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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan suatu periode yang unik dan selalu 

menarik untuk dipantau karena merupakan masa transisi atau 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kaum remaja 

ingin untuk membentuk nilai-nilainya sendiri. Mereka tidak mau lagi 

untuk hanya mengikuti ide-ide dari orang tua yang banyak tidak sesuai 

dengan diri remaja (Novianty, 2016, h.7). 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai 

peran penting di masa yang akan datang dimana mereka diharapkan 

mampu berprestasi dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang 

ada pada masa sekarang dan yang akan datang. Remaja perlu 

dipersiapkan sejak dini baik secara mental maupun secara spiritual. 

Secara mental remaja diharapkan mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi, diantaranya hambatan, kesulitan, kendala dan penyimpangan 

dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan sosial sesuai dengan 

tugas perkembangan yang dilaluinya (Anggraningtyas, Lilik, Nugroho 

2015, h.10). 

Kehidupan remaja saat ini tidak bisa dilepaskan dari peranan 

keluarga karena keluarga merupakan benih akal penyusunan 

kematangan individu dan struktur kepribadian. Keluarga merupakan 

organisasi sosial paling penting dalam kelompok sosial. Keluarga 
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merupakan lembaga paling utama dan paling pertama bertanggung 

jawab ditengah masyarakat dalam menjamin kesejahteraan sosial dan 

kelestariaan biologis anak manusia, karena ditengah keluargalah anak 

manusia dilahirkan serta dididik sampai menjadi dewasa. 

Keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan 

perilaku remaja serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam 

benak anak-anak karena melalui keluarga anak-anak mendapatkan 

nilai-nilai kehidupan yang mungkin belum mereka peroleh pada masa 

nya. Selain itu keluarga juga memiliki kewajiban akan kasih sayang 

terhadap semua orang anggota keluarganya. Peran orangtua sangatlah 

penting karena orangtua merupakan fasilitator utama bagi 

perkembangan anak-anaknya, baik ayah maupun ibu. Orangtua ingin 

anak-anaknya bertumbuh menjadi individu-individu yang dewasa 

secara sosial, dan mereka mungkin merasa frustasi dalam mencoba 

menemukan cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan ini (Santrock, 

2002, h.257). 

Pada dasarnya remaja memiliki masalah dengan dirinya sendiri 

maupun dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya, 

ada keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. 

Selama ini ada remaja yang dapat menyelesaikan masalahnya, tapi ada 

yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Bagi remaja yang tidak 

dapat menyelesaikan masalahnya tersebut mungkin yang bersangkutan 

kurang mampu berpikir dengan baik dan tidak mempunyai informasi 

yang banyak dalam memecahkan permasalahannya tersebut. 
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Remaja dan orangtua seharusnya dapat bekerjasama untuk 

menciptakan suasana yang harmonis didalam keluarganya. Orangtua 

mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya ialah 

mengasuh anak-anaknya. Orang tua dalam mengasuh anak-anaknya, 

dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungannya. Selain itu, 

orangtua juga diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam memelihara, 

membimbing, dan mengarahkan anaknya. Sikap tersebut tercermin 

dalam pola pengasuhan kepada anak-anaknya. Hubungan antara 

remaja dengan orangtua terbangun melalui pola pengasuhan yang 

diterapkan oleh orangtua. Pola pengasuhan yang pada dasarnya 

memiliki tujuan yang baik bagi perkembangan anak-anak sehingga 

menjadi individu yang dewasa secara sosial. 

Pola asuh orangtua yang mengendalikan kegiatan remaja atau 

pun sebaliknya memberi kebebasan yang berlebihan, akan dipersepsi 

remaja bahwa orang tua kurang menghargai kebutuhannya sehingga 

remaja menjadi seorang yang tidak mandiri, penakut, kurang percaya 

diri, tidak dapat mengendalikan diri. Orang tua yang memiliki anak 

seusia remaja harus memilih pola asuh yang tepat karena masa remaja 

merupakan suatu periode yang unik dan selalu menarik untuk 

dipantau, dan merupakan masa transisi atau peralihan dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja pada masa transisi 

dipersiapkan untuk memasuki kedewasaan dan kematangan baik dari 

segi emosi, intelegensi, dan sosialnya. 

Pada era yang semakin modern ini ternyata masih ada banyak 

orangtua yang masih menerapkan pola pengasuhan otoriter kepada 
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anaknya dengan asumsi anaknya akan tumbuh sesuai dengan apa yang 

orangtua harapkan namun dalam hal ini menjadikan anak menjadi 

tidak nyaman, cemas dan tertekan dengan berbagai aturan yang ada 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta harapan anak. Anak yang 

dalam hal ini adalah remaja kemudian tidak betah dirumah dan 

hubungan komunikasi dengan orangtua nya pun menjadi renggang. 

Mereka akan mencari berbagai cara untuk meredakan kecemasan dan 

rasa tidak nyaman nya agar dapat tetap merasa terpenuhi harapan atau 

keinginan yang ingin dicapai dengan tetap memiliki orangtua yang 

otoriter. Keadaan tersebut muncul pada remaja ini disebabkan karena 

banyaknya aturan yang disertai ancaman yang diterapkan oleh 

orangtuanya dan kejadian tersebut berlangsung secara terus menerus. 

Perilaku orang tua yang menunjukkan sangat membatasi ruang 

gerak dari anaknya misalnya saja orangtua tidak memberi kesempatan 

anaknya untuk mandiri dalam hal ini anak tidak diperbolehkan main 

bersama teman-temannya jika tidak didampingi oleh orangtua 

kemudian dalam hal lain anak merasa dipaksa oleh orangtuanya 

misalnya dalam memilih aktivitas di sekolah yang sangat dibatasi oleh 

orang tua. Anak tidak diberbolehkan mengikuti aktivitas sesuai 

dengan minatnya. Anak juga diharuskan menuruti segala kemauan 

orang tua meskipun tidak sesuai dengan kemauan dari sang anak. 

Menghadapi kondisi yang kurang menyenangkan tersebut, seseorang 

akan merasa stres, sedih, kecewa, tertekan serta akan berusaha untuk 

melepaskan diri, tidak terkecuali remaja yang mengahadapi pola asuh 

otoriter dari orangtua nya.  
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“papa ku yang otoriter kayak gitu tapi kok malah nular ke 

mama ku juga mbak sekarang ikutan otoriter” (11a) 

 

Kalimat tersebut mengawali cerita ketika MS, seorang remaja 

perempuan berusia 17 tahun menjabarkan segala permasalahan yang 

dialami mengenai pengasuhan dari orangtua nya. MS merasa 

dikekang dalam segala hal orang tua nya. Setiap hari MS selalu 

dicurigai oleh orang tua nya padahal MS sendiri tidak melakukan 

hal-hal yang buruk. MS juga mendapat banyak batasan dari orang 

tua seperti tidak boleh pacaran, tidak boleh bermain dengan teman 

saat libur sekolah dan jika tidak nurut pasti akan terkena marah oleh 

orang tua nya. MS juga terkadang harus menerima hukuman berupa 

pukulan dibadan nya, dikunci di kamar mandi, tidak diberi makan 

malam, dipukul dengan sapu, serta tidak diberi uang saku jika MS 

tidak melakukan perintah orangtuanya ataupun memperoleh hasil 

yang tidak sesuai dengan keinginan orangtua nya. Beban yang 

dialaminya menjadi lebih berat ketika persoalan yang muncul bukan 

hanya dari keluarga nya namun dengan lingkungan luar keluarga 

misalnya teman. Ketika MS memiliki permasalahan dengan 

temannya, MS merasa bingung ingin menceritakannya kepada siapa 

karena orangtua nya pun tidak bisa menjadi pendengar yang baik 

untuk nya. Hal-hal seperti inilah yang membuat MS menjadi orang 

yang sering cemas dan takut jika menghadapi masalah. 

“Aku tuh manusia mbak, tapi merasa diperlakukan kayak 

robot sama orangtua ku, harapan ku sih aku pengen kayak 

temen-temen ku yang lain” (40) 
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Pernyataan singkat yang terucap dari MS ketika dia sedang 

menceritakan permasalahannya. Perasaan itu muncul karena segala 

jenis tindakan dan pemikirannya selalu diatur oleh orangtuanya dan 

tidak diberi sedikit pun kebebasan untuk memilih dalam segala hal. 

Saat MS merasakan tingkat kekecewaan yang tinggi namun disisi 

lain dia dituntut untuk melakukan segala bentuk perintah orangtua, 

maka cara dia meredakan nya dengan hal-hal yang dia gemari seperti 

mendengarkan musik dikamar, bercerita dan meminta pendapat 

pacar, dan biasa nya hal yang sering dilakukan oleh MS adalah 

dengan berserah diri kepada Tuhan dengan sholat. Berbeda jauh 

ketika MS masih berumur 14 tahun, MS pernah kabur dari rumah ke 

rumah saudaranya karena merasa tertekan dirumah. MS selalu 

terkena imbas kemarahan orang tua nya ketika orang tua MS sedang 

bertengkar. Hal tersebut yang membuat MS ingin menghindar dari 

hadapan orang tua nya dengan cara kabur dari rumah.  

“Kalo pas itu aku gak diem tok mbak. Aku pernah kabur 

mbak gara-gara itu la rak betah mbak di rumah, sering banget 

aku dimarahi mbak gak salah apa-apa tapi di marahi terus” 

(20) 

 

Pernyataan MS ketika ditanya mengenai pengalamannya 

menghadapi orang tua yang otoriter saat masih kecil usianya. Selain 

MS, ada pula SDR yang mengalami pola pengasuhan otoriter dari 

orang tua nya. SDR adalah seorang remaja laki-laki berusia 17 

tahun. SDR merasa dikekang oleh orang tua nya. SDR tidak 

diperbolehkan untuk keluar malam, tidak boleh pacaran, bahkan dulu 
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saat memilih sekolah dan jurusan pun harus mengikuti keinginan 

orang tua nya yang sama sekali tidak sesuai dengan kemampuan nya. 

“Aku masuk jurusan IPA wae bukan karena aku yang pengen 

mbak tapi karena mama papa ku yang pengen aku masuk 

jurusan IPA. Seko awal aku wes bilang nek aku pengen 

masuk IPS dan hasil tes penjurusan ku juga aku di nyatakan 

masuk IPS tapi orang tua ku maksa aku masuk IPA, jadi 

bayar deh ke pihak sekolah”. (21b) 

 

Pernyataan yang sempat terucap dari SDR ketika ditanya 

mengenai salah satu perlakuan orang tua mengekangnya. SDR sering 

kecewa dengan perlakuan orang tua nya tapi dia tidak berani 

melawan karena jika melawan dia sering diancam oleh orang tua nya 

akan di masukkan ke pesantren dan sering pula mendapatkan 

pukulan serta hinaan dari orang tua nya. Sering nya SDR 

mendapatkan perlakuan buruk dari orang tua membuat nya merasa 

rendah diri dan tertekan ketika di rumah. SDR sering main ke rumah 

sahabat nya untuk sekedar berbagi cerita kepada sang sahabat 

tersebut. 

“selain itu aku yo seneng neng omahe aku juga sering cerita-

cerita ke dia, yaa… cerita kalo ada masalah ya… minimal 

bisa plong lah mbak” (36) 

 

Begitulah pengakuan SDR mengenai cara menangani masalah 

dengan orang tua nya yang selama ini ia gunakan. SDR memilih 

untuk dugem dengan teman-teman nya ketika sedang bermasalah 

dengan orang tua nya karena menurut SDR dengan dugem dan 

mabuk dia bisa melupakan sejenak segala bentuk permasalahan yang 

sedang ia hadapi terutama dengan orang tua nya dan sampai saat ini 
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cara ini masih sangat ampuh untuk dapat meredakan kekecewaan 

yang SDR alami. 

Berbagai macam masalah yang dihadapi di atas, seorang 

remaja yang menghadapi pola pengasuhan otoriter dari orangtua nya 

akan berusaha menemukan usaha atau jalan keluar dari masalah yang 

dihadapinya. Usaha-usaha tersebut yang disebut sebagai koping. 

Koping dimaknai sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk 

menguasai situasi yang dinilai sebagai suatu tantangan atau luka atau 

hilangan atau ancaman. Koping lebih mengarah pada yang orang 

lakukan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang penuh tekanan atau 

yang membangkitkan emosi atau dengan kata lain koping adalah 

bagaimana reaksi orang ketika menghadapi stres atau tekanan 

(Siswanto, 2007, h.60). 

Cara untuk menangani masalah yang dilakukan pun berbeda-

beda tiap individu. Ada yang hanya sekedar menulis apa yang 

mendengarkan musik, menyalurkan hobinya, dan ada pula yang 

mengarah ke tindakan negatif seperti dugem dan mabuk serta sampai 

kabur dari rumah. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam wawancara 

awal mengenai berbagai macam masalah yang dihadapi oleh remaja 

yang menghadapi pola asuh otoriter dari orangtua, maka peneliti 

tertarik untuk mendapatkan gambaran perilaku koping atau 

pemecahan masalah yang digunakan oleh remaja dalam menghadapi 

permasalahannya. Sesuai dengan permasalahan yang ada, peneliti 

tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah 
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penelitian yang mendalam mengenai koping pada remaja yang 

menghadapi pola asuh otoriter dari orangtua. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku koping 

yang terjadi pada remaja yang menghadapi pola asuh otoriter dari 

orangtua. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang ingin diberikan 

adalah : 

a. Teoritis 

Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

masukan dan sumbangan ilmiah dalam bidang psikologi 

perkembangan yang berkaitan dengan pola asuh dan psikologi 

klinis khususnya berkaitan dengan koping. 

 

b. Praktis 

Secara praktis, peneliti dapat memberi gambaran pada 

remaja yang berkaitan dengan koping yang mereka gunakan 

selama ini. Selain itu remaja juga akan mengetahui jenis-jenis 

koping lainnya yang bisa diterapkan untuk kedepannya. 
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Gambaran tersebut diharapkan juga dapat berguna bagi 

masyarakat umum, supaya memahami akan kondisi remaja dan 

penerapan pola asuh yang tepat dikeluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




