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ABSTRAK 

 

Yant Suryo Tio Prastowo, NIM. 1461100650. Hubungan Antara Perilaku Over 

Protective Orang Tua Terhadap Penyesuaian Diri Remaja, Skripsi, Fakultas 

Psikologi Universitas Widya Dharma. Klaten, 2018.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara  perilaku 

over protective orang tua terhadap penyesuaian diri remaja di Desa Jonggrangan 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah sampel quota sebanyak 50 remaja. Teknik 

pengumpulan data menggunakan skala perilaku over protective orang tua dan 

skala penyesuaian diri remaja. Teknik analisis data menggunakan analisis 

univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel Perilaku Over Protective  

Orang Tua memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan variabel 

Penyesuaian Diri Remaja. Artinya semakin tinggi tingkat Perilaku Over 

Protective Orang Tua akan menyebabkan semakin rendah tingkat Penyesuaian 

Diri Remaja. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat Perilaku Over 

Protective Orang Tua akan menyebabkan semakin tinggi tingkat Penyesuaian Diri 

Remaja.  

 

Kata kunci :  Perilaku over protective orang tua, penyesuaian diri remaja  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjadi bagian 

dari lingkungan tertentu. Di lingkungan mana pun individu berada, ia akan 

berhadapan dengan harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus 

dipenuhinya. Di samping itu, individu juga memiliki kebutuhan, harapan, dan 

tuntutan di dalam dirinya, yang harus diselaraskan dengan tuntutan dari 

lingkungan. Bila individu mampu menyelaraskan kedua hal tersebut, maka 

dikatakan bahwa individu tersebut mampu menyesuaikan diri. Jadi, penyesuaian 

diri dapat dikatakan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh individu untuk 

bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya. 

Penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan 

kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan baik dari 

lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Dengan perkataan 

lain, masalah penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu 

dalam interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar dirinya (Desmita, 2009).  

Individu adalah makhluk yang unik dan dinamik, tumbuh dan 

berkembang, serta memiliki keragaman kebutuhan, baik dalam jenis, tataran 

(level), maupun intensitasnya. Keragaman cara individu dalam memenuhi 

kebutuhannya menunjukkan adanya keragaman pola penyesuaian diri individu. 

Bagaimana individu memenuhi kebutuhannya menggambarkan pola penyesuaian 
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dirinya. Proses pemenuhan kebutuhan ini pada hakikatnya merupakan proses 

penyesuaian diri.  

Menurut Fahmi dalam Desmita (2009) pengertian luas tentang proses 

penyesuaian terbentuk sesuai dengan hubungan individu dengan lingkungan 

sosialnya, yang dituntut dari individu tidak hanya mengubah kelakuannya dalam 

menghadapi kebutuhan-kebutuhan dirinya dari dalam dan keadaan di luar, dalam 

lingkungan di mana dia hidup, akan tetapi juga dituntut untuk menyesuaikan diri 

dengan adanya orang lain dan macam-macam kegiatan mereka. Jika mereka 

ingin menyesuaikan diri, maka hal itu menuntut adanya keinginan dan kemauan 

masing-masing dengan suasana lingkungan sosial tempat mereka bekerja. 

Penyesuaian diri bukan merupakan sesuatu yang bersifat absolut atau 

mutlak. Tidak ada individu yang dapat melakukan penyesuaian dengan sempurna. 

Penyesuaian diri bersifat relatif, artinya harus dinilai dan dievaluasi sesuai dengan 

kapasitas individu untuk memenuhi tuntutan terhadap dirinya. Kapasitas ini 

berbeda-beda tergantung pada kepribadian dan tahap perkembangan individu. 

Penyesuaian yang dianggap baik pada suatu tahapan usia mungkin saja dianggap 

kurang baik pada tahapan usia lainnya (Agustiani, 2006).  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kualitas penyesuaian merupakan 

dinamisme atau potensi untuk berubah. Penyesuaian terjadi kapan saja individu 

menghadapi kondisi-kondisi lingkungan baru yang membutuhkan suatu respons. 

Penyesuaian mencakup belajar untuk menghadapi keadaan baru melalui 

perubahan dalam tindakan atau sikap. Sepanjang hidupnya individu akan 

mengadakan perubahan perilaku, karena memang dia dihadapkan pada kenyataan 
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dirinya maupun lingkungannya yang terus berubah. 

Anak merupakan anggota penting dalam keluarga, kehadiran anak di 

tengah-tengah keluarga sangat di nanti-nantikan. Ketika anak hadir di tengah 

tengah keluarga orang tua pasti menginginkan anaknya dapat berkembang secara 

normal, sehingga orang tua mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan 

anak. Ada orang tua yang bersikap memberikan kebebasan kepada anak dengan 

alasan supaya anak bisa mengembangkan potensi dirinya.  

Ada pula orang tua yang memberi kebebasan kepada anak tapi tetap 

memberikan kontrol, dan ada pula orang tua yang bersikap melindungi anak 

secara berlebihan dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan 

bahaya fisik maupun psikologis, sampai anak tidak mencapai kebebasan atau 

selalu tergantung pada orang tua, perilaku orang tua tersebut disebut dengan over 

protective, dengan alasan agar anak tidak mengalami celaka, dan karena anak 

belum bisa berfikir secara logis maka perlu ada perlindungan yang ekstra. Dalam 

memperlakukan anak tentunya orang tua tidak bersikap sembarangan, mereka 

punya cara tersendiri dengan harapan anak mereka berkembang seperti apa yang 

diharapkan. 

Perilaku orang tua kepada anak memegang peranan yang besar dalam 

perkembangan anak pada masa mendatang, karena pada masa anak-anak 

merupakan periode kritis yang menjadi dasar bagi berhasil tidaknya menjalankan 

tugas perkembangan selanjutnya. 

Pertama kali seorang anak bergaul adalah dengan orang tua, sehingga 

perilaku orang tua kepada anak menjadi penentu bagi perkembangan anak, baik 
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perkembangan fisik maupun psikisnya. Menurut Kartono (2000) perilaku orang 

tua yang over protective di mana orang tua terlalu banyak melindungi dan 

menghindarkan anak mereka dari macam-macam kesulitan sehari-hari dan selalu 

menolongnya, pada umumnya anak menjadi tidak mampu mandiri, tidak percaya 

dengan kemampuannya, merasa ruang lingkupnya terbatas dan tidak dapat 

bertanggungjawab terhadap keputusannya sehingga mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri. Sekarang ini banyak sekali ditemui orang tua yang 

memberikan apa saja yang diinginkan anak mereka, tapi tidak memberikan 

tanggungjawab kepada anak mereka, maka seorang remaja yang mendapatkan 

pemeliharaan yang berlebihan dan serba mudah akan mendapat kesukaran dalam 

penyesuaian diri dengan keadaan diluar rumah.  

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sunarto dan Hartono (1995) 

bahwa kebiasaan orang tua yang selalu memanjakan anak, anak tidak bisa 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, pada umumnya anak menjadi 

tidak mampu mandiri, tidak percaya dengan kemampuannya, merasa ruang 

lingkupnya terbatas. Seorang remaja yang orang tuanya over protective jarang 

mengalami konflik, karena sering mendapat perlindungan dari orang tuanya, 

dengan situasi tersebut maka remaja kurang mendapat kesempatan untuk 

mempelajari macam-macam tata cara atau sopan santun pergaulan di 

lingkungannya, maka wajar saja jika remaja mengalami masalah menyesuaikan 

diri. 

 



5 

 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri remaja adalah perilaku orang tua kepada remaja, 

jika orang tua over protective, terlalu melindungi, selalu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan secara berlebihan akan melemahkan daya juang dan ketabahannya 

dalam mengatasi rintangan, dalam arti orang tua selalu menghindarkan anak dari 

frustrasi. Menurut Gunarsa (1989) frustrasi atau tidak tercapainya pemuasan 

kebutuhan maupun tertundanya pemuasan kebutuhan dapat mempertinggi daya 

tahan terhadap frustrasi dan menambah ketekunan remaja dalam mengatasi 

hambatan perkembangan. Daya tahan terhadap frustrasi akan menguatkan remaja 

dalam usaha penyesuaian diri. 

Manifestasi seorang remaja yang kurang bisa penyesuaian diri dapat 

dilihat, antara lain gelisah dan tidak bisa tenang mendengarkan pelajaran, jarang 

bergaul dengan teman sebayanya, bahkan mungkin pula ia akan berusaha 

menjauhkan diri dari pergaulan, di lingkungan sekolah kelihatan bodoh, pemalas 

suka menganggu kawan-kawannya, tidak mau tunduk pada peraturan di sekolah 

(Daradjat 1983). Masih banyak lagi bentuk penyesuian diri yang kurang baik, 

misalnya merasa tertekan untuk menempatkan diri yang sebenarnya, ditempat 

umum merasa pemalu, penakut, tidak suka bergaul, keras kepala, sering melamun, 

karena kenyataan yang tidak tertahankan kemudian menempatkan diri dalam 

khayalan sebagaimana yang diinginkan dan lain sebagainya. 

Perilaku over protective orang tua merupakan kecenderungan dari pihak 

orang tua untuk melindungi anak secara berlebihan, dengan memberikan 

perlindungan terhadap gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai 
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sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung 

pada orang tua. Menurut Yusuf (2005) aspek perilaku over protective orang tua 

adalah kontak yang berlebih kepada anak, perawatan atau pemberian bantuan 

kepada anak yang terus-menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan dan 

memecahkan masalah anak. 

Penelitian Andriyani (2016) dengan judul “Korelasi Peran Keluarga 

Terhadap Penyesuaian Diri Remaja” menyimpulkan bahwa Lingkungan keluarga 

memiliki peran yang sangat penting dan signifikan terhadap penyesuaian diri 

remaja dengan koefisien korelasi penelitian adalah r = 0,769 dan signifikansi (P) 

0,000 (P<0,01), artinya lingkungan keluarga merupakan salah satu variabel yang 

memberikan sumbangan relatif terhadap penyesuaian diri remaja yaitu sebesar 

59,2% sedangkan 40,8 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menjelaskan bahwa 

semakin baik hubungan lingkungan keluarga maka semakin baik penyesuaian diri 

remaja, begitu juga sebaliknya semakin tidak baik hubungan lingkungan keluarga 

yang diterima oleh individu maka semakin tidak baik pula penyesuaian diri remaja 

tersebut.   

Penelitian Hasmayni (2014) dengan judul “Hubungan Antara Kepercayaan 

Diri Dengan Penyesuaian Diri Remaja” menyimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepercayaan diri, maka semakin tinggi penyesuaian diri remaja. Sebaliknya, 

semakin rendah kepercayaan diri maka semakin rendah penyesuaian diri remaja. 

Lebih spesifik, diketahui pula bahwa para remaja yang merupakan siswa/siswi 

MAN I Rantau Utara memiliki kepercayaan diri dan kemampuan menyesuaikan 

diri yang berada di kategori tinggi. 
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Hasil penelitian Adhisty (2015) dengan judul “Hubungan Antara 

Pengasuhan Overprotective Orang Tua Dengan Kemampuan Penyesuaian Diri 

Remaja Putri” menyimpulkan bahwa koefisien korelasi antara perilaku over 

protective orang tua dengan penyesuaian diri sebesar (rxy) 0,093; p = 0,221. Dari 

hasil analisis data dapat disimpulkan tidak ada hubungan negatif antara perilaku 

over protective orang tua dengan penyesuaian diri remaja putri, dengan demikian 

hipotesis yang diajukan tidak terbukti.  

Hasil penelitian Jojon, Wahyuni, dan, Sulasmini (2017) dengan judul  

“Hubungan Pola Asuh Over Protective Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak 

Usia Sekolah Di SDN Tlogomas 1 Kecamatan Lowokwaru Malang” 

menyimpulkan bahwa  pola asuh overprotektive orang tua 17 orang (47,22%) 

termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan untuk perkembangan anak usia 

sekolah 19 orang (52,78%) berkategori baik. Hasil uji statistik diketahui p value 

sebesar 0,881 > 0,05 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola 

asuh overprotective orang tua terhadap perkembangan anak usia sekolah di SDN 

Tlogomas 1 Kecamatan Lowokwaru Malang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu remaja putri yang tinggal 

di Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten diperoleh 

informasi bahwa orang tuanya cukup membatasi dan kurang memberikan 

kebebasan kepada dirinya untuk dapat bergaul dengan leluasa, terutama kepada 

teman pria. Orang tuanya seringkali mengantar dan menjemput dirinya sekolah, 

dan mendampingi dirinya apabila ada kegiatan di sekolah atau berbelanja di 

toko/warung untuk membeli kebutuhan sekolah. Apabila ada tugas sekolah, 

dirinya selalu berupaya meminta bantuan dari orang tuanya atau kakaknya. Ia 

terlihat kurang mandiri dan kurang komunikatif saat diajak bicara. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka, 

permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: adakah hubungan 

antara  perilaku over protective orang tua terhadap penyesuaian diri remaja di 

Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara  perilaku 

over protective orang tua terhadap penyesuaian diri remaja di Desa Jonggrangan 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan Psikologi pada umumnya, serta 

Psikologi Sosial dan Psikologi Perkembangan khususnya yang berkaitan dengan 

penyesuaian diri remaja. 

2.  Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi orang tua dalam memahami dan menerapkan 

pola asuh kepada anaknya, sehingga anak memiliki kemampuan 

penyesuaian diri yang baik. 

b. Sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik mengkaji hubungan antara perilaku over protective orang tua 

terhadap penyesuaian diri remaja di lokasi lain. 



58 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan di 

muka, maka dapat ditarik simpulan bahwa variabel Perilaku Over Protective  

Orang Tua memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan variabel 

Penyesuaian Diri Remaja. Artinya semakin tinggi tingkat Perilaku Over 

Protective Orang Tua akan menyebabkan semakin rendah tingkat Penyesuaian 

Diri Remaja. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat Perilaku Over 

Protective Orang Tua akan menyebabkan semakin tinggi tingkat Penyesuaian Diri 

Remaja.  

 

B. Saran 

Mengingat Perilaku Over Protective memiliki keterkaitan yang erat 

dengan Penyesuaian Diri bagi seorang remaja, maka: 

1.  Orang tua perlu berhati-hati dalam memberikan perlakuan kepada anaknya 

yang masih remaja, jangan sampai condong pada perilaku over protective,  

agar mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan baik 

dalam pergaulan di tengah masyarakat. 

2.  Guru perlu memberikan dorongan kepada para siswanya, agar para remaja 

mampu menyesuaikan diri dengan baik di tengah masyarakat. 
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3. Dalam berteman, para remaja perlu memilih teman yang baik dan tidak 

terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri, karena teman dapat 

mempengaruhi perilaku dan masa depan seseorang. 
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