
DEWASA DINI

� Periode penyesuaian thd pola 
kehidupan baru � peran baru sbg : 
suami/istri, orangtua, pencari nafkahsuami/istri, orangtua, pencari nafkah

� masa dewasa dini/awal : 

usia 20 s/d 40 th



Ciri-ciri masa dewasa dini

� 1. Masa Pengaturan
Settle down --> mengurangi kebebasan dan
menerima tanggung jawab sbg orang dewasa

� Pria --> bekerja
� Wanita --> ibu & rumah tangga (keluarga)

2.Masa Reproduktif� 2.Masa Reproduktif
Peran orangtua (parenthood)

� 3.Masa Bermasalah
Penyesuaian dalam perkawinan, peran sbg
orangtua, dan karier --> dituntut mandiri untuk
menyelesaikan masalah



� 4. Masa Ketegangan Emosional
Ketidakmampuan mengatasi masalah utama
dalam kehidupan --> resah/terganggu scr
emosional

� 5. Masa Keterasingan Sosial
Pola kehidupan orang dewasa pt. karier, rumah
tangga --> hubungan dg klp sebaya menjadi
renggang timbul keterpencilan sosialrenggang timbul keterpencilan sosial
(Erikson --> krisis keterasingan)

� 6. Masa Komitmen
Perubahan tanggung jawab menjadi dewasa yg
mandiri --> pola hidup baru, tanggung jawab
baru dan komitmen baru yg akan menjadi
landasan komitmen di kemudian hari



� 7. Masa Ketergantungan
� Bidang ekonomi tergantung kepada orangtua,
� lembaga pendidikan yg memberi beasiswa,
� pemerintah yg memberikan pinjaman biaya pddk
� 8. Masa Perubahan Nilai
� Nilai masa kanak-kanak dan remaja berubah
� menurut kacamata orang dewasa (krn
� pengalaman & hub. sosial yg luas). Sekolah -->

kewajiban --> batu loncatan --> keberhasilan
pengalaman & hub. sosial yg luas). Sekolah -->

� kewajiban --> batu loncatan --> keberhasilan
� sosial, karier, & kepuasan pribadi
� Alasan perubahan nilai :
� 1. Ingin diterima klpk dewasa --> terima nilai klpk
� 2. Klpk sosial berpedoman pada nilai konvensional

3. Menjadi ortu --> lebih cepat mengubah nilai yg
lbh konservatif & tradisional. Egosentris -->
sosial



9. Masa Penyesuaian Diri dg. cara hidup baru
Masa dewasa dini --> periode yg paling banyak 
menghadapi perubahan
Paling umum --> penyesuaian diri pada pola peran
seksual atas dasar persamaan derajat (egalitarian)
(dari tradisional ke modern)
Pola baru seperti : perceraian, orangtua tunggal, 

10.Masa Kreatif
Tidak terikat dengan kelompok tetapi ingin 
berbeda daripada yang umum.
Bentuk kreativitas tergantung pada minat dan 
kemampuan individual disalurkan melalui hobi atau 
pekerjaan (aktualisasi potensi). Puncak kreativitas
--> usia setengah baya ( dapat mengatasi berbagai
hambatan untuk mencapai prestasi optimal)



Tugas Perkembangan Masa Dewasa Dini

� a. Mendapatkan suatu pekerjaan

� b.Memilih teman hidup

� c. Membentuk keluarga --> hidup sbg suami/istri

� d.Membesarkan anakd.Membesarkan anak

� e.Mengelola rumah tangga

� f. Bertanggung jawab sbg warganegara

� g. Bergabung dg kelompok sosial yang sesuai



� Berada pada kondisi yg baik, fisik & 

kemampuan sensori biasanya pada kondisi 

yg sangat memuaskan (kuat berenergi dan 

memiliki daya tahan yg baik) � puncaknya 

PERKEMBANGAN FISIK

memiliki daya tahan yg baik) � puncaknya 

pada pertengahan usia 20 –an

� Kecelakaan adl penyebab utama meninggal 

pd usia 25 – 44 th.

� Diikuti dg. Kanker, sakit jantung, bunuh diri, 

aids, dan di bunuh



� Faktor gaya hidup (lifestyle) : diet, 

obesitas, kurang O.R, merokok, 

penyalahgunaan napza � dpt 

mempengaruhi kesehatan

� Semakin banyak roko yg dihisap semakin 

besar kesempatan utk mati muda

� Kes. yg baik berhub. dg. tkt. pendapatan � Kes. yg baik berhub. dg. tkt. pendapatan 

& pendidikan

� Wanita cenderung lbh lama hidup drpd 

pria � krn alasan biologik ttp mungkin 

juga krn wanita lbh menyadari utk hidup 

sehat



MASALAH 

SEKSUAL & REPRODUKSI

� Disfungsi seksual, Penyakit menular 
seksual, masalah menstruasi, infertility dpt 
terjadi selama masa dewasa dini

� Disfungsi seksual biasanya terjadi pd 
wanita mudawanita muda

� Aids muncul namun tetap dlm pengawasan 

� Penyakit menular seksual meningkat 
terutama pd seklp kecil wanita (19%)

� Hormon siklus menstruasi dpt mencegah 
dampak penyakit namun dpt juga 
disebabkan masalah kes. � sindrom pre 
menstruasi (PMS)



� ZOOFILIA : AKTIVITAS SEKSUAL DG HEWAN

� PEDOFILIA : AKT. SEKS DG ANAK PRAPUBERTAS

� TRANSVESTISME : MEMAKAI PAKAIAN WANITA OLEH PRIA 
HETEROSEKSUAL

� EKSHIBISIONISME : MEMPERTUNJUKKAN ALAT KELAMIN

FETISHISME : MENGGUNAKAN BENDA (VIBRATOR, DLL)� FETISHISME : MENGGUNAKAN BENDA (VIBRATOR, DLL)

� VOYEURISME : MENGINTIP ORG LAIN TELANJANG

� MASOKISME SEKSUAL : DIHINA, DIPUKUL

� SADISME SEKSUAL : MELAKUKAN PENDERITAAN FISIK & 
SEKSUAL THD ORG LAIN /PASANGAN

� PARAFILIA TDK KHAS



PERKEMBANGAN KOGNITIF

� Kemampuan Kognitif  dewasa dini 
disebut : postformal thought 

� Diaplikasikan pd situasi sosial yg 
melibatkan kemampuan utk membagi melibatkan kemampuan utk membagi 
antara berfikir abstrak dg. situasi praktis

� Masalah banyak menyebab dan 
solusinya, mampu menentukan solusi 
dan menyadari munculnya konflik



Perkembangan kognitif  menurut 

Schaie � 7 tahap:

1. Tahap Acquisitive : kanak2 & remaja
Anak-anak & remaja belajar ttg informasi & 
keterampilan scr luas sbg persiapan utk 
berpartisipasi dlm masyarakat

2. Tahap Achieving --> akhir remaja – awal 20 / 
30 –an.  Dewasa dini menggunakan pengetahuan 
Tahap Achieving --> akhir remaja – awal 20 / 
30 –an.  Dewasa dini menggunakan pengetahuan 
yg dimiliki utk mencapai kecakapan & 
kemandirian --> karier & berklg

3. Tahap Responsible --> akhir 30 –an awal 60
Usia tengah baya menggunakan fikiran mereka
utk memecahkan masalah –masalah praktis yg
berhub. dg tanggung jawab thd orang lain spt
anggota klg & bawahan



4. Tahap executive --> 30 / 40 –an – 60 an
Usia pd tahap ini melakukan tahap yg tumpang
tindih dg tahap achieving & responsible -->
bertanggung jawab thd sistem sosial spt
organisasi pemerintahan , organisasi bisnis atau
organisasi sosial --> sepakat dlm hub. yg
kompleks pd tingkat yg beragam

5. Tahap Reorganizational --> akhir 60 –an – awal5. Tahap Reorganizational --> akhir 60 –an – awal
lansia
Usia memasuki masa pensiun, menata kehidupan
& kemampuan inteletual pd aktivitas yg tidak
berkaitan dg pekerjaan

6 Tahap Reintegrative --> masa lansia
Lansia memilih utk menekankan tugas-tugas yg
menggunakan tenaga yg terbatas & kegiatan yg
berarti buat mereka



7. Tahap Legacy Creating --> usia tua yg masih aktif

Mendekati akhir kehidupan, lbh banyak mengenang
pengalaman hidupnya dg bercerita atau menulis
ttg kehidupannya sbg kenangan buat keturunannya



Kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja :

1. Kesempatan untuk memilih pekerjaan
2. Pekerjaan yg sesuai dg kebutuhan & minat
3. Harapan kerja
4. Pekerjaan yg menarik & tidak menarik
5. Tingkat orientasi karier
6. Keamanan pekerjaan6. Keamanan pekerjaan
7. Tingkat pendidikan
8. Kesempatan utk peningkatan
9. Stereotipe utk kerja yg ideal
10. Stres karena kerja
11. Kondisi kerja
12. Perilaku orang penting (Keluarga bangga)



Pemilihan pasangan
� Mencari pasangan , membangun 

emosi dan belajar komitmen pd hub. 
Dg. Org lain melalui :

� Kesamaan ltr blk, umur, etnis, SES, 
agama, kesamaan sikap, penddk, agama, kesamaan sikap, penddk, 
daya tarik.

� Pria �lbh pd daya tarik fisik

� Wanita � kecerdasan, ambisi, 
keamanan finansial, moral



KOMPONEN CINTA

� Triangular theory of love (Stenberg) �
3 komponen cinta : 

� Intimasi : berhub. Dg emosi, 
kelembutan, kehangatan
Intimasi : berhub. Dg emosi, 
kelembutan, kehangatan

� Passion : komponen seksual sbgmn 
romantika

� Komitmen : komponen kognitif dlm 
memelihara cinta



Penyesuaian Perkawinan
Bertambahnya model keluarga � proses penyesuaian 
hidup sebagai suami isteri menjadi sulit
Gaya hidup  atau pola keluarga yg berbeda sebelum 
Menikah mempengaruhi pola dlm membentuk klg 
baru
Pola keluarga dapat berupa :
Ø Keluarga besarØ Keluarga besar
Ø Keluarga dengan anak tunggal
Ø Keluarga tanpa anak
Ø Keluarga dengan ibu bekerja
Ø Keluarga dengan orangtua janda/duda
Ø Keluarga dengan anak angkat
Ø Keluarga dengan beda agama
Ø Keluarga dengan beda suku



Kondisi Yang Menghambat Penyesuaian Perkawinan 

a. Persiapan yg terbatas utk perkawinan
Persiapan (pengetahuan) masih terbatas utk
hidup berkeluarga

b. Peran dalam perkawinan
Konsep yg berbeda ttg peran ini spt. Kelas
sosial dan kelompok religius � penyesuaian
perkawinan lebih sulitperkawinan lebih sulit

c. Kawin muda
Bila secara ekonomis masih tergantung �

penyesuaian sulit
d. Konsep yg tidak realistik ttg perkawinan

Kurang pengalaman kerja sehingga
mempengaruhi konsep dlm pembelanjaan uang,
pola perkawinan



e. Perkawinan campur : antar agama, budaya, bangsa

f. Pacaran yg dipersingkat

Kurang waktu untuk saling menyesuaikan atau
mempersiapkan diri pada masing-masing pasangan

g. Konsep perkawinan yg romantis

Harapan yg berlebihan ttg tujuan & hasil
perkawinan yg terbawa dari masa remaja

Kurangnya identitash. Kurangnya identitas

Perasaan lebih direndahkan kelompok sosial hanya
sebagai ibu rumah tangga meski juga sebagai
wanita karier



Kriteria Keberhasilan Penyesuaian Perkawinan

1. Kebahagiaan suami-isteri

2. Hubungan yg baik antara anak dg orangtua

3. Penyesuaian yg baik dari anak-anak

4. Kemampuan utk memperoleh kepuasan dari

perbedaan pendapat

5. Kebersamaan5. Kebersamaan

6. Penyesuaian yg baik dlm masalah keuangan

7. Penyesuaian yg baik dari pihak keluarga

pasangan



Alasan Orang Dewasa Dini Tidak Mau Menikah

� Penampilan yg tdk menarik

� Cacat fisik/penyakit menahun

� Sering gagal mencari pasangan

� Tdk mau memikul tg jawab dlm perkawinan & 
sbg ortu

Ingin berkarier tanpa batas� Ingin berkarier tanpa batas

� Tdk seimbang jlh wanita & pria di masyarakat

� Jarang mempunyai kesempatan utk menjalin 
hub. Dg lawan jenis

� Ada tg jawab keuangan & waktu utk ortu & 
saaudara-saudara



� Kecewa aklbat kehidupan klgnya yg tdk 
bahagia/ pengalaman pernikahan teman yg tdk 
bahagia

� Mudahnya fasilitas melakukan hub. Seks tanpa 
nikah

� Gaya hidup yg menggairahkan

� Kesempatan besar utk meningkatkan karier

� Kebebasan utk mengubah & mencoba pekerjaan � Kebebasan utk mengubah & mencoba pekerjaan 
& gaya hidup

� Mobilitas sosial lbh mudah bila tdk menikah

� Persahabatan dg anggota klp sejenis yg kuat

� Homoseksual



Kondisi yang mempengaruhi Stabilitas 
Perkawinan :

1. Jumlah anak
2. Kelas sosial
3. Kemiripan latar belakang
4. Saat menikah
5. Alasan untuk menikah5. Alasan untuk menikah
6. Saat pasangan menjadi orangtua
7. Status ekonomi
8. Model pasangan sebagai orangtua
9. Posisi umum masa kecil keluarga
10. Mempertahankan identitas



SEKIAN


