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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peran Orang Tua

a. Pengertian

Peran sebagai suatu tugas yang harus dilaksakan oleh

seseorang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sesuai

dengan kedudukannya di suatu lingkungan tempat tinggal atau

masyarakat tertentu (Andira, 2010).

Orang tua merupakan seorang atau dua orang ayah-ibu

yang bertanggung jawab pada keturunannya semenjak

terbentuknya hasil pembuahan atau zigot baik berupa tubuh

maupun sifat-sifat moral dan spiritual (Widnaningsih, 2010).

Peran orang tua sebagai titik awal proses identifikasi diri

bagi remaja yang dapat memberikan pengaruh terhadap

perkembangan jiwa remaja (Aryani, 2010).

Menurut Arikunto (2006) peran dan dukungan seseorang

dapat diketahui dan di interpretasikan dengan skala yang bersifat

kuantitatif, yaitu :

1) Baik : hasil persentase 56% - 100%

2) Kurang baik: hasil persentase <56%

b. Peran orang tua

Peran orang tua adalah perilaku yang diharapkan oleh orang

lain terhadap orang tua sesuai dengan kedudukannya dalam

keluarga. Mengasuh dan membesarkan anak remaja membutuhkan

pengetahuan dan keterampilan yang berbeda dibandingkan
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membesarkan anak balita.Hal ini terutama disebabkan karena anak

menjelang remaja terus mengalami perubahan dan perkembangan

secara cepat.

Secara biologis orang tua dan ibu melahirkan anak-anak dan

membesarkan, sedangkan secara sosial ekonomi orang tua

langsung bertanggung jawab untuk memelihara, membesarkan dan

memenuhi berbagai kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis

anak-anak mereka harus dilindungi agar mereka aman dan

sejahtera.

Tanggung jawab orang tua pada anak adalah memelihara

(membesarkan dan mendewasakan) anak-anak sejak lahir, masa

kanak-kanak sampai masa remaja, atau selama mereka masih

bergantung pada orang tua, sampai saat mereka mulai mandiri bila

seorang anak sudah bekerja dan sudah berkeluarga maka berarti

secara absolut sudah mandiri dan dapat terlepas dari tanggung

jawab orang tua.

Menurut Gunarsa (2007) peran orang tua dalam keluarga

adalah :

1) Pemberian pendidikan (informasi)

Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan

membentuk mental si anak terletak pada peran orang tuanya,

sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi

pekerti orang tuanya. Sesungguhnya sejak lahir anak dalam

keadaan suci dan telah membawa fitrah beragama, maka orang

tuanyalah yang merupakan sumber untuk mengembang fitrah

beragama bagi kehidupan anak dimasa depan. Sebab cara

pergaulan, aqidah dan tabiat adalah warisan orang tua yang kuat
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untuk menentukan subur tidaknya arah pendidikan terhadap

anak. Orang tua diharapkan dapat menjadi media komunikasi

untuk memberikan informasi dan pelatihan moral bagi

pemahaman dan pengembangan seksual remaja.Pendidikan

seksualitas informal dalam keluarga biasanya terjaliln dalam

bentuk komunikasi yang hangat antaraa anak dan anggota

keluarga lainnya.

Orang tua (khususnya ibu) adalah tokoh yang mendidik

anak-anaknya, yang memelihara perkembangan anak-anaknya

dan juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas anak diluar rumahnya.

Ibu merupakan tokoh yang dapat melakukan apa saja untuk

anaknya, yang dapat mengurus serta memenuhi kebutuhan

fisiknya dengan penuh pengertian. Ibu merupakan sumber

informasi yang paling penting tentang masalah haid. Ibu dapat

memberikan keterangan spesifik yang sederhana, misalnya

seberapa sering haid terjadi, berapa lama berlangsungnya atau

seberapa banyak darah yang keluar dan bagaimana cara

menggunakan pembalut.

Orang tua mempunyai peran yang besar dalam

memberikan informasi tentang perkembangan pada remaja, oleh

karena itu, orang tua terutama ibu diharapkan dapat memberikan

dukungan emosi sehingga remaja merasa nyaman dan tidak

takut untuk mengalami perkembangan terutama pada remaja

putri yaitu mengalami menstruasi pertama (menarche).

Pengetahuan yang dapat diberikan kepada remaja tentang

menstruasi pertama berupa pengetahuan tentang proses
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terjadinya menstruasi secara biologis, dukungan emosional, dan

dukungan psikologis.

Peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan

informasi kepada anak perempuannya tentang menstruasi,

sehingga anak bisa melewati masa menarche pada usia dini dan

terjaga kesehatan reproduksinya. Selain itu orang tua merupakan

orang terdekat bagi anak untuk melakukan komunikasi dan orang

tua juga merupakan pendidik utama, pendidik yang pertama dan

yang terakhir bagi anaknya.Agar anak tidak mendapatkan

informasi yang keliru mengenai kesehatan reproduksi maka

peran orang tua sangat diharapkan.

2) Kasih sayang

Orang tua yang memberi kasih sayang dan kebebasan

bertindak sesuai dengan umur para remaja dapat diharapkan

akan mengalami perkembangan yang optimal.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang

yang dituakan.Namun umumnya di masyarakat pengertian orang

tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan

bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu

dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing

anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam

menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah

memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di

dunia dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak

dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima

oleh anaknya adalah orang tuanya.
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Orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan

sebagai berkenalnya dengan alam luar maka setiap reaksi emosi

anak dan pemikirannya kemudian banyak terpengaruh oleh

sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya

dahulu.Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peran

yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-

anak.Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di

sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan

biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu

menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu

merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi

temannya dan yang pertama untuk dipercayainya.

3) Dukungan

Orang tua yang tidak mendukung anak dalam

memperkembangkan keinginan bertindak sendiri, atau mungkin

sama sekali menentang keinginan anak untuk bertindak sendiri,

maka perkembangan perubahan-perubahan peranan sosial tidak

dapat diharapkan mencapai hasil yang baik.

Dukungan emosional, mencakup ungkapan empati,

kepedulian dan perhatian orang-orang yang bersangkutan

kepada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan,

misalnya umpan balik dan penegasan dari anggota

keluarga.Keluarga merupakan tempat yang aman untuk istirahat

serta pemulihan penguasaan emosi.

Remaja membutuhkan dukungan yang berbeda dari masa

sebelumnya, karena pada saat ini remaja sedang mencari dalam

mengeksplorasi diri sehingga dengan sendirinya keterikatan
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dengan orang tua berkurang.Pengertian dan dukungan orang tua,

sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja.

4) Bimbingan dan bantuan

Orang tua membimbing anaknya karena kewajaran karena

kodratnya dan selain itu karena cinta.Tujuan orang tua

membimbing anaknya itu menjadi anak yang shaleh. Anak yang

shaleh dan berprestasi dalam belajar dapat mengangkat nama

baik orang tuanya yang telah membimbing anaknya dengan

penuh kasih sayang.

Bimbingan orang tua merupakan faktor penguat yang

memberikan peran untuk mepertahankan perilaku. Faktor

penguat yang mencakup peran sosial, peran teman orang tua,

serta saran dan umpan balik dari tenaga kesehatan mengenai

proses terjadinya perkembangan pada diri remaja. Penguatan

mungkin juga berasal dari individu maupun kelompok atau

institusi di lingkungan atau masyarakat.

Orang tua merupakan tokoh yang dapat ditiru sang anak.

Mereka adalah tokoh yang menaruh perhatian bila anak dalam

kesulitan atau nestapa.

c. Cara-cara yang dilakukan oleh orang tua pada remaja

Promosi kesehatan reproduksi pada remaja sering

dikonotasikan sebagai pendidik seks dimana sebagian besar

masyarakat Indonesia masih mentabukan hal ini. Sementara itu,

masa remaja adalah fase pertumbuhan dan perkembangan saat

individu mencapai usia 10-19 tahun. Dalam rentang waktu ini terjadi

perubahan fisik yang cepat, termasuk pertumbuhan serta

kematangan fungsi organ reproduksi.Seiring dengan pertumbuhan
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fisik, remaja juga mengalami perubahan jiwa.Remaja menjadi

individu yang sensitif, mudah menangis, mudah cemas, frustasi,

tetapi juga mudah tertawa.Perubahan emosi menjadikan remaja

sebagai individu agresif dan mudah bereaksi terhadap

rangsangan.Remaja mulai mampu berfikir abstrak, senang

mengkritik, dan ingin mengetahui hal baru (Al-Mighwar, 2010).

Cara-cara yang perlu diajarkan kepada orang tua/keluarga

dalam rangka memfasilitasi perkembangan remaja adalah sebagai

berikut (Al-Mighwar, 2010) :

1) Jelaskan tentang ciri-ciri perkembangan remaja yang normal

dan menyimpang

2) Jelaskan cara yang dapat dilaksanakan orang tua/keluarga

untuk memfasilitasi perkembangan remaja yang normal dengan

cara :

a) Fasilitasi remaja berinteraksi dalam kelompok sebaya.

b) Anjurkan remaja untuk bergaul dengan orang lain yang

membuat remaja nyaman mencurahkan perasa, perhatian

dan kekhawatirannya.

c) Anjurkan remaja untuk mengikuti organisasi yang

mempunyai kegiatan positif.

d) Berperan sebagai teman berbagi cerita bagi remaja.

e) Berperan sebagai contoh peran (role model) bagi remaja

dalam melakukan interaksi sosial yang baik.

f) Berikan lingkungan yang nyaman bagi remaja untuk

melakukan aktivitas bersama kelompoknya.

g) Membimbing remaja dalam menentukan rencana masa

depannya.
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Perilaku remaja sangat rentan terhadap pengaruh

lingkungan. Di satu pihak, remaja mempunyai keinginan

kuat untuk mengadakan interaksi sosial dalam upaya

mendapatkan kepercayaan dari lingkungan, sedangkan di

lain pihakia mulai memikirkan kehidupan secara mandiri

serta terlepas dari pengawasan orang tua dan sekolah.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi

perkembangan anak.Usia 4-5 tahun dianggap sebagai titik

awal proses identifikasi diri menurut jenis kelamin,

sehingga peran ibu dan ayah atau orang tua pengganti

(nenek, kakek, dan orang dewasa lain) sangat besar.

Apabila proses identifikasi ini tidak berjalan dengan lancar,

maka dapat timbul proses identifikasi yang salah (Al-

Mighwar, 2010).

d. Karakteristik Orang tua

1) Umur

Umur merupakan salah satu sifat karakteristik tentang

orang yang sangat utama karena umur mempunyai hubungan

yang erat dengan keterpaparan.Di samping itu, umur juga

mempunyai hubungan erat dengan karakteristik dengan orang

lainnya seperti pekerjaan, status perkawinan dan reproduksi,

dan berbagai kebiasaan lainnya.Penyebaran kelompok umur

dalam masyarakat biasanya mudah didapatkan berdasarkan

kurva atau piramida penduduk yang yang tersedia atau hasil

sensus penduduk.Dalam hal ini penggunaan umur untuk nilai-

nilai insiden dan prevalensi harus memperhatikan struktur umur

penduduk. Demikian pula bila ingin menggunakan umur secara
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merata agar memperhatikan standarisasi, mengingat komposisi

umur penduduk tidak semuanya sama (Nasri Noor, 2012).

2) Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai

usaha manusia untuk membaca kepribadiannya sesuai dengan

nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya

pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh

seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau

mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi

dalam arti mental (Hasbullah, 2012).

Dalam proses perkembangan pemikiran pendidikan di

dunia Barat, kegiatan pendidikan berkembang dari konsep

paedagogi, andragogi dan education. Dalam konsep

paedagogi, kegiatan pendidikan ditujukan hanya kepada anak

yang belum dewasa (paeda artinya anak).Tujuannya

mendewasakan anak.Namun karena banyak hasil didikan yang

justru menggambarkan perilaku yang tidak dewasa, maka

sebagai antitesis dari kenyataan itu, muncullah gerakan

andragogi (andro artinya laki-laki yang rupanya seperti

perempuan). Selanjutnya gerakan modern memunculkan

konsep education yang berfungsi ganda yakni “transfer of

knowledge” disatu sisi dengan “making scientific attitude” pada

sisi yang lain (Hasbullah, 2012).

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2010), indikator tingkat

pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian

jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,
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tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan,

terdiri dari :

a) Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun

pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang

pendidikan menengah.

b) Pendidikan Menengah

Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

c) Pendidikan Tinggi

Jenjang pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah

yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Hasbullah (2012), adapun faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi dan menentukannya, yaitu :

▪ Adanya tujuan yang hendak dicapai.

▪ Adanya perbedaan usia, ekonomi dan sosial.

▪ Adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang

melakukan pendidikan.

▪ Hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu untuk

mencapai tujuan.

▪ Menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam

kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang

hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat

abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara

khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih
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tinggi.begitu juga dikarenakan pendidikan mendapatkan

bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju kearah

cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok bagi

pendidikan ialah memilih arah tujuan yang ingin dicapai

(Hasbullah, 2012).

Tentang tujuan ini, didalam UU Nomor 2 Tahun 1989,

secara jelas disebutkan Tujuan Pendidikan Nasional yaitu

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Secara singkat fungsi dan tujuan pendidikan menurut

Hasbullah (2012) adalah :

a) Sebagai arah pendidikan, yakni suatu usaha untuk

menciptakan situasi belajar yang dapat mengembangkan

kecerdasan.

b) Tujuan sebagai titik akhir, yakni suatu usaha agar mampu

menciptakan manusia yang memiliki kepribadian dan

akhlak mulia.

c) Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, yakni

apabila tujuan merupakan titik akhir bagi usaha, maka

dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar

tersebut merupakan fondamen yang mencapai alas

permulaan setiap usaha.
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d) Memberi nilai pada usaha yang dilakukan, yaitu dalam

konteks usaha-usaha yang dilakukan kadang-kadang

didapati tujuannya yang lebih luhur dan lebih mulia

dibanding yang lainnya.

3) Pekerjaan

Secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif

yang dilakukan oleh manusia.Dalam arti sempit, istilah

pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang

menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk

uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah

pekerjaan dianggap sama dengan profesi. Pekerjaan yang

dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut

sebagai karier. Seseorang mungkin bekerja pada beberapa

perusahaan selama kariernya tapi tetap dengan pekerjaan yang

sama. Pekerjaan lebih banyak dilihat dari kemungkinan

keterpaparan khusus dan tingkat/derajat keterpaparan tersebut

serta besarnya resiko menurut sifat pekerjaan, lingkungan

kerja, dan sifat sosial ekonomi karyawan pada pekerjaan

tetentu.Ada berbagai hal yang mungkin berhubungan dengan

sifat pekerjaan seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan

serta tingkat pendidikan yang juga sangat berpengaruh

terhadap tingkat kesehatan seseorang.Pekerjaan juga

mempunyai hubungan yang erat dengan status sosial ekonomi,

sedangkan berbagai jenis penyakit yang timbul dalam keluarga

sering berkaitan dengan jenis pekerjaan yang mempengaruhi

pendapatan keluarga (Nasri Noor, 2010).
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2. Teman Sebaya

a. Pengertian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, teman sebaya

diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama

bekerja atau berbuat. Menurut Santrock (2007) Teman sebaya

adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat

kematangan yang kurang lebih sama.

b. Latar belakang timbulnya teman sebaya menurut Havinghurst

(Santosa, 2006).

Anak berkembang di dalam dua dunia sosial :

1) Dunia orang dewasa, yaitu orang tuanya, guru-gurunya dan

sebagainya.

2) Dunia teman sebaya, yaitu sahabat-sahabatnya, kelompok

bermain, perkumpulan-perkumpulan.

Bagi anak, kelompok sebaya ialah kelompok anak-anak

tertentu yang saling berinteraksi. Setiap kelompok memiliki

peraturan-peraturannya sendiri, tersurat maupun tersirat,

memiliki tata sosialnya sendiri, mempunyai harapan-harapan

sendiri bagi para anggotanya. Setiap kelompok sebaya juga

mempunyai kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, perilaku,

bahkan bahasa sendiri. Kelompok sebaya merupakan lembaga

sosialisasi yang penting disamping keluarga, sebab kelompok

sebaya juga turut serta mengajarkan cara-cara hidup

bermasyarakat. Biasanya antara umur empat dan tujuh tahun

dunia sosial anak mengalami perubahan secara radikal, dari

dunia kecil yang berpusat di dalam keluarga ke dunia yang
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lebih luas yang berpusat pada kelompok sebaya. Anak

cenderung merasa nyaman berada bersama-sama teman-

teman sebayanya daripada berada bersama oraang-orang

dewasa, meskipun orang-orang dewasa tersebut bersikap

menerima dan penuh pengertian.

c. Fungsi kelompok teman sebaya (Santosa, 2006) :

1) Mengajarkan kebudayaan masyarakatnya. Melalui kelompok

sebayanya itu anak akan belajar standar moralitas orang

dewasa, seperti bermain secara baik, kerja sama, kejujuran, dan

tanggung jawab.

Dalam kelompok sebaya ini berkembang kebiasaan dan

budaya yang berada di lingkungan tersebut.

2) Kelompok sebaya mengajarkan peranan-peranan sosial sesuai

dengan jenis kelamin.

Anak laki-laki belajar dari teman-teman sebayanya tingkah

laku apa dan bagaimana yang diterima sesuai dengan perannya

sebagai laki-laki, anak perempuan belajar dari teman-temannya

sebaya tingkah laku apa dan bagaimana yang diterima sesuai

dengan peranannya sebagai wanita.

3) Kelompok sebaya merupakan sumber informasi.

Kelompok sebaya di sekolah bisa sebagai sumber

informasi bagi guru dan orang tua tentang hubungan sosial

individu dan seorang yang berprestasi baik dapat dibandingkan

dalam kelompoknya.Kelompok sebaya di masyarakat sebagai

sumber informasi, kalau salah satu anggotanya berhasil, maka di

mata masyarakat kelompok sebaya itu berhasil.Atau sebaliknya,
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bila suatu kelompok sebayaa itu sukses maka anggota-

anggotanya juga juga baik.

4) Mengajarkan mobilitas sosial.

Mobilitas sosial adalah perubahan status yang lain.

Misalnya ada kelas menengah dan kelas rendah (tingkat

sosial).Dengan adanya kelas rendah pindah ke kelas menengah

dinamakan mobilitas sosial. Dalam hal ini Neugarten

mengadakan penelitian pada kelas V dan VI, mendapatkan data

bahwa apabila mereka ditanya siapa teman mereka yang paling

baik, kebanyakan mereka menunjuk anak yang berasal di atas

sosial mereka, baru kemudian anak dari kelas mereka sendiri.

5) Menyediakan peranan-peranan sosial baru.

Kelompok sebaya memberi kesempatan bagi anggotanya

untuk mengisi peranan sosial yang baru.Misalnya : anak yang

belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik, dan

sebagainya.

6) Kelompok sebaya membantu anak bebas dari orang-orang

dewasa.

Kebebasan disini diartikan sebagai kebebasan untuk

berpendapat, bertindak atau untuk menemukan identitas diri.

Karena dalam kelompok itu, anggota-anggota yang lain juga

mempunyai tujuan dan keinginan yang sama. Berbeda dengan

kalau anak bergabung dengan orang dewasa, maka anak akan

sulit untuk mengutarakan pendapat atau untuk bertindak, karena

status orang dewasa selalu berada di atas dunia anak sebaya.
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Dukungan kelompok sebaya membuat anak merasa kuat

dan padu

a) Kelompok sebaya sebagai situasi belajar

- Dalam dunia teman sebaya, anak memiliki status yang

sama, anak memiliki status yang sama dan sederajat

dengan anak lain.

- Dalam kelompok sebaya, belajar biasanya berlangsung

dalam situasi yang kurang terkait secara emosional, ini

berlangsung pada umur permulaan, ketika anak kurang

menyadari bahwa situasi belajar itu adalah suatu situasi

belajar.

- Pengaruh kelompok sebaya terhadap anak yang umurnya

semakin bertambah cenderung menjadi lebih penting jika

dibandingkan dengan pengaruh keluarga, sebab anak itu

semakin lama semakin sering berada ditengah-tengah

kelompok sebayanya.

b) Macam-macam kelompok teman sebaya

Menurut Hurlock (1999) ada beberapa lima macam

kelompok teman sebaya dalam remaja, antara lain :

- Teman dekat

Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang teman

dekat.

- Teman kecil

Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok teman-teman

dekat.
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- Kelompok besar

Kelompok besar terdiri dari beberapa kelompok kecil dan

kelompok teman dekat, berkembang dengan meningkatnya

minat akan pesta dan berkencan. Karena kelompok ini

besar maka penyesuaian minat berkurang di antara

anggota-anggotanya sehingga terdapat jarak sosial yang

lebih besar di antara mereka.

- Kelompok Terorganisasi

Kelompok pemuda yang dibina oleh orang dewasa,

dibentuk oleh sekolah dan organisasi masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan sosial para remaja yang tidak

mempunyai kelompok besar. Banyak remaja yang

mengikuti kelompok seperti merasa diatur dan berkurang

minatnya ketika berusia 16-17 tahun.

- Kelompok Gang

Remaja yang tidak termasuk kelompok besar dan tidak

merasa puas dengan kelompok yang terorganisasi,

mungkin akan mengikuti kelompok gang. Anggota biasanya

terdiri dari anak-anak sejenis dan minat mereka melalui

adalah untuk menghadapi penolakan teman-teman melalui

perilaku antisosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada

berbagai macam jenis kelompok teman sebaya. Kelompok

teman sebaya yang pasti ada disekolah adalah kelompok

yang diorganisir, yaitu kelas yang merupakan kelompok di

sekolah yang sudah pasti keberadaan anggotanya dan

bersifat tetap.
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3. Pubertas

a. Pengertian

Pubertas atau Puberty ialah suatu periode di mana

kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat terutama

pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu

rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa

remaja, yang ditandai dengan perubahan pada seks primer (Primer

Sex Characteristics) dan perubahan pada seks sekunder

(Secondary Sex Characteristics). Meskipun perkembangan ini

biasanya mengikuti suatu urutan tertentu, namun urutan dari

kematangan seksual tidak sama pada setiap anak, dan terdapat

perbedaan individual dalam umur dari perubahan-perubahan

(Desmita, 2012).

Pubertas biasanya berlangsung pada umur 13-20 tahun dan

fase yang lebih matang dimana dari impuls yang tenang menjadi

menonjol sehingga dinamis (Rahajeng, 2012).

Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang

terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan

karakteristik seks sekunder mulai muncul (Wong et al, 2009).

b. Tahapan pubertas

Wong, et al (2009) mengatakan bahwa pubertas dibagi atas tiga

tahap yaitu :

1. Prapubertas

Yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika

anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan

kematangan seksual.
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2. Pubertas

Merupakan titik pencapaian kematangan seksual, ditandai

dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada remaja

putri sedangkan pada remaja putra indikasi seksualitasnya

kurang jelas.

3. Pascapubertas

Merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah pubertas,

ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi

reproduksinya terbentuk dengan cukup baik.

Al-Mighwar (2006) menjelaskan masa puber terjadi secara

bertahap, yaitu :

1. Tahap Prapubertas

Tahap ini disebut juga tahap pematangan yaitu pada satu

atau dua terakhir masa kanak-kanak. Pada masa ini anak

dianggap sebagai ”prapuber”, sehingga ia tidak disebut seorang

anak dan tidak pula seorang remaja. Pada tahap ini, ciri-ciri seks

sekunder mulai tampak, namun organ-organ reproduksinya

belum berkembang secara sempurna.

2. Tahap Puber

Tahap ini disebut juga tahap matang, yaitu terjadi pada

garis antara masa kanak-kanak dan masa remaja.Pada tahap ini,

kriteria kematangan seksual mulai muncul.Pada anak

perempuan terjadi haid pertama dan pada anak laki-laki terjadi

mimpi basah pertama kali.Dan mulai berkembang ciri-ciri seks

sekunder dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks.
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3. Tahap Pascapuber

Pada tahap ini menyatu dengan tahun pertama dan kedua

masa remaja.Pada tahap ini ciri-ciri seks sekunder sudah

berkembang dengan baik dan organ-organ seks juga berfungsi

secara matang.

c. Penyebab terjadinya pubertas

Penyebab terjadinya pubertas yaitu tubuh (hipofisis) telah

memproduksi hormon-hormon seks sehingga alat reproduksi

mengalami perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis

(Rahajeng, 2012).

Santrock (2003) mengemukakan berbagai riset menemukan

bahwa sebelum anak matang secara seksual, pengeluaran hormon

seks jarang terjadi. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya

jumlah hormon yang dikeluarkan, struktur dan fungsi organ-organ

seks akan semakin matang. Hubungan yang erat antara kelenjar

pituitary yang ada pada dasar otak telah terbentuk dengan gonad

atau kelenjar seks.

Jadi ada tiga hal yang menjadi penyebab masa puber, yaitu :

1) Peran kelenjar pituitary

Kelenjar pituitary memproduksi dua hormon, yaitu hormon

pertumbuhan yang berpengaruh dalam menentukan besarnya

individu, hormon gonadotropik yang merangsang gonad untuk

meningkatkan aktivitasnya.Sebelum datangnya masa puber,

jumlah hormon gonadotropik bertambah secara bertahap,

demikian pula kepekaan gonad terhadap hormon

gonadotropik.Dalam keadaan itulah terjadinya perubahan-

perubahan masa puber.
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2) Peranan Gonad

Seiring pertumbuhan dan perkembangan gonad,

bertambah besarlah organ-organ seks, yaitu ciri-ciri seks primer

dan fungsinya pun menjadi matang.Begitu pula ciri-ciri seks

sekunder seperti berkembangnya rambut kemaluan.

3) Interaksi kelenjar pituitary dan gonad

Hormon yang telah diproduksi gonad, yang telah

dirangsang oleh hormon gonadotropik yang diproduksi oleh

kelenjar pituitary, kemudian bereaksi terhadap kelenjar ini dan

secara berangsur-angsur mengakibatkan penurunan jumlah

kromosom hormon pertumbuhan yang diproduksi sehingga

menjadikan proses pertumbuhan terhenti. Interaksi antara

hormon gonadotropik dan gonad terus berlangsung sepanjang

kehidupan reproduksi individu, kemudian berkurang secara

perlahan saat wanita mendekati menopause.

Wong, et al (2009) mengatakan bahwa secara umum

peristiwa pubertas disebabkan oleh pengaruh hormon dan

dikendalikan oleh kelenjar hipofisis anterior (adenohiposis)

sebagai respons terhadap stimulasi dari hipotalamus.

Stimulasi gonad memiliki fungsi ganda, yaitu :

a) Produksi dan pelepasan gamet produksi sperma pada pria

dan kematangan serta pelepasan ovum pada wanita.

b) Sekresi hormon seks yang sesuai, yaitu estrogen dan

progesterone dari ovarium (wanita) dan testosteron dari

testis (pria).
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d. Karakteristik pubertas

1) Kematangan dalam organ seks.

2) Pertumbuhan sangat cepat, sehingga tampak kurang proporsional

dan anak menjadi cepat lelah, sehingga menjadi emosional.

3) Fase negative (perilakunya), sehingga tampak kurang minat

dengan teman, menarik diri, lebih banyak menyendiri.

4) Prestasi di sekolah menurun, menjadi malas.

5) Mudah bosan terhadap waktu maupun situasi dan

mengekspresikan dengan kata-kata kasar.

6) Sering terjadi pertentangan baik dengan orang tua, saudara dan

lingkungan (Rahajeng, 2012).

e. Perkembangan fisik dan psikologis pada masa pubertas

1. Perubahan fisik pada masa remaja

Menurut Desmita (2012), selama pertumbuhan pesat masa

pubertas terjadi perubahan fisik penting antara lain :

a. Perubahan ukuran tubuh

Tinggi rata-rata anak laki-laki dan anak perempuan pada

usia 12 tahun adalah sekitar 59 atau 60 inci. Tetapi, pada usia

18 tahun, tinggi rata-rata remaja laki-laki adalah 69 inci,

sedangkan tinggi rata-rata remaja perempuan adalah hanya

64 inci. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada usia sekitar

11 atau 12 tahun untuk anak perempuan dan 2 tahun

kemudian untuk anak laki-laki. Dalam tahun itu, tinggi

kebanyakan anak perempuan bertambah sekitar 3 inci dan

tinggi kebanyakan anak laki-laki bertambah lebih dari 4 inci.

Adapun faktor penyebab laki-laki rata-rata lebih tinggi

daripada perempuan adalah karena laki-laki memulaia
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percepatan pertumbuhan mereka 2 tahun lebih lambat

dibandingkan dengan anak-anak perempuan.Dengan

demikian, mereka mengalami penambahan pertumbuhan

selama 2 tahun pada masa anak-anak. Tinggi rata-rata anak

perempuan pada saat ia memulai percepatan pertumbuhan

adalah sekitar 54 atau 55 inci, sedangkan tinggi rata-rata anak

laki-laki adalah sekitar 59 atau 60 inci. Karena penambahan

tinggi anak laki-laki dan perempuan selama remaja sekitar 9

atau 10 inci dan setelah itu pertumbuhan relative lebih sedikit,

maka perempuan pada akhirnya lebih pendek dibandingkan

dengan rata-rata pria.

Percepatan pertumbuhan badan juga terjadi dalam

penambahan berat badan yakni sekitar 13 kg bagi anak laki-

laki dan 10 kg bagi anak perempuan. Meskipun berat badan

juga mengalami peningkatan selama masa remaja, namun ia

lebih mudah dipengaruhi seperti diet, latihan dan gaya hidup

umumnya. Oleh karena itu, perubahan berat lebih sedikit

dapat diramalkan dibandingkan tinggi.

f. Perubahan dalam proporsi tubuh

Seiring dengan pertambahan tinggi dan berat badan,

percepatan pertumbuhan selama masa remaja juga terjadi pada

proporsi tubuh.Bagian-bagian tubuh tertentu sebelumnya terlalu

kecil, pada masa remaja menjadi terlalu besar.Hal ini terlihat jelas

pada pertumbuhan kaki dan tangan, yang sering terjadi tidak

proporsional. Perubahan proporsional tubuh yang tidak seimbang ini

menyebabkan remaja menjadi kaku dan canggung serta khawatir



30

bahwa badannya tidak akan pernah serasi dengan tangan dan

kakinya.

Perubahan perubahan dalam porporsi tubuh selama masa

remaja juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah

anak-anak menghilang seperti dahi yang semula sempit sekarang

menjadi lebih luas, mulut melebar, dan bibir menjadi lebih penuh.Di

samping itu, dalam perubahan struktur kerangka, terjadi percepatan

pertumbuhan otot sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan

jumlah lemak dalam tubuh.Perkembangan otot dari kedua jenis

kelamin terjadi dengan cepat ketika tinggi meningkat.Akan tetapi,

perkembangan otot anak laki-laki lebih cepat dan mereka memiliki

lebih banyak jaringan otot, sehingga anak laki-laki lebih kuat dari

anak perempuan.

g. Perubahan ciri seks primer

Ciri-ciri seks primer menunjuk pada organ tubuh yang secara

langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Ciri-ciri seks

primer ini berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi

anak laki-laki, ciri seks primer yang sangat penting ditunjukkan

dengan pertumbuhan yang cepat dari batang kemaluan/penis dan

kantung kemaluan/skrotum, yang mulai terjadi pada usia sekitar 12

tahun dan berlangsung sekitar 5 tahun untuk penis dan 7 tahun

untuk skrotum. Pada skrotum, terdapat dua buah testis yang

tergantung di bawah penis.Testis ini sebenarnya telah ada sejak

kelahiran, namun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Testis

mencapai kematangan penuh pada usia 20-21 tahun, yang mula-

mula terlihat pada peningkatan panjang penis, yang secara

berangsur-angsur bertambah besar.



31

Perubahan-perubahan pada ciri-ciri seks primer pada pria ini

sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama hormon perangsang

yang diproduksi oleh kelenjar bawah otak (pituitary glands).Hormon

perangsang pria ini merangsang testis, sehingga testis

menghasilkan hormone testosteron dan hormon androgen serta

spermatozoa.Sperma yang dihasilkan dalam testis masa remaja ini,

memungkinkan untuk mengadakan reproduksi untuk pertama

kalinya. Karena itu, kadang-kadang sekitar usia 12 tahun, anak laki-

laki kemungkinan untuk mengalami penyemburan air

mani/ejaculation of semen. Mereka yang pertama atau yang dikenal

dengan istilah mimpi basah.

Sementara itu, pada anak perempuan perubahan ciri-ciri

seks primer ditandai dengan munculnya periode menstruasi, yang

disebut dengan menarche, yaitu menstruasi yang pertama kali

dialami oleh seorang gadis.Terjadinya menstruasi pertama ini

memberi petunjuk bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan

telah matang, sehingga memungkinkan mereka untuk mengandung

dan melahirkan.Munculnya menstruasi pada perempuan ini sangat

dipengaruhi oleh perkembangan indung telur.Ovarium berfungsi

untuk memproduksi sel-sel telur dan hormon-hormon estrogen dan

progesteron.Hormon estrogen adalah hormon yang mempengaruhi

pertumbuhan sifat-sifat kewanitaan pada tubuh seseorang

(pembesaran payudara dan pinggul, suara halus, dan lain-

lain).Hormon ini juga mengatur siklus haid.Sedangkan hormon

progesteron untuk mematangkan dan mempersiapkan sel telur

(ovum) sehingga siap untuk dibuahi.
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Oleh sebab itu, menstruasi pertama pada gadis didahului

oleh sejumlah perubahan lain yang meliputi pembesaran payudara,

kemunculan rambut disekitar daerah kelamin, pembesaran pinggul

dan bahu. Selanjutnya, ketika percepatan pertumbuhan mencapai

puncaknya, maka ovarium, uterus, vagina.Labia dan klitoris

berkembang pesat (Desmita, 2012).

h. Perubahan ciri-ciri seks sekunder

Ciri-ciri seks sekunder adalah tanda-tanda jasmaniah yang

tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun

merupakan tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan

perempuan. Tanda-tanda jasmaniah ini muncul sebagai

konsekuensi dari berfungsinya hormon-hormon yang disebutkan

diatas.Di antara tanda-tanda jasmaniah pada anak laki-laki adalah

tumbuh kumis dan janggut, jakun, bahu dan dada melebar, suara

berat, tumbuh bulu di ketiak, di dada, di kaki dan di lengan, disekitar

kemaluan serta otot-otot menjadi kuat.Sedangkan pada perempuan

terlihat payudara dan pinggul membesar, suara menjadi halus dan

tumbuh bulu di ketiak dan di sekitar kemaluan.

i. Perubahan psikologis pada remaja

Secara psikologis  kedewasaan adalah keadaan dimana

sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu pada seseorang, ciri-ciri

psikologis remaja menurut G.W. Allport dalam Sarwono (2005)

adalah :

1) Pemekaran diri sendiri (extension of the self), yang ditandai

dengan kemampuan seorang untuk menganggap orang atau

hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan

egoisme (mementingkan diri sendiri) berkurang, sebaliknya
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tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu tanda yang khas

adalah tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang lain dan

alam sekitarnya. Kemampuan untuk bertenggang rasa dengan

orang yang dicintainya, untuk ikut merasakan penderitaan yang

dialami oleh orang yang dicintainya, menunjukkan adanya

tanda-tanda kepribadian dewasa (mature personality). Ciri lain

adalah berkembangnya ego ideal berupa cita-cita, idola dan

sebagainya.

2) Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (self

objectification) yang ditandai dengan kemampuan untuk

mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan

untuk menerima kritik dari orang lain.

3) Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life),

tanpa perlu merumuskan dan mengucapkan dalam kata-kata.

4. Remaja

a. Pengertian

Masa remaja merupakan masa yang begitu penting dalam

hidup manusia, karena pada masa tersebut terjadi proses awal

kematangan organ reproduksi manusia yang disebut sebagai masa

pubertas. Pubertas berasal dari kata pubercere yang berarti menjadi

matang, sedangkan remaja atau adolescence berasal dari kata

adolescere yang berarti dewasa. Masa remaja juga merupakan

masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Pada masa ini banyak

terjadi perubahan baik dalam hal fisik maupun psikis (Depkes RI,

2007).
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b. Klasifikasi

Menurut Depkes RI (2007), masa remaja dibedakan menjadi 3

yaitu :

1) Masa remaja awal

Masa remaja awal yaitu umur 10-13 tahun.Psikososial

merupakan manifestasi perubahan faktor-faktor emosi, sosial

dan intelektual. Maka akibat perubahan tersebut yaitu :

a) Cemas terhadap penampilan badannya yang berdampak

pada meningkatnya kesadaran diri (Self Consciousness).

b) Perubahan hormonal berdampak sebagai individu yang

mudah berubah-ubah emosinya seperti mudah marah,

mudah tersinggung atau menjadi agresif.

c) Menyatakan kebebasan berdampak bereksperimen dalam

berpakaian, berdandan trendi dan lain-lain.

d) Perilaku memberontak membuat remaja sering konflik

dengan lingkungannya.

e) Kawan lebih penting sehingga remaja berusaha

menyesuaikan dengan mode teman sebaya.

f) Perasaan memiliki terhadap berdampak punya

geng/kelompok sahabat, remaja tidak mau berbeda dengan

teman sebayanya.

g) Sangat menuntut keadilan dari sisi pandangnya sendiri

dengan membandingkan segala sesuatunya sebagai buruk

hitam atau baik/putih berdampak sulit bertoleransi dan sulit

berkompromi.
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2) Masa remaja tengah

Masa remaja tengah adalah umur 14-16 tahun yang ciri-

cirinya sebagai berikut :

a) Lebih mampu untuk berkompromi, berdampak tenang,

sabar dan lebih toleran untuk menerima pendapat orang

lain.

b) Belajar berfikir independen dan memutuskan sendiri

berdampak menolak mencampur tangan orang lain

termasuk orang tua.

c) Bereksperimen untuk mendapatkan citra diri yang dirasa

nyaman berdampak baju, gaya rambut, sikap dan pendapat

berubah-ubah.

d) Merasa perlu mengumpulkan pengalaman baru walaupun

beresiko berdampak mulai bereksperimen dengan

merokok, alkohol, seks bebas dan mungkin NAPZA.

e) Tidak lagi berfokus pada diri sendiri berdampak lebih

bersosialisasi dan tidak lagi pemalu.

f) Membangun nilai, norma dan moralitas berdampak

mempertanyakan kebenaran ide, norma yang dianut

keluarga.

g) Mulai membutuhkan lebih banyak teman dan solidaritas

berdampak ingin banyak menghabiskan waktu untuk

berkumpul dengan teman-teman.

h) Mulai membina hubungan dengan lawan jenis berdampak

berpacaran tetapi tidak menjurus serius.
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i) Mampu berfikir secara abstrak mulai berhipotesa

berdampak mulai peduli yang sebelumnya tidak terkesan

dan ingin mendiskusikan atau berdebat.

3) Masa remaja akhir

Masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun yang ciri-cirinya

sebagai berikut :

a) Ideal berdampak cenderung menggeluti masalah sosial

politik termasuk agama.

b) Terlibat dalam kehidupan, pekerjaan dan hubungan di luar

keluarga berdampak mulai belajar mengatasi stress yang

dihadapi dan sulit diajak berkumpul dengan keluarga.

c) Belajar mencapai kemandirian secara finansial maupun

emosional berdampak kecemasan dan ketidakpastian

masa depan yang dapat merusak keyakinan diri.

d) Lebih mampu membuat hubungan stabil dengan lawan

jenis berdampak mempunyai pasangan yang lebih serius

dan banyak menyita waktu.

e) Merasa sebagai orang dewasa berdampak cenderung

mengemukakan pengalaman yang berbeda dengan orang

tuanya.

f) Hampir siap menjadi orang dewasa yang mandiri

berdampak mulai nampak ingin meninggalkan rumah atau

hidup sendiri.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah abstraksi dari suatu  realitas agar dapat

dikomunikasikan dan membentuk suatu  teori yang  menelaskan keterkaitan
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antar variabel (baik variabel yang diteliti maupun variabel yang tidak diteliti).

Kerangka konsep akan membantu  peneliti menghubungkan hasil penemuan

dengan teori (Nursalam,2013).

Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun  kerangka konsep

penelitian seperti gambar berikut ini:

Gambar 2.1 kerangka konsep

Peran Orang Tua
Pubertas Pada Remaja di

MTS Nurul Islam
BanjarmasinTeman Sebaya


