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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Emosi berasal dari kata e dan motion. E yang berarti energi dan 

motion berarti getaran, sehingga emosi bisa dikatakan sebagai suatu energi 

yang terus bergerak dan bergetar. Macam-macam emosi yang dipaparkan 

oleh Hafizah (2015) berupa perasaaan sedih, gembira, bahagia, terkejut, 

jengkel, marah, benci, putus asa, dan sebagainya. Perasaan gembira yang 

terlalu memuncak dan musibah yang begitu berat akan memunculkan emosi 

yang bergejolak pada remaja. Emosi yang bergejolak pada remaja yang 

berupa emosi positif dan emosi negatif perlu dilakukan pengontrolan emosi. 

Kemampuan untuk mengontrol dan mengelola emosi yang ada dalam 

diri individu baik secara sadar maupun tidak sangat penting dilakukan agar 

remaja mampu mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif. 

Kemampuan mengontrol atau mengelola emosi inilah yang disebut dengan 

regulasi emosi. Remaja diharapkan memiliki regulasi emosi yang tinggi agar 

bisa mengelola emosi serta mengekspresikan emosi secara tepat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Umasugi (2013) tentang hubungan antara regulasi emosi 

dan religiusitas dengan kecenderungan perilaku bullying pada remaja, 

menunjukkan bahwa ketika remaja memiliki regulasi emosi serta didukung 

dengan religiusitas yang baik maka kemungkinan lebih kecil dalam 

melakukan bullying, dan begitu pun sebaliknya, ketika remaja memiliki 
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regulasi emosi yang rendah dan religiusitas yang kurang baik maka 

cenderung akan melakukan bullying. 

Namun, pada kenyataannya kemampuan regulasi emosi pada remaja 

masih tergolong rendah, hal ini ditandai dengan berbagai permasalahan yang 

terjadi pada remaja seperti perilaku membolos, bullying, agresivitas, dan 

sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prastisti (2012) 

yang mengutip gagasan Morris, et al bahwa kasus-kasus seperti perilaku 

berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit, membolos, keluyuran, minum-

minuman keras, menyalahgunakan narkotika, mengendarai kendaraan tanpa 

SIM, kebut-kebutan, berkelahi dengan teman atau antar sekolah, serta depresi, 

merupakan gambaran dari ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi.  

Fenomena permasalahan-permasalahan remaja yang berupa perilaku 

negatif, dalam hal ini merupakan kenakalan remaja sudah menjadi tidak asing 

lagi sebagai pemberitaan di media sosial maupun televisi. Berdasarkan survey 

dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

tentang survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia pada tahun 2002-2003, 

diketahui bahwa remaja yang mengaku memiliki teman yang berhubungan 

seksual sebelum menikah pada usia 14-19 tahun menunjukkan angka 34,7% 

untuk remaja putri dan 30,9% untuk remaja putra. Kemudian, temuan hasil 

penelitian oleh Mayasari & Hadjam (2000) remaja yang sudah melakukan 

seks bebas sebelum menikah sebesar 21,7% di Bandung, 30,85% di Bogor, 

31,8% di Cirebon, dan 26,47% di Sukabumi. Sedangkan temuan terakhir pada 
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tahun 2012 remaja yang sudah melakukan seks bebas sudah menunjukkan 

peningkatan sampai menyentuh angka 93,7% (Erwani dkk, 2013). 

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mantiri  (2014) 

terdapat beberapa perilaku menyimpang pada remaja seperti keluar rumah 

tanpa pamit, pulang kerumah sudah larut malam, melakukan tindakan 

merokok, balapan liar, mencuri, meminum-minuman keras, menonton vodeo 

porno, menggunakan narkotika, dan melakukan hubungan seks diluar nikah. 

Ketidakmampuan remaja dalam mengelola emosi ini akan menimbulkan 

kebingungan, agresivitas, dan superior, yang dikompensasikan dalam bentuk 

yang negatif seperti pasif dalam segala hal, apatis, agresif, menarik diri, dan 

melarikan diri dari realita ke minuman alkohol, ganja atau narkoba, bunuh 

diri dan lain-lain (Ronzi, 2010). 

Faridh (2008) mengutip dari pendapat Thonburg, bahwa seorang 

remaja dikatakan terlibat dalam perilaku negatif apabila ia memiliki masalah 

emosional atau kepribadian yang mengakibatkan perilaku antisosial. Perilaku 

tersebut dikarenakan oleh ada tekanan atau masalah maupun 

ketidakmampuan mengontrol emosi. Salah satu aspek dalam regulasi emosi 

adalah Expressive suppression, sebuah proses yang memodulasi respon, yang 

melibatkan seseorang untuk mengurangi atau meminimalisir daripada 

perilaku emosi yang ekspresif saat keadaan seseorang tersebut dalam tingkat 

yang sangat emosional Gross & John (2003). Hal ini perlu dimunculkan agar 

seseorang dapat terhindar dari perilaku-perilaku antisosial terutama bagi para 

remaja yang sedang mengalami konflik yang beragam dan kompleks. 
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Kemampuan dalam regulasi emosi ini tidak serta merta muncul begitu 

saja, akan tetapi berasal dari suatu proses yang panjang. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi regulasi emosi yaitu, usia dan jenis kelamin, lingkungan, 

hubungan interpersonal, individual difference, kognitif, pendidikan, budaya, 

religiusitas, dan keluarga.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi emosi adalah keluarga 

yaitu kelekatan orangtua-anak. Keluarga adalah lingkungan terdekat dan 

merupakan sumber utama yang mempengaruhi perilaku remaja. kombinasi 

dari kelekatan dan pola asuh yang tidak kuat dapat menyebabkan anak 

mengalami ketidakmampuan meregulasi emosi. Sehingga dapat terlibat dalam 

perilaku-perilaku mengganggu yang akhirnya mendorong strategi yang 

kurang tepat pada pola asuh. Psikolog Adelina Syarief mengatakan bahwa 

remaja yang memiliki ketidakmampuan dalam mengontrol emosinya dapat 

disebabkan oleh diri sendiri atau lingkungan, penyebabnya bisa dari sifat 

bawaan ataupun dari keluarga misalnya orangtua yang terlalu sibuk, 

kurangnya komunikasi atau perceraian sehingga tidak menimbulkan 

kelekatan antara orangtua dan remaja (Liputan6.com, Selasa, 10 September 

2013). 

Kelekatan adalah ikatan erat secara emosi lahir dan batin yang terjalin 

antara anak dan orangtua pada tahap awal masa kehidupannya sehingga 

menjadi sebuah ikatan yang kekal  dan lengket sepanjang hidup yang 

membuat menjadi berkesan (Papalia & Feldman, 2013). Memasuki masa 

remaja kelekatan pada orangtua dapat diartikan sebagai suatu hubungan 
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emosional secara adaptif antara remaja dan orangtua yang bersifat timbal 

balik, bertahan lama dan memberikan rasa aman meskipun orangtua sebagai 

figur lekat tidak berada dekat dengan individu yang bersangkutan (Muslimah 

& Wahdah, 2013). Menurut Santrock (2007) bahwa remaja yang memiliki 

kelekatan secara aman dengan orangtua, maka kemungkinan kecil untuk 

melakukan perilaku bermasalah. Gaya pengasuhan mencerminkan  sikap dan 

perilaku orangtua terhadap anak-anak yang dapat berkontribusi terhadap 

iklim emosional keluarga, sosialisasi emosi anak, dan hasil perkembangan 

anak-anak. Dengan demikian orangtua memberikan kontribusi secara 

langsung mengenai regulasi emosi kepada anaknya. 

Perkembangan emosi yang baik antara anak dan orangtua akan 

membantu remaja untuk mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan masalah 

yang sedang dihadapinya, mencari jalan keluar dari persoalan hidup yang 

dihadapi, serta mempercayakan masalahnya kepada orangtua yang dianggap 

memiliki kredibilitas dan menjaga harga diri remaja, sehingga menimbulkan 

kelekatan yang kuat dalam keluarga (Adhim, 2010). Kedua orangtua yang 

mampu membangun komunikasi yang baik maka remaja tersebut akan lebih 

mampu dalam meregulasi emosinya ketika mengalami situasi tertekan (Putri, 

2013). Remaja yang mampu mengelola emosi-emosi secara efektif, akan 

memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi masalah.  

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengkaji 

“Bagaimana hubungan antara kelekatan orangtua-anak dengan regulasi emosi 

remaja ?” 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan positif antara 

kelekatan orangtua-anak dengan regulasi emosi remaja. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan keilmuan 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah konsep atau kajian dalam bidang ilmu psikologi 

perkembangan tentang regulasi emosi, dan juga dalam hal 

perkembangan perilaku remaja. Kemudian diharapkan juga dapat 

memperkaya kajian dalam ilmu psikologi keluarga khususnya 

dalam kelekatan anak orangtua.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menambah informasi dan wawasan bagi remaja maupun 

orangtua mengenai kelekatan anak orangtua dan regulasi emosi. 

b. Menjadi bahan literatur bagi mahasiswa dalam hal kelekatan anak 

orangtua dan regulasi emosi pada remaja. 

c. Menjadi bahan referensi lanjutan bagi peneliti untuk melanjutkan 

penelitian selanjutnya. 

  




