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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain, 

dibutuhkan adanya keselarasan diantara manusia itu sendiri. Agar hubungan 

interaksi berjalan baik diharapkan manusia mampu untuk beradaptasi atau 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, 

sehingga dapat menjadi bagian dari lingkungan tanpa menimbulkan masalah pada 

dirinya. Dengan kata lain berhasil atau tidaknya manusia dalam menyelaraskan 

diri dengan lingkungannya sangat tergantung dari kemampuan penyesuaian 

sosialnya. 

Penyesuaian dapat didefinisikan sebagai interaksi yang kontinyu antara 

diri individu sendiri, dengan orang lain dan dengan dunia luar. Ketiga faktor ini 

secara konstan mempengaruhi individu dan hubungan tersebut bersifat timbal 

balik. Dari diri sendiri yaitu jumlah keseluruhan dari apa yang telah ada pada diri 

individu, tubuh, perilaku dan pemikiran serta perasaan. Orang lain yaitu orang-

orang disekitar individu yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan 

individu. (Calhoun dan Acocella,1995). 

Rendahnya kemampuan penyesuaian sosial pada remaja dapat muncul 

dalam bentuk pelanggaran terhadap aturan, aturan yang berlaku dalam lingkungan 

keluarganya maupun aturan di lingkungan sekolah. Berdasarkan survey yang telah 
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peneliti lakukan di sebuah SMP swasta di kota Solo pada bulan Juli 2008 –Juli 

2009, menurut catatan guru BP/BK (Budi Pekerti/Bimbingan Konseling) 

dinyatakan bahwa dalam satu hari ada lebih dari 10 kasus pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa SMP, baik itu pelanggaran berat sampai dengan ringan. Data 

yang peneliti peroleh menunjukkan pelanggaran tersebut beraneka macam seperti: 

merokok, bolos sekolah, berkelahi, memprovokasi terjadinya perkelahian, 

mencuri, tidak mengenakan atribut sekolah, tidak mengerjakan PR, tidak 

mengikuti jadwal sholat di sekolah, tidak membawa alat sholat, tidak mengikuti 

upacara, terlambat, berbohong pada guru, meninggalkan buku di sekolah, tidak 

mengikuti pelajaran tertentu, berkata kotor pada teman dan guru, mencoret-coret 

tembok, pemalakan (meminta uang dengan paksa)  dan lain sebagainya ( catatan 

lapangan, Juli 2009).  

Lebih lanjut peneliti mengadakan wawancara dengan guru-guru BP di 

sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 

guru-guru BP di sekolah tersebut, pada umumnya siswa yang melakukan 

pelanggaran adalah mereka yang kurang perhatian dari orang tua atau 

keluarganya, sedangkan  korbannya (misalnya kasus perkelahian, pemalakan 

adalah siswa yang cenderung pendiam dan kurang percaya diri. 

Lebih lanjut guru BP SMP tersebut menjelaskan,  umumnya siswa yang 

menjadi korban adalah anak – anak kelas VII yang baru masuk, sehingga dalam 

masa penyesuaian sosial tersebut, anak – anak cenderung masih takut dan merasa 

rendah diri. Sedangkan pelaku umumnya adalah kakak kelas atau teman satu 

angkatan yang memiliki kepercayaan diri yang negatif, merasa memiliki 
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kekuasaan, dan ditakuti oleh adik kelas ataupun teman se angkatannya. Perilaku 

tersebut dapat mempengaruhi  siswa lain untuk melakukan pelanggaran di 

sekolah.    

Pelanggaran lain yang kerap di lakukan oleh remaja adalah masalah 

hubungan dengan lawan jenis.  Dari Survei Kesehatan Reproduksi di Indonesia 

tahun 2003, diketahui 5 persen remaja pernah melakukan hubungan seks sebelum 

nikah. Lembar fakta yang diterbitkan oleh PKBI, United Nations Population Fund 

(UNFPA) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga 

menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 15 juta remaja berusia 15-19 

tahun melahirkan. Lembar fakta tersebut juga menyebutkan setiap tahun ada 

sekitar 2,3 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia, dan 20 persennya dilakukan oleh 

remaja.(Erviani dalam Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 27, April 

2007). 

Di Bogor, angka ketergantungan terhadap narkoba sudah mencapai 2%, 

padahal ambang batas yang ditetapkan untuk nasional adalah 1,2% (Pusat 

Penelitian UI). Bahkan beberapa waktu lalu sebuah stasiun TV melansir penelitian 

di Jakarta, 800 siswa SD terlibat narkoba. Penelitian seks bebas di kota-kota besar 

: Medan, Jakarta, Bandung dan Surabaya menunjukkan angka-angka yang 

membuat kita terhenyak. Betapa tidak,  Survei yang dilakukan pada 450 

responden berusia 15-24 tahun mengatakan bahwa 16% responden berhubungan 

seks pada usia 13-15 tahun dan 44% berhubungan seks pada usia 16 - 18 tahun 

(Lembaga Penelitian Synovate, September-Oktober 2004).  

Hasil survei Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 
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menyatakan pula bahwa sebanyak 85 persen remaja berusia 13-15 tahun mengaku 

telah berhubungan seks dengan pacar mereka. Penelitian pada 2005 itu dilakukan 

terhadap 2.488 responden di Tasikmalaya, Cirebon, Singkawang, Palembang, dan 

Kupang. Sedangkan berdasarkan survey BKKBN 63% remaja SMP dan SMA di 

Indonesia pernah berhubungan seks. Sebanyak 21% Di antaranya melakukan 

aborsi. Menurut Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi 

BKKBN, M Masri  Muadz, data itu merupakan hasil survei oleh sebuah lembaga 

survai yang mengambil sampel di 33 provinsi di Indonesia pada 2008.  

Pelanggaran lain yang dilakukan usia remaja adalah perkelahian antar 

remaja atau tawuran. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, 

tawuran sering terjadi. Data di Jakarta misalnya (Bimmas Polri Metro Jaya), tahun 

1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 

kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan 

korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 

kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya 

korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah 

perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu 

hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus. (Tambunan,2001). 

Hal tersebut senada seperti hasil penelitian Nicola A,dkk (2006) yang 

menunjukkan bahwa 20% anak-anak termasuk remaja ditemukan berperilaku 

menyimpang. Sebanyak 13%sulit untuk dikendalikan oleh orang tua, dan kurang 

lebih 50% remaja mengalami kesulitan dan permasalan perilaku. 

  Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang Kepala sekolah 
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SMP swasta di kota Solo menuturkan bahwa orang tua kurang menyadari 

perannya dalam proses pendidikan anak, sebagain besar dari orang tua apabila 

telah menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu, berarti proses pendidikan anak 

tersebut telah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari sekolah yang 

bersangkutan. Kepala Sekolah menambahkan seharusnya tidak demikian, semua 

itu adalah tanggung jawab orang tua dan sekolah untuk menjalin kerjasama yang 

baik dalam rangka untuk mendidik si anak. Dengan kerjasama yang baik, 

diharapkan proses pendidikan bagi si anak akan berjalan baik dan lancar, sehingga 

harapan orang tua dan sekolah untuk menjadikan anak yang cerdas serta berbudi 

pekerti yang luhur akan tercapai secara optimal. Sebaliknya apabila orang tua 

acuh tak acuh terhadap proses pendidikan anak, akan mengakibatkan proses 

pembelajaran anak di sekolah juga akan terhambat, karena itu muncullah 

pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan oleh siswa di sekolah.   

Seperti yang dikutip dari www.goodtoknow.co.uk, riset dari Fatherhood 

Institute menemukan bahwa hampir 7 dari 10 ibu percaya bahwa ayah sama 

baiknya membesarkan anaknya seperti mereka. Namun, dalam riset itu ditemukan 

rata-rata ayah menghabiskan waktu kurang dari satu bulan dengan anaknya dalam 

setiap tahun. Dalam riset yang sama juga ditemukan bahwa 7 dari 10 wanita 

berpikir bahwa nilai sosial dalam hubungan ayah dengan anak kurang dibanding 

ibunya. Bukti menunjukkan, ketidakhadiran figur ayah mengakibatkan kenakalan 

remaja dan kemiskinan di sekolah.(Widjaya dan Ahniar,2009) 

Menurut National Parent Teacher Asosiation (2002) yang mendasarkan 

hasil-hasil penelitian selama 30 tahun terakhir, menyimpulkan manfaat peran ayah 

http://www.goodtoknow.co.uk/
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bagi anak adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik, sosiol-

emosional, ketrampilan kognitif, pengetahuan dan bagaimana anak belajar 

sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi sering mendapat nilai A (9-10), kehadiran 

sekolah lebih tertib/disiplin serta aktif dalam ekstrakurikuler, menyelesaikan 

dengan tepat dan benar PR, bersikap lebih positif terhadap sekolah, masuk 

ranking yang lebih tinggi dan setamat SMTA memasuki Perguruan Tinggi favorit 

serta mampu menyesuaikan diri dengan lebih baik. (Aulia, 2007) 

Hasil penelitian US Departement Of Education yang di acu Wood 

Elementary Dad's Club (2002) diperoleh bahwa siswa-siswa yang mendapat nilai 

A (Setara 9-10) ternyata 51% ayah dan ibu yang berperan pada aras tinggi, atau 

48% hanya ayah saja yang berperan tinggi, atau 44% hanya ibu saja yang 

berperan tinggi, dan atau 27% baik ayah maupun ibu yang berperan pada aras 

yang rendah. Sedangkan di kalangan siswa yang tinggal klas, 6% saja yang baik 

ayah maupun ibu berperan tinggi, atau 9% hanya ibu saja yang berperan tinggi, 

dan atau 21% baik ayah maupun ibu yang berperan rendah. Ditemukan juga oleh 

Nord (1998) bahwa dikalangan siswa yang mendapat nilai A (setara 9-10) separo 

siswa ternyata hanya ayahnya saja yang berperan pada aras tinggi, dan sepertiga 

siswa ternyata ayahnya hanya berperan pada aras yang rendah. (Aulia, 2007)  

Hasil riset dan para psikologi banyak yang menyatakan bahwa peran ayah 

sangat penting dalam pertumbuhan seorang anak. Ikatan emosional antara ayah 

dan anak ditentukan salah satunya oleh interaksi antara ayah dan anak itu sendiri. 

Selain ikatan kasih sayang yang tetap terjaga, interaksi yang baik antara anak dan 

ayah ini, dikatakan sangat mempengaruhi kecerdasan emosional seorang anak 
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yang membuatnya tumbuh menjadi sosok dewasa yang berhasil. (Basuki, 2009)  

Lebih lanjut Basuki (2009) menambahkan saat ini, keluarga-keluarga di 

dunia sedang mengalami banyak perubahan, mulai perubahan dari kehidupan 

berkeluarga besar menjadi keluarga inti, meningkatnya jumlah wanita (termasuk 

ibu) dalam dunia kerja, meningkatnya angka cerai-kawin, meningkatnya jumlah 

kelahiran tanpa pernikahan, meningkatnya jumlah wanita sebagai orang tua 

tunggal dan kepala rumah tangga, serta jumlah ayah yang tinggal jauh dari 

keluarga. Fenomena-fenomena tersebut, menurunkan peran ayah dalam keluarga 

sebagai pendidik, kepala rumah tangga, dan pencari nafkah.  

Berdasarkan paparan di atas dapatlah difahami betapa penting peran ibu 

dan peran ayah  bukan hanya untuk keberhasilan belajar anak, tetapi juga untuk 

keseluruhan aspek perkembangan anak baik masa anak sekolah bahkan sampai 

anak dewasa berkeluarga dan berkarya.  

Selain peran ibu dan peran ayah, faktor internal yang berkaitan dengan 

penyesuaian sosial pada remaja adalah kepercayaan diri. (Hulock,1992) 

menjelaskan kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam penyesuaian sosial 

ditentukan pula oleh konsep dirinya. Konsep diri yang positif akan memuculkan 

kepercayaan diri yang baik yang mengarah pada perilaku yang baik. Dan 

sebaliknya konsep diri negatif akan memunculkan rendahnya kepercayaan diri dan 

dapat mengarah pada perilaku yang buruk. 

Kepercayaan diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang untuk dapat 

menangani segala sesuatu dengan tenang. Kepercayaan diri merupakan keyakinan 

dalam diri yang berupa perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik 
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sehingga memungkinkan individu tampil dan berperilaku dengan penuh 

keyakinan (Hambly, 1995).  

  Hasil penelitian  Nugroho (2009) tentang hubungan antara kepercayaan 

diri dengan aktualisasi diri pada remaja di Desa Pohruboh Condong-Catur Depok 

Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa didapatkan hubungan 

antara kepercayaan diri dengan aktualisasi diri. Makin tinggi kepercayaan diri 

seseorang, maka semakin baik aktualisasi dirinya. Sedangkan penelitian 

Basrochah (1975) dan Santoso(1989) menunjukkan bahwa perilaku delikuen 

dikalangan remaja berkaitan erat dengan penyesuaian sosial remaja.  

 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah ada hubungan antara peran ibu, peran ayah dan kepercayaan diri dengan 

penyesuaian sosial remaja? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut  peneliti 

mengambil judul penelitian “ Hubungan Antara Peran Ibu, Peran Ayah dan 

Kepercayaan Diri Dengan Penyesuaian sosial Remaja” 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Hubungan antara peran ibu, peran ayah dan kepercayaan diri pada remaja 

dengan penyesuaian sosial pada remaja. 

2. Hubungan antara peran ibu dengan penyesuaian sosial  pada remaja 
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3. Hubungan antara peran ayah dengan penyesuaian sosial pada remaja 

4. Hubungan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian sosial pada remaja 

D. Manfaat  Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.  Bagi Orang tua terutama ayah dan ibu berupa sumbangan informasi 

ataupun sebagai masukan tentang pentingnya peran  ibu, peran ayah dan 

kepercayaan diri  remaja untuk mengatasi penyesuaian sosial remaja. 

2. Bagi remaja, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

tentang pentingnya membina hubungan baik dengan orang tua dan pentingnya 

memupuk kepercayaan diri untuk mengatasi penyesuaian sosial pada remaja, 

sehingga diharapkan remaja dapat berperilaku positif. 

3. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya 

kerjasama dengan pihak orang tua sehingga dapat memberikan pemahaman 

pentingnya peran ibu, peran ayah, dan kepercayaan diri pada remaja untuk 

mengatasi penyesuaian sosial remaja.  

4. Bagi ilmuwan psikologi, maupun psikolog penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan atau referensi melakukan analisa dalam penelitian 

yang akan datang agar ditemukan solusi yang lebih baik 
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Aulia ( 2000) menambahkan manfaat atau fungsi sosok ayah ini juga 

dikatakan memiliki kekuatan yang tetap. Bukan hanya ketika anak itu sudah 

menginjak remaja, semasa kecil masa balita, interaksi ayah dan anak ini akan 

semakin menguatkan. Pada banyak kasus dimana ayahnya hadir dan merawat 

ketika mereka balita, anak tumbuh dewasa menjadi sosok pribadi yang lebih 

simpatik, empati, hangat dan cenderung memiliki hubungan sosial yang baik dan 

rasa percaya diri yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan manfaat peran yang 

sesungguhnya adalah untuk mendidik sosial dan akhlak anak. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat atau fungsi peran ayah bagi 

anak atau remaja adalah untuk menanamkan dan mengajarkan pada anak-anaknya 

tentang kecakapan hidup agar anak apat berkembang secara optimal dan memiliki 

kecerdasan emosional, kecakapan sosial dan prestasi yang baik serta kemantapan 

kepribadian sebagai bekal hidup ketika anak dewasa. 

 

C.  Peran ibu 

1. Pengertian Peran Ibu 

 Menurut (Kasno, 2001), Ibu adalah wanita yang telah melahirkan 

seseorang, sebutan untuk orang yang sudah bersuami, panggilan yang takzim 

kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum Sejalan dengan itu 

Latipun (2005) mengemukakan pengertian ibu adalah individu yang pertama yang 

mempunyai hubungan dengan bayi yang dikandungnya. 

 Ibu adalah madrasah pertama untuk anak2nya, tempat dimana anak 

mendapat asuhan dan diberi pendidikan pertama bahkan mungkin sejak dalam 
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kandungan. Seorang Ibu secara sadar atau tak sadar telah memberi pendidikan 

kepada sang janin, karena menurut penelitian bahwa bayi dalam kandungan sudah 

bisa mendengar bahkan ikut merasakan suasana hati sang Ibunda, maka tak heran 

jika ikatan emosional seorang Ibu dan anak tampak lebih dibanding dengan 

seorang ayah.(www.WordPres.com) 

Pengertian peran ibu menurut Izza (2009) adalah keterlibatan dan 

pengaruh sosok ibu bagi perkembangan anak sebagai pendamping, pengasuh dan 

pendidik  bagi perkembangan emosional dan intelektual serta social anak. Mulai 

dari anak tersebut lahir, masa anak, remaja sampai dewasa. 

Menurut Freud (Hurlock,1993) tokoh psikoanalisis, beranggapan bahwa 

peran ibu dianggap sebagai tokoh utama yang sangat besar pengaruhnya bagi 

perkembangan sosialisasi anak. Menurut teori tersebut juga diungkapkan peran 

ibu dan ayah sebagai orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah penting. Sebab 

saat anak memasuki fase tertentu dalam masa perkembangan kepribadiannya yaitu 

pada masa phalik anatara usia 4-5 tahun, akan dijumpai istilah oedius complex 

yaitu anak laki-laki-laki memiliki kelekatan atau lebih dekat dengan ibunya dan 

elektra complex yaitu anak perempuan memiliki kelekatan atau lebih dekat 

dengan ayahnya. 

 Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

peran ibu adalah keterlibatan sosok ibu bagi perkembangan fisik, kepribadian dan 

perkembangan sosialisasi remaja.  

2. Tentang Peran Ibu 

 Katir (2010) mengungkapkan dalam www.mcuo.net  Seorang ibu 

http://www.wordpres.com/
http://www.mcuo.net/
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mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pendidikan anak sejak dini. 

Ibulah sosok yang pertama kali berinteraksi dengan anaknya, sosok pertama pula 

yang memberikan rasa aman dan nyaman serta sosok yang dia percaya. Karena 

itu, ibu menjadi sekolah pertama pertama bagi anak-anaknya .Peran ibu dalam 

mendidik anaknya ini sangat penting karena dapat menentukan kualitas generasi 

masa depan suatu masyarakat dan negara. Tidak salah kalau ada yang mengatakan 

bahwa ibu ibarat tiang agama. Tinggi rendahnya moralitas suatu bangsa dapat 

dilihat dari tinggi rendahnya moralitas para ibu dinegeri itu atau sejauh mana 

kepedulian para ibu dalam mendidik anak-anaknya.  

 Latipun (2005) menyebutkan bahwa ibu mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pembentukan tingkah laku anaknya, yaitu: 

a. Perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi bagi anak 

merupakan dasar untuk mengembangkan kepribadiannya sebaik mungkin. Ibu 

juga mempunyai peranan penting dalam perkembangan emosi dan rasa simpati 

dalam memupuk sense of belonging pada anak. Sense of belonging ini akan 

memperkuat perasaan anak untuk hidup bermasyarakat sehingga kelak anak tidak 

mudah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat antisosial maupun bersikap 

asosial. Rasa simpati ini sangat diperlukan oleh individu karena manusia pada 

dasarnya adalah makhluk yang bersifat sosial yaitu yang mempunyai sifat 

interdependence (ketergantungan yang bersifat timbal balik, menunjukkan bahwa 

individu tidak akan dapat hidup sendiri tanpa masyarakat) dan bukan soliter 

seperti binatang. Ibu akan melatih anak untuk dapat hidup bermasyarakat yang 

baik, yaitu dengan memberikan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup 
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bermasyarakat. Anak memerlukan bahan-bahan yang bermanfaat bagi 

perkembangan emosinya, untuk itu diperlukan kasih sayang, pengertian atau 

perhatian, dan kelemah-lembutan. Pemenuhan kebutuhan bagi perkembangan 

mental anak ini adalah yang pokok agar anak kelak dapat hidup dalam masyarakat 

dan akan memberikan rasa kasih sayang, penuh pengertian dan kelemah-lembutan 

kepada semua orang. 

b. Mendidik untuk mendapatkan pengertian. Yang diperlukan dalam 

mengasuh anak adalah kualitas bukan kuantitas. Mengasuh anak tidaklah cukup 

dengan kata-kata saja bahwa ibu mencintai anak, mendidik harus ditunjukkan 

melalui perbuatan sehingga anak dapat merasakannya. Sesuai pula dengan prinsip 

belajar dengan melakukan sendiri (learning by doing) maka anak harus diberi 

kesempatan untuk melatih dirinya membuktikan kasih sayangnya kepada orang 

tua. Keterampilan sosial dan mental ini bagi anak perlu di latih seperti halnya 

dengan keterampilan motoriknya. 

Menurut  Izza (2009) Ibu masa kini memiliki tanggungjawab berat. Peran 

ganda yang tersandang di pundaknya, antara bekerja dan mendidik anak di rumah, 

membuat para ibu tertatih menjalani hidupnya. Konsep pemberdayaan ibu yang 

digulirkan ternyata mengundang berbagai permasalahan baru. Upaya untuk 

meningkatkan peluang kerja bagi ibu misalnya. Tujuan dari konsep ini adalah 

memberdayakan perempuan secara ekonomi sehingga membuat perempuan lebih 

mandiri. Namun pada faktanya peran ibu yang optimal di karier, seringkali tidak 

diikuti peran yang optimal di rumah.  

Masih menurut Izza (2009) Fakta membuktikan bahwa peran ibu dalam 
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pendidikan anak tidaklah tergantikan. Masa-masa 0-6 tahun bagi anak adalah 

masa keemasan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada usia ini, otak anak 

terbentuk sampai  80 %, kecerdasan dan dasar-dasar kepribadiannya mulai 

terbentuk. Karena itu, masa ini membutuhkan pendampingan dari sosok yang 

intens mengikuti pertumbuhan dan perkembangannya, yang mampu memberikan 

stimulasi optimal dengan penuh kasih sayang.  

3. Aspek-aspek Peran Ibu   

Menurut Dagun (1990) hubungan sang anak dengan ibunya sangat 

berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap social anak di kemudian 

hari. Peran ibu akan sangat menentukan bagi perkembangan remaja,  apakah 

remaja akan menjadi pribadi yang baik, dan memiliki jiwa social serta mampu 

berinterkasi dengan berbagai situasi baru.  

 Menurut BKKBN dalam rubrik penanganan masalah remaja edisi sabtu 

tanggal  5 april 2008, aspek-aspek peran ibu  untuk membantu ramaja dalam 

menyesuaikan diri adalah sebagai berikut : 

 a. Peran Sebagai Pendidik  Orang tua terutama ibu hendaknya menyadari 

banyak tentang perubahan fisik maupun psikis yang akan dialami remaja. Untuk 

itu orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Nilai-nilai 

agama yang ditanamkan orang tua kepada anaknya sejak dini merupakan bekal 

dan benteng mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Agar 

kelak remaja dapat membentuk rencana hidup mandiri, disiplin dan bertanggung 

jawab, orang tua perlu menanamkan arti penting dari pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah, di luar sekolah serta di dalam 
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keluarga.  

b. Peran Sebagai Pendorong  Menghadapi masa peralihan menuju dewasa, 

remaja sering membutuhkan dorongan dari ibu. Terutama saat mengalami 

kegagalan yang mampu menyurutkan semangat mereka. Pada saat itu, orang tua 

perlu menanamkan keberanian dan rasa percaya diri remaja dalam menghadapi 

masalah, serta tidak gampang menyerah dari kesulitan. 

c. Peran Sebagai Panutan Remaja memerlukan model panutan di 

lingkungannya. Ibu harus mampu memberikan contoh dan teladan, baik dalam 

menjalankan nilai-nilai agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Peran 

orang tua yang baik akan mempengaruhi kepribadian remaja.  

d. Peran Sebagai Pengawas  Menjadi kewajiban bagi orang tua untuk 

melihat dan mengawasi sikap dan perilaku remaja agar tidak terjerumus ke dalam 

pergaulan yang membawanya ke dalam kenakalan remaja dan tindakan yang 

merugikan diri sendiri. Namun demikian hendaknya dilakukan dengan bersahabat 

dan lemah lembut. Sikap penuh curiga , Justru akan menciptakan jarak antara 

anak dan orang tua, serta kehilangan kesempatan untuk melakukan dialog terbuka 

dengan anak dan remaja. 

e. Peran Sebagai Teman  Menghadapi remaja yang telah memasuki masa 

akil balig, orang tua perlu lebih sabar dan mau mengerti tentang perubahan pada 

remaja. Perlu menciptakan dialog yang hangat dan akrab, jauh dari ketegangan 

atau ucapan yang disertai cercaan. Hanya bila remaja merasa aman dan terlindung, 

orang tua dapat menjadi sumber informasi, serta teman yang dapat diajak bicara 

atau bertukar pendapat tentang kesulitan atau masalah mereka.  
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f. Peran Sebagai Konselor  Peran orang tua sangat penting dalam 

mendampingi remaja, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam mengambil 

keputusan bagi dirinya. Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan 

nilai yang positif dan negatif , sehingga mereka mampu belajar mengambil 

keputusan tebaik. Selain itu orang tua juga perlu memiliki kesabaran tinggi serta 

kesiapan mental yang kuat menghadapi segala tingkah laku mereka, telebih lagi 

seandainya remaja sudah melakukan hal yang tidak diinginkan . Sebagai konselor, 

orang tua dituntut untuk tidak menghakimi, tetapi dengan jiwa besar justru harus 

merangkul remaja yang bermasalah tersebut. 

g. Peran Sebagai Komunikator. Suasana harmonis dan saling memahami 

antara orang tua dan remaja, dapat menciptakan komunikasi yang baik. Orang tua 

perlu membicarakan segala topik secara terbuka tetapi arif. Menciptakan rasa 

aman dan telindung untuk memberanikan anak dalam menerima uluran tangan 

orang tua secara terbuka dan membicarakan masalahnya. Artinya tidak 

menghardik anak. 

 Dapat disimpulkan aspek-aspek peran ibu  dalam keluarga adalah 

sebagai berikut yaitu peran sebagai pendidik, pendorong, panutan, pengawas, 

konselor, teman dan komunikator bagi perkembangan remaja. 

4.Manfaat atau fungsi peran ibu  

 Rini (2002) mengemukakan manfaat dari hubungan peran ibu terhadap 

anak-anaknya adalah sebagai berikut : 
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a. Rasa percaya diri. Perhatian dan kasih sayang ibu yang stabil, 

menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya berharga bagi orang lain. Jaminan 

adanya perhatian ibu yang stabil, membuat anak belajar percaya pada orang lain. 

b. Kemampuan membina hubungan yang hangat. Hubungan yang 

diperoleh anak dari ibu, menjadi pelajaran baginya untuk kelak diterapkan dalam 

kehidupannya setelah dewasa. Kelekatan yang hangat, menjadi tolak ukur dalam 

membentuk hubungan dengan teman hidup dan sesamanya. Namun hubungan 

yang buruk, menjadi pengalaman traumatis baginya sehingga menghalangi 

kemampuan membina hubungan yang stabil dan harmonis dengan orang lain. 

c. Mengasihi sesama dan peduli pada orang lain. Anak yang tumbuh 

dalam hubungan kelekatan yang hangat, akan memiliki sensitivitas atau kepekaan 

yang tinggi terhadap kebutuhan sekitarnya. Dia mempunyai kepedulian yang 

tinggi dan kebutuhan untuk membantu kesusahan orang lain. 

d. Disiplin. Kelekatan hubungan dengan anak, membantu ibu dapat 

memahami anak sehingga lebih mudah memberikan arahan secara lebih 

proporsional, empatik, penuh kesabaran dan pengertian yang dalam. Anak juga 

akan belajar mengembangkan kesadaran diri, dari sikap orang tua yang 

menghargai anak. Sikap menghukum hanya akan menyakiti harga diri anak dan 

tidak mendorong kesadaran diri. Anak patuh karena takut. 

e. Pertumbuhan intelektualitas dan psikologis. Bentuk kelekatan yang 

terjalin, kelak mempengaruhi pertumbuhan fisik, intelektual, dan kognitif serta 

perkembangan psikologis anak. 

 Dari uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari peran 



 

 

1
 

1
 

 

ibu terhadap anak-anaknya  antara yaitu: dapat menumbuhkan rasa percaya diri, 

kemampuan membina hubungan yang hangat, mengasihi sesama dan peduli pada 

orang lain, menumbuhkan kedisiplinan, mempengaruhi pertumbuhan 

intelektualitas dan psikologis pada anak. 

D. Kepercayaan Diri 

1. Pengertian kepercayaan diri 

Menurut Hambly (1995) Kepercayaan diri merupakan keyakinan dalam 

diri seseorang untuk dapat menangani segala sesuatu dengan tenang. Kepercayaan 

diri merupakan keyakinan dalam diri yang berupa perasaan dan anggapan bahwa 

dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan individu tampil dan 

berperilaku dengan penuh keyakinan. 

Sedangkan Angelis (1997) menerangkan bahwa kepercayaan diri 

merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia untuk menghadapi tantangan 

hidup apapun dengan berbuat sesuatu. Setiap individu mempunyai hak untuk 

menikmati kebahagiaan dan kepuasan atas apa yang telah diperolehnya, tetapi itu 

akan sulit dirasakan apabila individu tersebut memiliki kepercayaan diri yang 

rendah. Bukan hanya ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, tetapi 

juga ketidakmampuan dalam menikmati pekerjaan tersebut. 

Kepercayaan diri pada individu tidak selalu sama, pada saat tertentu kita 

merasa yakin atau mungkin, ada situasi dimana individu merasa yakin dan situasi 

dimana individu tidak merasa demikian. Seperti yang dikemukakan oleh Angelis 

(1997) bahwa  rasa percaya diri itu tidak bisa disamaratakan dari satu aktifitas ke 

aktivitas lainnya. 
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Menurut Lauster,(1997) kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup 

seseorang, yaitu orang yang mempunyai kepercayaan diri biasanya tidak perlu 

cemas dalam tindakan dan dapat melakukan hal-hal yang disukai serta tanggung 

jawab atas apa yang dilakukan. Kepercayaan diri meruapkan salah satu aspek 

kepribadian yang mengandung keyakinan atau kemampuan yang dimiliki. 

Dari uraian di atas dapat disimpulakan bahwa kepercayaan diri merupakan 

keyakinan individu akan kemampuan diri sendiri dalam hubungannya dnegan 

orang lain, optimis dalam emghadapi permasalaha dan dapat mengatasinya 

dengan solusi yang tepat serta dapat bertanggung jawab terhadap keputusan yang 

di ambilnya, berfikir positif sehingga mampu menghadapi sesuatu dengan tenang. 

 

 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri diantaranya adalah 

faktor internal yaitu berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan faktor 

eksternal yaitu berasal dari lingkungan di luar individu. 

Menurut Centi(1998) faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang adalah  konsep diri. Konsep diri merupakan gambaran tentang diri 

sendiri yaitu apabila seseorang merasa rendah diri biasanya memiliki konsep diri 

yang negatif. Sebaliknya apabila seseorang memiliki kepercayaan diri biasanya 

memiliki konsep diri positif.    Sedangkan menurut Antoni (2002) faktor internal 

yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah harga diri yaitu penilaian terhadap 
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diri sendiri dan keadaan fisik. Maksud keadaan fisik adalah penampilan fisik 

seseorang. Antoni (2002) mencontohkan seseorang yang emmiliki cacat tubuh 

seperti gigi tidak rapi, obesitas amputasi salh satu amggota badan, umumnya akan 

memiliki hraga diri dan kepercayaan diri yang rendah.  

 Lebih lanjut Antoni(2002) menjelaskan adapun faktor eksternal yang 

mempengaruhi kepercayaan diri pada individu adalah Pendidikan dan pekerjaan. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula 

kepercayaan dirinya. Dan orang yang memiliki pekerjaan akan merasa lebih 

percaya diri dibandingkan orang yang tidak memiliki pekerjaan.  

Sedangkan menurut Lauster (1997) factor eksternal yang mempengaruhi 

kepercayaan diri seseorang adalah lingkungan dan pengalaman hidup seseorang 

termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan piskologis seseorang selama 

perjalanan hidupnya.  

Faktor eksternal menurut Lauster (1997) yang mempengaruhi kepercayaan 

diri seseorang adalah lingkungan keluarga dan lingkungan social anak. Ia 

menerangkan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan social anak juga 

merupakan faktor utama dalam membantu anak memiliki kembali rasa percaya 

diri yang menurun disebabkan oleh trauma, luka dan kekecewaan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri seseorang adalah factor internal dan factor 

eksternal. Factor internal diantaranya: konsep diri, harga diri dan keadaan fisik. 

Sedangkan factor eksternalnya adalah pendidikan, pekerjaan, lingkungan baik itu 

lingkuangan keluarga maupun lingkungan sosial dan pengalaman hidup termasuk 
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pemenuhan kebutuhan psikologis seseorang selama perjalanan hidupnya.  

3. Aspek-Aspek Kepercayaan Diri 

Menurut Jersid (1995) aspek –aspek kepercayaan diri adalah merasa 

optimis, tidak cemas, tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan 

menghadapai masalah yang ditandai dengan penerimaan diri secara realistis dan 

menghargai diri sendiri secara positif . 

Sedangkan menurut Lauster (1997) mengemukakan ada lima aspek yang 

mempengaruhi kepercayaan diri seseorang yaitu : 

a. Keyakinan akan kemampuan diri, maksudnya sikap positif seseorang tentang 

dirinya. 

 b. Optimisme yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam 

menghadapi segala hal. 

c. Obyektif yaitu sikap seseorang yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya. 

d. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. 

e. Rasional dan realitas, yaitu kemampuan menganalisa masalah atau kejadian 

dengan menggunakan pikiran yang masuk akal. 

 Antoni (2002) menjelaskan aspek – aspel kepercayaan diri adalah: 

1) Rasa aman, yaitu terbebas dari perasaan cemas, takut dan gelisah. 

2) Ambisi normal, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan seseorang. 

3) Keyakinan akan kemampuan diri sehingga tidak perlu membandingkan 

dengan orang lain. 
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4) Mandiri, tidak tergantung pada orang lain dalam melakukan sesuatu. 

5) Tidak mementingkan diri sendiri dan dapat bertoleransi pada orang lain. 

6)   Optimisme, memiliki harpan dan pendangan yang baik tentang dirinya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan aspek – aspek yang paling sesuai  

menurut penulis adalah aspek-aspek yang dikemukan oleh menurut Lauster 

(1997) yang mengemukakan ada lima aspek yang mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang yaitu : 

a. Keyakinan akan kemampuan diri, maksudnya sikap positif seseorang tentang 

dirinya. 

 b. Optimisme yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam 

menghadapi segala hal. 

c. Obyektif yaitu sikap seseorang yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya. 

d. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. 

e. Rasional dan realitas, yaitu kemampuan menganalisa masalah atau kejadian 

dengan menggunakan pikiran yang masuk akal. 

  

E. Hubungan Antara Peran Ibu, Peran Ayah,  dan Kepercayaan Diri dengan  

Penyesuaian sosial Remaja  

Proses penyesuaian sosial pada individu tidaklah mudah. Hal ini karena 

didalam kehidupannya manusia terus dihadapkan pada pola-pola kehidupan baru 

dan harapan-harapan sosial baru. Periode penyesuaian sosial ini merupakan suatu 

periode khusus dan sulit dari rentang hidup manusia. Manusia diharapkan mampu 
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memainkan peran-peran sosial baru, mengembangkan sikap-sikap sosial baru dan 

nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru yang dihadapi (Hurlock,1993). 

Disebutkan juga oleh Hurlock (1993) bahwa seperti halnya proses 

penyesuaian sosial yang sulit yang dihadapi manusia secara umum, para remaja 

juga mengalami proses penyesuaian sosial dimana proses penyesuaian sosial pada 

remaja ini merupakan suatu peralihan dari satu tahap perkembangan ketahap 

berikutnya. Dalam periode peralihan  ini terdapat keraguan akan peran yang akan 

dilakukan, namun pada periode ini juga memberikan waktu kepada remaja untuk 

mencoba gaya baru yang berbeda, menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang 

paling sesuai dengan dirinya. Dengan kata lain hal ini merupakan proses 

pencarian identitas diri yang dilakukan oleh para remaja.  

Menurut Freud (Hurlock,1993) tokoh psikoanalisis, beranggapan bahwa 

peran ibu dianggap sebagai tokoh utama yang sangat besar pengaruhnya bagi 

perkembangan sosialisasi anak. Menurut teori tersebut juga diungkapkan peran 

ibu dan ayah sebagai orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah penting. Sebab 

saat anak memasuki fase tertentu dalam masa perkembangan kepribadiannya yaitu 

pada masa phalik anatara usia 4-5 tahun, akan dijumpai istilah oedius complex 

yaitu anak laki-laki-laki memiliki kelekatan atau lebih dekat dengan ibunya dan 

elektra complex yaitu anak perempuan memiliki kelekatan atau lebih dekat 

dengan ayahnya. Karena itu peran ayah dan ibu masing-masing harus dapat 

dioptimalkan agar dapat membantu remaja dalam penyesuaian sosialnya. 

Agar penyesuaian yang dilakukan terhadap lingkungan sosial berhasil 

(well adjusted), maka remaja harus menyelaraskan antara tuntutan yang berasal 

http://duniapsikologi.dagdigdug.com/category/psikologi-remaja/
http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/12/05/konsep-diri/
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dari dalam dirinya dengan tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh lingkungannya, 

sehingga remaja mendapatkan kepuasan dan memiliki kepribadian yang sehat. 

Setiap individu termasuk remaja tentu saja berkeinginan memiliki kepibadian 

yang sehat, dengan harapan dengan kepribadian yang sehat akan muncul perilaku 

yang positif. Tentu saja penyesuaian sosial menjadi bagian yang penting bagi 

individu. Dengan kata lain apabila penyesuaian sosial baik maka individu tersebut 

akan dapat menyesuaikan diri dan berperilaku baik di dalam lingkungan 

sosialnya. Menurut Prihartanti (1995) seseorang dikatakan memiliki penyesuaian 

sosial yang memuaskan apabila ia dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi 

ketegangan, frustasi dan konflik yang dihadapinya. Dapat pula dikatakan apabila 

individu memiliki penyesuaian sosial yang baik, dan di dukung oleh lingkungan 

keluarga dan sekolahnya maka ia akan dapat menampakkan perilaku yang sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya apabila penyesuaian sosial 

individu tersebut rendah, maka ia akan menampakkan perilaku yang negatif. 

Perilaku negatif tersebut selain dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan 

lingkungan sekitarnya. 

Perilaku yang negatif pada remaja, biasanya dimunculkan dalam bentuk 

pelanggaran terhadap aturan. Baik itu aturan yang berlaku dalam lingkungan 

keluarganya maupun pelanggaran terhadap aturan di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan survey yang telah peneliti lakukan di sebuah SMP swasta di kota 

Solo pada bulan Juli 2008 –Juli 2009, menurut catatan guru BP/BK (Budi 

Pekerti/Bimbingan Konseling) dinyatakan bahwa dalam satu hari ada lebih dari 10 

kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMP, baik itu pelanggaran berat 
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sampai dengan ringan. Data yang peneliti peroleh menunjukkan pelanggaran 

tersebut beraneka macam seperti: merokok, bolos sekolah, berkelahi, 

memprovokasi terjadinya perkelahian, mencuri, tidak mengenakan atribut 

sekolah, tidak mengerjakan PR, , tidak mengikuti jadwal sholat di sekolah, tidak 

membawa alat sholat, tidak mengikuti upacara, terlambat, berbohong pada guru, 

meninggalkan buku di sekolah, tidak mengikuti pelajaran tertentu, berkata kotor 

pada teman dan guru, mencoret-coret tembok, pemalakan (meminta uang dengan 

paksa)  dan lain sebagainya ( catatan lapangan, Juli 2009).  

Pelanggaran lain yang kerap di lakukan oleh remaja adalah masalah 

hubungan dengan lawan jenis.  Dari Survei Kesehatan Reproduksi di Indonesia 

tahun 2003, diketahui 5 persen remaja pernah melakukan hubungan seks sebelum 

nikah. Lembar fakta yang diterbitkan oleh PKBI, United Nations Population Fund 

(UNFPA) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga 

menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 15 juta remaja berusia 15-19 

tahun melahirkan. Lembar fakta tersebut juga menyebutkan setiap tahun ada 

sekitar 2,3 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia, dan 20 persennya dilakukan oleh 

remaja.(Erviani dalam Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 27, April 

2007]   

Hasil riset dan para psikologi banyak yang menyatakan bahwa peran ayah 

sangat penting dalam pertumbuhan seorang anak. Ikatan emosional antara ayah 

dan anak ditentukan salah satunya oleh interaksi antara ayah dan anak itu sendiri. 

Selain ikatan kasih sayang yang tetap terjaga, interaksi yang baik antara anak dan 

ayah ini, dikatakan sangat mempengaruhi kecerdasan emosional seorang anak 
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yang membuatnya tumbuh menjadi sosok dewasa yang berhasil. (Basuki, 2009)  

Lebih lanjut Basuki (2009) menambahkan saat ini, keluarga-keluarga di dunia 

sedang mengalami banyak perubahan, mulai perubahan dari kehidupan 

berkeluarga besar menjadi keluarga inti, meningkatnya jumlah wanita (termasuk 

ibu) dalam dunia kerja, meningkatnya angka cerai-kawin, meningkatnya jumlah 

kelahiran tanpa pernikahan, meningkatnya jumlah wanita sebagai orang tua 

tunggal dan kepala rumah tangga, serta jumlah ayah yang tinggal jauh dari 

keluarga. Fenomena-fenomena tersebut, menurunkan peran ayah dalam keluarga 

sebagai pendidik, kepala rumah tangga, dan pencari nafkah.  

Selain peran ayah, peran ibu, faktor lain yang berkaitan dengan penyesuaian 

sosial pada remaja adalah  status sosial ekonomi, pekerjaan ayah dan ibu. 

Penghasilan ayah dan ibu, urutan anak dalam keluarga, usia  dan  kepercayaan 

diri. Kepercayaan diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang untuk dapat 

menangani segala sesuatu dengan tenang. Kepercayaan diri merupakan keyakinan 

dalam diri yang berupa perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik 

sehingga memungkinkan individu tampil dan berperilaku dengan penuh 

keyakinan (Hambly, 1995).  

Kepercayaan diri sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

menata/menyongsong masa depan. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan 

memberikan dorongan psikis dan fisik dalam mengambil keputusan yang sangat 

berharga bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya orang yang tingkat 

kepercayaan dirinya rendah akan berakibat selalu ragu-ragu atas keputusan yang 

akan diambilnya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, seseorang akan lepas dari 



 

 

2
 

2
 

 

ketergantungan dari orang lain. Ia mampu menentukan hal-hal apakah yang harus 

diambil ( terbaik) bagi dirinya dan dan menjauhkan diri/meninggalkan terhadap 

hal-hal yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang 

lain.(Gunawan,2009). Dengan demikian dapat dikatakan, peran ibu, peran 

ayah,status sosial ekonomi, pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan ayah dan ibu, 

urutan anak dalam keluarga, usia  dan  kepercayaan diri. pada remaja akan dapat 

menentukan bagaiamana penyesuaian sosial seorang remaja. 

 

 

 

 

 

F.  Hipotesis 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah di uraikan, maka hipotesis yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis mayor:  

Ada hubungan antara peran ibu,  peran ayah dan kepercayaan diri dengan 

penyesuaian sosial remaja. 

2. Hipotesis minor : 

 a.Ada hubungan positif antara peran ibu dengan penyesuaian sosial remaja 

 b. Ada hubungan positif antara peran ayah dengan penyesuaian sosial remaja 

c.Ada hubungan positif antara kepercayaan diri dengan penyesuaian sosial         

remaja 


