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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dapat diperoleh bukan hanya dari bangku 

sekolah saja, melainkan dapat pula diperoleh dari lingkungan. Pada 

perkembangan zaman yang makin berkembang dalam ilmu pengetahuan 

maupun teknologi, kini proses pembelajaran juga dapat diperoleh dari akses 

internet yang dapat memudahkan semua orang untuk memperoleh informasi 

yang diinginkan sebanyak-banyaknya tapi pada dasarnya proses 

pembelajaran yang alami dan pertama pada seseorang yaitu diperoleh dari 

lingkungan keluarga itu sendiri. Lingkungan keluargalah yang membentuk 

karakter seseorang yang pasti berbeda dengan karakter-karakter dengan 

orang yang lainnya.  

Tanggung jawab orangtua ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan si 

anak, baik dari sudut organis-psikologi, antara lain makanan: maupun 

kebutuhan-kebutuhan psikis, seperti: kebutuhan akan perkembangan 

intelektual melalui pendidikan, kebutuhan rasa akan dikasihi, dimengerti 

dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan dan perlakuan-

perlakuan (Gunarsa, 2000, h.6) 

Waktu yang diberikan orangtua dalam mengasuh dan 

memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya pasti memiliki keterbatasan 

apalagi bagi orang tua yang berkarir baik bapak maupun ibunya, terlebih 

apabila dalam keluarga juga terdapat asisten rumah tangga yang membantu 

pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah hal tersebut dapat mempengaruhi 



2 
 

 
 

kemandirian untuk anaknya karena tidak terbiasa dengan mengerjakan 

segala sesuatu dengan sendiri. 

Yusron, (2012, h.l) berpendapat bahwa kemandirian merupakan 

salah satu faktor psikologis yang penting bagi anak yang menggambarkan 

bentuk sikap di mana seorang anak mampu untuk memahami diri dan 

kemampuannya, menemukan sendiri apa yang dilakukan, menentukan 

dalam memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya dan 

akan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh dirinya.  

Dalam proses untuk menjadi seseorang yang dapat dikatakan 

dewasa, seorang anak tentu akan melewati sebuah masa perkembangan 

akhil balik yakni masa remaja. Pada tahap masa remaja awal dimana 

seorang anak mulai mengalami sebuah perubahan yang membutuhkan 

sebuah penyesuaian, yang pasti tidak lepas dari peran orangtua. Pada 

kenyataannya masih masih banyak remaja-remaja sekarang yang masih 

belum bisa lepas dari ketergantungan akan orang lain terutama orangtua. 

Bentuk ketergantungan remaja pada orang lain mengakibatkan tidak adanya 

tanggungjawab pada masing-masing individu (Sentosa dan Marheni  2013, 

h.55) hal tersebut juga tidak lepas dari peran orangtua dalam mengasuh  

Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan 

baik. Menurut Hurlock (2006, h.23) ada beberapa masalah yang dialami 

remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu: 

1. Masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan 

situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, 

penyesuaian sosial, tugas dan nilai-nilai. 

2.  Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak 

jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, 
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kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya 

hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh 

orangtua. 

Problematika yang muncul di tengah-tengah remaja saat ini tidak 

lepas juga dengan problema dari keluarga, keterkaitan tersebut tercipta dari 

hubungan timbal balik yang dibutuhkan anak dengan orangtua agar 

memunculkan hubungan yang sehat antara anak dan orangtua dan hal itu 

dapat menjadi sebuah tameng remaja untuk memerangi hal-hal negatif 

diluar yang sejalan dengan pernyataan Hurlock (dalam Mu’tadin, 2002, 

h.23) yang menjelaskan bahwa selama masa remaja tuntutan terhadap 

kemandirian sangat besar dan jika tidak direspon secara tepat bisa 

menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan 

psikologis sang remaja di masa mendatang. Oleh sebab itu kemandirian 

pada remaja sangatlah penting untuk diteliti mengingat efek negatif dari 

rendahnya kemandirian dan tingginya kemandirian dapat berpengaruh pada 

masa depannya. 

Remaja yang mandiri akan cenderung berprestasi karena dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya anak tidak lagi tergantung pada orang lain 

dan anak akan mampu menyelesaikan masalahnya, anak akan tumbuh 

menjadi orang yang mampu berpikir serius dan berusaha untuk 

menyelesaikan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, serta menjadi 

lebih percaya diri. Anak yang tidak mandiri cenderung akan menjadi sosok 

yang pemalu dan tidak bisa melakukan kegiatan dengan sendiri semisal 

mengerjakan tugas sekolah yang harus dibantu oleh orang tua atau 

lingkungan sekitar untuk menyelesaikannya. 



4 
 

 
 

Perkembangan kemandirian pada remaja juga tidak lepas dari 

permasalahan yang turut muncul didalamnya seperti yang dipaparkan oleh 

Kartadinata (dalam Ali dan Asrori, 2004) antara lain, ketergantungan 

disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri yang ikhlas, 

perilaku seperti ini akan mengarah kepada perilaku formalistik dan 

ritualistik serta tidak konsisten. Kedua, sikap tidak peduli terhadap 

lingkungan hidup merupakan gejala perilaku impulsif yang menunjukkan 

bahwa kemandirian remaja masih rendah. Ketiga, sikap hidup konformistik 

tanpa pemahaman dan kompromistik dengan mengorbankan prinsip, gejala 

mitos bahwa segala sesuatunya bisa diatur yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat, merupakan petunjuk ketidakjujuran berpikir dan 

bertindak serta kemandirian yang masih rendah. 

Peranan orangtua dalam mengasuh anak juga turut memiliki andil 

yang besar dalam memunculkan kemandirian dari remaja. Menurut Martin 

dan Colbert (dalam Respati,2006, h.45) tujuan dari orangtua mengasuh 

adalah agar anak dapat bertahan hidup, sehat secara fisik, dan 

mengembangkan kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri.  

Pola asuh orang tua terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: Pengasuhan 

Autoritarian / Pola Asuh Otoriter, Pengasuhan Autoritatif / Pola Asuh 

Demokratis, Pola Asuh Permisif, Pola Asuh Penelantar. Menurut Hurlock 

(2006, h.10) pola asuh demokratis dapat menimbulkan penyesuaian pribadi 

dan sosial yang baik dan menghasilkan kemandirian dalam berpikir, 

inisiatif dalam tindakan dan konsep diri yang sehat, penuh percaya diri yang 

direfleksikan dalam perilaku yang aktif, terbuka dan spontan. 
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Dengan pengasuhan yang demokratis seorang anak dan orang tua 

cenderung lebih dekat dan memiliki hubungan interpersonal lebih dekat 

karena lancar dalam berkomunikasi karena hubungan timbal balik yang 

baik namun disini anak memiliki tugas mempertanggung jawabkan segala 

yang ia kerjakan karena mereka memiliki kebebasan tanpa campur tangan 

dari orangtua untuk mengerjakan suatu hal dengan sendiri atau dengan kata 

lain kemandirian dari anak akan terasah dengan sendirinya. Menurut Ali 

dan Asrori (dalam Sentosa dan Marheni, 2013, h.56), pola asuh merupakan 

salah satu faktor turut berperan dalam mengembangkan kemandirian. 

Pada tanggal 5 Oktober 2016, peneliti melakukan wawancara 

dengan 5 orang pelajar kelas 7 SMP N 1 Ungaran yang berumur antara 13-

14 tahun yang berjenis kelamin 3 wanita dan 2 laki-laki, dari hasil 

wawancara didapatkan remaja-remaja tersebut masih bergantung dengan 

orangtua untuk hal-hal kecil yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri 

seperti belum dapat makan dengan mandiri, terkadang masih dibangunkan 

oleh orangtua jika akan berangkat sekolah, melipat selimut dan 

membersihkan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menata buku 

dan mengerjakan tugas-tugas sekolah masih sering dibantu oleh orang tua 

terutama oleh ibu dan asisten rumah tangga. 

Berdasarkan wawancara pula yang peniliti lakukan dengan salah 

satu wali kelas 7, beliau mengatakan bahwa ada beberapa anak yang masih 

kedapatan tidak membawa peralatan untuk kegiatan belajar. Misalnya saja 

siswa lupa untuk membawa buku catatan atau buku paket maupun LKS, ada 

pula yang terkadang lupa untuk membawa baju olahraga serta murid masih 

rendah dalam menjaga kebersihan, seperti banyaknya sampah yang tercecer 
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di lantai dan banyak sampah kertas yang berada di laci yang tidak dibuang 

pada tempatnya padahal beliau sering mengingatkan hal tersebut.  Adanya 

kendala tersebut maka siswa yang melakukan kesalahan akan tertinggal 

dalam pelajaran dengan siswa lain yang tertib. 

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan jelas orangtua memiliki 

peran yang vital dalam pembentukan kemandirian pada remaja awal. Kunci 

kemandirian dari remaja berada di tangan orangtua, sebab dengan peranan 

orangtua yang mengasuh remaja secara tepat maka akan menyebabkan anak 

menujukkan perilaku-perilaku yang positif seperti inisiatif yang tinggi, 

dapat mengatasi hambatan, percaya diri, tidak mudah putus asa, serta 

melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh demokratis dari orangtua mempunyai 

pengaruh yang besar dalam mendorong kemandirian pasa remaja awal. 

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara 

pola asuh demokratis dengan kemandirian pada remaja awal. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui secara empiris 

adanya hubungan antara pola asuh demokratis dengan kemandirian pada 

remaja awal. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta dapat 

memberikan sumbangan bagi ilmu psikologi perkembangan dan 

Psikologi Pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan informasi 

khususnya bagi orangtua dan remaja yang berkaitan dengan kemandirian 

pada remaja awal. 


