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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komisi Nasional (KomNas) Indonesia pada tahun 2011 

merilis data mengenai fenomena kenakalan remaja. Kenakalan remaja 

dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran indeks dan pelanggaran status 

(Santrock, 2003). Pelanggaran indeks adalah kenakalan berat seperti 

tindakan kriminal, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan. 

Pelanggaran status adalah kenakalan ringan, seperti melarikan diri, 

membolos, hubungan seks bebas, dan merokok.  

KomNas mencatat adanya peningkatan remaja yang terjerat 

hukum karena terlibat kasus dari 730 menjadi 1.851 kasus di tahun 

2010 ke tahun 2011 (KOMNAS, 2011). 89,8 persen kasus tersebut di 

pidanakan dan 10 persen dikembalikan ke orangtua (KOMNAS, 

2011). Kasus yang dicatat oleh Komnas (2011) yaitu peningkatan dari 

110.870 menjadi 12.848 pelajar mengkonsumsi narkoba, tahun 2008 

sampai 2010  sejumlah 62,6 % pelaku aborsi dibawah usia 18 tahun 

meningkat dari 2,3 juta menjadi 2,5 juta janin. Kasus terbaru di tahun 

2017 yaitu  dan dua remaja ditangkap akibat membawa pil koplo 

(Tanpa nama, 2017) dan sejumlah pelajar Sekolah Menengah 

Kejuruan di Kabupaten Pati Jateng nyaris terlibat perkelahian di Jl. 

Pati-Payu Km 4, Jumat. (18/8/2017) dipicu masalah berebut cewek 

(Saputra, 2017).  

Data berikutnya berkaitan dengan remaja yaitu para pemain 

sepakbola SMPN 2 Pabelan menangis saat pertandingan bola 
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berlangsung akibat diberhentikan oleh panitia di duga karena salah 

satu pemain belum menyelesaikan syarat administrasi (Tanpa nama, 

2018), seorang pelajar di kota Blitar menjadi korban aniaya dan caci 

maki oleh sesama pelajar karena emosi  akibat masalah asmara (Hadi, 

2018). Selanjutnya dari pengalaman peneliti yaitu beberapa teman 

terdekat peneliti mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan 

baru. 

Problem perilaku remaja dari data yang ada menimbulkan 

pertanyaan “faktor apakah yang memengaruhi perilaku remaja 

tersebut?”. Santrock (2003) menjelaskan salah satu faktor penyebab 

problem perilaku remaja adalah kontrol diri (Santrock, 2003). 

Kenyataan perilaku remaja yang bermasalah merupakan bukti dari 

kegagalan remaja untuk mengembangkan kontrol diri untuk 

memahami perilaku yang diterima dalam hal kognisi, afeksi dan 

konasi (Santrock, 2003).  Seharusnya di usia remaja harapannya 

adalah perkembangan kontrol diri mampu membedakan perilaku yang 

dapat diterima dan tidak dapat diterima (Santrock, 2003). Kontrol diri 

merupakan karakter disiplin dan moral perilaku individu dilakukan 

secara sadar untuk mengatur perilaku, pikiran dan emosi (Finkenauer, 

Engels & Baumeister, 2005). 

Remaja yang memiliki kontrol diri tinggi terbukti 

berhubungan dengan nilai akademik dan keseimbangan hidup 

(Kuhnle, Hofer, & Kilian, 2012), keterampilan menghadapi masalah 

(Kim-Spoon, Farley, Holmes, Longo, & Mc.Cullough, 2014), prestasi 

dan kinerja, kontrol impuls, penyesuaian psikologis, hubungan 
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interpersonal, moral emosi dan kepribadian (Tangney, Baumesiter & 

Boone, 2004). Begitu juga remaja yang memiliki kontrol diri rendah 

terbukti berhubungan dengan kenakalan remaja (Aroma & Suminar, 

2012),  penggunaan zat bahaya dan perilaku merokok (Runtukahu, 

Sinolungan, & Opod, 2015), perilaku antisosial (Kim-Spoon, dkk, 

2014), dan terlibat tindakan kejahatan (Phythian, dkk, 2008). 

Demikian kontrol diri perlu dikembangkan pada remaja karena 

berhubungan dengan pemenuhan tugas perkembangan, kesuksesan 

dirumah, disekolah dan relasi berkelompok dengan teman (Aroma & 

Suminar, 2012; Runtukahu, dkk, 2015; Santrock, 2003; Tarullo, dkk, 

2009) 

Faktor yang memengaruhi tinggi maupun rendahnya 

kontrol diri yaitu, genetik dan lingkungan sosial (Santrock, 2003), 

religiusitas (Kim-Spoon, dkk, 2014),  dan  keluarga (Phythian, dkk, 

2008) yang dibuktikan dari penelitian Ghufron dan Risnawita (dalam 

Tarigan & Asyanti, 2016).  Penelitian Griffin, dkk (dalam Phythian, 

dk, 2008) menunjukkan bahwa dukungan orangtua di dalam keluarga 

dapat membantu mengurangi masalah anak, seperti depresi dan 

percaya diri yang rendah.  Lubis (2015), menjelaskan dukungan  

merupakan cara mengasuh yang baik dan benar diterapkan pada anak 

sejak usia 0-6 tahun yang bertujuan untuk memiliki tingkah laku yang 

positif. Pengasuhan tersebut dilakukan dengan cara orangtua 

mengontrol keberadaan dan kegiatan anak, menerapkan peraturan, 

mengarahkan apabila perilaku anak menyimpang dari moral dan 
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norma, serta memicu anak untuk menerapkan kegiatan yang positif 

(Lubis, 2015, hal: 45). 

Orangtua saat mengasuh anak melibatkan peran ibu dan 

peran ayah. Pengasuhan yang tidak seimbang antara ayah dan ibu 

mengakibatkan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis sebagai remaja 

tidak terpenuhi  (Kartono, dalam Puspitawati, 2006). Hasil-hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengasuhan ayah dan ibu, 

menunjukkan terdapat perbedaan remaja yang diasuh oleh ibu maupun  

diasuh oleh ayah. Hasil penelitian Krisnatuti dan Riska (2017) di 

Indonesia, menunjukan ada hubungan positif antara pengasuhan 

penerimaan ibu seperti kasih sayang dan kehangatan mempengaruhi 

harga diri remaja. Hasil penelitian Maharani dan Andayani (2003) di 

Indonesia menunjukkan keterlibatan ayah memberi pengasuhan 

dengan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung memberi 

pengaruh pada kontrol diri, percaya diri, perasaaan dihargai, diterima, 

diperhatikan, berhubungan dengan akademik, fungsi intelektual, dan 

penyesuaian sosial baik pada remaja.  

Jumlah penelitian dengan melibatkan pengasuhan ayah 

sejauh pengetahuan peneliti masih jarang dilakukan, terutama di 

lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti 

tertarik meneliti peran pengasuhan ayah terhadap kontrol diri remaja. 

Penelitian juga menjadi unik karena menurut peneliti masih banyak 

orang memiliki anggapan bahwa tugas ayah hanya mencari nafkah 

keluarga tanpa mengetahui pentingnya pengaruh pengasuhan dari 

ayah. Menurut Santrock (2003) peran seorang  ibu yaitu melakukan 
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pekerjaan rumah tangga dan bertanggungjawab penuh tehadap anak. 

Peran seorang ayah yaitu bertanggungjawab sebagai pencari nafkah, 

memberi pelajaran moral dan nilai agama, menerapkan disiplin dan 

pengendalian anak  (Santrock, 2003).  

Penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti tanggal 9 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB,  

terhadap guru Bimbingan dan Konseling di sekolahan tersebut, 

diperoleh hasil observasi siswa yang terlibat dalam perilaku kenakalan 

yaitu perkelahian yang dipicu berebut pacar, beberapa siswa 

prestasinya menurun karena membolos dan terlambat, prestasi non 

akademik dicabut akibat membawa minuman beralkohol ketika pentas 

seni, dan ditemukan siswa menyebarkan obat terlarang  kepada teman-

temannya.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneltian 

pengasuhan ayah dengan kontrol diri pada remaja tengah penting 

untuk diteliti. Alasannya karena kurangnya peran ayah dalam 

pengasuhan mengakibatkan remaja tengah memiliki kontrol diri yang 

rendah, sehingga mudah terlibat perilaku kenakalan remaja, 

penggunaan zat bahaya, merokok, antisosial, dan tindakan kejahatan. 

Alasan berikutnya yaitu peneltian ini menarik karena masih jarang 

dilakukan penelitian tentang pengasuhan ayah. Oleh demikian, 

rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara 

pengasuhan ayah dengan kontrol diri pada remaja tengah?”. 
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B.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara 

pengasuhan ayah dengan kontrol diri remaja tengah. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat 

bagi pengetahuan Psikologi Pendidikan, Psikologi Sosial dan 

Psikologi Perkembangan, khususnya tentang kontrol diri 

remajatengah dan pengasuhan ayah. 

2.    Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada orangtua,  bagaimana peran pengasuhan ayah terhadap 

kontrol diri remaja tengah. 

 

 

 

 

 


