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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa badai dan stress (Cassey, Jones, dkk dalam 

Huli, 2010) karena pada masa remaja menunjukkan dengan jelas masa peralihan 

atau sering disebut transisi. Pada masa remaja, seseorang belum mendapat 

status sebagai orang dewasa, tetapi sudah tidak mempunyai status sebagai anak 

lagi sehingga hal itu dapat menyebabkan stres (Calon, dalam Monks, Knoers & 

Haditono, 1992). Stres itu diartikan keadaan dimana tuntutan mengancam lebih 

dari sumberdaya individu (Schneiderman, Ironson, & Siegel, 2005). Stres 

merupakan keadaan fisik atau ketegangan mental yang menyebabkan tekanan 

emosional atau bahkan perasaan sakit pada seseorang. Stres dapat dilihat 

sebagai hal yang positif dan juga negatif.  

Salah satu contoh stres dilihat dari segi positif adalah ketika anak 

melakukan perilaku tertentu dan orang tua melakukan tindakan tertentu sebagai 

peringatan terhadap anak, pada awalnya anak akan merasa tidak diterima 

maupun dihargai, anak akan menganggap bahwa orang tua membencinya 

sehingga akan menimbulkan kekecewaan maupun stres pada anak, namun 

dikemudian hari perilaku dan kepribadian anak akan menjadi lebih baik. Hal ini 

dikarenakan penerimaan diri sudah diajarkan oleh orangtua sehingga anak 

menemukan dan mengembangkan mana yang baik maupun buruk untuk 

diterapkan pada dirinya (Jahan & Suri, 2016).  

Stres juga dipandang negatif karena stres yang terlalu kuat dan terlalu 

gigih pada individu yang rentan secara biologis yang diakibatkan faktor usia, 
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genetik, atau konstitusional, penyebab stres dapat menyebabkan penyakit. Hal 

ini terutama terjadi jika orang tersebut memiliki sedikit sumber psikososial dan 

keterampilan mengatasi yang buruk (Schneiderman, Ironson, & Siegel, 2005). 

Stres juga dipandang secara negatif, pada sebuah studi mengungkapkan bahwa 

10 tahun setelah perang, 43% anak-anak Lebanon terus menunjukkan gejala 

stres pasca-trauma setelah terpapar trauma terkait perang (Freh, 2015). Di 

Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan stres. Dikutip dari kompas.com 

(2012) berdasarkan sumber catatan lembaga konseling Personal Growth, empat 

dari lima anak usia 2-15 tahun mengalami stres. Komnas Perlindungan Anak 

juga menerima laporan bahwa penderita stres rata-rata 200 kasus setiap bulan, 

meningkat 98% dari tahun sebelumnya dan 60% penderitanya adalah anak usia 

sekolah. Stres yang terjadi berkepanjangan dan tidak segera diatasi akan 

menibulkan masalah lain, bahkan menjadi Depresi.  

Dikutip dari Netralnews.com (2017), Psikolog dari Himpunan Psikologi 

Indonesia (Himpsi), Sinaga mengungkapkan suatu studi di Kota Surabaya 

menunjukkan 68% orang yang depresi di kota pahlawan tersebut dialami oleh 

remaja. Sinaga memaparkan faktor yang sangat memengaruhi keadaan depresi 

ialah faktor relasi sosial. Remaja yang tidak bisa mengikuti perkembangan 

ataupun gaya hidup pada lingkungan sosialnya bisa berpengaruh pada tingkat 

stres dan menjerumuskannya pada depresi. Mereka tidak bisa mengikuti gaya 

hidup dan juga banyak tuntutan di sekolah serta beberapa faktor masalah 

dengan keluarga. Dilansir dari Tempo.co (2017), Ikatan Dokter Anak Indonesia 

Yogyakarta menyatakan, gangguan depresi berat dialami 3% anak usia sekolah 

dan 6% remaja Indonesia. Data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi gejala 

– gejala depresi dan kecemasan yang menunjukkan gangguan mental emosional 

http://www.netralnews.com/news/tag/himpunan%20psikolog%20indonesia
http://www.netralnews.com/news/tag/himpunan%20psikolog%20indonesia
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untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah 

penduduk Indonesia. 

 Schneiderman, Ironson dan Siegel (2005) dari beberapa penelitian 

menyimpulkan bahwa stres perlu diteliti karena berdampak buruk bila terjadi 

berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan berkaitan dengan peningkatan 

merokok, penggunaan narkoba, kecelakaan, masalah tidur, dan gangguan 

makan. Sebagai contoh, sebuah penelitian komunitas prospektif terhadap 3021 

remaja dan dewasa muda menunjukkan bahwa mereka yang memiliki gangguan 

kecemasan tertentu (fobia sosial dan serangan panik) memperlihatkan 

peningkatan penyalahgunaan zat atau ketergantungan obat selama empat tahun 

pengamatan (Schneiderman, Ironson, & Siegel, 2005). 

Tribun-Medan.com (2018) penerimaan siswa dengan sistem zonasi perlu 

dikaji ulang, faktanya siswi SMP nekat mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri 

karena stres tidak dapat masuk ke SMA favorit pilihannya. JawaPos.com (2017) 

kebijakan menteri pendidikan dan dan kebudayaan untuk menerapkan lima hari 

sekolah dalam seminggu dan delapan jam sekolah setiap harinya memiliki 

dampak psikologis dan menyebabkan stres. Stres yang terjadi ini masuk dalam 

kategori stres belajar. Stres belajar ini memiliki dampak negatif yang luar biasa, 

anak akan mencari pengakuan dari teman sebayanya dengan membentuk geng.  

Dilansir dari Beritasatu (2016) survei dengan sampel 10.300 siswa SMP 

dari seluruh provinsi di Indonesia, terdapat 650 siswa yang mengalami stres, hal 

ini disebabkan oleh krisis komunikasi anak dengan orangtua maupun keluarga. 

Dari Validnews.co (2018) sebanyak 40% siswa usia 13-15 tahun mengalami 

stres akibat kekerasan fisik dari teman sebayanya. Kaum lelaki menjadi korban 

tertinggi dengan jumlah sebesar 84%, sedangkan kaum perempuan yang 
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mengalami kekerasan fisik sebesar 75%. Hal lain yang juga menjadi penyebab 

siswa stres adalah kekerasan dari guru dan petugas sekolah. 45% siswa laki-laki 

dan 22% siswa perempuan pernah mendapat kekerasan dari guru dan petugas 

sekolah sehingga mengalami stres. Penggunaan napza dikalangan remaja juga 

menjadi penyebab stres. Hal tersebut tergambar dari 24% siswa melakukan 

penyalahgunaan napza. Faktor terakhir adalah kesendirian atau tidak memiliki 

teman, hal ini juga merupakan faktor penyebab stres yang terjadi dikalangan 

remaja. 19,6% lelaki dan 11,4% perempuan mengalami stres karena kesendirian.  

Pada awal masa remaja, terdapat tuntutan sosial dan pendidikan. Begitu 

meninggalkan masa kanak–kanak remaja mengalami kebebasan dalam memilih 

dibandingkan saat mereka masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan. 

Tanpa keikutsertaan orangtua dan orang dewasa lainnya secara terus-menerus 

dalam pemberian arahan bagi keselamatan mereka, remaja dapat terlibat dalam 

resiko tindak kejahatan oleh mereka sendiri maupun orang lain. Pada sebagian 

besar remaja, hambatan dan masalah dalam kehidupan yang mereka alami 

merupakan manifestasi dari stres, yang akan menggangu kesehatan fisik dan 

emosi mereka, serta menghancurkan motivasi dan kemampuan menuju sukses 

di sekolah dan merusak hubungan pribadi mereka jika tidak segera ditangani. 

Harapan besar agar para remaja mencapai masa dewasa dengan kebahagiaan 

dan mampu untuk berpartisipasi secara tanggung jawab di dalam masayarakat 

(Nasution, 2007). 

Peningkatan kasus stres mengundang banyak pertanyaan “mengapa 

remaja mengalami stres?”. Stres pada masa remaja dikarenakan dinamika 

keluarga yang terganggu, tekanan teman sebaya, kurangnya kompetensi dan 

penyalahgunaan obat terlarang (Huli, 2014). Salah satu faktor keluarga yang 
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dapat memicu stres pada remaja adalah pola pengasuhan orang tua (Jahan & 

Suri, 2016). Pola asuh merupakan cara orang tua membesarkan anak dengan 

memenuhi kebutuhan anak, memberi perlindungan, mendidik anak, serta 

mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari – hari (Respati & 

Widiana, 2006). Dalam keluarga pola asuh berdampak sangat penting. Di India 

terdapat penelitian terbaru tentang pola asuh yang berdampak signifikan pada 

anak; seperti kecemasan, depresi (Sharma & Yadava, 2011) prestasi akademik, 

kecerdasan emosional (Shalini & Balakrishna Acharya, 2013), mengatasi emosi 

dan tekanan (Bhat & Aminabhavi, 2011). Pada beberapa penelitian di Indonesia, 

pola asuh orang tua terbukti dapat mempengaruhi depresi pada remaja 

(Tujuwale, 2016 ; Safitri,2013). 

Selain keluarga, konteks lain yang mempengaruhi perkembangan remaja 

adalah teman sebaya. Pada masa remaja, waktu seseorang yang dihabiskan 

dengan teman-temannya mengalami peningkatan sehingga beberapa aspek 

perkembangan lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya daripada saat 

kanak-kanak (Dusek dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004). Struktur kelompok 

teman sebaya tampaknya berubah sepanjang masa remaja. Remaja berpindah 

dari kelompok kecil ke kelompok besar dan kemudian mengembangkan kontak 

dengan lawan jenis. Tidak adanya dukungan keluarga, maka remaja mencari 

perlindungan di kelompok teman sebaya (Huli, 2014). Tahap remaja memiliki 

pengaruh besar terhadap kehidupan selanjutnya. Semakin bertambah usia, 

remaja semakin mendapat kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan 

dengan teman bermain sebaya (Gunarsa dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004). 

Remaja menginginkan teman yang memiliki nilai – nilai dan minat yang sama, 

yang dapat mengerti dan membuatnya merasa aman, sehingga remaja dapat 
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mempercayakan masalah-masalah dan membahas hal-hal yang tidak dapat 

dibicarakannya dengan orangtua maupun guru (Hurlock, 1999).  

Remaja dalam perkembangan sosialnya memiliki kebutuhan untuk 

disayang, kepuasan hubungan dengan individu lainnya, untuk diterima, diakui, 

dan memiliki status di grup sosial. Penerimaan dan penolakan teman sebaya 

serta akibat-akibat yang ditimbulkannya merupakan hal yang sangat penting 

karena menciptakan perilaku dan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan dibawa 

oleh remaja pada masa dewasa (Mappiare,1982). Dari beberapa karakter teman 

sebaya yang paling berperan penting adalah penerimaan, bagaimana remaja 

diterima oleh orang – orang disekitarnya. Menurut Hurlock (1999) peer group 

acceptance diartikan sebagai keberadaan seseorang yang dinilai menyenangkan 

dan memberikan positive reinforcement bagi sekelompok teman sebaya atau 

peer group. Hasil penelitian Zahroh (2015) menunjukan bahwa dukungan teman 

sebaya sangat penting, remaja yang mendapat dukungan dari teman sebaya 

mengalami penurunan tingkat stres. Pemilihan remaja dengan alasan mereka 

adalah remaja awal, dalam artian dari anak–anak menuju remaja dan sedang 

mengalami pubertas. Remaja masih belum mampu untuk menguasai fungsi fisik 

maupun psikisnya, pada satu sisi remaja masih membutuhkan orang tua karena 

mereka masih pada masa peralihan meninggalkan masa anak–anak, tapi pada 

sisi yang lain pengaruh teman mulai kuat berperan daripada ketika mereka anak–

anak (Monks, dkk. 2001). 

 Sejauh dari pengetahuan peneliti, penelitian stres pada remaja lebih 

sering diteliti dengan satu variabel, hanya orang tua saja atau teman sebaya saja 

namun jarang penelitian yang melibatkan dua variabel secara bersama. Dengan 

demikian peneliti tertarik dengan penelitian stres pada remaja yang ditinjau dari 
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pola asuh orang tua dan penerimaan teman sebaya. Penelitian ini menjadi 

menarik karena menurut peneliti masih banyak orang yang menganggap bahwa 

perilaku remaja terpengaruh dari pola asuh orang tua saja maupun teman 

sebaya saja padahal keduanya merupakan hal yang terkait satu dengan yang 

lain (Monks, dkk. 2001). Berdasarkan urian diatas maka stres pada remaja 

penting untuk diteliti, khususnya yang berhubungan dengan pola pengasuhan 

orang tua maupun penerimaan dari teman sebaya. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas maka pertanyaan peneliti adalah “Bagaimanakah hubungan 

antara pola asuh orang tua dan penerimaan teman sebaya dengan stres pada 

remaja, mana yang lebih tinggi pengaruhnya terhadap stres pada remaja awal ?” 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pola asuh orang 

tua dan penerimaan teman sebayadengan stres pada remaja. 

 

1.03. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber data 

maupun refrensi data tambahan penelitian Psikologi khususnya perkembangan, 

khususnya tentang pola asuh dan penerimaan teman sebaya dengan stres pada 

remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang hubungan 

antara pola asuh orang tua dan penerimaan teman sebaya dengan stres pada 

remaja.


