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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa, dimana pada masa ini remaja ditandai oleh 

adanya perubahan seperti fisik, psikis, dan psikososial. Pada masa ini 

remaja mulai beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis, 

pencarian identitas dan membentuk hubungan baru termasuk 

mengekspresikan perasaan seksual (Santrock, 2003). Masa remaja 

juga sering disebut dengan masa pancaroba, dimana pada masa ini, 

remaja akan mengalami gejolak dan pemberontakan (Munandar 

dalam Tania, 2009). Hall (dalam Lestari, 2012) menambahkan bahwa 

masa remaja dipandang sebagai periode badai dan stres (storm and 

stress view).  

Latar belakang masa remaja dianggap sebagai periode badai 

dan stres karena adanya beberapa aspek yang menjelaskan bahwa 

masa remaja ini diwarnai oleh pergejolakan yang penuh dengan 

konflik dan perubahan suasana hati. Menurut Hall (dalam Lestari, 

2012) aspek petama adalah adanya konflik dengan orangtua, 

gangguan suasana hati, dan perilaku yang beresiko.  

Menurut Fatmawati dan Wahyuningsih (2008), konflik antara 

anak dengan orangtua seringkali meningkat selama masa remaja. 

Hubungan antara anak dan orangtua memburuk ketika masa remaja 

jika dibandingkan dengan hubungan antara anak dan orangtua 
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sebelum masa remaja (Ozmete & Bayoglu, dalam Ningsih, 2012). 

Pada masa remaja, anak menuntut kebebasan dan mencoba mencari 

jati diri mereka, serta lepas dari pengaruh orangtua, tetapi disisi lain 

remaja masih membutuhkan bantuan, dukungan, dan perlindungan 

dari orangtuanya. Orangtua sering tidak menyadari bahwa anak 

mereka telah tumbuh menjadi seorang remaja dan bukan lagi anak-

anak yang harus selalu dibantu, hal ini mengakibatkan orangtua 

merasa kesulitan untuk mengontrol dan menjadi bingung untuk 

menghadapi labilitas emosi dan perilaku remaja (Nasriati, 2011).  

Kebanyakan remaja melalui perjalanan yang panjang menuju 

ke kedewasaan yang sukses, akan tetapi banyak remaja yang tidak 

berhasil untuk menjadi remaja yang sukses (Santrock, 2003). 

Keberhasilan remaja ini dipengaruhi oleh dukungan dan kesempatan 

yang diterima oleh remaja itu sendiri. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Lerner, Entwisle, dan Mauser (dalam Santrock, 

2003) bahwa banyak remaja yang tidak memperoleh kesempatan dan 

dukungan untuk berkembang menjadi dewasa yang kompeten. Pada 

masanya, remaja dihadapkan pada lingkungan yang kurang stabil, 

dimana remaja harus melalui perjalanan panjang menuju kedewasaan 

yang sukses. 

Pada masa ini, remaja masuk dalam tahap pencarian identitas 

diri. Menurut Erikson (dalam Santrock, 2003) mengatakan bahwa 

masa remaja memasuki masa perkembangan identitas versus 

kekacauan identitas (identity versus identity confusion). Dimana pada 

masa ini, individu akan mencari tahu siapa diri mereka, apa peran 
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mereka, dan apa tujuan hidupnya. Dengan demikian remaja akan 

mencoba berbagai pilihan alternatif untuk mengembangkan 

identitasnya agar mencapai kedewasaan yang sukses. Erikson 

menambahkan bahwa masa remaja dianggap sebagai masa 

penangguhan. Dimana merupakan waktu dan perkembangan pikiran 

antara keamanan pada masa remaja-remaja dengan kemandirian pada 

masa dewasa (Erickson dalam King, 2010).  

Pada masa ini pula remaja sering mengalami konflik yang 

terjadi antara remaja dan orangtuannya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Gunarsa (2003) bahwa pada masa remaja, orangtua dianggap 

terlalu mengatur hidup remaja, sehingga remaja merasa terlalu 

dikekang dan akhirnya memberontak terhadap orangtua. Remaja 

merasa bahwa orangtua tidak dapat memahami remaja dengan baik 

dan merasa tidak memperoleh kasih sayang dari orangtua (Gunarsa, 

2003). Dua hal di atas dapat menimbulkan konflik yang terjadi di 

antara remaja dan orangtua. 

Erikson (Ningsih, 2012) menjelaskan bahwa salah satu tugas 

perkembangan remaja yang paling menonjol adalah membangun diri 

sendiri sebagai makhluk otonom. Seperti halnya remaja merasa ingin 

bebas dalam memutuskan atau menentukan pilihan hidupnya secara 

mandiri. Sedangkan orangtua masih beranggapan bahwa remaja 

masih membutuhkan pendampingan dan belum tentu dapat 

memutuskan dan menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. 

Orangtua yang memberikan kesempatan remaja untuk 

mengeksplorasi peran yang berbeda-beda dan jalan yang berbeda 
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dalam peran tertentu akan membantu remaja lebih mudah untuk 

menemukan identitas dirinya (Santrock, 2003). Namun, orangtua 

yang membimbing remaja untuk dapat menemukan cara dan jalan 

yang positif untuk diikuti dalam hidupnya, juga mempermudah remaja 

untuk membentuk identitas yang positif. Meskipun peran orangtua 

dalam membimbing sangat diperlukan, tetapi orangtua bukan sebagai 

penuntut remaja dengan memaksakan suatu identitas kepada remaja. 

Remaja yang kurang mengeksplorasi peran yang berbeda-beda dan 

jalan yang berbeda menuju masa depan yang positif, kemungkinan 

akan mengalami kekacauan identitas (Santrock, 2003).  

Keluarga seharusnya adalah tempat yang indah bagi setiap 

anggota keluarga. Namun, dengan sikap remaja dan orangtua yang 

berlawanan membuat remaja merasa kurang nyaman di dalam 

keluarga. Pada masa remaja, individu lebih memilih menghabiskan 

waktunya bersama dengan teman-temannya dibandingkan dengan 

orangtuanya. Remaja jauh merasa nyaman dengan temannya. 

Perasaan nyaman ini salah satunya diungkapkan melalui sikap remaja 

yang lebih memilih bercerita dengan temannya dibandingkan dengan 

orangtuannya. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Gunarsa 

(2003) bahwa remaja merasa tidak tahan berada di dalam rumah dan 

memiliki keinginan untuk berkumpul dengan teman-temannya, 

sehingga membuat remaja pergi dari rumah dan melalaikan tugas-

tugas rumah maupun tugas-tugas sekolah. 

Rasa nyaman remaja terhadap teman sebayanya dibandingkan 

dengan orangtuanya karena perbedaan hubungan yang terjalin antara 



5 
 

 
 

orangtua dan remaja berbeda dengan hubungan yang terjalin antara 

remaja dengan teman sebayanya (Piaget dalam Santrock, 2003). 

Dalam hubungan yang terjalin antara orangtua dan remaja, orangtua 

cenderung yang memiliki kewenangan terhadap anak mereka, dimana 

orangtua memiliki pengetahuan dan kewenangan yang lebih besar, 

sehingga remaja harus belajar untuk mematuhi perintah dan peraturan 

yang diterapkan (Santrock, 2003). Sedangkan, hubungan remaja 

dengan teman sebaya cenderung setara karena sama-sama memiliki 

pengetahuan dan kewenangan yang sejajar (Santrock, 2003). 

Hubungan yang dialami antara remaja dan orangtua pada masa 

ini lebih buruk dibandingankan dengan masa perkembangan 

sebelumnya (Ozmete dan Bayoglu dalam Ningsih, 2012). Buruknya 

hubungan yang dialami oleh remaja dan orangtua ini dapat 

menimbulkan stres pada remaja. Walker (dalam Kamumu, 2013) 

melakukan penelitian terhadap 60 remaja, dan menyatakan bahwa 

penyebab utama stres dan masalah yang dialami remaja berasal dari 

hubungan dengan teman dan keluarga. Arnett (Lestari, 2012) 

menegaskan  bahwa konflik dengan orangtua merupakan kontributor 

utama terjadinya stres pada masa remaja.  

Stres adalah suatu kondisi atau perasaan yang dialami ketika 

seseorang menganggap bahwa tuntutan-tuntutan melebihi sumber 

daya sosial dan personal yang mampu dikerahkan seseorang (Richard  

dalam Manktelow, 2009). Stres dipicu oleh stressor atau stimulus 

pemicu stres pada seseorang. Semakin tinggi stressor yang diterima 

oleh seseorang, maka semakin meningkat pula stres yang dialami. 
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Stres yang bersifat individual dan merusak jika tidak ada 

keseimbangan antara daya tahan mental individu dengan beban yang 

dirasakan (Suryaningsih, Kartini & Karyanta, 2016).  

Remaja yang mengalami stres akan beranggapan bahwa 

tekanan-tekanan yang dialami tidak dapat dikontrol oleh diri. Stres 

yang dialami dapat menimbulkan tekanan yang membutuhkan 

penyaluran agar tidak terjadi kegagalan dalam proses perkembangan 

pada remaja. Remaja akan mengalami kekecewaan ketidak puasan, 

bahkan frustasi, dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan 

remaja tidak terpenuhi (Ali dalam Suryaningsih, dkk., 2016). 

Meskipun demikian dalam menerima stres, respon yang diberikan 

remaja akan berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh Quick dan 

Quick (dalam Wisantyo, 2010) yang membedakan dua jenis stres 

yaitu eustress dan distress. Eustress adalah respon positif yang 

ditunjukan individu pada saat mengalami stres, respon ini bersifat 

konstruktif. Distress merupakan respon negatif yang ditunjukan 

individu yang sedang mengalami stres, respon ini bersifat destruktif. 

Distress lebih dikenal dengan stres. 

Kebanyakan stres yang dialami remaja berkaitan dengan masa 

pertumbuhan remaja. Stres ini dapat dipicu oleh kekhawatiran remaja 

dalam perubahaan tubuh dan pencarian jati diri, selain itu juga karena 

tuntutan dari orangtua maupun masyarakat (Nasution, 2007).  

Berdasarkan hasil pengisian angket survey tentang 

permasalahan remaja dengan orangtua yang dilakukan pada tanggal 9 

Mei 2017 kepada 55 siswa kelas XII SMK Negeri 11 Semarang, 



7 
 

 
 

diketahui bahwa 74% siswa pernah mengalami komunikasi yang 

buruk dengan orangtua sehingga mengakibatkan stres.  

Selama mengalami stres, remaja dituntut untuk kreatif dalam 

menyalurkan respon stres. Hal ini dilakukan agar respon stres remaja 

menjadi positif atau eustress. Respon positif ini misalnya adalah 

motivasi remaja dalam peningkatan prestasi akademik atau membuat 

remaja lebih aktif dalam kegiatan kerohanian. Salah satu penyaluran 

stres yang sering digunakan adalah dengan mengungkapkan diri dan 

perasaanya kepada orang terdekatnya atau disebut dengan self-

discosure (Suryaningsih, dkk., 2016). Self-discosure adalah kegiatan 

membagi perasaan yang akrab dengan orang lain (Taylor dalam 

Suryaningsih, dkk., 2016). 

Survey dilanjutkan dengan melihat respon remaja dalam 

menerima stres. Berdasarkan hasil yang diperoleh siswa 

mengekspresikan responnya dengan cara pergi main bersama teman-

teman, menyendiri dengan mengunci kamar, tidak makan seharian 

atau ngemil, mendengarkan musik dengan volume keras, tidur atau 

tidak tidur seharian, malas belajar, main game, bermain alat musik, 

berolahraga, curhat kepada teman, berdoa kepada Tuhan, membaca 

kitab suci/alquran, belajar dance, bernyanyi, melamun, menonton 

film, main HP, berdiam diri/tidak melakukan apa-apa, mudah marah, 

menangis, pergi keluar rumah, berkumpul dengan komunitas, 

menggambar, dan naik gunung. 

Pada masa remaja, individu memiliki keinginan untuk bebas 

dan mandiri. Namun, remaja tetap membutuhkan orang lain untuk 
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hidup. Dimana diketahui bahwa remaja adalah makhluk sosial dan 

membutuhkan orang lain untuk menjalani hidup. Selama menjalani 

hidup ini manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Dasar dari 

interaksi manusia adalah komunikasi. Manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari jalinan relasi sosial, sehingga manusia akan 

mengadakan kontak sosial dengan selalu berhubungan dengan orang 

lain bahkan menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi (Widawati 

& Budiani, 2012).  

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh 

remaja. Melalui keluarga ini manusia untuk pertama kalinya belajar 

dan melakukan komunikasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara 

verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang dilakukan di dalam 

keluraga ini dapat disebut dengan komunikasi interpersonal. Menurut 

Hardjana (dalam Aw, 2011) mengatakan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa 

orang, dimana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan secara 

langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung pula.  

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling 

baik. Dimana dengan menjalin komunikasi interpersonal manusia 

berupaya untuk menjaga hubungan dengan melakukan perbaikan-

perbaikan yaitu dengan mencegah adanya permasalahan dan 

memperbaiki permasalahan yang terjadi (Wijayanti, 2013). Widawati 

& Budiani (2012) menambahkan, bahwa komunikasi interpersonal 
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merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan keharmonisan 

yang terjalin antar manusia. 

Komunikasi interpersonal dapat menjadi komunikasi yang 

efektif apabila terdapat sikap keterbukaan, empati, sikap positif, dan 

kesetaraan menciptakan interaksi yang bermakna, jujur dan 

memuaskan yang terjalin antara remaja dan orangtua (DeVito, 2011). 

Konflik yang terjadi antara remaja dan orangtua juga dapat memutus 

hubungan komunikasi interpersonal karena terjadinya hubungan yang 

tidak sehat yang diakibatkan oleh konflik (Rakhmat, 2003). Sehingga, 

komunikasi interpersonal yang terjalin menjadi kurang efektif bahkan 

terputus. Komunikasi yang kurang baik antara remaja dan orangtua 

dapat memicu stres yang dialami seorang remaja. Hal ini dikuatkan 

dengan catatatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) 

bahwa 82.9% remaja mengalami stres karena minimnya komunikasi 

orangtua. 

Stres yang dialami remaja yang disebabkan oleh permasalahan 

komunikasi interpersonal yang terjadi di rumah, dan dapat 

menimbulkan dampak yang buruk bagi remaja. Remaja merasa 

mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam menjalani aktivitas 

sehari-hari. Dalam kondisi yang demikian, konsentrasi remaja akan 

terpecah dengan permasalahan komunikasi interpersonal yang kurang 

baik dengan orangtuanya.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti ingin mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal 

remaja dengan orangtua dengan stres remaja dalam keluarga.  
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B. Tujuan Penelitan 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui 

hubungan antara komunikasi interpersonal remaja dan orangtua 

dengan stres yang dialami remaja dalam keluarga. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

psikologi serta dapat menyumbang pelengkapan kajian ilmu 

pengetahuan dalam bidang psikologi keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 

remaja dan orangtua tentang pentingnya menjalin komunikasi 

interpersonal yang efektif dan hubungannya dengan tingkat stres 

yang dialami remaja dalam keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 


