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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Pada masa peralihan tersebut, remaja akan 

mengalami perubahan fisik maupun psikologis yang akan menunjukan 

bahwa mereka sudah bukan lagi berada pada usia anak-anak. Masa 

remaja merupakan masa yang penting dalam hidup. Hal itu dikarenakan 

pada masanya, remaja diharapkan menjadi lebih matang secara 

psikologis dalam menjalani kehidupannya.  

Kematangan psikologis membuat remaja menganggap dirinya 

sejajar dengan orang dewasa. Hal itu ditunjukan dengan cara bersikap 

dan berperilaku layaknya orang dewasa. Remaja akan mulai berpikir 

bahwa dirinya sudah mampu mengendalikan hidupnya sendiri, sehingga 

perlu adanya kontrol yang baik bagi remaja dalam menjalankan masa 

remajanya. 

Santrock (2002) mengatakan bahwa masa remaja dimulai pada 

usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Menurut WHO 

(dalam Sarwono, 2013) masa remaja berkisar pada usia 10-20 tahun, 

sedangkan Monks menyatakan usia remaja berada pada batas 12-21 

tahun. Umumnya, perubahan pada remaja tersebut akan semakin matang 

menuju dewasa.  
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Remaja SMA merupakan individu yang sedang memasuki dunia 

baru dan berbeda dengan pengalaman di kehidupan sebelumnya.  

Remaja pada masa SMA akan mengalami banyak perubahan yaitu 

perubahan-perubahan sosial seperti perubahan kelompok teman sebaya 

yang homogen menjadi heterogen, meningkatnya fokus pada prestasi 

ataupun masa depannya dan mulai mencari identitas dirinya (Brooks, 

dalam Suprayogi dan Fauziah, 2011). Banyaknya perubahan yang 

terjadi akan menimbulkan masalah bagi remaja, sehingga kemampuan 

berperilaku asertif sangat penting dalam kehidupan mereka. Dengan 

demikian remaja mungkin akan mendapatkan kualitas yang lebih baik 

dalam menjalankan kehidupannya. 

Menurut Alberti dan Emmons (2002) asertivitas adalah perilaku 

seseorang yang dapat bertindak sesuai dengan keinginannya, 

mempertahankan diri tanpa ada perasaan cemas, dapat mengekspresikan 

perasaannya secara jujur, tenang dan nyaman, ataupun dapat 

menggunakan hak-hak pribadinya tanpa mengabaikan hak-hak orang 

lain. Perilaku asertif lebih adaptif dibanding perilaku pasif maupun 

agresif. Perilaku asertif akan memunculkan harga diri yang tinggi dan 

hubungan interpersonal yang baik dikarenakan kemampuan individu 

dalam mengungkapkan keinginan maupun perasaannya secara langsung 

dan wajar sehingga akan menimbulkan perasaan puas dalam dirinya 

maupun orang lain. Remaja yang tidak mampu berperilaku asertif akan 

menyebabkan masalah-masalah seperti kenakalan remaja ataupun 

kecenderungan depresi pada remaja.  
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Pada masa remaja, mereka diharapkan mampu untuk mandiri, 

tanggung jawab, percaya diri, berinteraksi baik dengan orang lain, 

memilih jalan kehidupannya sendiri dengan resiko-resiko yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan mampu memecahkan masalah-masalah 

yang dialaminya (Sarwono, 2013). Dengan adanya kemampuan tersebut 

menunjukan bahwa remaja  seharusnya sudah mampu berperilaku asertif  

dalam menjalani kehidupannya. Apabila remaja  belum dapat 

berperilaku asertif, maka mereka akan cenderung pasif ataupun agresif, 

tidak mampu mengungkapkan pendapat atau mengekspresikan 

perasaannya dengan tepat, tidak mampu mengambil keputusan sehingga 

membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya.  

Remaja yang dapat berperilaku asertif akan lebih berkompeten 

dalam menghadapi masalah-masalah yang umumnya dialami remaja 

pada masanya. Hal itu dapat ditunjukan dengan kemampuannya dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan kehidupannya, interaksi yang 

baik dengan lingkup sosialnya ataupun menentukan jenjang 

pendidikannya. Keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan 

perasaannya dengan wajar dan terbuka, juga menjadi salah satu tanda 

perilaku asertif. 

Manfaat berperilaku asertif bagi remaja sendiri adalah untuk 

membentengi diri dari hal-hal yang negatif. Asertivitas juga akan 

memudahkan remaja untuk bersosialisasi di lingkungannya, 

menyelesaikan konflik pribadi dengan bersikap jujur dan terus terang. 

Selaras dengan pernyataan Sikone (dalam Andriyani, Sutijono, Naqiyah 

dan Laksmiwati, 2013) dengan berperilaku asertif, remaja akan lebih 
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mudah membangun relasi dengan lingkungan sekitarnya secara efektif. 

Selain itu remaja dapat mengungkapkan apa yang dirasakan dan 

diinginkannya secara terbuka, sehingga terhindar dari perasaan tidak 

nyaman akibat memendam sesuatu yang tidak mampu diutarakan. 

Sikone juga mengungkapkan bahwa dengan berperilaku asertif, remaja 

akan lebih mudah mencari solusi untuk permasalahan yang sedang 

dialami, sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi beban yang 

berlarut-larut. 

Pentingnya asertivitas bagi remaja juga dapat dilihat dari hasil 

penelitian Horan dan Harrison (dalam Afiatin, 2004) yang mengatakan 

bahwa asertivitas menjadi peran penting untuk menolak penggunaan 

NAPZA. Remaja dengan asertivitas yang rendah akan lemah terhadap 

bujukan atau tekanan kelompok pengguna NAPZA, sehingga akan 

tinggi kemungkinan remaja tersebut ikut terjerumus dalam 

penyalahunaan NAPZA. Nunally dan Hawar (dalam Marini dan 

Andriani, 2005) juga mengatakan bahwa salah satu penyebab para 

remaja terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti narkoba, tawuran, 

dan seks bebas adalah lemahnya kepribadian seseorang dalam 

menghadapi hal-hal negatif yang erat kaitannya dengan asertivitas. 

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Family & Consumer di 

Ohio, AS (dalam Marini dan Andriani, 2005) yang menunjukan fakta 

bahwa kebiasaan merokok, penggunaan alkohol, napza serta 

berhubungan seksual berkaitan dengan ketidakmampuan remaja untuk 

bersikap asertif. 
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Berdasarkan survey pada remaja di Yogyakarta yang dilakukan 

Titanida  (2008), terungkap bahwa masih banyaknya mahasiswa yang 

tidak berani mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas atau sekedar 

bertanya sesuatu yang tidak dimengerti karena alasan malu atau takut 

salah, hal tersebut berlawanan dengan perilaku asertif yang diharapkan 

dari remaja. Hasil penelitian lainnya didapatkan dari Novalia dan 

Dayakisni (2013) yang dilakukan di salah satu pondok pesantren di 

Pasuruan bahwa masih terjadinya perilaku bullying di pondok pesantren 

tersebut, sebagian siswa yang menjadi korban bullying merupakan siswa 

yang tidak mampu melawan pelaku, cenderung pendiam dan pasif.  

Peneliti melakukan wawancara dengan guru Bimbingan Konseling 

di SMA Kristen Terang Bangsa Semarang, terungkap bahwa di SMA 

tersebut sedang dalam proses untuk menerapkan kurikulum 2013 

dimana semua siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat siswa-siswa 

yang pasif dalam berlangsungnya pembelajaran di kelas, seperti tidak 

banyak bertanya ataupun tidak ikut serta berdiskusi dalam kelompok. 

Kasus bullying pun juga masih terjadi, mereka biasanya akan 

berkelompok dan merendahkan beberapa siswa yang dianggap lebih 

rendah dari mereka, dan kebanyakan korban bullying masih belum dapat 

membela dirinya sendiri. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa siswa, 

mereka mengaku akan menjadi pasif bila sedang berlangsung diskusi di 

kelas. Mereka akan diam saja dan mengikuti pendapat orang lain. 

Mereka mengatakan bahwa tidak biasa berbicara di depan banyak orang 
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dan takut diremehkan. Ketika mereka merasa tersinggung dengan 

perkataan orang lain, mereka akan memilih diam saja tanpa 

mengungkapkan perasaan sakit hatinya. Ketika sedang memiliki 

masalah dengan orang lain, mereka juga tidak berusaha untuk 

menyelesaikannya dan membiarkan masalah itu berlarut dengan 

sendirinya. Salah satu dari mereka mengaku bahwa sering kesulitan bila 

harus mengambil keputusan sendiri. Ia mengatakan bahwa orangtuanya 

tidak terlalu mencampuri kehidupannya. Ia juga mengatakan bahwa 

orangtua nya cenderung tidak peduli ataupun tidak pernah bertindak 

tegas ketika ia melakukan kesalahan. Siswa lainnya juga mengaku 

bahwa orangtuanya sangat keras terhadapnya. Hukuman fisik dari 

orangtua juga kerap dirasakannya. Ia juga mengatakan bahwa 

orangtuanya kerap memaksakan kehendak, sehingga ia tidak memiliki 

kesempatan untuk memilih sesuai keinginannya sendiri.  

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa sebagian besar 

remaja masih belum dapat sepenuhnya berperilaku asertif dalam 

kehidupannya. Hal tersebut justru akan merugikan individu itu sendiri. 

Akibat dari tidak mampunya berperilaku asertif dapat berdampak pada 

emosi, seperti misalnya munculnya perasaan tidak nyaman karena tidak 

dapat mengungkapkan perasaan atau pendapatnya, sehingga harus 

mengikuti perkataan orang lain. Di samping itu akan berdampak pula 

terhadap prestasi remaja ketika ia tidak mampu untuk bertanya sesuatu 

yang tidak ia mengerti. Hubungan sosial terhadap siswa lainnya juga 

tidak akan berjalan harmonis ketika individu tersebut tidak berusaha 

menyelesaikan konflik yang dialaminya.  
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Setyawan (dalam Hasanah, Suharso dan Saraswati, 2014) 

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi 

asertivitas atau perilaku asertif seseorang, yaitu jenis kelamin, pola asuh, 

usia, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. Pola asuh orangtua sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian maupun karakteristik 

seseorang. Karena dari tindakan atau respon orangtua  terhadap anak, 

maka anak akan belajar bagaimana berinteraksi dalam kehidupan sosial 

dengan orang lain. Adapun tujuan orangtua mengasuh anaknya adalah 

untuk membentuk kepribadian yang matang. Dengan pengasuhan 

orangtua, maka remaja akan belajar tentang peran-peran yang ada di 

dalam masyarakat seperti nilai-nilai, sikap serta perilaku yang pantas 

dan tidak pantas ataupun yang baik dan buruk. Segala perlakuan 

orangtua kepada anak akan memberikan dampak dikemudian hari 

(Respati, Yulianto dan Widiana, 2006). 

Jenis kelamin juga memengaruhi perilaku asertif seseorang, 

dimana laki-laki diharapkan lebih mampu bersikap asertif daripada 

perempuan. Lioyd (dalam Novalia dan Dayakisni, 2013) mengatakan 

bahwa semenjak kanak-kanak, peran laki-laki dan perempuan telah 

dibedakan oleh masyarakat. Sejak kecil,anak laki-laki dibiasakan untuk 

tegas, mandiri dan kompetitif sedangkan anak perempuan lebih dituntut 

untuk pasif,penurut, dan bergantung dengan orang lain. Tuntutan 

masyarakat tersebut cenderung membuat laki-laki akan lebih mampu 

berperilaku asertif dibandingkan dengan perempuan. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Erbay dan Akcay (2013) bahwa laki-laki lebih 

asertif dibandingkan dengan perempuan. 
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Perilaku asertif bukanlah perilaku yang dibawa sejak lahir, 

melainkan perilaku yang dapat dipelajari. Proses belajar dari kanak- 

kanak dapat menentukan perilaku asertif seseorang. Orangtua yang 

demokratis akan memberikan anak kesempatan untuk berpendapat dan 

mengungkapkan apa yang diinginkannya tanpa melukai harga dirinya, 

memberikan hukuman-hukuman yang wajar dan disertai pengertian. 

Maka dari itu anak akan terlatih untuk mengungkapkan perasaanya 

secara jujur,  terbuka tanpa ada perasaan cemas dan juga anak akan 

belajar untuk menyelesaikan konflik dengan baik seperti ketika orangtua 

nya menyelesaikan konflik di dalam keluarga.  

Pola Asuh orangtua merupakan suatu metode disiplin yang 

diterapkan orangtua kepada anaknya dengan tujuan membentuk 

perilaku-perilaku yang sesuai standar dan diharapkan. Metode disiplin 

tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu peraturan, hukuman dan hadiah 

(Hurlock, 1980). Hal tersebut berfungsi sebagai pedoman anak untuk 

berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Pola asuh orangtua akan 

memengaruhi sikap dan perilaku anak, pola asuh yang baik akan 

menghasilkan anak dengan pribadi yang baik, anak akan merasa 

dihargai dan disayangi, sedangkan sebaliknya pola asuh yang kurang 

baik akan membuat anak merasa dirinya diabaikan ataupun dibenci 

orangtuanya.  

Berdasakan pernyataan di atas terdapat penelitian yang telah 

dilakukakan pada remaja di salah satu SMKN di Surabaya, didapati 

bahwa pola asuh orangtua sangat memengaruhi perilaku sosial anak 

(Novasari dan Suwanda, 2016). Selain itu penelitian lain juga 
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mengatakan bahwa pola asuh orangtua memberikan sumbangan besar 

terhadap pembentukan konsep diri pada remaja (Respati, dkk., 2006). 

Hal ini membuktikan bahwa pola asuh orangtua merupakan faktor 

penting yang dapat memengaruhi perkembangan anak sampai ia 

menjadi dewasa, termasuk dalam hal berperilaku asertif. 

Menurut Hurlock (1980) ada tiga macam tipe pola asuh orangtua, 

yaitu pola asuh demokratis yang lebih mengutamakan penjelasan kepada 

anak mengapa peraturan dibuat dan memberikan anak kesempatan untuk 

berpendapat. Orangtua memberikan kasih sayang dan kehangatannya 

untuk anak serta memberikan penghargaan atas segala usaha yang 

dilakukan anak untuk memenuhi harapan orangtua nya. Pola asuh 

otoriter dimana orangtua mengambil kendali penuh dalam kehidupan 

anak, cenderung memberikan hukuman dan peraturan secara tegas dan 

memaksakan kehendak anak tanpa memberikan penjelasan. Pola asuh 

permisif adalah pola asuh yang cenderung tidak mengontrol atau terlalu 

memberi kebebasan terhadap anak. Pada pola asuh permisif, anak 

dibiarkan mengambil keputusan atau tindakannya sendiri tanpa adanya 

kontrol dari orangtua. Pengabaian tersebut membuat anak mungkin akan 

kesulitan untuk mengendalikan diri sendiri dalam kehidupannya.  

Berk (dalam Marini dan Andriani, 2005) menegaskan bahwa dalam 

pembentukan asertivitas anak, orangtua juga harus bersikap asertif 

dalam mendidik anaknya, sehingga anak memiliki model yang 

mendukung terbentuknya perilaku asertif. Pola asuh demokratis 

merupakan pola asuh yang paling efektif dari pola asuh lainnya, dimana 

pola asuh tersebut mengutamakan komunikasi dua arah, melatih anak 
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untuk mandiri dan memberikan kasih sayang, sehingga dari pola asuh 

demokratis, anak akan belajar bagaimana untuk berperilaku asertif. 

Sesuai dengan penelitian dari Jenaabadi, Porghaz dan Efteghari (2014) 

yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh dengan 

asertivitas. Individu dalam naungan pola asuh yang demokratis 

seharusnya dapat lebih berperilaku asertif karena mereka akan lebih 

terlatih untuk mengembangkan perilaku asertifnya dari masa kanak-

kanak. Seperti penelitian yang dilakukan Titanida (2008) yang 

mengatakan bahwa orangtua yang demokratis akan menghasilkan anak 

yang lebih asertif. 

Dari latar belakang di atas, munculah pertanyaan dari peneliti, 

yaitu apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis orangtua 

terhadap asertivitas remaja. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang asertivitas remaja ditinjau dari pola asuh 

demokratis orangtua. 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empirik hubungan antara 

pola asuh demokratis orangtua dengan asertivitas remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

Psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat, khususnya para orangtua tentang asertivitas remaja dan 

pola asuh demokratis. 
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