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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif dan sosioemosional. 

Perubahan ini mengubah pandangan seseorang terhadap dirinya menjadi lebih 

kompleks, terorganisir, dan konsisten. Konsep diri pada remaja berubah menjadi 

lebih terstruktur (Rath, 2012). Sedangkan menurut Hurlock (2012) konsep diri 

bersifat hierarkis dan yang paling dasar terbentuk adalah konsep diri primer. 

Setiap pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang 

dialami  oleh individu akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupannya. 

Pengalaman-pengalaman tersebut dapat mempengaruhi cara individu dalam 

memandang dirinya sendiri dan dapat membentuk sebuah penilaian terhadap 

dirinya. Cara individu memandang dirinya sendiri inilah yang disebut sebagai 

konsep diri. Menurut Mead (Pudjigjoyanti, 1998) konsep diri merupakan produk 

sosial yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-

pengalaman psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap 

lingkungan fisik dan refleksi dari dirinya yang diterima dari orang-orang penting 

disekitarnya. Sedangkan menurut Hurlock (2012), konsep diri khususnya konsep 

diri primer didasarkan pada pengalaman anak di rumah dan dibentuk dari berbagai 
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konsep terpisah, yang masing-masing merupakan hasil dari pengalaman dengan 

anggota keluarga yang lain.  

Menurut teori tentang konsep diri terdapat tiga faktor yang berpengaruh 

terhadap pembentukan konsep diri, yaitu: peran orang tua, peran faktor sosial, dan 

peran faktor belajar. Dari ketiga faktor tersebut faktor peran orang tua merupakan 

faktor yang paling utama dalam pembentukan konsep diri pada anak. Orang tua 

memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan kejiwaan dan 

pembentukan konsep diri anak, karena orang tua adalah orang yang pertama kali 

berinteraksi dan menanggapi perilaku anak, sehingga secara perlahan-lahan 

terbentuklah konsep diri anak (http://elearning.gunadarma.ac.id/, di akses pada 

tanggal 14 November 2013, pada pukul 15.00 WIB). Sanjungan, senyuman, 

pujian, dan penghargaan akan menyebabkan penilaian positif terhadap diri anak, 

sedangkan ejekan, cemoohan, dan hardikan akan menyebabkan penilaian negatif 

terhadap dirinya (Pudjijogyanti, 1998). 

Kondisi keluarga yang baik merupakan faktor penting dalam pembentukan 

konsep diri anak. Dalam hal ini suatu keluarga dikatakan memiliki kondisi yang 

baik apabila terdapat pengertian antara orang tua dan anak, terdapat keserasian 

antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak, serta sikap mampu menerima yang 

ditunjukkan oleh orang tua terhadap anak sehingga orang tua tidak akan terlalu 

menuntut anak (Pudjijogyanti, 1998). Kondisi keluarga yang demikian dapat 

membuat anak menjadi lebih percaya dalam membentuk aspek dalam dirinya, 

karena mereka mempunyai model yang dapat dipercaya. Anak juga merasa bahwa 

http://elearning.gunadarma.ac.id/
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dirinya mendapat dukungan kedua orang tua dalam menghadapi masalah, 

sehingga mereka menjadi tegas dan efektif dalam memecahkan masalah, tingkat 

kecemasan mereka menjadi berkurang dan menjadi diri yang lebih positif serta 

realistis dalam memandang lingkungan dan dirinya.  

Berdasarkan uraian diatas, dalam pembentukan konsep diri anak 

dibutuhkan keselarasan peran kedua orang tua, bukan hanya sekedar ibu yang 

berperan aktif terhadap pengasuhan dan pembentukan konsep diri anak, tetapi 

ayah juga harus berperan serta didalamnya. Saat ini, figur ayah dapat berperan 

dalam berbagai hal diantaranya pengasuhan, partisipasi dalam aktivitas dan 

masalah pendidikan. Kebijakan yang dulu  lebih berfokus pada  ibu,  mulai 

memberikan kesempatan  serta  ruang bagi figur ayah untuk mengekspresikan diri 

dalam proses parenting (pengasuhan).  

Ayah turut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan anak. 

Pengalaman yang dialami bersama dengan ayah, akan mempengaruhi  seorang  

anak hingga dewasa nantinya. Peran dan perilaku pengasuhan ayah 

mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan anak dan masa transisi menuju 

remaja (Cabrera, 2000).   

Bagi sebagian remaja, terutama remaja putri, ayah merupakan sosok idola, 

segala hal yang mereka lakukan semata hanya untuk mendapatkan perhatian dari 

ayahnya, akan tetapi ayah selalu mengutamakan pekerjaannya daripada 

meluangkan waktu untuk bermain atau sekedar mengobrol dengan putrinya. 

Seluruh informasi mengenai peristiwa atau perkembangan yang terjadi pada 
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putrinya selalu diperoleh dari ibu, dikarenakan ayah lebih mementingkan 

kecukupan materi. Ayah selalu menganggap jika tugasnya adalah menghasilkan 

banyak uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan hal pengasuhan anak 

merupakan tugas ibu semata. Sehingga tak jarang ketika ayah ingin berbicara 

dengan anak perempuannya mengenai banyak hal yang terjadi di saat usia 

anaknya menginjak masa remaja, alih-alih meluangkan waktu untuk 

menyampaikan maksud dan tujuannya, sang ayah lebih memilih untuk 

mengatakannya melalui perantara ibu. 

Absennya ayah dalam kehidupan anak akan membawa berbagai dampak 

yang cukup berarti bagi perkembangan anak, terutama dalam hal konsep diri. 

Anak yang ayahnya ikut serta dan tertarik dalam pengasuhan akan memiliki 

konsep diri yang baik, kemampuan  sosial  dan  kognitif  yang  baik, serta  

kepercayaan  diri  yang  tinggi, dan sebaliknya anak yang ayahnya tidak ikut serta 

dalam hal pengasuhan akan memiliki konsep diri tidak sebaik anak yang ayahnya 

turut serta dalam hal pengasuhan. 

Konsep diri sangat penting bagi individu karena terbentuk dari masa 

kanak-kanak. Ketika menginjak remaja, orang yang memiliki konsep diri yang 

baik akan mampu menerima kritik dan saran dari orang lain mengenai keburukan 

atau kekurangan yang mereka miliki. Mereka juga akan selalu mengingat hal-hal 

positif yang dialaminya seperti julukan-julukan yang melekat pada dirinya yang 

berdasarkan atas kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dan akan merasa jika 
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mereka bisa menjadi diri mereka saat ini karena mereka bagian dari keluarga 

mereka saat ini dan adanya penerimaan terhadap diri mereka. 

Orang yang konsep dirinya positif akan merasa puas dengan apa yang 

mereka miliki saat ini. Pada kenyataannya, konsep diri terbentuk karena peran 

ayah dan ibu. Akan tetapi ternyata konsep diri juga dapat terbentuk hanya dengan 

peran ayah saja. Meskipun remaja putri memiliki jenis kelamin yang sama dengan 

sang ibu, ada beberapa orang yang justru lebih dekat dengan sang ayah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Peran 

Ayah dalam Pembentukan Konsep Diri pada Remaja Putri dengan mengkaji 

tentang bagaimana peran ayah dalam pembentukan konsep diri pada remaja putri.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ayah dalam 

pembentukan konsep diri pada remaja putri. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 

pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak khususnya dalam membentuk 

konsep diri anak, dan dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

pemahaman kepada orang tua khususnya kepada ayah, bahwa peran ayah dalam 
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pengasuhan anak juga penting, dan tidak selamanya tugas tersebut hanya 

ditanggung oleh ibu. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya teori-

teori dalam bidang kajian ilmu Psikologi, terutama memperkaya penelitian 

mengenai fathering. 

 




