
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa terjadinya banyak perubahan. Remaja haus akan 

kebebasan  dalam memutuskan  dan  menentukan  pilihan  hidupnya  secara  mandiri. 

Erikson (dalam Steinberg, 1990) juga mengemukakan bahwa salah satu tugas yang 

paling  menonjol  selama  masa  remaja  adalah  membangun  diri  sendiri  sebagai 

makhluk  otonom.  Masa  remaja  didefinisikan  sebagai  periode  dalam  rentang 

kehidupan  ketika  sebagian  besar  karakteristik  individu  secara  biologis,  kognitif, 

psikologis, dan sosial berubah dari masa yang  dianggap seperti anak kecil  menjadi 

individu yang berciri-ciri dewasa. 

Tentunya  dapat  dimengerti  bahwa  baik  bagi  orang  tua  dan  remaja,  masa 

remaja adalah masa kegembiraan dan kecemasan, masa kebahagiaan dan kesulitan, 

rasa ingin tahu yang sangat besar, dan putusnya hubungan dengan masa lalu untuk 

menyambut masa yang akan datang. Hal ini menjadikan masa remaja menjadi masa 

yang  paling  membingungkan  dalam  fase  perkembangan  ketika  menghadapi 

kehidupan ini baik bagi remaja maupun bagi orang tua.  Kondisi tersebut menurut 

Coakley (dalam Lerner dkk, 1998) kadang menimbulkan terjadinya benturan antara 

orang tua dengan remaja. Arnett (1999b) mencatat bahwa konflik dengan orang tua 

merupakan kontributor utama  terjadinya guncangan pada periode ini.

Hall  pada tahun  1904 (dalam Arnett,  1999a)  menggambarkan bahwa masa 

remaja  adalah  periode  “badai  dan  stres“.  Hall  menyebutkan  hal  yang 

melatarbelakangi pandangan tentang badai dan stres  dikarenakan terdapat 3 aspek 

utama, yaitu; (1) adanya konflik dengan orang tua, (2) gangguan suasana hati, dan (3) 
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perilaku yang berisiko. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menggambarkan 

situasi  psikis,  emosi,  kognitif,  dan  perubahan  sosial  yang  menjadi  kategori  dari 

karakterisasi  periode  perkembangan  remaja  secara  lebih  spesifik  (Meichenbaum, 

Fabiano, & Fincham, 2000). Walaupun penggunaan istilah “ badai dan stres “ terlalu 

berlebihan, hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tema konflik orang tua-anak 

menunjukkan indikasi bahwa hubungan antara orang tua dengan remaja memburuk 

selama masa remaja jika dibandingkan dengan hubungan antara orang tua dengan 

anak sebelum remaja (Ozmete & Bayoglu, 2009). 

Adanya perbedaan keinginan dan pengalaman antara orang tua dan remaja 

akan meningkatkan konflik diantara mereka. Keinginan remaja untuk  mandiri dan 

adanya keinginan untuk dapat diterima oleh teman sebaya menuntut remaja untuk 

menyesuaikan  diri  dengan  norma  dan  pengaruh  lingkungan  teman-teman  mereka 

yang membuat  remaja  menjadi  merasa  tertantang dan menolak  arahan dari  orang 

yang lebih dewasa dan orang tua. Pada saat remaja menuntut kebebasan dan mencoba 

untuk mencari jati diri mereka, orang tua akan merasa kesulitan melepaskan kendali 

yang berakhir pada konflik antara orang tua dan remaja (Laurson, Coy, & Collins, 

1998; Steinberg, 1990)

Lestari  dan  Asyanti  (2009)  menyebutkan  bahwa  seiring  dengan 

perkembangannya remaja semakin intensif dalam berinteraksi dengan teman sebaya. 

Dalam pergaulan tersebut, remaja menjumpai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-

nilai  yang  disosialisasikan  oleh  orang  tua  sehingga  menimbulkan  konflik  antara 

remaja dengan orang tua. 
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Lebih lanjut Lestari dan Asyanti (2009) mengemukakan bahwa teman sebaya 

sebagai sumber utama sosialisasi remaja selain keluarga. Teman sebaya memenuhi 

kebutuhan  remaja  untuk  menjadi  bagian  dari  kelompok,  kebutuhan  berinteraksi 

sosial, dan mendukung identitas pribadinya. Pertemanan pada masa ini lebih bersifat 

akrab dan timbal-balik. Penerimaan, pengabaian, dan penolakan teman menjadi topik 

yang penting pada masa remaja. Dalam masa ini dikenal istilah  out-group dan  in-

group.  Menjadi  individu  yang  dianggap  out-group oleh  teman  sebaya  merupakan 

pengalaman yang tidak menyenangkan bagi remaja. Konsekuensinya adalah remaja 

berperilaku yang bisa diterima oleh teman sebaya dan mengadopsi nilai dari teman 

sebaya.

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan sosial  yang terkecil  akan tetapi 

merupakan sumber utama tempat nilai-nilai dari orang tua kepada anak ditanamkan. 

Pengasuhan  dapat  didefinisikan  sebagai  cara  orang  tua  dalam  memperlakukan, 

berkomunikasi,  mendisiplinkan,  memonitor,  dan mendukung anak (Lestari,  2008). 

Pengasuhan menurut  Santrock  (Bern,  2004)  adalah  hubungan  yang  intens 

berdasarkan kebutuhan yang berubah secara perlahan dengan perkembangan anak. 

Idealnya, setiap orang tua harus ikut mengambil bagian dalam mengantarkan anak-

anaknya menjadi seorang dewasa. Setiap anak akan belajar untuk mandiri dan dewasa 

dengan adanya internalisasi  nilai-nilai  yang diberikan oleh  orang tuanya sehingga 

menumbuhkan perilaku yang dibawanya kelak jika dewasa. 

Menurut  Lestari  dan  Asyanti  (2009)  keluarga  merupakan  sumber  utama 

sosialisasi  nilai  bagi  remaja  selain  teman  sebaya.  Aktivitas  pengasuhan  yang 
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dilakukan orang tua dalam keluarga merupakan salah satu bentuk proses sosialisasi 

nilai-nilai  budaya  secara  keseluruhan.  Arnett  (1995)  menyebutkan  bahwa  dalam 

melakukan tugas pengasuhan anak, orang tua mengikuti aturan-aturan tentang peran 

orang  tua  yang  ada  dalam  budaya  yang  telah  dipelajarinya  melalui  pengalaman 

menjalani  sosialisasi.  Sikap  orang  tua  dalam  menjalankan  peran  pengasuhan 

mempengaruhi  keberhasilan  proses  sosialisasi  nilai  pada  anak.  Orang  tua  yang 

bersikap hangat, suportif, dan penuh keterlibatan dapat mendorong anak untuk mau 

mendengarkan dan merespon pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua.

Ozmete dan Bayoglu (2009) menyimpulkan tugas-tugas orang tua antara lain; 

(a) menyediakan lingkungan yang hangat, nyaman, saling menjaga perasaan sehingga 

individu tersebut merasa mendapatkan dukungan yang penuh untuk berkembang, (b) 

memberikan fasilitas untuk  perkembangan remaja tersebut sehingga remaja dapat 

mengeksplorasi potensi-potensi baik dalam hal fisik, psikis, dan sosial, (c) orang tua 

juga mempunyai tugas untuk mengontrol  kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak 

mereka.

Adanya  keinginan  orang  tua  untuk  mengontrol  dan  mengetahui  segala 

kegiatan anak remaja kadang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi remaja. Seiring 

dengan  perkembangan dari  anak-anak  ke  remaja,  remaja  akan memikul  tanggung 

jawab yang lebih besar untuk diri mereka sendiri dan tidak lagi terlalu bergantung 

kepada orang tua. Pada masa ini remaja mulai menyembunyikan sesuatu dari orang 

tuanya dan mulai mempunyai rahasia. Rahasia dalam perkembangan remaja mungkin 

merupakan salah satu cara dalam mencapai tugas-tugas perkembangan pada masa ini. 
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Karena secara alami ketika remaja mempunyai rahasia maka akan memisahkan siapa 

yang  berhak  untuk  tahu  dan  siapa  yang  tidak  berhak  untuk  tahu.  Hal  ini  akan 

mendorong remaja untuk memperoleh kemandirian dan otonomi (Frijns, Vermjulst, & 

Engels,   2005). Adanya perbedaan pandangan dan keinginan antara orang tua yang 

ingin mengontrol dan remaja yang tidak ingin menceritakan semua hal kepada orang 

tua merupakan salah satu penyebab yang dapat menimbulkan konflik antara orangtua 

dengan remaja.

Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa orang  tua  dan  remaja  menegosiasikan 

tugas-tugas  perkembangan  remaja  bisa  mempengaruhi  emosi  baik  dari  ibu,  ayah 

maupun remaja (Larson & Richards, 1994). Munculnya konflik ke permukaan dalam 

keluarga  antara  orang  tua  dan  remaja  akan  memunculkan  tantangan  yang  unik 

diantara orang tua dan remaja ketika mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dari 

permasalahan. Hal ini akan memengaruhi pola hubungan yang alamiah diantara orang 

tua dan remaja (Allison, 2000). Oleh  karena itu komunikasi antara orang tua dan 

remaja  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam menegosiasikan  tugas-tugas 

perkembangan remaja.

Konflik antara orang tua dan remaja merupakan hal yang umum terjadi dalam 

hubungan antara orang tua dengan remaja terutama remaja awal. Sebenarnya tidak 

semua konflik mempunyai arti yang negatif. Konflik dapat memberi manfaat positif 

atau  memberi  dampak  negatif  tergantung  dari  penanganan  konflik  tersebut  (Van 

Doorn, Branje, & Meeus, 2008). Konflik yang dapat diselesaikan dengan baik dapat 

membangun hubungan antara orang tua dan remaja kearah yang positif yang ditandai 
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dengan penyesuaian diri remaja  dan  penyelesaian  konflik yang merusak hubungan 

orang  tua  dan  remaja  kemungkinan  diasosiasikan  dengan  perilaku  remaja  yang 

bermasalah (Collin & Laursen, 1992).

Dalam penelitian di Turki, Ozmete dan Bayoglu (2009) menyimpulkan bahwa 

sumber  konflik  yang terjadi  antara orang tua-remaja adalah  mengenai  tugas-tugas 

rumah,  pengelolaan  waktu,  pengelolaan  uang  saku,  komunikasi  dengan  anggota 

keluarga  yang  lain,  dan  keinginan  remaja  untuk  mandiri.  Smetana  (2002)  dalam 

penelitiannya  terhadap  kelas  menengah  Afrika-Amerika  mengindikasikan  konflik 

yang  terjadi  antara  orang  tua-remaja  berkisar  pada  masalah  sehari-hari  seperti 

masalah tugas-tugas rumah,  tugas-tugas sekolah,  penggunaan telepon,  pengelolaan 

uang saku, hubungan dengan saudara dan waktu tidur. 

Lestari  dan  Asyanti  (2009)  dalam penelitian  yang  dilakukan  di  Surakarta 

menyimpulkan bahwa sumber konflik orang tua dengan remaja awal adalah dalam hal 

prestasi belajar, bermain, pemanfaatan teknologi informasi, membantu tugas rumah, 

keterlambatan  pulang kerumah,  model  pakaian dan rambut,  perilaku pacaran,  dan 

pemilihan teman. Dari wawancara awal penulis dengan Ibu yang mempunyai anak 

remaja,  sumber  konflik  yang  terjadi  antara  orang  tua  dan  anak adalah  dalam hal 

bermain dan keterlambatan pulang kerumah.

Van  Doorn,  Branje,  dan  Meeus  (2008)  melakukan  penelitian  di  Belanda 

dengan mengikutsertakan sebanyak 314 keluarga yang terdiri dari remaja yang masih 

tinggal  bersama  dengan  kedua  orang  tuanya.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan 

bahwa terdapat tiga cara bagi orang tua dan remaja dalam mengelola konflik yang 
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terjadi  yaitu; (1) pemecahan masalah positif yang ditandai dengan bernegosiasi dan 

berusaha untuk menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak dan berdiskusi 

tentang perbedaan pendapat; (2) keterlibatan konflik yang melibatkan kata-kata kasar, 

menjadi  sangat  marah  atau  kehilangan  kontrol  diri,  dan  (3)  pemecahan  masalah 

dengan cara  penarikan diri  yang digambarkan dengan menghindari  permasalahan, 

menghindari pembicaraan, menjauhkan diri, tidak mau mendengarkan lagi dan tidak 

mau berbicara lebih lama lagi.

Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  memahami  pengelolaan 

konflik orang tua dan remaja ketika berada dalam situasi konflik antara orang tua-

anak dalam keluarga Jawa karena penelitian yang diadakan di Surakarta oleh Lestari 

dan Asyanti (2009) hanya berkisar pada area konflik orang tua-remaja. Oleh karena 

itu penulis memilih judul untuk penelitiannya adalah  Pengelolaan Konflik Orang 

Tua-Remaja dalam Keluarga Jawa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memahami secara mendalam pengelolaan konflik 

yang dilakukan orang tua dan remaja dalam menghadapi situasi konflik antara orang 

tua-anak.

C. Manfaat Penelitian
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Melalui  penelitian ini  diharapkan akan diketahui  pengelolaan  konflik  yang 

dilakukan  ayah  dan  ibu  dalam  menangani  konflik  dengan  remaja  dan  dari  hasil 

tersebut dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1.Untuk orang tua,  dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami cara-cara 

menangani  konflik  dan dampaknya  yang terjadi  antara  orang tua dengan 

anak remaja.

2.Untuk anak, dapat dijadikan pertimbangan dalam mengatasi dan menghadapi 

situasi konflik yang terjadi dengan orang tua.

3.Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  teoritik  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  untuk  memperkaya  khasanah  ilmu 

psikologi  khususnya  psikologi  indigenos dan  keluarga  karena  hasil 

penelitian ini memberikan penjelasan tentang  perilaku menghadapi situasi 

konflik pada orang tua dan remaja yang terjadi dalam keluarga Jawa.


