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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup pesat. Jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 233 juta jiwa dan 26,8% atau 63 juta jiwa adalah remaja 

menurut Dinkes Kota Semarang (dalam Safitri, 2013).  Masa remaja 

merupakan salah satu dari beberapa fase perkembangan manusia. Banyak 

perhatian yang dicurahkan pada masa ini, karena masa remaja merupakan 

masa yang sangat sulit yaitu kepribadian remaja yang belum sepenuhnya 

terbentuk dan mudah terombang ambing antara idealisme yang kuat dengan 

kenyataan yang dihadapi. Secara psikologis, masa remaja merupakan masa 

yang begitu unik, penuh teka-teki, dilematis dan sangat rentan. Unik karena 

pertumbuhan remaja banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga 

karakter mereka berbeda-beda. Penuh teka-teki karena kepribadian remaja 

susah ditebak. Dilematis karena masa remaja merupakan peralihan dari masa 

anak-anak menuju usia dewasa sehingga cenderung coba-coba dan sangat 

rentan karena masa remaja selalu berorientasi pada popularitas secara 

menggila dan instan (Mighwar, 2006).  

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan 

periode sebelum dan sesudahnya, yaitu sebagai periode perubahan yang 

berakibat pada perkembangan sikap, perilaku dan fisiknya. Perkembangan 
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pada remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku, selain 

itu mereka diharapkan dapat menguasai tugas-tugas tersebut selama awal masa 

remaja, terutama bagi mereka yang kematangannya terlambat dan waktunya 

relatif singkat. Beberapa tugas perkembangan remaja yang harus dilalui 

meliputi: perubahan fisik selama masa remaja (Perubahan eksternal seperti: 

tinggi, berat, proporsi tubuh, organ seks primer dan sekunder, perubahan emosi 

(meliputi: pola emosi, kematangan emosi dll), perubahan dalam perilaku 

sosial, perubahan minat (meliputi: minat sosial, minat pada penampilan diri, 

minat terhadap pendidikan minat pada pekerjaan dll), perubahan konsep moral, 

perubahan peran seks yang diakui selama masa remaja, dan perubahan 

kepribadian (Hurlock, 2006). 

Remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase 

“topan dan badai”. Namun keinginan remaja untuk menemukan jati dirinya 

seringkali terhalang oleh tuntutan orang tua yang terlalu dominan mengatur 

kehidupan anaknya, hal ini menyebabkan remaja tumbuh menjadi orang yang 

kurang percaya diri dan merasa kurang berharga untuk orang lain, karena pada 

umumnya remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara 

maksimal fungsi fisik maupun psikisnya (Monks dkk dalam Ali & Asrori, 

2004). Perubahan pada perkembangan remaja tersebut dapat mempengaruhi 

hubungan orangtua-remaja , penalaran logis yang berkembang, pemikiran 

idealis yang meningkat, harapan yang tidak tercapai, perubahan di sekolah, 

teman sebaya, pacaran dan pergerakan menuju kebebasan (Santrock, 2003). 
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Secara umum, konflik biasanya melibatkan aspek umum dari kehidupan 

sehari-hari secara tidak disadari melalui pola asuh keluarga. misalkan harapan 

anak yang telah remaja kepada orang tua bisa dijadikan teman untuk tempat 

mencari pendapat dan bimbingan. Namun yang terjadi muncul pendapat atau 

aturan yang harus di patuhi tanpa agrumen selanjutnya (Mussen, 1992). Orang 

tua secara sadar wajib membimbing anak hingga mencapai arah kedewasaan, 

baik kedewasaan fisik maupun kedewasaan pemikiran, dengan harapan agar 

di masa mendatang anak mampu mandiri dan tanpa tergantung kepada orang 

lain, termasuk kepada orang tua. Pola asuh orangtua diidentifikasi melalui 

adanya perhatian dan kehanggatan, yaitu orangtua dalam mengasuh dan 

menjalin hubungan interpersonal dengan anak disadari adanya perhatian, 

penghargaan dan kasih sayang, kebebasan berinisiatif, yaitu kesediaan 

orangtua untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan 

dan mengembangkan pendapat ide, pemikiran dengan tetap 

mempertimbangkan hak-hak orang lain, nilai dan norma yang berlaku. 

Pola asuh itu sendiri diartikan sebagai sikap orang tua dalam 

hubungannya dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari beberapa segi 

antara lain dengan cara orang tua memberikan peraturan dan disiplin, hadiah 

dan hukuman, juga cara orangtua menunjukkan kekuasaannya dan cara orang 

tua memberikan perhatian kepada anak (Kohn dalam Astuti, 2005). Biasanya 

keluarga yang memiliki pola pengasuhan otoriter, remajanya cenderung 

memiliki banyak masalah emosional,  moral, medis dan sosial. Misalnya, 
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remaja yang sering mendapatkan perilaku terlalu keras oleh orangtuanya, 

umumnya suka murung, mudah marah dan tersinggung, kurang peka pada 

tuntutan sosial dan kurang mampu mengontrol dirinya (Mighwar, 2006). 

Pada dasarnya setiap individu sebagai manusia selalu menerima 

berbagai macam stimulus dari lingkungan sekitarnya melalui alat indera yang 

dimilikinya, diyakini pula bahwa setiap orang memiliki ambang batas tertentu 

untuk menerima stimulus tersebut. Apabila stimulus yang masuk dalam diri 

seseorang terlampau besar dan melebihi ambang batasnya maka terjadilah 

ketidakseimbangan dan berakhir dengan stres. Reaksi seseorang terhadap stres 

ini biasanya berisikan keluhan baik aspek fisik maupun emosional. Keluhan 

tersebut biasanya menimbulkan upaya untuk mengatasinya. Seorang akan 

berusaha dengan berbagai cara mengelola stres, karena perkembangan pada 

hakekatnya adalah usaha penyesuaian diri yaitu untuk secara aktif mengatasi 

stres dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah (Sarwono, 2011). 

Usaha remaja untuk mangatasi atau menggelola stres tersebut tidak semua 

remaja bisa melakukannya dan tergantung pada koping stres remaja tersebut. 

Koping adalah suatu cara yang dilakukan individu untuk mengatasi 

situasi atau masalah yang dianggap sebagai tantangan ketidakadilan ataupun 

merugikan sebagai ancaman. Sewaktu mengalami koping dan mencari 

pelampiasan atau hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan stres 

para remaja, seperti mendengarkan musik, makan makanan kesukaanya, 

nonton acara TV kesukaanya atau bioskop, bermain musik, tidur, dan 
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berekreasi ketempat kesukaanya, meredakan ketegangan dengan 

mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, obat-obatan terlarang atau drugs 

melampiaskan kemarahan kepada orang lain, pasif atau acuh tak acuh terhadap 

segala hal dan menyalahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Contoh  dari 

dampak tersebut  menjadi fenomena perilaku remaja saat ini perilaku yang 

beresiko tinggi dalam kategori kenakalan remaja. Adapun motif yang 

mendorong mereka melakukan tindakan tersebut, antara lain karena adanya 

konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri 

serta pembelaan diri  yang  irrasional (Kartono, 2003). 

Pada studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Sokaraja 

Kabupaten Banyumas terhadap 30 orang remaja (7,01%) dari keseluruhan 

remajanya yang berjumlah 428 jiwa dari yang berumur 17 - 20 tahun, dan 

jumlah keseluruhan warganya yang tercatat pada tahun 2014 ada 8528 jiwa. 

Pada observasi yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa sebanyak  15 

orang remaja (3,50%) mengatakan mudah marah-marah tidak jelas apabila 

sedang banyak  pikiran ataupun ketika sedang stres, penyebab stres dari para 

remaja tersebut bervariasi masing-masing individu, namun berdasarkan 

observasi yang dilakukan  oleh peneliti penyebab stres tersebut umumnya di 

karenakan mereka bingung harus bagaimana dan kepada siapa mereka 

melampiaskannya. Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian remaja di Desa 

Sokaraja kulon, Kabupaten Banyumas belum mengetahui bagaimana cara 

mengatasi stres dengan koping stres. Hal ini mungkin dikarenakan dari pola 
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asuh orang tua para remaja tersebut ataupun faktor dari lingkungan sosial 

yang kurang mendukung remaja-remaja tersebut.  

Berdasarkan survei diatas maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “persepsi pola asuh orang tua dan dukungan sosial dengan 

koping stres pada remaja di Desa Sokaraja kulon, Kabupaten Banyumas”. 

B. Rumusan Masalah  

Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju usia 

dewasa sehingga cenderung coba-coba dan sangat rentan karena masa remaja 

selalu berorientasi pada popularitas secara menggila dan instan (Mighwar, 

2006). Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan 

periode sebelum dan sesudahnya, yaitu sebagai periode perubahan yang 

berakibat pada perkembangan sikap, perilaku dan fisiknya. Perubahan pada 

perkembangan remaja tersebut dapat mempengaruhi hubungan orangtua-

remaja , penalaran logis yang berkembang, pemikiran idealis yang meningkat, 

harapan yang tidak tercapai, perubahan di sekolah, teman sebaya, pacaran dan 

pergerakan menuju kebebasan (Santrock, 2003). Secara umum, konflik 

biasanya melibatkan aspek umum dari kehidupan sehari-hari secara tidak 

disadari melalui pola asuh keluarga, dan  pada dasarnya setiap individu sebagai 

manusia selalu menerima berbagai macam stimulus dari lingkungan sekitarnya 

melalui alat indera yang dimilikinya, dan setiap orang memiliki memiliki 

ambang batas tertemtu untuk  menerima stimulus tersebut. Apabila melebihi 

ambang batasnya maka terjadilah ketidak seimbangan dan berakhir dengan 
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stres dan biasanya berisikan keluhan baik aspek fisik maupun emosional. 

Keluhan tersebut biasanya menimbulkan upaya untuk mengatasinya yang 

disebut koping. Sewaktu mengalami koping dan mencari pelampiasan atau hal-

hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan stres para remaja 

melakukakan hal-hal, seperti mendengarkan musik, makan makanan 

kesukaanya, nonton acara TV kesukaanya atau bioskop, bermain musik, tidur, 

dan berekreasi ketempat kesukaanya, meredakan ketegangan dengan 

mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, obat-obatan terlarang atau drugs 

melampiaskan kemarahan kepada orang lain, pasif atau acuh tak acuh terhadap 

segala hal dan menyalahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. 

Berdasarkan fenomena remaja yang terkait dengan koping dan pola 

asuh orangtua, maka penulis ingin menggali lebih dalam lagi tentang 

“hubungan antara persepsi pola asuh orang tua dan dukungan sosial dengan 

koping stres pada remaja di Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“hubungan antara persepsi pola asuh orang tua dan dukungan sosial dengan 

koping stres pada remaja di Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Penelitian ini untuk mengetahui tentang koping stres pada remaja di 

Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. 

b. Penelitian ini untuk mengetahui pola asuh orang tua pada remja di 

Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. 

c. Penelitian ini untuk mengetahui dukungan sosial pada remaja di Desa 

Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. 

d. Mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan dukungan sosial dengan  

koping stres pada remaja Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah 

pengalaman bagi penulis di dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang  

pernah didapat di bangku kuliah. 

2. Bagi Remaja dan Orang tua 

Manfaat dari penelitian ini bagi remaja dan orangtua yaitu untuk 

menambah pengetahuan dalam mengatasi koping stres dan dapat diterapkan  

pada kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Institusi pendidikan  

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan yaitu untuk menambah 

kepustakaan juga sebagai masukan ilmu mengenai persepsi pola asuh orang 

tua dan dukungan sosial dengan koping sres pada remaja. 
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E. Penelitan Terkait 

1. Menurut hasil penelitian Mirdasari Maulida (2008), berjudul “Hubungan 

antara  pola asuh orangtua otoriter dengan perilaku coping pada remaja”. 

metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

tekhnik spearmen’s rho dan  dibantu dengan fasilitas program SPSS 12.0 for 

Windows untuk menguji apakah terdapat hubungan antara pola asuh 

orangtua  otoriter dengan perilaku coping pada remaja. Korelasi Spearmen 

Rho menunjukkan sebesar r = -0.065 dengan taraf signifikansi sebesar p = 

0.210. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perilaku coping pada 

remaja.  

2. Menurut hasil penelitian Putri Prayascita (2010), berjudul “hubungan antara 

coping stress dan dukungan sosial dengan motivasi belajar remaja yang 

orang tuanya bercerai”.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara coping stress dan dukungan sosial dengan motivasi belajar remaja 

yang orangtuanya bercerai. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 

Negeri se-Surakarta. Teknik pengambilan sampel dengan purposive non-

random sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala 

coping stress, skala dukungan sosial dan skala motivasi belajar. Analisis data 

menggunakan teknik analisis regresi berganda variabel dummy. Hasil 

perhitungan menggunakan teknik analisis regresi berganda variabel dummy, 

diperoleh p-value 0,001 < 0,05 dan F hitung = 8,979 > dari F tabel = 
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3,251924 serta R sebesar 0,572. Hal ini berarti coping stres dan dukungan 

sosial dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi motivasi belajar 

remaja yang orangtuanya bercerai. Tingkat signifikansi p-value 0,001 

(p<0,005) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara coping 

stress dan dukungan sosial dengan motivasi belajar remaja yang orangtuanya 

bercerai. Analisis data menunjukkan nilai R Square sebesar 0,327. Angka 

tersebut mengandung pengertian bahwa dalam penelitian ini, coping stres 

dan dukungan sosial memberikan sumbangan efektif sebesar 32,7% terhadap 

motivasi belajar pada remaja yang orangtuanya bercerai. Hal ini berarti 

masih terdapat 67,3% faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar pada 

remaja. 

3. Menurut hasil penelitian Yuhanda Safitri dan Eny Hidayati (2013), berjudul 

“Hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat depresi remaja di SMK 

10 november semarang”. Remaja perlu dipersiapkan sejak dini baik secara 

mental maupun secara spiritual. Secara mental remaja diharapkan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi. Remaja yang tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan peran barunya tersebut dapat membuat dirinya 

labil dan emosional bahkan dapat membuat frustasi dan depresi. Remaja agar 

tidak mengalami frustasi dan depresi dalam memikul tugas 

perkembangannya maka sangat diperlukan peran dan bantuan dari orang tua 

yang berupa pola pengasuhan. Tujuan penelitian adalah mengetahui 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat depresi pada remaja di 
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SMK 10 Nopember Semarang. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif 

korelasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa SMK 10 Nopember Semarang kelas X yang berjumlah 130 

anak dengan total populasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa pola asuh 

orang tua sebagian besar demokratis (63,8%), yang otoriter sebanyak 6,9% 

dan yang permisif sebanyak 0,8%, depresi yang dialami responden sebagian 

besar kategori ringan (80,0%). Terdapat hubungan yang bermakna antara 

pola asuh orang tua dengan tingkat depresi siswa (p=0,000). Berdasarkan 

hasil tersebut orang tua diharapkan dapat menerapkan bentuk pola asuh yang 

tepat sehingga anak tidak mengalami depresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Hubungan Persepsi Pola..., Fajar Septiaji, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014




