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ABSTRAK 
 

Rohmat Fatoni, 2006. Hubungan Antara Perilaku Over Protective Orang Tua 
Dengan Penyesuaian Diri Remaja (Penelitian pada siswa kelas 1 SMA 
Negeri 1 semarang tahun ajaran 2005/2006). Skripsi. Jurusan Psikologi. 
Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 
I. Drs. Edy Purwanto, M. Si. II. Liftiah, S. Psi, M. Si 

Kata Kunci : Over protective orang tua, penyesuaian diri dan remaja 
 

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak guna 
mengembangkan keseluruhan eksistensi anak, kebutuhan tersebut meliputi 
kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis seperti rasa aman, dikasihi, 
dimengerti sebagai anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang kearah 
harmonis. Tapi banyak sekali orang tua yang dengan sengaja maupun tidak 
sengaja berperilaku over protective. Akibatnya anak merasa ruang lingkupnya 
terbatas, merasa terkekang dan tidak boleh mengambil keputusan sendiri, 
sehingga anak mengalami masalah dalam penyesuaian diri. Berdasarkan uraian 
tersebut rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana hubungan antara 
perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian diri remaja. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif korelasional, 
dengan populasi siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang tahun ajaran 2005/2006, 
ukuran sampel 44 siswa.  Siswa yang menjadi subjek penelitian merupakan siswa 
yang orang tuanya over protective, pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sample. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku 
over protective dan variabel terikatnya penyesuaian diri remaja. Metode 
pengambilan data menggunakan skala psikologi.  

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan korelasi product 
moment, komputasi dengan menggunakan bantuan komputer program statistical 
program for social sciences (SPSS) versi 10.0. Hasil analisis data diperoleh 
koefisien korelasi antara perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian 
diri sebesar (rxy) -0,507 ; p  < 0,01. Hasil penelitian menunjukkan penyesuain diri 
subjek sebagian besar tergolong sedang. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan 
ada hubungan negatif yang signifikan antara perilaku over protective orang tua 
dengan penyesuaian diri remaja, dengan demikian hipotesis yang diajukan 
terbukti. 

Bagi subjek penelitian yang memiliki penyesuaian diri tergolong sedang, 
hendaknya lebih memahami arti penting penyesuaian diri, dapat mengambil nilai 
positif, tidak menggantungkan diri pada orang lain, berlatih bertanggungjawab, 
berusaha memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi, bertindak sesuai 
dengan potensi dan norma yang berlaku. Terutama dua subjek yang tergolong 
rendah dalam mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya dan kurang bisa 
bersikap sehat terhadap kelemahan dirinya, perlu meningkatkan kemampuan diri 
dalam melakukan penyesuaian diri dan mendapatkan perhatian supaya dapat 
meningkatkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri. Bagi orang tua 
hendaknya mengetahui perkembangan remaja dan memperlakukan remaja secara 
wajar. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

perkembangan fisik maupun psikisnya. Menurut Kartono (2000:71) 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 (1995:192) 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 



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 

sebegitu jauh sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung 

pada orang tua. Menurut Yusuf (2005:49) 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. 

Atas dasar pengamatan dan informasi dari guru bimbingan konseling 

banyak dari orang tua siswa SMA Negeri 1 Semarang yang over protective, 

berupa pemberian fasilitas yang berlebihan sebagai bentuk pemanjaan, misalnya 

pejabat-pejabat yang ambisius yang tidak sempat mengurusi anaknya, atau ibu-ibu 

yang yang overaktif berjuang dalam organisasi-organisasi tertentu yang 

memanjakan secara berlebihan anaknya dengan uang, barang-barang mewah 

misalnya; mobil, perhiasan dan macam-macam kesenangan yang berlebihan, 

perlindungan yang berlebih, misalnya saat pihak sekolah menginformasikan 

kepada orang tua mengenai pelanggaran yang dilakukan siswa disekolah orang tua 

membantah dan menutupi kesalahan yang dilakukan anak mereka, dan perilaku 

over protective orang tua ada yang ditunjukkan dengan kontrol yang berlebihan, 

orang tua sangat aktif menanyakan kondisi anak mereka baik menghubungi pihak 

sekolah atupun sering menghubungi ketika anak sedang di sekolah.  

 Salah satu potensi yang harus dimiliki oleh seorang individu supaya 

dapat diterima di lingkungan dan dapat berkembang sebagaimana mestinya adalah 



ia harus mampu menyesuaikan diri di lingkungannya. Menurut Sobur (2003:527) 

penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk membuat hubungan yang 

memuaskan antara orang dan lingkungan. Mencakup semua pengaruh 

kemungkinan dan kekuatan yang melingkungi individu, yang dapat 

mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangan jiwa dan raga dalam 

kehidupan. Lingkungan di sini salah satunya adalah lingkungan sosial di mana 

individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, adat kebiasaannya dan peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan masing-masing individu dengan individu lain. 

Penyesuaian diri dipengaruhi oleh  banyak faktor, secara garis besar 

faktor-faktor penyesuaian diri tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, 

faktor internal dan eksternal (Soeparwoto dkk,2004: 157-159) 

1. Faktor internal meliputi: faktor motif, faktor konsep diri remaja, faktor 

persepsi remaja, faktor sikap remaja, faktor intelegensi, minat dan 

kepribadian 

2. Faktor eksternal meliputi: faktor keluarga terutama pola asuh orang tua, 

faktor kondisi sekolah, faktor kelompok sebaya, faktor prasangka sosial, 

faktor hukum dan norma sosial. 

Sebagai generasi yang akan menjadi tumpuan, masalah penyesuaian 

diri remaja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena 

penyesuaian diri merupakan salah satu kunci kesuksesan seorang individu baik di 

sekolah ataupun dimasyarakat. Seorang individu dituntut bisa menyesuaikan diri 

terutama pada masa remaja, karena pada masa ini individu mulai berinteraksi 

dengan lingkup yang lebih luas. Masa remaja, yaitu suatu masa yang berada di 



antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Menurut Havighurst dalam Hurlock 

(1994:206) remaja merupakan usia yang berlangsung antara tiga belas tahun 

sampai enam belas tahun ( yang disebut dengan remaja awal ) dan usia antara 

enam belas tahun atau tujuh belas tahun sampai delapan belas tahun ( yang disebut 

dengan remaja akhir). Masa remaja merupakan periode kritis yang menjadi dasar 

bagi berhasil tidaknya menjalankan tugas perkembangan selanjutnya. Pada masa 

ini remaja mengemban tugas-tugas perkembangan untuk mencapai jati diri, 

kemandirian emosional, kematangan hubungan sosial dan persiapan untuk meniti 

karir. Pada masa ini juga disebut periode perubahan, baik perubahan perilaku 

maupun perubahan fisik. Pada periode perubahan ini remaja mulai dituntut dapat 

berperan dilingkungan, bagi sebagian remaja hal ini dapat menimbulkan masalah 

baru, sehingga ada yang menyebut masa ini masa bermasalah. Kebanyakan remaja 

sering sulit mengatasi masalahnya, hal ini sering disebabkan karena selama masa 

anak-anak sebagian besar masalahnya diselesaikan oleh orang tua, sehingga 

remaja tidak berpengalaman mengatasinya  

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 :216) 

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 1983:74). 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.  

Siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang usianya berkisar antara 16 tahun 

sampai 18 tahun, usia yang termasuk masa remaja dan pada masa-masa itu  

remaja mulai bersosialisasi dengan lingkup yang lebih luas dibanding lingkup 

sebelumnya, untuk bergabung dengan lingkup yang lebih luas remaja dituntut 

mempunyai keterampilan dalam melakukan penyesuaian diri. Jika seorang remaja 

tidak bisa melakukan penyesuaian diri secara positif maka remaja akan melakukan 

penyesuaian diri yang salah. Seorang remaja yang mengelami masalah dalam 

penyesuaian diri bisa menghambat perkembangan remaja, menghambat 

kreatifitasnya dalam mengisi masa remaja dan kurang maksimal dalam  

berprestasi di sekolah. 

Berdasar informasi dari guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 

Semarang banyak siswa mengalami masalah penyesuaian diri, antara lain 

ditunjukkan dengan banyak siswa yang kurang aktif dalam proses belajar 



mengajar, sering menyendiri, pemalu, kurang percaya diri, sering mencontek 

dalam ujian, sering membuat gaduh, kurang sopan kepada teman atau guru, 

terlibat perkelahian, bolos atau sering tidak mengikuti mata pelajaran tertentu dan 

masih banyak lagi pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan siswa sebagai 

manifestasi dari penyesuaian diri yang salah.  

Berdasarkan uraian mengenai perilaku over protective dengan 

penyesuaian diri remaja, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian diri 

remaja.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut: Apakah ada hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja ? 

C. Penegasan Istilah 

Dalam judul penelitian ini terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

untuk menghindari salah penafsiran didalam memberikan pengertian yang 

dimaksud judul skripsi ini. Adapun istilah yang dianggap perlu ditegaskan antara 

lain : 

1. Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri merupakan interaksi yang kontinyu dengan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan, mencakup kemampuan untuk membuat rencana dan 

mengorganisasikan respon-respon dengan tujuan agar dapat mengatasi konflik 

secara efisien, sehingga mempunyai ketenangan jiwa dan raga, mampu 

membuat hubungan yang memuaskan baik dengan diri sendiri, orang lain 

maupun lingkungan sekitarnya 



2. Perilaku Over Protective 

Over protective merupakan kecenderungan orang tua untuk melindungi anak 

secara berlebihan, kurang memberi kesempatan kepada anak untuk membuat 

rencana, menyusun alternatif, mengurus keperluan-keperluannya sendiri dan 

mengambil keputusan. Orang tua menghindarkan anak dari kesulitan-kesulitan 

kecil setiap hari, mencegah anak melakukan pekerjaan yang sebenarnya belum 

tentu  membahayakan dan pemberian kontrol secara berlebihan sehingga anak 

tidak bebas melakukan tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan. 

3. Remaja 

Remaja merupakan individu yang telah mengalami kematangan secara 

anatomis, keadaan tubuh pada umumnya sudah memperoleh bentuk yang 

sempurna dan secara faali alat kelamin sudah berfungsi secara sempurna,  

berkisar antara usia tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas 

tahun yang disebut remaja awal dan usia antara enam belas tahun atau tujuh 

belas tahun sampai delapan belas tahun yang disebut remaja akhir. 

D. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini berujuan untuk : 

1. Mengetahui gambaran penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang.  

2.  Mengetahui gambaran perilaku over protective orang tua siswa kelas 1 SMA 

Negeri 1 Semarang.  

3. Mengetahui hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja. 



E. Manfaat penelitian. 

1. Manfaat Teoritis: 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian pengetahuan 

bidang psikologi, terutama dalam hal penyesuaian diri remaja dan perilaku orang 

tua kepada anak. 

2. Manfaat praktis : 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi orang tua dan pihak sekolah dalam memperlakukan remaja agar dapat 

menyesuaikan diri dengan baik. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas dari skripsi 

ini, maka dibawah ini disajikan secara garis besar sistematika skripsi dengan 

bagian-bagiannya, skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) bagian awal, 

(2) bagian isi, (3) bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

Lampiran 

2. Bagian Isi  Skripsi 

Bagian ini terdiri dari 5  bab yang meliputi :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 



BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas teori-teori 

yang melandasi judul skripsi, serta keterangan-keterangan yang 

melandasi teori yang meliputi perilaku over protective, penyesuaian diri 

remaja, hubungan antra perilaku over protective orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja  dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan  tentang metode penelitian, meliputi : 

Pengertian metode penelitian, metode objek penelitian terdiri dari : 

identifikasi variabel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, 

uji coba instrumen dan metode analisis data.  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan, 

terdiri dari: persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, prosedur 

pengumpulan data, deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.  

3. Bagian  Akhir Skripsi 

Pada bagian ini terdiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

 

 

 
 



BAB II 
 

LANDASAN TEORI 
 
 

A. Penyesuaian Diri. 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

Setiap individu pasti menginginkan dirinya dapat diterima di 

lingkungannya dengan baik, tapi kadang apa yang ada dalam angan-angan tidak 

sesuai dengan kenyataan, seringkali individu mengalami kendala dalam 

melakukan penyesuaian diri, agar dapat diterima oleh lingkungannya maka harus 

mampu mengadakan penyesuaian diri 

Penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang kontinyu dengan 

diri sendiri, yaitu apa yang telah ada pada diri sendiri, tubuh, perilaku, pemikiran 

serta perasaan, dengan orang lain dan dengan lingkungan (Calhoun, 1995:14). 

Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki 

kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon 

sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan 

frustrasi-frustrasi secara efisien ( Sunarto dan Hartono, 1994 :183). 

Menurut Sobur (2003:527) penyesuaian diri pada pokoknya adalah 

kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan 

lingkungan. Mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang 

melingkungi individu, yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai 

ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan di sini salah satunya 

adalah lingkungan sosial di mana individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, 



adat kebiasannya dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-

masing individu dengan individu lain. 

Menurut Mappiare (1982:168) penyesuaian diri merupakan suatu usaha 

yang dilakukan agar dapat diterima oleh kelompok dengan jalan mengikuti 

kemauan kelompoknya. Seorang individu dalam melakukan penyesuaian diri lebih 

banyak mengabaikan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok agar tidak 

dikucilkan oleh kelompoknya. 

Kesimpulan dari pengertian-pengerian diatas adalah, penyesuaian diri 

merupakan interaksi yang kontinyu dengan diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan, mencakup kemampuan untuk membuat rencana dan 

mengorganisasikan respon-respon dengan tujuan agar dapat mengatasi konflik 

secara efisien, sehingga mempunyai ketenangan jiwa dan raga, mampu membuat 

hubungan yang memuaskan baik dengan diri sendiri, orang lain maupun 

lingkungan sekitarnya 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 

Penyesuaian diri merupakan tugas perkembangan di setiap rentang 

kehidupan, meski seseorang telah dewasa tetap melakukan penyesuaian diri, 

sekalipun orang dewasa yang telah mempunyai pengalaman, telah menikah, dan 

telah bekerja tetap melakukan penyesuaian diri, yaitu penyesuaian dengan peran-

perannya tersebut. 

Penyesuaian diri dipengaruhi oleh  banyak faktor, secara garis besar 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Soeparwoto dkk 



(2004,157-159) dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, faktor internal dan 

eksternal. 

a). Faktor internal meliputi:  

1. Faktor motif, yaitu motif-motif sosial seperti motif berafiliasi, motif 

berprestasi dan motif mendominasi. 

2. Faktor konsep diri remaja, yaitu bagaimana remaja mamandang dirinya 

sendiri, baik dari aspek fisik, psikologis sosial maupun aspek akademik. 

Remaja dengan konsep diri tinggi akan lebih memiliki kemampuan 

untuk melakukan penyesuaian diri yang menyenangkan dibanding 

remaja dengan konsep diri rendah, pesimis, ataupun kurang yakin 

terhadap dirinya. 

3. Faktor persepsi remaja, yaitu pengamatan dan penilaian remaja terhadap 

objek, peristiwa dan kehidupan, baik melalui proses kognisi maupun 

afeksi untuk membentuk konsep tentang objek tertentu. 

4. Faktor sikap remaja yaitu kecenderungan remaja untuk berperilaku positif 

atau negatif. Remaja yang bersikap positif terhadap segala sesuatu yang 

dihadapi akan lebih memiliki peluang untuk melakukan penyesuaian diri 

yang baik dari pada remaja yang sering bersikap negatif. 

5. Faktor intelegensi dan minat, intelegensi merupakan modal untuk 

menalar, menganalisis, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan 

penyesuaian diri. Ditambah faktor minat, pengaruhnya akan lebih nyata, 

bila remaja telah memiliki minat terhadap sesuatu, maka proses 

penyesuaian diri akan lebih cepat. 



6. Faktor kepribadian, pada prinsipnya tipe kepribadian ekstrovert akan lebih 

lentur dan dinamis, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian diri. 

b). Faktor eksternal meliputi: 

1.  Faktor keluarga terutama pola asuh orang tua. Pada dasarnya pola asuh 

demokratis dengan suasana keterbukaan akan lebih memberikan peluang 

bagi remaja untuk melakukan proses penyesuaian diri secara efektif. 

2. Faktor kondisi sekolah. Kondisi sekolah yang sehat akan memberikan 

landasan kepada remaja untuk dapat bertindak dalam penyesuaian diri 

secara harmonis. 

3. Faktor kelompok sebaya. Hampir setiap remaja memiliki teman-teman 

sebaya dalam bentuk kelompok. Kelompok teman sebaya ini adalah 

sangat menguntungkan perkembangan proses penyesuaian diri remaja. 

4. Faktor prasangka sosial. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat 

yang menaruh prasangka terhadap para remaja, misalnya memberi label 

remaja negatif, nakal, sukar diatur, suka menentang orang tua, dan lain-

lain, prasangka semacam itu jelas akan menjadi kendala dalam proses 

penyesuaian diri remaja. 

5. Faktor hukum dan norma sosial. Bila suatu masyarakat benar-benar 

konsekuen menegakkan hukum dan norma-norma yang berlaku maka 

akan memunculkan individu-individu yang baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu faktor internal 

maupun eksternal memegang andil yang besar dalam penyesuaian diri seorang 



individu, agar seorang individu dapat melakukan penyesuaian diri secara positif 

maka harus terpenuhi faktor-faktornya, baik internal maupu ekternal.  

Secara keseluruhan kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu 

primer terhadap penyesuaian diri, penentu berarti faktor yang mendukung, 

mempengaruhi atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian diri. Secara 

sekunder proses penyesuaian diri ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan 

kepribadian itu sendiri baik dari internal maupun eksternal. Penentu penyesuaian 

diri identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya 

pribadi secara bertahap. Penentu-penentu penyesuaian diri menurut               

Sunarto dan Hartono ( 1994 :188) dapat dikelompokkan sebagi berikut : 

a. Kondisi-kondisi fisik, termasuk didalamnya keturunan, konstitusi fisik, 

susunan syaraf, kelenjar, sistem otak, kesehatan, penyakit dan sebagainya. 

b. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, 

moral dan emosi. 

c. Penentu psikologis, termasuk didalamnya, pengalaman, pengkondisian, 

penentuan diri (self-determination), frustrasi dan konflik. 

d. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan lingkungan. 

e. Penentu kultural. 

Gunarsa (1989: 94) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan penyesuaian diri antara lain : 

a. Tergantung dimana individu dibesarkan, yang dimaksud disini adalah 

kehidupan didalam keluarga. Misalnya bila seorang dibesarkan secara 



acuh tak acuh oleh orang tuanya, seringkali memperlihatkan sikap dan 

perasaan kurang perduli dengan orang lain. 

b. Kesulitan lain terjadi karena seseorang kurang memperoleh model yang 

baik dirumah terutama dari orang tuanya. 

Pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 

yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor yang secara 

potensial sudah ada, sudah dimiliki oleh seseorang sejak lahir dan faktor ini turut 

memberikan pengaruh pada penyesuian diri individu, antara lain motif, sikap, 

persepsi, konsep diri, intelegensi, kepribadian, dll. Faktor yang kedua yaitu faktor 

eksternal, faktor diluar diri seseorang yaitu lingkungan hidupnya dimana 

seseorang dibesarkan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman 

sebaya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

3. Karakteristik penyesuaian diri remaja. 

Karakteristik penyesuaian diri sangat ditentukan oleh proses terjadinya 

penyesuaian diri. Selama proses terjadinya penyesuaian diri sering menghadapi 

rintangan-rintangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya. 

Meskipun ada rintangan, individu dapat melakukan penyesuaian diri secara 

positif, namun ada pula individu yang melakukan penyesuaian yang negatif  atau 

salah suai. 

 

 

 



a). Penyesuaian diri secara positif 

Penyesuaian diri secara positif pada dasarnya merupakan gejala 

perkembangan yang sehat, penyesuaian diri yang sehat menurut Soeparwoto dkk 

(2004:106-162) ditandai dengan : 

1. Kemampuan menerima dan memahami diri sebagaimana adanya. 
2. Kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan diluar dirinya 

secara objektif. 
3. Kemampuan bertindak sesuai dengan potensi, kemampuan yang ada pada 

dirinya dan kenyataan objektif diluar dirinya. 
4. Memiliki perasaan aman yang memadai. Tidak lagi dihantui oleh rasa 

cemas ataupun ketakutan dalam hidupnya serta tidak mudah dikecewakan 
oleh keadaan sekitarnya. 

5. Rasa hormat pada sesama dan mampu bertindak toleran. 
6. Bersifat terbuka dan sanggup menerima umpan balik. 
7. Memiliki kesetabilan psikologis terutama kestabilan emosi. 
8. Mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta selaras dengan 

hak dan kewajibannya. 
 

Menurur Rumini dan Sundari (2004:68) penyesuaian diri yang 

positif terdiri atas : 

1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 
2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis.  
3. Tidak adanya frustrasi pribadi. 
4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 
5. Mampu dalam belajar. 
6. Menghargai pengalaman. 
7. Bersikap realistis dan objektif.  

 
Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri 

apabila dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau 

apabila diterima oleh lingkungannya tanpa merugikan atau mengganggu 

lingkungan. Bisa menerima dan menilai lingkungan secara objektif  dan mampu 

bertindak sesuia dengan kemampuan yang ada pada dirinya. 

 



b). Penyesuaian diri secara negatif 

Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat 

mengakibatkan remaja melakukan penyesuaian diri yang salah, yaitu 

penyesuaian diri negatif. Penyesuaian diri negatif dilakukan untuk memecahkan 

ketidak seimbangan oleh karena adanya suatu persoalan (Meichati: 1982,42-44). 

Penyesuaian diri yang  negatif antara lain : 

1. Melamun 

Karena kenyataan yang tidak tertahankan, menempatkan diri dalam khayal 

sebagaimana yang diinginkan.  

2. Rasionalisasi. 

Menutupi kesalahan dengan alasan yang masuk akal untuk membenarkan 

tindakannya. 

3. Regresi- Fiksasi. 

Regresi yaitu, kembali  pada tingkah laku yang semodel dengan tingkat 

perkembangan yang lebih awal. 

Fiksasi yaitu, menetap pada tingkat perkembangan yang memberikan 

keamanan, karena takut menghadapi taraf berikutnya yang lebih 

meragukan keamannya. 

4. Introyeksi – Proyeksi. 

Introyeksi yaitu, mengenakan pendapat orang lain yang dipandang baik 

kepada dirinya seolah-olah itu pendapatnya. 



Proyeksi yaitu, melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain 

utuk mencari alasan yang dapat diterima, misalnya seorang murid tidak 

lulus mengatakan gurunya membenci dirinya. 

5. Represi-Supresi. 

Represi yaitu, melupakan sesuatu dengan tidak  disadari melalui kata-kata 

yang terloncat secara tidak sadar. 

Supresi yaitu, dengan sengaja melupakan sesuatu yang tidak diinginkan. 

6. Konversi. 

Mempersangat keadaan sakit untuk menghindari suatu tugas yang tidak 

disukai. 

7. Menarik diri. 

Merasa tertekan untuk menampakkan diri yang sebenarnya kepada orang 

lain, ditempat umum pemalu, penakut tidak suka bergaul, dan lain 

sebagainya 

8. Mengecam 

Menunjukkan kekurangan, kesalahan, kelemahan orang lain, untuk 

menempatkan dirinya pada keadaan yang lebih baik dari yang dikecam. 

Penyesuaian diri yang salah dalam taraf yang ringan hanya terjadi 

kecenderungan saja, menurut Rumini dan Sundari (2004: 68) penyesuaian diri 

yang salah terdiri atas : 

a. Reaksi bertahan diri atau defense reaction  

Suatu usaha bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan, meski 

sebenarnya mengalami kegagalan. Bentuk reaksi bertahan antara lain : 



1. Rasionalisasi, yaitu usaha bertahan dengan mencari alasan yang masuk 

akal. 

2. Represi, yaitu usaha menekan atau melupakan hal yang tidak 

menyenangkan. 

3. Proyeksi, yaitu usaha memantulkan kesalahan kepihak lain dengan 

alasan yang diterima. 

b. Reaksi menyerang atau agresive reaction  

Suatu usaha untuk menutupi kegagalan atau tidak mau menyadari 

kegagalan dengan tingkah laku yang bersifat menyerang. Reaksi yang 

muncul antara lain berupa : 

1. Senang membenarkan diri sendiri. 

2. Senang mengganggu orang lain. 

3. Menggertak dengan ucapan atau perbuatan. 

4. Menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. 

5. Menunjukkan sikap merusak. 

6. Keras kepala. 

7. Balas dendam. 

8. Marah secara sadis. 

c. Reaksi melarikan diri atau escape reaction  

Usaha melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalan, 

reaksi itu antara lain berbentuk: 

1. Banyak tidur. 

2. Minum minuman keras. 



3. Pecandu ganja, narkotik. 

4. Regresi atau kembali pada tingkat perkembangan yang lalu. 

Dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri 

secara positif dapat mengakibatkan seseorang melakukan penyesuaian diri yang 

salah, penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk, antara lain 

melamun, rasionalisasi, menarik diri, mengecam, keras kepala, sering 

mengganggu orang lain dan lain-lain. Secara garis besar dapat disimpulkan, ada 

tiga bentuk reaksi dalam penyesuiaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, 

reaksi menyerang dan reaksi melarikan diri. 

4. Aspek-aspek penyesuaian diri 

Hendrarno (1987;11) berpendapat bahwa aspek penyesuaian diri ada 

dua, yaitu : penyesuaian pada diri sendiri (pribadi) dan penyesuaian  sosio 

kultural. Penyesuaian pribadi adalah apabila individu mampu memahami dan 

menerima keadaan diri, baik kelebihan atau kekurangan sehingga dapat mencapai 

keseimbangan pribadi. Penyesuaian sosio kultural dimaksudkan individu yang 

melakukan penyesuaian diri dengan orang lain atau masyarakat. Penyesuaian diri 

akan efektif bila saling terbuka, saling menghargai, mengetahui kelebihan dan 

kekurang diri, harmonis, mampu menerima dan melaksanakan norma masyarakat. 

Sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan interaksi dengan 

lingkungannya seorang individu harus memiliki kemampuan agar mampu 

mengadakan penyesuian diri. Mula-mula individu hanya mengenal dan 

bersosialisasi dengan anggota keluarganya, lingkup yang kedua adalah teman 

sebaya, kemudian menuju lingkup yang makin lama makin luas. Setiap memasuki 



lingkup yang baru pasti mempunyai norma, ciri dan kebiasaan yang berbeda. 

Terhadap hal-hal tersebut seorang individu dituntut memiliki kemampuan yang 

mampu mendukung. Hal-hal pribadi yang membuat individu diterima dalam 

kelompoknya menurut Mappiare (1982:170) menyangkut : 

a.  Penampilan (performance) dan perbuatan meliputi antara lain; tampang 

yang baik atau paling tidak rapi serta aktif dalam urusan-urusan kelompok. 

b. Kemampuan pikir antara lain meliputi; mempunyai inspirasi, banyak 

memikirkan kepentingan kelompok dan mengemukakan kepentingan 

kelompok. 

c.  Sikap, sifat, perasaan antra lain meliputi; bersikap sopan, memperhatikan 

orang lain, penyabar atau dapat menahan amarah jika dalam keadaan yang 

tidak menyenangkan dirinya, suka menyumbangkan pengetahuanya pada 

orang lain terutama anggota kelompok yang bersangkutan. 

d.  Pribadi, meliputi; jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab dan suka 

menjalankan pekerjaannya, mentaati peraturan-peraturan kelompok, mampu 

menyesuaikan diri secara tepat dalam berbagai situasi dan pergaulan sosial. 

e.  Aspek lain meliputi; pemurah atau tidak pelit atau tidak kikir, suka 

bekerjasama dan suka membantu anggota kelompok. 

Menurup Pramadi (1996 : 240) ada empat aspek dalam penyesuian diri, 

yaitu :  

a. Aspek self knowledge dan self insight, yaitu kemampuan mengenal 

kelebihan dan kekurangan diri. Kemampuan ini harus ditunjukkan dengan 



dengan emosional insight, yaitu kesadaran diri akan kelemahan yang 

didukung oleh sikap yang sehat terhadap kelemahan tersebut. 

b. Aspek self objectifity dan self acceptance, apabila induvidu telah mengenal 

dirinya, ia bersikap objektif pada kekurangan maupun kelebihan, sehingga 

lebih bersikap realistik yang kemudian mengarah pada penerimaan diri. 

c. Aspek self development dan self control, kendali diri berarti mengarahkan 

diri, regulasi pada impuls-impuls, pemikiran-pemikiran, kebiasaan, emosi, 

sikap dan tingkah laku yang sesuai. Kendali diri bisa mengembangkan 

kepribadian kearah kematangan, sehingga kegagalan dapat diatasi dengan 

matang. 

d. Aspek satisfaction, adanya rasa puas terhadap segala sesuatu yang telah 

dilakukan, menganggap segala sesuatu merupakan suatu pengalaman dan 

bila keinginannya terpenuhi maka ia akan merasakan suatu kepuasan dalam 

dirinya. 

Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Kristiyani, Setija dan Sumijati 

(2001:97) agar seseorang dapat melakukan penyesuaian diri maka harus terpenuhi 

aspek-aspek sebagai berikut, yaitu : 

a.  Kesadaran selektif, yaitu kesadaran mengenai proses mental  sendiri dan 

kesadaran mengenai eksistensi diri sendiri.  

b. Kemampuan toleransi, yaitu pengertian dan penerimaan keadaan diri 

walaupun sebenarnya tidak sesuai keinginan. 



c. Integrasi kepribadian, yaitu organisasi diri, sistem sifat yang menyusun 

kepibadian kedalam satu kesatuan yang harmonis dan menghasilkan daya 

penyesuaian yang efektif.  

d. Harga diri, yaitu penilaian individu terhadab dirinya sendiri yang berasal dari 

interaksi dengan lingkungan berdasarkan aspek-aspek penerimaan, 

perlakukan, dan penghargaan orang terhadab dirinya. 

e. Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan 

menggunakan kemampuan secara maksimum keterampilan dan potensi. 

Semakin banyak ciri-ciri di atas dimiliki oleh seorang remaja maka 

remaja akan diterima oleh kelompoknya, ciri tersebut meliputi kemampuan 

mengenal dan memahami diri apa adanya, punya kemampuan menerima dan 

menilai lingkungan secara objektif, bertindak sesuai dengan potensi, rasa hormat 

pada sesama dan mampu bertindak toleran. Sebaliknya semakin banyak ciri-ciri di 

atas tidak dipunyai semakin terabaikan atau kurang diterima dalam kelompoknya. 

Hal-hal pribadi yang membuat seorang remaja ditolak oleh kelompoknya menurut 

Mappiare (1982:172) yaitu : 

a. Penampilan (performance) dan perbuatan antara lain meliputi; penampilan 

yang tidak rapi, sering menantang, malu-malu dan senang menyendiri. 

b. Kemampuan pikir meliputi; bodoh sekali, atau sering disebut tolol. 

c. Sikap, sifat meliputi; suka melanggar norma dan nilai-nilai kelompok, suka 

menguasai anak lain, suka curiga dan suka memaksakan kemauan sendiri. 

d. Ciri lain, faktor rumah yang jauh dari tempat teman kelompok.  



Seseorang yang memiliki penampilan yang kurang menarik atau tidak 

rapi, kelihatan bodoh, tidak bisa mengikuti norma kelompok dan semau sendiri 

maka sangat memungkinkan akan ditolak oleh kelompoknya, artinya bisa 

menghambat individu dalam proses penyesuaian diri. 

B. Perilaku Over Protective Orang Tua. 

1. Pengertian Perilaku Over Protective. 

Keluarga terutama orang tua merupakan wadah pengembangan pribadi 

anggota keluarga terutama anak-anak atau remaja yang sedang mengalami 

perubahan fisik dan psikis, dengan demikian kedudukan orang tua sangat 

fundamental bagi perkembangan anak. Orang tua berkewajiban untuk 

menyediakan fasilitas dan sarana kepada anak-anak mereka untuk mengenal dunia 

luar secara luas. Orang tua seringkali beranggapan telah memberikan yang terbaik 

bagi anak-anak mereka dan orang tua juga sering mengira bahwa anak yang baik 

adalah anak yang patuh dan menurut tanpa membantah sedikitpun. Sebagai 

individu yang sedang mengalami pertumbuhan, seorang anak terutama yang 

sedang memasuki masa remaja sangat memerlukan perhatian dan bimbingan 

orang tua, agar perkembangannya mengarah secara positif. Bentuk perilaku orang 

tua yang kurang menguntungkan dalam perkembangan seperti perilaku orang tua 

yang selalu memanjakan dengan memenuhi segala keinginan dan terlalu 

melindungi akan mengakibatkan anak tidak bisa mandiri, selalu dalam keragu-

raguan dan tidak percaya  pada kemampuan (Kartono, 1989:199).  

Over protective merupakan kecenderungan dari pihak orang tua untuk 

melindungi anak secara berlebihan, dengan memberikan perlindungan terhadap 



gangguan dan bahaya fisik maupun psikologis, sampai sebegitu jauh sehingga 

anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua 

(Chaplin,2000:348) 

Menurut Mappiare (1982:37) over protective merupakan cara orang tua 

mendidik anak dengan terlalu melindungi, kurang memberi kesempatan kepada 

anak untuk mengurusi keperluan-keperluannya sendiri, membuat rencana, 

menyusun alternatif, mengambil keputusan sendiri serta bertanggungjawab 

tehadap keputusannya 

Over protective merupakan bentuk perhatian orang tua kepada anak 

terhadap segala gerak dan tingkah laku yang selalu dipantau secara berlebihan 

sampai-sampai ia tidak bebas melakukan yang sebenarnya ingin ia lakukan 

(Majalah Lisa, 2005: 50) 

Menurut Kartono (1989:199) over protective merupakan kasih sayang 

orang tua yang berlebihan kepada anak, pada umumnya oleh orang tua anak 

terlalu banyak dilindungi, ditolong dan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan kecil 

setiap harinya.  

Over protective merupakan  perlakuan orang tua yang terlalu banyak 

melindungi aktifitas-aktifitas anaknya, orang tua cenderung mencegah anak-

anaknya melakukan pekerjaan yang sebenarnya belum tentu membahayakan 

(Gunarsa;1989:184) 

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan over protective 

merupakan kecenderungan orang tua untuk melindungi anak terhadap gangguan 

fisik maupun psikologis secara berlebihan, kurang memberi kesempatan kepada 



anak untuk membuat rencana, menyusun alternatif, mengurus keperluan-

keperluannya sendiri dan mengambil keputusan. Orang tua menghindarkan anak 

dari kesulitan-kesulitan kecil setiap hari, mencegah anak melakukan pekerjaan 

yang sebenarnya belum tentu  membahayakan, orang tua memberikan kontrol 

secara berlebihan sehingga anak tidak bebas melakukan tindakan yang sebenarnya 

ingin dilakukan. 

2. Sebab-Sebab Perilaku Over Protective Orang Tua  

Setiap orang tua pasti pernah merasakan cemas terhadap anak-anaknya, 

tapi tiap orang tua pasti berbeda-beda tingkat kecemasannya, ada orang tua yang 

mencemaskan anaknya tanpa ada alasan, sehingga ia sangat hati-hati dalam 

memperlakukan anak-anaknya, tidak ingin anaknya mengalami celaka sedikitpun, 

maka orang tua memberikan perlindungan yang ekstra pada anaknya. Sejumlah 

orang tua membentengi anak-anaknya dengan tembok “tidak”, jangan lakukan itu, 

jangan lakukan ini. Dalam batas-batas tertentu yaitu memberikan kasih sayang 

tapi tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk mengurusi keperluan-

keperluannya sendiri, membuat rencana, menyusun alternatif, mengambil 

keputusan sendiri serta bertanggungjawab tehadap keputusannya memang 

diperlukan, tapi jika orang tua terlalu melindungi membuat remaja menjadi 

tertutup dan terhambat dalam perkembangan. 

Ketika individu memasuki masa remaja merupakan masa antara anak-

anak dengan dewasa, pada masa ini kebanyakan orang tua belum berubah dalam 

memberikan perlakuan, remaja masih diperlakukan seperti anak-anak, remaja 

tidak banyak memperoleh kesempatan untuk menentukan tindakan yang mereka 



inginkan ( Meichati,1983:49), banyak hal yang seharusnya sudah tidak perlu 

dibantu oleh orang tua, tapi orang tua masih ikut andil bagian dalam melakukan. 

Ada pula ayah dan ibu yang didorong oleh rasa bersalah atau berdosa, 

misalnya pejabat-pejabat yang ambisius yang tidak sempat mengurusi anaknya, 

atau ibu-ibu yang overaktif berjuang dalam organisasi-organisasi tertentu yang 

memanjakan secara berlebihan anaknya dengan uang, barang-barang mewah 

misalnya; mobil, motor perhiasan dan macam-macam kesenangan yang 

berlebihan. (Kartono; 1989: 199) 

Menurut Purwanto (1993:110) hal-hal yang dapat menyebabkan orang 

tua memberikan perlindungan yang berlebihan kepada anak-anak mereka antara 

lain :  

a. Karena ketakutan yang berlebihan dari orang tua akan bahaya yang mungkin 

mengancam anak mereka. Dalam hal yang demikian orang tua akan selalu 

berusaha melindungi anaknya dari segala sesuatu yang mengandung bahaya. 

b. Keinginan yang tidak disadari untuk selalu menolong dan memudahkan 

kehidupan anak mereka. 

c. Karena orang tua takut akan kesukaran, segan bersusah-susah ingin 

mudahnya dan enaknya saja. Orang tua takut  kalau-kalau anak mereka 

bertingkah atau membandel dan terus merengek jika kehendaknya tidak 

dituruti. 

d. Karena kurangnya pengetahuan orang tua. Kebanyakan orang tua, baik yang 

tidak terpelajar sekalipun mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang 

harus dilarang, orang tua tidak mengetahui bahwa anak mereka harus 



dibiasakan akan ketertiban, berlaku menurut peraturan-peraturan yang baik 

untuk bekal hidupnya nanti dalam masyarakat. 

Berdasar pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa banyak hal 

atau alasan mengapa orang tua berperilaku over protective, antara lain orang tua 

kurang menyadari bahwa pemberian perlakuan kepada anak harus berubah sesuai 

dengan usianya, orang tua terlalu khawatir bila anaknya mengalami celaka 

sehingga cenderung melindungi, orang tua merasa bersalah bila tidak bisa 

menuruti kehendak anak dan orang tua kurang mengetahui bahwa anak mereka 

harus dibiasakan akan ketertiban, berlaku menurut peraturan-peraturan yang baik 

untuk bekal hidupnya nanti dalam masyarakat.  

3. Aspek-aspek Perilaku Over Protective 

Zabda  (1981:98) mengatakan ada tiga aspek perilaku over protective 

orang tua, yaitu : 

a.  Memberikan perlindungan yang berlebih. 

Melindungi anak dengan berbagai cara agar terhindar dari berbagai 

kesulitan. dengan memberikan perlindungan terhadap gangguan dan bahaya 

fisik maupun psikologis, sampai anak tidak mencapai kebebasan. 

b. Kontrol atau pengawasan yang berlebih 

Segala sesuatu yang dilakukan diawasi secara ekstra, karena orang tua takut 

anak mereka melakukan perbuatan yang membahayakan dan mendapat 

celaka. Orang tua selalu memantau segala gerak dan tingkah laku sampai-

sampai  tidak bebas melakukan yang sebenarnya ingin  dilakukan. 

 



c. Pencegahan terhadap kemandirian.  

Membiarkan dan membolehkan anak mereka berbuat sekehendak hati, tidak 

membiasakan akan ketertiban, kepatuhan, peraturan, kebiasaan-kebiasaan 

baik lainnya dan orang tua cenderung mencegah anak-anaknya melakukan 

pekerjaan yang bisa dilakukan dan sebenarnya belum tentu atau tidak 

membahayakan. 

Yusuf (2005:49) mengatakan perilaku over protective terdiri dari empat 

aspek, yaitu : 

a.  Kontak yang berlebih kepada anak, orang tua menginginkan selalu dekat 

dengan anak 

b. Perawatan atau pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus, 

meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri orang tua tetap 

membantu. 

c. Mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, orang tua senantiasa mengawasi 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan anak. 

d. Memecahkan masalah anak, orang tua tidak membiasakan anak agar belajar 

memecahkan masalah, selalu membantu memecahkan masalah-masalah 

pribadi anak, meskipun masalah yang dialami bisa diatasi sendiri oleh anak 

Berdasar pendapat diatas dapat disimpulkan aspek perilaku over 

protective, yaitu : kontak yang berlebihan kepada anak, perawatan atau pemberian 

bantuan secara terus menerus, kontrol atau pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas 

yang dilakukan dan selalu pemecahan masalah-masalah anak meskipun anak bisa 

mengatasi sendiri.  



4. Bentuk Perilaku Over Protective 

Banyak orang beranggapan bahwa perilaku over protective hanya 

dilakukan orang kaya, banyak orang beranggapan demikian karena orang tua 

memamjakan anak-anak mereka dengan fasilitas barang-barang mewah. Di 

keluarga yang kurang mampupun banyak orang tua yang memanjakan anak-anak 

mereka, tapi dalam bentuk yang lain. Bentuk perilaku over protective menurut 

Purwanto (1993:108) antara lain   

a. Melindungi anak mereka dengan seribu satu macam pemeliharaan dan 

menyingkirkan segala kesulitan baginya. 

b. Menuruti segala keinginan, orang tua selalu menuruti apa saja yang menjadi 

kehendak dan keinginan biarpun akan merugikan atau mengganggu 

kesehatan dituruti saja. 

c. Orang tua membiarkan dan membolehkan anak mereka berbuat sekehendak 

hati, tidak membiasakan dia akan ketertiban, kepatuhan, peraturan dan 

kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. 

Memanjakan anak merupakan bentuk pembodohan kepada anak, orang 

tua jaman sekarang banyak yang memberikan kepada anaknya apa saja yang 

diinginkan, tapi tidak memberikan tanggungjawab kepadanya,  akibatnya anak 

tidak mendapat kesempatan untuk belajar berbuat sendiri, mengambil keputusan, 

menjadi sangat tergantung pada orang tuanya, sulit untuk menyesuaikan diri dan 

bersikap ragu-ragu (Surakhmad,1982:20). Perilaku over protective orang tua 

umumnya ditunjukkan dengan ketiga macam hal diatas, yaitu  melindungi anak 

dengan berbagai cara, menuruti segala keinginan, dan tidak membiasakan anak 

dengan ketertiban, tapi ada pula bentuk perilaku over protective ditunjukkan 

dengan salah satu cara diatas. 



Perilaku over protective orang tua dapat berdampak kurang 

menguntungkan  bagi perkembangan anak, anak yang mendapatkan kasih sayang 

secara berlebihan, terlalu dilindungi dan dihindarkan dari macam-macam  

kesulitan hidup sehari-hari maka anak akan tampak lemah hati jika jauh dari orang 

tua, menjadi penakut, mental dan kemampuannya menjadi rapuh, sangat egois, 

tidak tahan terhadap bantahan dan kritik dan tidak sanggup menghadapi      

frustrasi hidup (Kartono :2000 :71). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 

Yusuf (2005:49) bahwa perilaku over protective orang tua dapat mengakibatkan 

anak merasa tidak aman jika jauh dari orang tua, dengki, sangat tergantung atau 

tidak mampu mandiri, lemah hati, kurang mampu mengendalikan emosi, kurang 

percaya diri, suka bertengkar, sulit dalam bergaul dan lain-lain, hal tersebut 

dikarenakan anak sering dibantu orang tua dalam berbagai hal dan tidak 

dibiasakan bisa mandiri. 

C. Remaja. 

1. Pengertian  

Masa remaja ini merupakan suatu masa peralihan, masa ini tidak bisa di 

golongkan sebagi anak-anak tapi tidak juga sebagai orang dewasa. Dengan kata 

lain periode ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak kemasa 

dewasa. Menurut Sulaeman (1995 :1) remaja dapat dipandang sebagai suatu masa 

individu dalam proses pertumbuhan terutama fisik telah mencapai kematangan 

Menurut Santrock (1995:7) remaja merupakan suatu periode di mana 

kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal masa 

remaja. Masa remaja terjadi secara berangsur-angsur tidak dapat ditentukan secara 



tepat kapan permulaan dan akhirnya, tidak ada tanda tunggal yang menandai. Bagi 

anak laki-laki ditandai tumbuhnya kumis dan pada perempuan ditandai 

melebarnya pinggul. Hal ini dikarenakan pada masa ini hormon-hormon terentu 

meningkat secara drastis. Pada laki-laki hormon tertosteron yaitu suatu hormon 

yang berkait dengan perkembangan alat kelamin, pertambahan tinggi, dan 

perubahan suara. Sedang pada perempuan hormon estradiol yaitu suatu hormon 

yang berkait dengan perkembangan buah dada, rahim dan kerangka pada anak 

perempuan. 

Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik, remaja dikenal sebagai 

suatu tahap perkembangan fisik dimana alat-alat kelamin manusia mencapai 

kematangan secara anatomis berarti alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh 

pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat 

kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula (Wirawan,2001:6). 

Remaja merupakan usia yang berlangsung antara tiga belas tahun sampai 

enam belas tahun atau tujuh belas tahun ( yang disebut dengan remaja awal)  dan 

usia antara enam belas tahun atau tujuh belas tahun sampai dengan delapan belas 

tahun (yang disebut remaja akhir), yaitu usia yang matang secara hukum 

(Hurlock,1994:206). 

Menurut Monks, dkk (1999:259) remaja sebetulnya tidak mempunyai 

tempat yang jelas, tidak termasuk golongan anak, tapi juga tidak termasuk 

golongan orang dewasa atau tua. Remaja berada diantara masa anak-anak dan 

masa dewasa.  



Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja 

merupakan individu yang telah mengalami kematangan secara anatomis dimana 

keadaan tubuh pada umumnya sudah memperoleh bentuk yang sempurna dan 

secara faali alat kelamin sudah berfungsi secara sempurna, hal tersebut berkisar 

antara usia tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun yang 

disebut remaja awal dan usia antara enam belas tahun atau tujuh belas tahun 

sampai delapan belas tahun yang disebut remaja akhir. 

2. Ciri-ciri Remaja 

Rentang kehidupan individu pasti akan menjalani fase-fase 

perkembangan secara berurutan, meski dengan kecepatan yang berbeda-beda, 

masing-masing fase tersebut ditandai dengan ciri-ciri perilaku atau perkembangan 

tertentu, termasuk masa remaja juga mempunyai ciri tertentu. Ciri-ciri masa 

remaja (Hurlock:1994;207-209) antara lain : 

a). Periode yang penting. 

Merupakan periode penting karena berakibat langsung terhadap sikap dan 

perilaku dan berakibat jangka panjang. 

b). Periode peralihan  

Pada periode ini status individu tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran 

yang harus dilakukan. Masa ini remaja bukan lagi seorang anak dan bukan 

orang dewasa. 

 

 

 



c). Periode perubahan 

Perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan perubahan fisik, jika perubahan 

fisik terjadi secara pesat perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung  

secara pesat. 

d). Usia bermasalah 

Masalah remaja sering sulit diatasi, hal ini sering disebabkan  selama masa 

anak-anak sebagian besar masalahnya diselesaikan oleh orang tua, sehingga 

tidak berpengalaman mengatasinya  

e). Mencari identitas 

Pada awal masa remaja penyesuaian diri dengan kelompok masih penting, 

kemudian lambat laun mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi 

dengan menjadi sama dengan teman-teman sebayanya. 

f). Usia yang menimbulkan ketakutan 

Adanya anggapan remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, tidak dapat 

dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, membuat orang dewasa yang 

harus membimbing dan mengawasi remaja menjadi  takut bertanggungjawab 

dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. 

g). Masa yang tidak realistis 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagai mana yang ia 

inginkan dan bukan sebagaimana adanya. 

h). Ambang masa dewasa 

Remaja mulai bertindak seperti orang dewasa misalnya merokok. 



Seperti halnya masa-masa perkembangan yang lain, masa remaja juga 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang harus dimiliki sebagai bekal menuju 

perkembangan berikutnya, dengan adanya ciri-ciri tersebut dapat dijadikan sinyal 

oleh lingkungan supaya remaja diperlakukan sebagaimana mestinya, bukan lagi 

diperlakukan seperti anak-anak. 

3.  Tugas Perkembangan Remaja. 

Setiap rentang kehidupan mempunyai tugas perkembangan masing-

masing termasuk masa remaja mempunyai tugas perkembangan, tugas 

perkembangan masa remaja menurut Havighurst dalam Hurlock (1994 :10) adalah  

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman-teman 

sebaya baik pria maupun wanita, akibat adanya kematangan  seksual yang 

dicapai, para remaja mengadakan hubungan sosial  terutama ditekankan 

pada hubungan relasi antara dua jenis kelamin. Seorang remaja haruslah 

mendapat penerimaan dari kelompok teman sebaya agar memperoleh rasa 

dibutuhkan dan dihargai. 

b. Mencapai peran sosial  pria atau wanita, yaitu mempelajari peran sosialnya 

masing-masing sebagai pria atau wanita, yaitu dapat menjalankan perannya 

masing masing sesuai dengan jenis kelamin masing-masing sesuai dengan 

norma yang berlaku. 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif, 

menjadi bangga atau sekurang-kurangnya toleran dengan tubuh sendiri serta 

menjaga, melindungi dan menggunakannya secara efektif. 



d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab, 

berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

e. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, 

seorang remaja mulai dituntut memiliki kebebasan emosional, karena jika 

remaja mengalami keterlambatan akan menemui berbagai kesukaran pada 

masa dewasa, misalnya tidak dapat menentukan rencana sendiri dan tidak 

dapat bertanggungjawab. 

f. Mempersiapkan karier ekonomi, yaitu mulai memilih pekerjaan serta 

mempersiapkan diri masuk dunia kerja. 

g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga, yaitu mulai berusaha memperoleh 

pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga, ada juga yang sudah tertarik 

untuk berkeluarga. 

h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi, yaitu dapat mengembangkan nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai pandangan hidup 

bermasyarakat. 

Jika seorang remaja dapat mencapai tugas perkembangan secara tepat 

maka akan mendukung dalam melakukan penyesuaian diri. Terutama jika seorang 

remaja sudah bisa menjalin hubungan yang matang dengan teman sebayanya 

maka sangat mendukungnya dalam melakukan penyesuaian diri, karena telah 

mendapat penerimaan dari kelompok teman sebayanya, selain itu telah 

memperoleh rasa dibutuhkan dan dihargai oleh teman sebayanya. Tugas 



perkembangan lain yang dapat mendukung dalam penyesuaian diri remaja  adalah 

jika remaja telah mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, maka akan 

menjalankan perannya masing-masing dalam berinteraksi, mampu menerima 

keadaan fisiknya, bangga dengan dengan dirinya sendiri dan toleran dengan 

dirinya sendiri. Dengan telah terpenuhinya tugas perkembangan remaja, maka 

akan menjadi modal dalam melakukan penyesuaian diri, karena remaja lebih 

merasa percaya diri dalam bertindak. 

D. Hubungan Perilaku Over Protective Orang Tua Dengan Penyesuaian diri 

Remaja. 

Anak adalah anggota penting dalam suatu keluarga, kehadiran seorang 

anak sangat dinanti-nantikan, ketika seorang anak hadir ditengah keluarga tentu 

orang tua senang sekali dan akan menyayanginya dengan sepenuh hati. Kasih 

sayang dari orang tua adalah suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh anak, 

tapi jika kasih sayang yang diberikan oleh orang tua berlebihan dan cenderung 

terlalu melindungi  juga tidak baik bagi anak. 

Pada masa anak-anak seorang anak hidupnya hanya berkutat pada rumah 

dan lingkungan sekitar rumah, ketika mulai memasuki masa remaja lingkup 

kehidupannya akan semakin luas, bahkan lingkup keluarga yang dulunya 

merupakan satu -satunya tempat bernaung sedikit-demi sedikit akan dikurangi dan 

mulailah mencari lingkungan baru yang lebih tepat untuk masanya, misalnya lebih 

banyak bergabung dengan teman sebayanya  

Dengan bergabungnya remaja di lingkungan barunya ia dituntut untuk 

bisa menyesuaikan diri, supaya dapat diterima. Penyesuaian diri adalah 



kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan 

lingkungan. Mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang 

melingkungi individu, yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai 

ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan, lingkungan di sini salah satunya 

adalah lingkungan sosial di mana individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, 

adat kebiasaannya dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-

masing individu dengan individu lain. Seorang remaja ada yang bisa melakukan 

penyesuaian diri dengan baik, tapi ada pula seorang remaja yang mengalami 

masalah dalam penyesuian diri dalam arti mengalami penyesuian diri secara salah, 

secara garis besar dapat disimpulkan ada tiga bentuk reaksi dalam penyesuaian 

diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang dan reaksi melarikan diri. 

Penyesuaian diri dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor  

orang tua. Bagi remaja yang orang tuanya over protective, yaitu orang tua selalu 

menginginkan dekat dengan anak, perawatan atau memberi bantuan secara 

berlebihan, mengawasi secara ketat dan memecahkan masalah-masalah anak 

meskipun sebenarnya mampu memecahkan sendiri. 

  Surakhmad (1892:20) berpendapat, bahwa akibat perlakuan orang tua 

yang terlalu melindungi anaknya secara berlebihan dan cenderung mengerjakan 

apa saja untuk anaknya, akibatnya anak tidak mendapat kesempatan untuk belajar 

berbuat mandiri, mengambil keputusan, menjadi sangat tergantung pada orang 

tuanya, sulit untuk menyesuaikan diri dan bersikap ragu-ragu, karena perilaku 

orang tua yang over protective mengakibatkan seorang anak menjadi lemah hati 

bila jauh dari orang tua, melarikan diri dari kenyataan, mental dan kemampuannya 



menjadi rapuh, tidak tahan terhadap bantahan dan kritik dan sering berkonflik 

dengan orang lain dan biasanya tidak sanggup menghadapi frustrasi hidup. Jika 

seseorang tidak terbiasa menghadapi frustrasi, maka ia juga tidak terbiasa juga 

menghadapi kesulitan-kesulitan. Dalam proses penyesuaian diri pasti mengalami 

masalah, maka remaja dituntut punya pengalaman untuk menyelesaikanya sendiri, 

seorang remaja yang terbiasa menghadapi masalah kehidupan sehari-hari akan 

tahu bagaimana memecahkannya, tapi bila seorang remaja yang orang tuanya over 

protective tidak terbiasa mengatasi masalah, terbiasa dimanjakan dan dihindarkan 

dari kesulitan hidup sehari-hari kurang punya pengalaman menyelesaikan 

masalah.  Maja wajar bila seorang remaja yang orang tuanya over protective 

dilingkungannya akan mengalami masalah dalam penyesuaian diri. 

Gambar 2.1 
Hubungan antara perilaku over protective dengan penyesuaian diri 

 
- Mental dan kemampuan menjadi rapuh 
- Umumnya egois 
- Sulit dalam bergaul 
- Tidak tahan terhadap bantahan 
- Tidak sanggup menghadapi  

                                        frustrasi hidup   
 
E. Hipotesis 

 
Berdasarkan uraian mengenai perilaku over protective dan penyesuaian 

diri remaja, maka sebagai jawaban sementara dapat disimpulkan “ada hubungan 

antara perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian diri remaja” 

 

 

 
 

Over protective 
Mengalami masalah 
dalam penyesuaian 
diri 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data secara objektif dan 

dilakukan dengan prosedur yang jelas berdasar bukti-bukti empiris. Untuk 

mendapatkan hasil yang optimal metode yang digunakan dalam penelitian harus  

tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja menggunakan  metode sebagai berikut : 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif korelasional, 

karena bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dua variabel atau 

menyatakan besar kecinya hubungan antara dua variabel penelitian, sedangkan 

analisis datanya dengan menggunakan data-data numerikal atau angka-angka yang 

diolah dengan metode statistik, setelah diperoleh hasilnya kemudian 

dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang didasari oleh angka yang 

diolah dengan metode statistik tersebut.  

B. Variabel Penelitian. 

Menurut pendapat Azwar (2003:99) variabel merupakan konsep 

mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang dapat 

bervariasi secara kualitatif atau kuantitatif. Variabel adalah objek penelitian atau 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). 



Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan 

objek yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik perhatian. Dalam 

penelitian hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian 

diri remaja, maka variabelnya yaitu : 

1. Jenis Variabel 

Berdasar judul penelitian, maka penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu variabel bebas dab variabel terikat. 

 Variabel bebas  : perilaku  over protective orang tua. 

 Variabel terikat : penyesuaian diri remaja  

2. Hubungan antar Variabel 

Hubungan antar variabel yaitu variabel X dan variabel Y terjadi 

hubungan sebab akibat. Apabila diperkirakan ada hubungan maka akan terjadi 

hubungan negatif, yaitu dengan makin tinggi perilaku over protective orang tua 

maka akan semakin rendah penyesuaian dirinya. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah perilaku over protective dan variabel tergantung dalam penelitian ini 

adalah penyesuaian diri remaja. 

Hubungan antara variabel  X dan Y dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 
Hubungan Antar Variabel 

 

                    Perilaku Over  Protective                       Penyesuaian Diri 

 

                      Variabel Bebas (X)                             Variabel Terikat (Y) 

 



C. Definisi Operasional.  

Definisi operasional penelitian merupakan batasan dari variabel-variabel 

yang secara kongkrit berhubungan dengan realitas dan merupakan manifestasi dari 

hal-hal yang akan diamati dalam penelitian. 

1.  Penyesuaian Diri Remaja. 

Penyesuaian diri remaja adalah kemampuan remaja untuk mengadakan 

hubungan dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan, dengan memiliki 

kemampuan menyesuaikan diri yang baik maka remaja akan memiliki ketenangan 

jiwa dan raga, mampu membuat hubungan yang memuaskan baik dengan diri 

sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Penyesuaian diri yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang tahun 2005/2006, yang usianya berkisar antara enam belas tahun 

sampai delapan belas tahun, yaitu usia yang termasuk dalam usia remaja, dimana 

individu telah mengalami kematangan secara anatomis, keadaan tubuh pada 

umumnya sudah memperoleh bentuk yang sempurna dan secara faali alat kelamin 

sudah berfungsi secara sempurna  Penyesuaian diri dalam penelitian ini diungkap 

dengan menggunakan skala penyesuaian diri yang dikembangkan dari aspek-

aspek penyesuaian diri yang dikemukakan oleh Pramadi (1996:20) yang meliputi : 

aspek self knowledge dan self insight, aspek self objectifity dan self acceptance, 

aspek self development dan self control, aspek satisfaction. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala penyesuaian diri, maka 

semakin tinggi penyesuaian dirinya. Sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh maka remaja tersebut semakin rendah penyesuaian dirinya.  



2. Perilaku Over Protective orang tua. 

Over protective orang tua merupakan kecenderungan orang tua untuk 

melindungi remaja terhadap gangguan fisik maupun psikologis secara berlebihan, 

kurang memberi kesempatan kepada remaja untuk membuat rencana, menyusun 

alternatif, mengurus keperluan-keperluannya sendiri dan mengambil keputusan.  

Orang tua menghindarkan remaja melakukan pekerjaan yang sebenarnya bisa 

dilakukan sendiri, orang tua memberikan kontrol secara berlebihan sehingga 

remaja  tidak bebas melakukan tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan. Untuk 

mengtahui perilaku over protective orang tua diungkap dengan menggunakan 

skala psikologi. Skala ini dikembangkan dari aspek-aspek perilaku over protective 

yang dikemukakan oleh Yusuf (2005:49) yang meliputi : kontak yang berlebih, 

perawatan atau pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus, mengawasi 

kegiatan anak secara berlebihan, memecahkan masalah anak. 

Semakin tinggi skor nilai skala perilaku over protective, maka perilaku 

over protective orang tua semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah skor 

skala perilaku over protective maka tingkat perilaku over protective semakin 

rendah. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto:2002,108). Dari 

populasi ini kemudian diambil contoh atau sampel yang diharapkan dapat 

mewakili populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 1 



SMA Negeri 1 Semarang. Karakteristik populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a.  Siswa kelas satu SMA  N 1 Semarang. 

b. Orang tuanya over protective. 

2. Sampel. 

Penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi dari penelitian, tapi 

menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto:2002,109). Sampel merupakan subjek yang dilibatkan secara langsung 

dalam penelitian sesungguhnya dan menjadi wakil dari populasi. 

3. Metode pengambilan sampel. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive 

sample, atau sampel bertujuan. Pengambilan sample berdasarkan ciri-ciri atau 

sifat-sifat yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri yang 

sudah diketahui sebelumnya (Arikunto:2002:127). Purposive sampling adalah 

suatu teknik yang digunakan untuk memilih sekelompok subjek berdasar ciri-ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2002:82 ). 

Penelitan ini tidak mengambil semua populasi, yang diambil sebagai sampel 

adalah siswa yang orang tuanya over protective 

E.  Metode Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang akan diteliti. Agar diperoleh data yang tepat maka peneliti 

harus bisa memilih metode yang sesuai. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan untuk  mengumpulan data dengan menggunakan alat ukur skala 



psikologi. Alasan peneliti menggunakan skala psikologi adalah sebagai berikut 

(Azwar, 2002: 5-7) : 

1.  Data yang diungkap berupa konstrak atau konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek individu. 

2. Pertanyaan sebagai stimulus tertuju pada indikator perilaku guna 

memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan dari subjek 

yang tidak disadari oleh respon bersangkutan. 

3. Responden tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan 

kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pernyataan tersebut. 

Kelemahan dari skala psikologi antara lain : 

1. Satu skala psikologi hanya diperuntukkan mengungkap satu atribut 

tunggal. 

2. Hasil ukur skala psikologi harus teruji reliabilitasnya secara psikometris 

dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai 

stimulus skala psikologi lebih terbuka terhadap error. 

3. Validitas skala psikolagi ditentukan oleh kejelasan konsep yang hendak 

diukur dan operasioanalisasinya.  

Untuk mengatasi kelemahan skala psikologi tersebut maka dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan identifikasi kawasan ukur, yaitu memilih suatu definisi dan 

mengenali teori yang mendasari konstrak psikologis yang hendak diukur. 

2. Membuat kawasan ukur berdasar konstrak yang didefinisikan oleh teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian. 



3. Merumuskan indikator-indikator  perilaku 

4. Menentukan format stimulus yang hendak digunakan yang berkaitan 

dengan penskalaan dan penentuan skor. 

5. Membuat Blue Print  yang kemudian digunakan untuk menyusun item. 

6. Melakukan reviu yaitu memeriksa ulang item yang telah ditulis. 

7. Melakukan uji coba item atau skala psikologi kepada responden. 

8. Menganalisis item yang telah diuji cobakan. 

9. Melakukan seleksi item. 

10. Melakukan pengujian reliabilitas. 

11. Menampilkan format skala yang menarik namun tetap memudahkan   

responden untuk membaca dan menjawabnya serta dilengkapi dengan 

petunjuk pengerjaan.  

(Azwar; 2002: 10-15). 

Dalam skala psikologi ini disediakan empat alternative jawaban dan 

penyusunan pertanyaan dalam skala ini dikelompokkan menjadi item favorabel 

untuk menunjukkan pernyataan positif dan unfavorabel untuk menunjukkan 

pernyataan negatif. Empat alternatif  dipilih jawaban  yaitu : 

Tabel 3.1 
Kriteria dan nilai alternatitif jawan skala Psikologi 

  
Favorabel Skor Unfavorabel Skor 

SS   ( Sangat sesuai )          
S     ( Sesuia )                       
TS   ( Tidak sesuia )             
STS ( Sangat tidak sesuai ) 

4 
3 
2 
1 

SS    ( Sangat sesuai )         
S      ( Sesuai )                    
TS    ( Tidak sesuai )          
STS  ( Sangat tidak sesai)  
 

1 
2 
3 
4 

 
 



Untuk menyusun dan mengembangkan instrumen maka peneliti terlebih 

dahulu membuat blue print yang memuat tentang indikator dari variabel penelitian 

yang dapat memberikan gambaran mengenai isi dan dimensi kawasan ukur dan 

akan dijadikan acuan dalam penulisan item. Blue print terdiri dari variabel X yaitu 

perilaku  over protective orang tua dan variabel Y yaitu penyesuaian diri remaja. 

Alat ukur yang diguanakan untuk mengumpulkan  data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Skala Penyesuaian Diri.  

Skala ini mengungkap tentang penyesuaian diri remaja. Tingkat 

penyesuaian diri remaja diukur dengan menggunakan skala psikologi yang 

disusun berdasarkan pengembangan dari aspek-aspek penyesuaian diri yang 

dikemukakan oleh Pramadi (1996 : 240) yang terdiri dari aspek self knowledge 

dan self insight, aspek self development dan self control, aspek self develepment 

dan self control, aspek satisfaction. 

Skala ini merupakan skala tertutup dengan menggunakan sistem 

penilaian tertutup yang bergerak dari angka 4 menunjukkan Sangat Sesuai (SS), 3 

Sesuai (S), 2 Tidak Sesuai (TS), 1 Sangat Tidak Sesuai (STS). Pertanyaan ini 

berlaku untuk pertanyaan atau pernyataan favorable, sedangkan pertanyaan atau 

pernyataan unfavorable berlaku sebaliknya. 

2. Skala perilaku Over Protective.  

Skala ini mengungkap tentang perilaku over protective orang tua kepada 

anak. Perilaku over protective orang tua diungkap dengan menggunakan skala 

psikologi yang disusun berdasarkan pengembangan dari aspek-aspek perilaku 



over protective yang dikemukakan oleh Yusuf (2005:49), yang terdiri dari empat 

aspek, yaitu kontak yang berlebih, perawatan atau pemberian bantuan kepada 

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

memecahkan masalah anak. 

Skala ini merupakan skala tertutup dengan menggunakan sistem 

penilaian tertutup yang bergerak dari angka 4 menunjukkan Sangat Sesuai (SS),   

3 Sesuai (S), 2 Tidak sesuai (TS), 1 Sangat Tidak Sesuai (STS). Pernyataan ini 

berlaku untuk pernyataan favorable, sedangkan untuk pernyataan unfavorable 

berlaku sebaliknya. 

F. Validitas Dan Reliabilitas. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

validitas atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto,2002:144). Validitas yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah validitas konstrak. Suatu alat ukur dikatakan 

valid apabila telah cocok dengan konstruksi teoritis yang menjadi dasar 

penyusunannya. Pengujian validitas alat ukur ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan skor total digunakan teknik korelasi produck moment dari Pearson, 

rumus yang digunakan sebagai berikut : 
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Keterangan : 
       xyr     : Koefisisn kerelasi antara  x dan y  

 ∑ x  : Jumlah skor masing-masing item. 

∑ y    : Jumlah skor seluruh item (total)  



∑ xy   : Jumlah skor x dan y. 
N        : Jumlah subjek (responden) 

2x   : Kuadrat dari jumlah skor tiap item 
2y       : Kuadrat di skor total 

 
2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto;2002:154). Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.   

Untuk memeroleh dan mengukur reliabilitas instrument penelitian ini 

menggunakan rumus  Alpha, dengan alasan bahwa instrumen yang digunakan 

rentang skornya 1 sampai 4.  
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Keterangan : 

  r 11      :  Reliabilitas instrumen 
  K        :  Banyaknya  aitem 
  1         :  Bilangan konstan 
∑ 2

bσ   :  Varian item 

 ∑ 2
tσ  :  Varian total 

 
G. Uji Coba Instrumen 

1. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data penelitian maka 

terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen atas instrument yang telah disiapkan. 

Tujuan dari uji coba instrumen adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas 

skala dan sebagai persyaratan untuk memperoleh alat ukur yang memiliki 



validitas dan reliabilitas yang tinggi. Sehingga pengukuran dengan alat ukur 

tersebut dapat dipercaya.  

Penelitian ini menggunakan skala psikologi yang berupa skala 

penyesuaian diri dan skala perilaku over protective : 

a. Skala penyesuaian diri.  

Penyesuaian diri dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan 

skala penyesuaian diri yang dikembangkan dari aspek-aspek penyesuaian diri 

yang dikemukakan oleh Pramadi (1996 : 240), yaitu self knowledge dan self 

insight, objectifity dan self acceptance, development dan self control, satisfaction 

Jumlah skala penyesuaian diri terdiri dari 60 butir, terdiri dari 30 aitem 

vaforabel dan 30 aitem unvaforabel. Skala ini terdiri dari empat alternatif jawaban 

yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Penilaian aitem aitem favorable bergerak dari skor 4 menunjukkan Sangat 

Sesuia (SS), 3 Sesuai (S), 2 Tidak Sesuai (TS), dan 1 Sangat Tidak Sesuai (STS), 

sedang untuk aitem unvaforabel bergerak dari 1 menunjukkan Sangat Sesuai (SS), 

2 Sesuai (S), 3 Tidak Sesuai (TS), 4 Sangat Tidak Sesuai (STS). Penyebaran aitem 

pernyataan sebelum uji coba terdapat dalam tabel 3.2. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2 
Penyebaran butir Skala penyesuaian diri 

 
Nomor Butir No Aspek 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah

1 Self Knowledge dan 
Self Insight 

3,6,9,12,15 1,2,5,8,11,14 11 

2 Objectifity dan Self 
Acceptance 

4,7,10,13,16,17,19,
20,23,26 

21,24,27,30,33,36,
39,42 

18 

3 Development dan Self 
Control 

18,43,46,49,52,55, 
58,59 

29,32,35,45,48,51,
54,57,60 

17 

4 Satisfaction 38,41,44,47,50,53, 
56 

22,25,28,31,34,37,
40 

14 

 Jumlah 30 30 60 

 
b. Skala perilaku Over Protective.  

Skala perilaku over protective disusun  dari aspek-aspek perialaku over 

protective yang dikemukakan oleh Yusuf (2005:49), yaitu kontak yang berlebihan, 

perawatan atau pemberian bantuan terus menerus, mengawasi kegiatan secara 

berlebiha, memecahkan masalah anak. 

Jumlah skala perilaku over protective orang tua terdiri dari 60 butir, 

terdiri dari 32 aitem vaforabel dan 28 aitem unvaforabel. Skala ini terdiri dari 

empat alternatif jawaban yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Penilaian aitem aitem favorable bergerak dari skor 4 

menunjukkan Sangat Sesuia (SS), 3 Sesuai (S), 2 Tidak Sesuai (TS), dan 1 Sangat 

Tidak Sesuai (STS), sedang untuk aitem unvaforabel bergerak dari 1 

menunjukkan Sangat 1 Sangat Sesuai (SS), 2 Sesuai (S), 3 Tidak Sesuai (TS), 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Penyebaran aitem pernyataan sebelum uji coba 

terdapat dalam tabel 3.3. 



Tabel 3.3 
Penyebaran butir skala perilaku over protective 

 
Nomor Butir No Aspek 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah 

1 Kontak yang 
berlebihan 

1,5,6,9,20,22,23 2,3,4,7,12,18,21 14 

2 Perawatan atau 
pemberian bantuan 
terus menerus 

8,10,15,16,17,25, 
26,28,36,38,48 

11,13,14,19,24,27,
29,30 

19 

3 Mengawasi kegiatan 
secara berlebiha 

31,33,35,37,40,47,
48,49 

39,45,46,54,55,59 14 
 

4 Memecahkan masalah 34,42,44,50,52,57 32,40,51,53,56,58,
60 

13 

 Jumlah 32 28 60 

 

2. Hasil Uji Coba Instrumen 

Pada uji coba alat pengupul data, dari 46 eksemplar skala yang 

disebarkan, terdapat 42 eksemplar yang memenuhi syarat. Hasil uji coba 

instrumen adalah sebagai berikut : 

a. Skala Penyesuaian Diri 

Uji coba skala penyesuaian diri menunjukkan angka sebagai berikut : 

pada tabel nilai product moment pada taraf signifikansi 5% dan N=42 maka 

diperoleh r tabel = 0, 304 apabila harga hitung korelasi lebih besar dari r tabel, 

maka aitem skala dikatakan valid. Demikian pula sebaliknya. 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik statistik dengan rumus 

korelasi product momen. Uji signifikansi untuk menentukan valid tidaknya suatu 

aitem adalah dengan cara membandingkan r hitung untuk TS = 5% dan  N =42.  

Selanjutnya reliabilitas skala penyesuaian diri dicari dengan teknik formula alpha, 



yang hasilnya diperoleh koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,865. Karena r 11 > r tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebur reliabel. Berdasarkan hasil uji 

coba instrumen pada variabel penyesuaian diri, dari 60 butir aitem yang ada, yang 

memenuhi syarat adalah aitem nomor : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 

22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 

53, 54, 55, 57 dengan jumlah 39 aitem dan dinyatakan valid menunjukkan r hitung 

terendah sebesar 0,311 dan r hitung tertinggi sebesar 0,640 Ini berarti r  hitung 

lebih besar dari r tabel (0,311 > 0,304 ). Sedang aitem yang tidak valid 

menunjukkan r hitung terendah sebesar -0,119 dan r hitung tertinggi sebesar 0,302 

Ini menunjukkan r hitung lebih kecil dari r tabel (0,302 < 0,304). Aitem yang 

tidak valid tersebut adalah aitem nomor : 1, 6, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 37, 39, 

40, 42, 45, 50, 52, 56, 58, 59, 60. Aitem yang tidak valid tersebut kemudian tidak 

digunakan dalam penelitian karena telah terwakili oleh aitem yang lain. 

Butir- butir yang memenuhi syarat kemudian disusun kembali untuk 

digunakan dalam penelitian yang sebenarnya. Penyebaran butir skala psikologi 

setelah uji coba terdapat pada tabel 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.4 
penyebaran butir skala penyesuian diri setelah uji coba 

 
Nomor Butir No Aspek 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah

1 Self knowledge dan 
self insight 

2,8,10 1,4,6,7,9 8 

2 Objectifity dan self 
acceptance 

3,5,11,13,15,17 20,23,26 9 

3 Development dan self 
control 

12,29,31,34,38 19,22,25,33,35,37,
39 

12 

4 Satisfaction 27,28,30,32,36 
 

14,16,18,21,24, 10 

 jumlah 19 20 39 

 

b. Skala perilaku Over Protective. 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik statistik dengan rumus 

korelasi product moment, uji signifikansi untuk menentukan valid tidaknya suatu 

aitem adalah dengan cara membandingkan r hitung untuk TS = 5% dan  N =42, 

yang diperoleh r tabel  0, 304, apabila harga hitung korelasi lebih besar dari r 

tabel, maka aitem skala dikatakan valid. Selanjutnya reliabilitas skala penyesuaian 

diri dicari dengan teknik formula alpha, yang hasilnya diperoleh koefisien 

reliabilitas (α) sebesar 0,882. Karena r 11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebur reliabel. Hasil uji coba instrumen pada variabel perilaku over 

protective, dari 60 butir aitem yang memenuhi syarat digunakan dalam penelitian 

adalah aitem nomor  : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 

57, 59, 60, dengan jumlah 43 butir aitem. aitem dan dinyatakan valid 

menunjukkan r hitung terendah sebesar 0,327 dan r hitung tertinggi sebesar 0,616 



ini berarti r  hitung lebih besar dari r tabel (0,327 > 0,304). Sedang aitem yang 

tidak valid menunjukkan r hitung terendah sebesar -0,231 dan r hitung tertinggi 

sebesar 0,283. Ini menunjukkan r hitung lebih kecil dari r tabel (0,283 < 0,304). 

Aitem yang tidak valid tersebut adalah aitem nomor : 9, 14, 19, 23, 26, 35, 38, 39, 

41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 54, 58. Aitem yang tidak valid tersebut kemudian tidak 

digunakan dalam penelitian karena setiap indikator telah terwakili oleh aitem lain 

yang sesuai dengan indikator perilaku over protective orang tua. 

Butir-butir yang memenuhi syarat kemudian disusun kembali untuk 

digunakan dalam penelitian yang sebenarnya. Penyebaran butir skala psikologi 

setelah uji coba terdapat pada tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 
penyebaran butir skala perilaku over protective setelah uji coba 

 
Nomor Butir No Aspek 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah 

1 Kontak yang 
berlebihan 

1,5,6,17,19 2,3,4,7,11,16,18 12 

2 Perawatan atau 
pemberian bantuan 
terus menerus 

8,9,13,14,15,21,23
,30 

10,12,20,22,24,25 14 

3 Mengawasi kegiatan 
secara berlebih 

26,28,31,34,35 39,42 7 
 

4 Memecahkan masalah 29,33,37,41, 27,32,36,38,40,43 10 

 Jumlah 22 21 43 

 
H. Teknik Analisis Data. 

Analisis bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan 

apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 



rumus korelasi product moment oleh Karl Pearson, yaitu untuk menentukan  

hubungan antara dua gejala interval. Rumus korelasi product moment dari Pearson 

adalah sebagai berikut  (Hadi :1998:294   ) 
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Keterangan : 

       xyr       : Koefisisn kerelasi antara  x dan y  
 X      : Skor X 
   Y      : Skor Y 
∑ xy   : Jumlah skor x dan y. 

2x   : Kuadrat dari X 
              2y       : Kuadrat dari Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian adalah data dari instrumen tertentu kemudian dianalisis 

dengan teknik dan metode yang telah ditentukan. Pada bab ini disajikan beberapa 

hal yang berkaitan dengan proses, hasil dan pembahasan penelitian yang disajikan 

sebagai berikut : a) Persiapan Penelitian, b) Pelaksanaan Penelitian, c) Prosedur 

Pengumpulan Data, d) Deskripsi Data Penelitian dan e) Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang 

tahun 2005/2006. Siswa SMA Negeri 1 Semarang adalah siswa laki-laki dan 

perempuan yang diterima oleh panitia penerimaan siswa baru  SMA Negeri 1 

Semarang atau siswa pindahan dari sekolah lain yang kemudian masuk dan 

diterima oleh pihak sekolah. 

2. Proses Perijinan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

persiapan proses perijinan. Pertama, peneliti minta surat pengantar dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

Kedua, dengan berbekal proposal dan surat pengantar dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan yang ditujukan kepada kepala Dinas pendidikan kota Semarang untuk 

mendapatkan surat pengantar mengadakan penelitian di SMA Negeri 1 Semarang. 



Ketiga, mengajukan surat pengantar dari Dinas Pendidikan kepada Kepala sekolah 

SMA Negeri 1 Semarang untuk mendapatkan ijin melakukan penelitian di SMA 

Negeri 1 Semarang 

3. Penentuan Sampel. 

  Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 SMA 

Negeri 1 Semarang tahun 2005/2006 yang dipilih berdasarkan teknik purposive 

sampling dengan karakteristik sebagai berikut : siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang, orang tuanya over protective.  

B. Pelaksanaan penelitian 

Pengambilan data penelitian berlangsung pada tanggal 10 juni 2006 

sampai dengan 25 juni 2006. Dalam pengambilan data ini peneliti menggunakan 

jam pelajaran bimbingan konseling dan dalam pelaksanaan pengambilan data 

peneliti dibantu oleh guru Bimbingan dan Konseling. 

Cara pemberian instrumen dilakukan dua kali, pertama subjek diberikan 

skala over protective beserta lembar jawabnya, kedua setelah dianalisis maka 

subjek yang tergolong orang tuanya over potective diberikan skala penyesuaian 

diri. 

C. Prosedur Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu 

skala perilaku over protective dan skala penyesuaian diri. Jumlah skala perilaku 

over protective yang diberikan sebanyak 180 eksemplar, tapi yang memenuhi 

syarat 170 eksemplar. Setelah pelaksanaan pemberian dan pengisian skala 



perilaku over protective selesai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh 

subjek penelituian. Skoring aitem skala perilaku over protective, skor 

bergerak dari angka 1- 4. Pemberian skor berdasar jawaban subjek dari 

aitem vaforabel atau unvaforabel 

2. Melakukan tabulasi  berdasarkan jumlah aitem, hasilnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

3. Menentukan tingkat perilaku over peotective orang tua. 

Dari skor jawaban skala perilaku over protective yang diberikan responden 

kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu, rendah, sedang, 

tinggi. Responden yang dinyatakan orang tuanya over protective yaitu 

responden yang skor nilainya berada pada kategori tinggi. Data skor skala 

perilaku over protective selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4. Siswa yang orang tuanya over protective kemudian diberikan skala 

penyesuaian diri.  

Deskripsi subjek penelitian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Deskripsi Subjek Penelitian 

 
Aspek Keterangan Jumlah Prosentase (%) 
Subjek Siswa kelas 1 44 100 

Pria 10 22.7 Jenis kelamin Wanita 34 77.3 
16 tahun 22 50 
17 tahun 20 45.4 Usia 
18 tahun 2 4.6 



Deskripsi Data Penelitian 

Gambaran mengenai data penelitian pada masing-masing variabel yang 

dianalisis terdapat pada tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 
Rangkuman Data Penelitian 

Variabel Mean 
Empirik

SD 
Empirik

Skor 
Min 

Skor 
Mak 

Mean 
Teoritik 

SD 
Teoritik 

N 

Penyesuaian 
Diri 

113,1 8,1902 95 127 97,5 19,50 44 

Perilaku 
Over 
Protective 

132,7 2,3305 130 139 107,5 21,50 44 

Sumber: Hasil penelitian yang diolah 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk :  a. Mengetahui 

gambaran perilaku over protective orang tua siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang. b. Mengetahui gambaran penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang. c. Mengetahui hubungan perilaku over protective orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja, yaitu siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang, maka dapat 

diuraikan hasil penelitian sebagai berikut : 

a. Gambaran Penyesuaian diri Remaja. 

Aitem untuk mengungkap penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang  sebanyak 39 aitem dengan jumlah responden sebanyak 44 siswa. Pada 

skala penyesuaian diri kategori diperoleh dengan menentukan tiga bagian 

batasannya. Skala penyesuaian diri terdiri dari 39 aitem pertanyaan, dengan skor 

minimal 1 dan skor maksimal 4. jumlah skor minimalnya adalah 39 × 1 sama 



dengan 39 dan jumlah skor maksimalnya 39 × 4 sama dengan 156 dengan jarak 

sebaran  156 – 39 sama dengan 117. Setiap satuan deviasi standarnya dengan 

demikian bernilai 117 : 6 = 19,50 dengan mean teoritis sebesar 39 ×2,5 =  97,5 . 

Sehingga skala penilaian pada hasil penelitian diperoleh melalui langkah sebagai 

berikut : 

Range    = data maksimal − data minimal 

Data maksimal  = 39 × 4 = 156 

Data minimal   = 39 × 1 = 39 

Range = 156 − 39  = 117 

SD hipotetik  ( σ ) =  
6

ahskorterendggiskortertin −  

= 50,19
6

39156
=

−  

Mean teoritik ( μ ) = 39  × 2, 5  

                  = 97,5 

Tabel 4.3 
Pengelompokan Norma Tingkat Penyesuaian Diri 

 
No Rumus Interval Kategori 

1 X < μ - 1σ X < 78 Rendah 
2 μ-1σ < X < μ+1σ 78 ≤ X ≤ 117 Sedang 

3 μ+1σ < X 117 <  X Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian  
 

Dari tabel 4. 3  dapat diketahui bila responden memperoleh skor lebih 

dari 117 berarti subjek mempunyai tingkat penyesuaian diri tinggi, skor lebih dari     

78 – 117 maka subjek tergolong mempunyai tingkat penyesuaian diri sedang dan 

bila responden memperoleh skor lebih kecil atau sama dengan dari  78, subjek 

masuk dalam kategori rendah. 



Hasil deskripsi tingkat penyesuaian diri dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut. 

Tabel 4.4 
Hasil deskripsi tingkat penyesuaian diri 

 
No Keterangan Nilai 
1 Jumlah responden (N) 44 
2 Skor penyesuaian diri (Skor Y) 4977 
3 Mean Empirik 113.11 
4 Mean Teoritik 97.5 
5 Norma Sedang 

Sumber : Hasil Penelitian  

Lebih lanjut distribusi aspek tentang tingkat penyesuaian diri dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Aspek Penyesuaian diri 

 
Frekuensi Persentase No Aspek R S T R S T 

1 Self knowledge dan 
self insight 2 35 7 4.5 79.5 15.9

2 Objectifity dan self 
acceptance 0 31 13 0.0 70.5 29.5

3 Development dan self 
control 0 34 10 0.0 77.3 22.7

4 Satisfaction 0 25 19 0.0 56.8 43.2
Penyesuaian diri 0 32 12 0.0 72.7 27.3
Sumber : Hasil penelitian 

Ditinjau dari aspek self knowledge dan self insight sebanyak 35 siswa 

atau 79,5% memiliki kemampuan sedang dalam mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri, yang  ditunjukkan dengan emosional insight, yaitu kesadaran diri 

akan kelemahan yang didukung oleh sikap yang sehat terhadap kelemahannya,  

selebihnya 7 siswa atau 15,9% dalam kategori tinggi dan 2 siswa atau 4,5% dalam 

kategori rendah. Ditinjau dari objectifity dan self acceptance, sebanyak 31 siswa 



atau 70,5% dalam kategori sedang dan 13 siswa atau 29,5% dalam kategori tinggi. 

ditinjau dari development dan self control, sebanyak 34 siswa atau 77,3% dalam 

kategori sedang dan 10 siswa atau 22,7% dalam kategori tinggi. Ditinjau dari 

aspek satisfaction sebanyak 25 siswa atau 56,8% dalam kategori sedang dan 

sebanyak 19 siswa atau 43,2% dalam kategori tinggi.  

Tabel 4.6 
Hasil Rekapitilasi Analisis Penyesuaian Diri 

 
No Interval Kategori Jumlah Prosentase 

1 X < 78 Rendah  0 0 
2 78 ≤ X ≤ 117 Sedang 32 72.7 

3 117 <  X Tinggi 12 27 

Sumber : Hasil penelitian 

 
Secara umum penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang 

yang orang tuanya over protective dalam kategori sedang, terbukti dari 44 siswa 

yang orang tuanya over protective sebanyak 32 siswa atau 72,7% memiliki 

penyesuaian diri yang sedang, sedangkan 12 siswa atau 27,3% memiliki 

penyesuaian diri yang tinggi.  

b. Gambaran Perilaku Over Protective Orang Tua 

Jumlah aitem untuk mengungkap perilaku over protective sebanyak 43 

aitem dengan jumlah responden sebanyak 170 siswa. Pada skala perilaku over 

protective kategori diperoleh dengan menentukan tiga bagian batasannya. Skala 

perilaku over protective  terdiri dari 43 aitem pertanyaan, dengan skor minimal 1 

dan skor maksimal 4. Jumlah skor minimalnya adalah 43 × 1 sama dengan 43 dan 

jumlah skor maksimalnya 43 × 4 sama dengan 172 dengan jarak sebaran  172 – 43 



sama dengan 129. Setiap satuan deviasi standarnya dengan demikian bernilai  

129: 6 = 21,50 dengan mean teoritis sebesar = 43 x 2,5 = 107,5. Sehingga skala 

penilian pada hasil penelitian diperoleh melalui langkah sebagai berikut : 

Range    = data maksimal – data minimal 

Data maksimal  = 43 × 4 = 172 

Data minimal   = 43 × 1 = 43 

Range    = 172 – 43 =129 

SD hipotetik ( σ ) = 
6

ahskorterendggiskortertin −  

                                   =  50,21
6

129
=  

Mean teoritis ( μ )       = 43 × 2,5 = 107,5 

Tabel 4.7 
Pengelompokan Norma Over Protective 

 
No Rumus Interval Kategori 
1 X < μ - 1σ X < 86 Rendah 
2 X < μ - 1σ 86 ≤ X ≤ 129 Sedang 
3 μ+1σ < X 129 < X Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian 
 

Dari tabel 4.5   dapat diketahui bila responden memperoleh skor lebih 

dari 129 berarti orang tua mempunyai tingkat over protective yang tinggi, skor 

lebih dari 86 – 129 maka subjek tergolong mempunyai tingkat over protective 

yang sedang dan bila responden memperoleh skor lebih kecil atau sama dengan 

dari  86, subjek masuk dalam kategori rendah.  

Tabel. 4. 8 
Hasil Rekapitulasi Analisis Perilaku Over Protective 

 

Interval Kategori Jumlah 
X < 86 Rendah 13 

86 ≤ X ≤ 129 Sedang 113 
129 < X Tinggi 44 

     Sumber : Hasil penelitian 



Dari 170 subjek yang diberi skala over protective, terdapat 44 siswa 

yang tergolong dalam kategori tinggi, yang diartikan orang tuanya over protective, 

dan 44 responden inilah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil 

deskripsi tingkat over protective dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 
Hasil deskripsi tingkat over protective 

 
No Keterangan Nilai 
1 Jumlah responden (N) 44 
2 Skor over protective (Skor X) 5838 
3 Mean Empirik 132,7 
4 Mean Teoritik 107,5 

Sumber : Hasil penelitian 

Lebih lanjut distribusi tentang aspek perilaku over protective orang tua 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 10 
Distribusi Frekuensi Aspek Perilaku Over Protective Orang tua 

Frekuensi Persentase No Aspek R S T R S T 
1 Kontak berlebihan 0 7 37 0.0 15.9 84.1

2 
Perawatan atau pemberian bantuan 
secara terus- menerus 0 21 23 0.0 47.7 52.3

3 Mengawasi secara berlebihan 0 24 20 0.0 54.5 45.5
4 Memecahkan masalah 0 24 20 0.0 54.5 45.5

 Total 0 0 44 0.0 0.0 100.0
Sumber : Hasil Penelitian 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bentuk perilaku over protective 

ditinjau dari aspek-aspek perilaku over protective dapat dijelaskan sebagai 

berikut: orang tua yang kontak dengan anak secara berlebihan sebanyak 7 siswa 

atau 15% dalam kategori sedang, selebihnya 37 siswa atau 84 % dalam kategori 

tinggi, di tinjau dari aspek perawatan atau pemberian bantuan secara terus-

menerus, sebanyak 21 siswa atau 47,7% dalam kategori sedang dan 23 siswa atau 



52,3% dalam kategori tinggi, ditinjau dari aspek mengawasi kegiatan anak secara 

berlebihan, sebanyak 24 siswa atau 54,5% dalam kategori sedang dan 20 siswa 

atau 45,5% dalam kategori tinggi, dan ditinjau dari aspek memecahkan masalah 

anak sebanyak 24 siswa atau 54,5% dalam kategori sedang dan sebanyak 20 siswa 

atau 45,5% dalam kategori tinggi. Bentuk perilaku over protective yang paling 

banyak dilakukan orang tua adalah berupa kontak dengan anak secara berlebihan, 

yaitu mencapai  84,1%. Kontak berlebihan ini diwujudkan dengan keinginan 

senantiasa dekat dengan anak, merasa khawatir bila jauh dengan anak. 

c. Hubungan Antara Perilaku Over  protective Orang Tua Dengan 

Penyesuaian diri Remaja.  

Penghitungan hipotesis antara perilaku over protective orang tua dengan 

peneyesuaian diri remaja dapat dilihat dari analisis korelasi product moment, 

namun sebelum digunakan korelasi tersebut sebagai persyaratan bahwa data harus 

berdistribusi normal dan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya 

bersifat linier.  

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas sebaran dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari setiap variabel penelitian bervariasi atau berdistribusi secara normal 

atau tidak. Pengujian normalitas data ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Liliefors atau Kolmogorof Smirnov dengan bantuan program SPSS release 10.0. 

Pada taraf signifikansi 1%, apabila diperoleh nilai p value > 0,01, dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dari  kedua 

variabel dapat dilihat dari out put SPSS sebagai berikut. 



 
Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 
Tests of Normality

.151 .148
44 44

.013 .017

.893 .932
44 44

.010** .019

Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.

Kolmogorov-
Smirnov

a

Shapiro-Wilk

Over protective Penyesuaian diri

This is an upper bound of the true significance.**. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Terlihat dari tabel di atas pada kolom Kolmogorof Smirnov nilai p value 

untuk variabel over protective sebesar 0,013 dengan p > 0,01 dan p value untuk 

variabel penyesuaian diri sebesar 0.017 > 0,01, yang berarti pada taraf signifikansi 

1%, data over protective dan penyesuaian diri berdistribusi normal, sehingga 

pengujian hipotesis selanjutnya dapat digunakan statistik parametrik. 

2) Uji Linieritas.  

Uji linieritas dapat dilihat dari regresi antara perilaku over protective 

orang tua dengan penyesuaian diri remaja. Apabila model regresi secara signifikan 

berbentuk linier yaitu Y= a + bx, dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua 

variabel bersifat linier. Berikut ini hasil output uji linieritas menggunakan 

program SPSS. 

 

 

 

 

 



Tabel  4.12 
Hasil Uji Linieritas 

 
Coeffiscients 

 
Model 

1 
 

(Constant) Over protective 
Unstandardized                      B 
Coefficients                           Std. Error 
Standardizer  Coefficients     Beta 
T                                           
Sig 
Correlations                           Zero-order 
                                               Partial 
                                               Part 

       349.684 
         62.012 
 
           5.639 
             .000 

                  -1.783 
                     .467 
                    -.507 
                  -3.816 
                     .000 
                    -.507 
                    -.507 
                    -.507 
 

a. Dependent Variable : Penyesuaian diri 

Terlihat dari output diatas diperoleh konstanta sebesar 349,628 dan 

koefisien dari variabel perilaku over protective sebesar -3,816 dengan p value 

0,000 < 0,01, yang berarti model kedua variabel linier, yang dinyatakan dengan 

model Y= 349, 684 – 3,816x. Model tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi 

kenaikan perilaku over protective orang tua satu satuan, akan diikuti penurunan 

penyesuaian diri sebesar -3, 816. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif 

antara perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian diri remaja.  

Korelasi pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan korelasi product 

moment, komputasi menggunakan bantuan computer program statistical program 

for social sciences (SPSS) versi 10.0. Berdasarkan hasil analisis SPSS versi 10.0 

diperoleh koefisien korelasi = -0,507; p  < 0,01, yang berarti pada taraf 

signifikansi 1%, hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara perilaku over 

protective orang tua dengan penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 



Semarang tahun ajaran 2005/2006 diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13 
Korelasi antara perilaku over protective orang tua  

dengan penyeseuaian diri remaja 
Correlations

1.000 -.507
-.507 1.000

. .000
.000 .

44 44
44 44

Penyesuaian diri
Over protective
Penyesuaian diri
Over protective
Penyesuaian diri
Over protective

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Penyesuaian
diri

Over
protective

 
 

Berdasarkan dari perhitungan koefisien korelasi tersebut, besarnya 

koefisien korelasi tersebut bertanda negatif, sehingga  dapat disimpulkan bahwa “ 

ada hubungan negatif antara perilaku over protective orang tua dengan 

penyesuaian diri remaja pada  siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang tahun ajaran 

2005/ 2006. 

Untuk melihat berapa besar kontribusi perilaku over protective orang tua 

terhadap penyesuaian diri remaja dapat dilihat dari tabel nilai R-Square seperti 

tercantum pada tabel berikut.  

Tabel. 4. 14 
Kontibusi perilaku over protective orang tua terhadap penyesuaian diri remaja. 

 
Model Summary 

Change Statistics  
Model 

 
R 

R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate F 

Change 
df 1 df 2 Sig.F 

Change 
1 507A 257 7.1414 14.558 1 42 000 

    a. Predictors: (Constan), perilaku Over Protective 



Terlihat dari tabel diatas bahwa nilai R-Square sebesar 0,257 yang 

berarti penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA negeri 1 Semarang dipengaruhi oleh 

perilaku over protective orang tua sebesar 25,7% selebihnya dipengaruhi oleh 

faktor- faktor lain diluar penelitian ini, misalnya konsep diri, persepsi, intelegensi, 

kepribadian, kondisi sekolah, teman dan lain sebagainya. 

2. Pembahasan 

Over protective merupakan kecenderungan orang tua untuk melindungi 

anak terhadap gangguan fisik maupun psikologis secara berlebihan, kurang 

memberi kesempatan kepada anak untuk membuat rencana, menyusun alternatif, 

mengurus keperluan-keperluannya sendiri dan mengambil keputusan. Orang tua 

menghindarkan anak dari kesulitan-kesulitan kecil setiap hari, mencegah anak 

melakukan pekerjaan yang sebenarnya belum tentu  membahayakan, orang tua 

memberikan kontrol secara berlebihan sehingga anak tidak bebas melakukan 

tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan. Menurut Kartono (2000:71) perilaku 

orang tua yang over protective, dimana 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 

bertanggung jawab terhadap keputusannya sehingga mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri. 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa 44 siswa orang tuanya over 

protective, bentuk perilaku over protective ditunjukkan dengan kontak secara 

berlebihan dengan anak sebanyak 15% atau dialami oleh 7 siswa termasuk  dalam 



kategori sedang, selebihnya 37 siswa atau 84 % dalam kategori tinggi. Siswa yang 

orang tua memberikan perawatan atau memberi bantuan secara terus-menerus 

sebanyak 47,7% atau 21 siswa dalam kategori sedang dan 52,3 % atau 23 siswa 

dalam kategori tinggi. Siswa yang orang tua mengawasi kegiatannya secara 

berlebihan  sebanyak 54% atau 24 siswa dalam kategori sedang dan 20 siswa atau 

45,5% dalam kategori tinggi. Siswa yang masalah-masalahnya senantiasa 

dipecahkan orang tua sebanyak 54,5% atau 24 siswa dalam kategori sedang dan 

sebanyak 20 siswa atau 45,5% dalam kategori tinggi. Bentuk perilaku over 

protective yang paling banyak dilakukan orang tua siswa kelas 1 SMA Negeri 1 

Semarang adalah berupa kontak yang berlebihan orang tua kepada anak, orang tua 

senantiasa ingin dekat dengan anak, orang tua merasa khawatir bila jauh dengan 

anak, senantiasa ingin mengajak anak kemana orang tua pergi. Bentuk perilaku 

over protective berupa kontak yang berlebihan ini dari keseluruhan subjek 

penelitian mencapai prosentase 84%. Jika ditinjau lebih lanjut dari penyesuaian 

dirinya, menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki penyesuaian diri yang 

sedang, hanya sebagian saja dalam kategori tinggi. 

 Seorang individu akan mulai melepaskan diri dari keluarganya dan mulai 

bersosialisasi dengan lingkungannya dimulai pada masa remaja, untuk dapat 

bergabung dapat diterima oleh lingkungannya maka seorang remaja harus bisa 

menyesuaikan diri. Menurut Sobur (2003:527) penyesuaian diri pada pokoknya 

adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan 

lingkungan. Mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang 

melingkungi individu, yang dapat mempengaruhi kegiatannya untuk mencapai 



ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan di sini salah satunya 

adalah lingkungan sosial di mana individu hidup, termasuk anggota-anggotanya, 

adat kebiasaannya dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masing-

masing individu dengan individu lain. 

 Dari hasil analis data yang disajikan pada tabel 4.5 untuk tingkat 

penyesuaian diri ditemukan bahwa 32 siswa atau 73% memiliki tingkat 

penyesuaian diri sedang dan sebanyak 22 siswa atau 27 % memiliki penyesuaian 

diri tinggi. Untuk lebih jelasnya, data ditampilkan dalam bentuk diagram  4.1 

Gambar 4.1  
Diagram Pie Penyesuaian Diri Remaja 

PENYESUAIAN DIRI REMAJA

Sedang
73%

Tinggi
27%

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa siswa SMA 

Negeri 1 Semarang tahun ajaran 2005/2006 penyesuaian diri siswa yang orang 

tuanya over protective tergolong sedang. Ditinjau dari aspek penyesuaian diri 

yang terdiri dari aspek: Self knowledge dan self insight, aspek self development 

dan self control, aspek self development dan self control, aspek satisfaction. 

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada tabel 4.5 dari aspek-aspek 

penyesuaian diri dapat dijelaskan sebagai berikut :  dalam hal mengenal kelebihan 

dan kekurangan dirinya dan kesadaran akan kelemahan yang didukung oleh sikap 

yang sehat terhadap kelemahan yang dimiliki menunjukkan 35 siswa atau 79,5% 

tergolong sedang, selebihnya 7 siswa atau 15,9% dalam kategori tinggi dan 2 

siswa atau 4,5% dalam kategori rendah. Ditinjau dari kemampuan bersikap 



objektif pada kekurangan maupun kelebihan diri yang mengarah pada sikap lebih 

realistis, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yang 

kemudian mengarah pada penerimaan diri, sebanyak 31 siswa atau 70,5% dalam 

kategori sedang dan 13 siswa atau 29,5% dalam kategori tinggi. Dilihat dari sikap 

bisa mengarahkan diri dan mempunyai kendali diri yang mengarah pada 

mengembangkan diri kearah kematangan, sehingga kegagalan dapat diatasi 

dengan matang sebanyak 34 siswa atau 77,3% dalam kategori sedang dan 10 

siswa atau 22,7% dalam kategori tinggi. Ditinjau dari adanya rasa puas dengan  

dirinya, dapat menganggap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya merupakan 

suatu pengalaman yang memuaskan dan berarti, sebanyak 25 siswa atau 56,8% 

dalam kategori sedang dan sebanyak 19 siswa atau 43,2% dalam kategori tinggi. 

Dari hasil penelitian tersebut terdapat dua siswa dalam kategori rendah dalam 

mengenal kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki sehingga kurang 

menyadari akan kelemahanya dan kurang bisa bersikap sehat terhadap kelemahan 

yang dimiliki. 

Masalah penyesuaian diri remaja bisa timbul bukan saja disebabkan oleh 

perilaku over protective orang tua kepada remaja, menurut Soeparwoto dkk 

(2004,157-159) banyak faktor yang bisa mempengaruhinya, antara lain : motif, 

konsep diri, persepsi, sikap, intelegensi dan minat, kepribadian, kondisi sekolah, 

teman sebaya dan lain sebagainya, jika hal-hal tersebut dibiarkan tanpa ada 

perhatian dapat meningkatkan masalah dalam penyesuaian diri remaja. 

Sumbangan efektif perilaku over protective orang tua sebesar 25,7 % yang 



ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0, 257, berarti masih terdapat 74,3 % 

faktor lain yang mempengaruhi penyesuaian diri dan perlu diteliti lebih lanjut.  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi  ( rxy ) 

sebesar -0,507 (sig = 0,000, p < 0,01) hal ini berarti ada hubungan negatif yang 

signifikan antara perilaku over protective orang tua dengan penyesuaian diri 

remaja. Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti.  

Kebiasaan orang tua yang selalu melindungi anak secara berlebihan, 

menyebabkan anak tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, 

pada umumnya 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 dilingkungannya, maka wajar saja jika mengalami kesulitan 

dalam menyesuaiakan diri.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasar hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tingkat penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang tahun 

akademik 2005/2006 yang orang tuanya over protective, 72,7% memiliki 

penyesuaian diri yang tergolong sedang, selebihnya 27,3% memiliki 

penyesuaian diri yang tinggi, yaitu bisa menyesuaikan diri dengan baik. 

2.  Bentuk perilaku over protective yang paling banyak dilakukan orang tua 

siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang berupa kontak berlebihan. Bentuk lain 

perilaku over protective orang tua berupa  memberi bantuan secara terus 

menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan dan memecahkan 

masalah anak. 

3.  Ada hubungan negatif yang signifikan antara perilaku over protective orang 

tua dengan penyesuaian diri siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Semarang tahun 

2006/2006 ( indeks korelasi  r xy =  -0, 507 ; p < 0,01).  

B.  Saran 

Berdasar hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas maka 

peneliti ajukan saran-saran sebagai berikut : 

 



 

1. Bagi remaja. 

Kondisi siswa kalas 1 SMA Negeri 1 Semarang yang orang tuanya over 

protective tergolong memiliki penyesuaian diri yang sedang, agar memiliki 

penyesuaian diri yang baik hendaknya masalah penyesuian diri lebih diperhatikan. 

Remaja diharapkan dapat memahami arti penting dari penyesuaian diri dan dapat 

mengambil nilai-nilai yang positif, misalnya tidak menggantungkan diri pada 

orang lain, bertanggungjawab dan bisa menempatkan diri sebagaimana mestinya, 

sehingga mudah menyesuaikan diri dimanapun berada dan mampu 

mengembangkan semua potensi pada diri secara optimal serta diterapkan dan 

diwujudkan melalui hubungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat 

membantu pembentukan diri untuk menuju alam kedewasaan. 

2. Bagi orang tua. 

Diharapkan dapat memahami kondisi remaja, karena berbagai tuntutan 

baik mental, moral maupun sosial. Terutama dari 44 orang tua siswa yang menjadi 

subjek penelitian hendaknya tidak menerapkan sikap yang berlebihan seperti 

halnya orang tua selalu menginginkan kontak dengan anak dan bentuk perilaku 

over protective lainnya, karena perilaku over protective dapat menjadikan remaja 

mengalami masalah dalam penyesuaian diri. Meski menempati posisi yang tidak 

terlalu vital, peran perilaku over protective orang tua tidak dapat diabaikan, akan 

lebih baik jika peran perilaku orang tua lebih diperhatikan untuk meningkatkan 

penyesuaian diri remaja. 

3. Bagi pihak sekolah 



Kondisi SMA Negeri 1 Semarang yang orang tuanya over protective 

memiliki tingkat penyesuaian diri yang tergolong sedang hendaknya masalah 

penyesuaian diri senantiasa diperhatikan oleh pihak sekolah, misalnya dengan 

meningkatkan kedisiplinan siswa, meningkatkan hubungan sosial, menerapkan 

pendidikan secara demokratis, sehingga membantu pendidikan dilingkungan 

keluarga, mengingat latar belakang pendidikan keluarga yang diperoleh siswa 

tidak sama, agar para siswa memiliki perilaku yang lebih baik. Terutama 2 siswa 

yang tergolong rendah dalam mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya dan 

kurang bisa bersikap sehat terhadap kelemahan dirinya, perlu mendapatkan 

perhatian supaya dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri. 

Semoga dengan adanya perhatian dan kepedulian dari pihak sekolah para 

siswa dapat lebih kreatif dalam mengisi masa remaja dan dengan penyesuaian diri 

yang baik dapat mendorong prestasi di sekolah. 

4. Bagi peneliti lain. 

Peneliti yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan penyesuian diri hendaknya menggunakan populasi yang lebih luas dan 

memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyesuaian diri, misalnya 

konsep diri, persepsi, intelegensi, kepribadian, kondisi sekolah, teman dan lain 

sebagainya. 
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