. Penyesuaian diri yang baik ditandai dengan tidak adanya 

konflik atau rasa tertekan pada remaja itu ketika harus berada disetiap situasi atau 

permasalahan yang membutuhkan sebuah penyelesaian (Susilowindradini, 1984 : 

36) Konflik-konflik yang terjadi pada remaja merupakan proses serta usaha 

mereka untuk mencari identitas dirinya sendiri, dan biasanya seorang remaja 

sering membantah orangtuanya karena ia memiliki pendapat sendiri, cita-cita serta 

nilai-nilai yang berbeda dengan orangtuanya. Biasanya, orangtua dianggap tidak 

dapat lagi dijadikan pegangan, namun sebenarnya mereka balum cukup kuat untuk 

berdiri sendiri, oleh karena itu banyak diantara mereka yang terjerumus ke dalam 

kelompok remaja dimana anggota-anggotanya adalah teman sebaya yang 

mempunyai persoalan yang sama. Kelompok teman sebaya yang baik, akan 

mampu mengarahkan remaja pada perilaku yang baik pula, namun terkadang ada 

pula kelompok teman sebaya yang kurang baik dan justru menimbulkan 

permasalahan dalam kehidupan remaja itu sendiri. 

Begitu banyak fenomena tentang remaja, baik mengenai dirinya sendiri 

maupun yang melibatkan dirinya dan orang-orang disekitarnya. Tika Bisono 

dalam bukunya yang berjudul We Have a Problem But I’m on Your Side, 

menjelaskan bahwa dalam masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa 

dewasa, akan banyak sekali persoalan yang harus dihadapi dan dilewati oleh 

remaja. Fenomena yang biasanya dihadapi remaja yaitu terkait dengan dirinya 

sendiri, keluarga, teman sebaya, sekolah, serta seksualitas. Salah satu kasus 

mengenai permasalah antara remaja dan keluarga adalah sikap membangkang 

yang dilakukan remaja berusia 13 tahun pada orangtuanya. Sang ibu merasa 

bahwa anaknya sering sekali membangkang ketika diberi nasehat, serta malas 
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belajar bahkan senang mengunci diri di kamar. Lain halnya dengan kasus 

seoarang ibu berada di daerah Banten yang mengeluh tentang sikap emosional 

anaknya remajanya, si anak terlihat mudah marah, gampang tersinggung, dan 

sering berbicara kasar bila kemauannya tidak dituruti. Seorang ibu berada di 

Jakarta juga menceritakan tentang kelakuan remajanya yang berani menggunakan 

narkoba, dalam hal ini sang ibu mengaku bahwa ternyata si anak sering 

berkumpul dengan teman-teman yang membawa pengaruh jelek baginya hingga 

akhirnya terjerumus menjadi pecandu narkoba. 

Persoalan lain yang mengganggu para remaja adalah perkembangan 

seksualnya. Hal ini dianggap wajar karena munculnya sekresi dari berbagai 

hormon. Dengan matangnya funsi-fungsi seksual, maka timbul pula dorongan-

dorongan dan keinginan untuk pemuasan seksual (libido seksualis). Meskipun 

norma yang ada di negara kita tidak membenarkan hubungan seksual di luar 

pernikahan, nyatanya masih banyak pula individu yang melanggar serta 

mengabaikan hal tersebut dan sebagian pelakunya adalah remaja. Sarwono 

(seperti yang disebut Turner dan Helms, 1995) menjelaskan bahwa dampak dari 

perilaku seksual pranikah di Indonesia, adalah menyebarnya penyakit kelamin 

(infeksi menular seksual) seperti gonorrhea, sifilis, bahkan HIV/AIDS. Hal 

lainnya yang juga terjadi adalah kehamilan yang tidak dikehendaki yang berbuntut 

dengan anak-anak yang lahir di luar pernikahan, abahkan aborsi liar yang sering 

menyebabkan sang ibu tewas, atau aborsi oleh diri sendiri dan bayinya dibuang 

begitu saja. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lukas Bujang ILP, anggota  Social 

Research Group Bandung pada 19 Maret 2009 juga membahas tentang fenomena 

yang terjadi di kalangan remaja terkait pergeseran budaya. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa seiring perubahan jaman penghayatan hidup 

dikalangan remaja semakin mendangkal. Hal ini terjadi karena berkurangnya 

makna hidup dan penghargaan yang didapat melalui proses penyesuaian diri 

mereka, sebab eksistensi kaum remaja semakin lama hanya ditempatkan pada 

pengakuan-pengakuan sementara. Seperti banyak kasus dan fenomena yang 

terjadi belakangan ini, dimana sebagian remaja memiliki pemikiran bahwa 



4 

eksistensinya akan diakui apabila masuk menjadi genk motor, menggunakan baju-

baju bermerk, dugem, clubbing, melakukan free sex, memakai narkoba, dan lain 

sebagainya. Eksistensi remaja hanya dihargai sebatas kepemilikan dan status 

semata. Jika pendangkalan ini terus dipelihara dan dibudidayakan di kalangan 

remaja, makna dan penghargaan terhadap insan manusia semakin jauh. Hasilnya 

adalah menghilangnya penghargaan terhadap manusia lainnya, sehingga 

kekerasan, pelecehan seksual, komersialisasi organ tubuh, trafficking, tawuran, 

dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini diharapkan  akan mampu 

memberikan gambaran terhadap masyarakat pada umumnya tentang salah satu 

penyebab kenakalan remaja yang sering terjadi belakangan ini, merupakan akibat 

dari penyesuaian diri yang kurang baik dari remaja itu sendiri. 

Meskipun permasalahan yang sering terjadi pada diri remaja merupakan 

akibat dari penyesuaian diri yang kurang baik, namun ada pula remaja yang 

mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik, sehingga terhindar dari 

permasalahan tersebut dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya. Oleh karena itu, penyesuain diri pada remaja harus dilakukan sebaik 

mungkin agar memperoleh makna hidup serta penghargaan yang tinggi dari 

lingkungan sosialnya, serta dapat diterima oleh kelompok sosial tertentu yang 

memiliki nilai, aturan maupun budaya. Lingkungan dan kelompok sosial yang 

dimaksud tidak hanya dalam lingkup pergaulan dengan teman sebayanya, namun 

meliputi pergaulan di sekolah, masyarakat, serta keluarga. Relasi yang terbentuk 

antara remaja dengan suatu kelompok atau individu yang lain merupakan sebuah 

tanda adanya penyesuaian diri yang dilakukan remaja tersebut. Penyesuaian diri 

juga merupakan suatu proses menuju kematangan pribadi dan sosial remaja 

(Mappiare, 1982 : 19). Meskipun tugas perkembangan antara remaja awal, tengah, 

dan akhir memiliki perbedaan, namun pada dasarnya seluruh tugas perkembangan 

yang harus dilalui oleh remaja tidak terlepas dari proses penyesuaian diri.  

Susilowindradini (1984) menjelaskan bahwa seseorang yang berada pada 

fase remaja awal memiliki kecenderungan emosional. Selain itu, para remaja juga 

sudah mulai memperhatiakan perubahan dan perkembangan jasmaninya, dan tak 

jarang ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain serta timbul 



5 

kekawatiran bahwa ia terlalu gemuk, terlalu kurus, dan lain sebagainya. Hal inilah 

yang mengharuskan remaja untuk dapat menyesuaikan diri terkait dengan 

penerimaan dirinya. Penyesuaian diri pada remaja pertengahan masih 

berhubungan dengan penguasaan emosi-emosi negatif yang akan lebih sering 

muncul dibandingkan pada fase remaja awal. Bentuk emosi yang sering muncul 

antara lain adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, 

kasih sayang dan rasa ingin tahu. Penguasaan emosi negatif dapat membuat 

mereka sanggup mengontrol emosi dalam banyak situasi ketika sedang menjalin 

relasi di lingkungan sosialnya (Mappiare, 1982 : 60). Sedangkan pada remaja 

remaja akhir, kestabilan emosi remaja sudah dapat terlihat. Perubahan ini nampak 

dalam sikap yang tidak lagi dapat dipengaruhi dengan mudah oleh pendirian oarng 

lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal, sehingga penyesuaian diri 

lebih ditekankan pada relasinya dengan orang lain. 

Relasi serta interaksi individu dengan orang lain di lingkungan sosialnya 

bersifat timbal balik. Selain mengadakan kontak sosial, remaja membutuhkan 

dukungan dari lingkungannya, baik berupa dorongan semangat, perhatian, 

penghargaan, bantuan dan kasih sayang, membuat remaja mempunyai pandangan 

positif terhadap diri dan lingkungan, sehingga menumbuhkan rasa aman dan 

bahagia yang penting dalam penyesuaian diri. Namun, apabila remaja tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan sosialnya maka mereka akan 

memiliki sikap negatif seperti ketidak patuhan terhadap norma dan aturan yang 

berlaku dalam kelompok tersebut, selain itu mereka juga merasa tidak bahagia 

berada di lingkungan pergaulannya (Bisono, 2009 : 156). 

Salah satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan kemampuan 

penyesuaian diri adalah relasi dengan orangtua, sebab relasi juga merupakan 

sebuah saluran yang pembentukannya didasari oleh derajat rasa aman dengan 

orang tertentu ke arah suatu rentang pengalaman yang makin lama makin luas. 

Relasi pada anak dan remaja, baik relasi dimana anak berpartisipasi secara 

langsung, maupun relasi yang diamati oleh anak, berperan sebagai model yang 

penting serta digunakan untuk mengkonstruksi relasi di masa yang akan datang. 

Begitu halnya ketika seorang anak maupun remaja menjadikan relasinya dengan 
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orangtua sebagai model pembelajaran yang akan mereka aplikasikan ketika 

menjalin relasi dengan lingkungan sosialnya sehingga melalui relasi dengan 

orangtualah remaja memperoleh ketrampilan untuk berelasi dengan orang lain 

selain orangtua. 

Wibowo (2004 : 20) mengemukakan bahwa melalui teori relasi milik 

Grotevant dan Cooper, dirinya mencoba menurunkan suatu model relasi remaja 

dan orangtua berdasarkan ekspresi individuality dan connectedness menjadi 4 tipe 

relasi, yaitu : 1) Kooperatif dapat dikatakan sebagai tipe relasi remaja dan 

orangtua yang menunjukkan kemampuan remaja untuk dapat menegaskan diri 

disertai kepekaan akan adanya sudut pandang orang lain. Penyesuaian diri remaja 

bila dikaitkan dengan tipe relasi orangtua yang kooperatif, diduga remaja remaja 

cenderung lebih mudah dalam penyesuaian diri 2) Sedangkan peduli diri 

gambaran dari tipe relasi remaja dan orangtua yang menunjukkan kecenderungan 

remaja hanya peduli pada dirinya sendiri, karena kepekaan akan sudut pandang, 

harapan, dan perasaan orang lain cenderung rendah. Dalam penyesuaian diri, 

remaja yang cenderung peduli pada diri sendiri diduga akan kurang mampu 

memahami orang lain serta kurang menghargai norma sosial, 3) Selain itu, ada 

pula komodatif yang menjelaskan tentang tipe relasi remaja dan orangtua yang 

menunjukkan bahwa remaja cenderung mengembangkan kepedulian pada orang 

lain namun kurang mampu menegaskan diri. Hal ini diduga akan menyebabkan 

konflik-konflik dalam penyesuaian diri, serta frustasi akan sering terjadi 4) 

Sedangkan tipe relasi yang tertutup menunjukkan bahwa remaja cenderung tidak 

mampu menegaskan diri juga tidak peka terhadap hadirnya sudut pandang orang 

lain. Diduga remaja kurang mampu dalam penyesuaian diri mencakup 

konformitas terhadap suatu norma dan tidak mampu mengkoordinasikan sudut 

pandang diri untuk menyelesaikan suatu konflik dalam penyesuaian diri. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2004) pada mahasiswa 

Universitas Padjajaran dengan sampel penelitian berjumlah 329 orang, 

menyatakan bahwa ketika relasi orangtua dengan remaja memberikan kesempatan 

untuk mengutarakan pendapat diri dan mendorong remaja untuk peka dalam 

menghargai sudut pandang orang lain serta memberikan kesempatan untuk 
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melakukan koordinasi sudut pandang diri dengan sudut pandang orang lain, maka 

pada saat berelasi dengan orang lain diluar keluarga, mereka akan menggunakan 

cara yang sama, sehingga pola pikir serta perilaku remaja tidak dapat dipisahkan 

dari pengaruh tipe relasinya dengan orang tua. Selain itu, Wibowo (2004) 

menjelaskan bahwa penelitian tentang penyesuaian diri pada remaja terkait 

dengan tipe relasi remaja dan orangtua sepertinya memang perlu dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana tipe relasi memang mempengaruhi penyesuaian diri 

remaja. Selain itu, fenomena dan permasalahan yang sering muncul dikalangan 

remaja memang memiliki hubungan dengan proses penyesuaian diri pada remaja, 

sehingga  meneliti perbedaan penyesuaian diri melalui tipe relasi dengan orangtua 

memang perlu untuk dilakukan agar masyarakat memahami bahwa timbulnya 

permasalahan pada remaja tidak terlepas dari bagaimana penyesuaian diri mereka 

dan seperti apa tipe relasi yang terbentuk dengan orangtua. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah bagaimana 

penyesuaian diri remaja bila ditinjau dari empat tipe relasi remaja dan orangtua? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui penyesuaian diri 

remaja bila ditinjau dari empat tipe relasi remaja dan orangtua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya pada psikologi sosial dan 

perkembangan terkait dengan masalah penyesuaian diri remaja bila 

ditinjau dari empat tipe relasi dengan orangtua. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi 

orangtua, remaja, pendidik, dosen, dan bagi para peneliti lebih lanjut 

khususnya dalam masalah penerapan tipe relasi pada remaja. 


