
Hubungan Remaja
dengan 

Orangtua,Saudara kandung
dengan 

Orangtua,Saudara kandung
& Teman Sebaya



Remaja, Orang tua, dan Keluarga

Remaja dan Orang tua

pada masa remaja, sering terjadi 
ketegangan / tekanan dalam diri remaja ketegangan / tekanan dalam diri remaja 
karena ingin mulai mandiri (lepas dari 
orang tua) tetapi masih bergantung 
pada orang tua



� REMAJA dan SAUDARA KANDUNG

� Biasanya remaja sedikit tertutup dgn saudara kandung 
dibandingkan dengan orang tua atau teman sebaya

� Perubahan hubungan persaudaraan lebih dahulu terjadi 
sebelm perubahan antara remaja dan orang tua

� Remaja msih menunjukkan keintiman, perasaan, dan � Remaja msih menunjukkan keintiman, perasaan, dan 
kekaguman pd saudara laki-laki dan perempuan mereka

� Anak yg lebih kecil dlm keluarga tdk lagi membutuhkan 
banyak nasehat

� Saudara yg lebih tua dan muda memiliki perasaan yg 
berbeda tentang perubahan hubungan mereka.



REMAJA dan TEMAN SEBAYA

Jackie Robinson ;sumber dukungan emosional 
yg penting selama masa transisi remaja yg 
kompleks, seperti sumber tekanan karena 
penyesalan akibat perlakuan pd orang tua 
adalah keterlibatan dengan teman sebayaadalah keterlibatan dengan teman sebaya

Kelompok teman sebaya merupakan tempat 
melakukan sosialisasi dimana aturan yg dipakai 
adalah aturan-aturan yg dibuat oleh teman 
sebaya tanpa dibubuhi oleh aturan orang 
dewasa



PERSAHABATAN
Persahabatan didasarkan pd pilihan dan komitmen, akan tetapi 
tdk lebih stabil daripada hubungan keluarga

Cenderung memilih teman yg seperti mereka atau teman yg 
saling mempengaruhi utk menjadi yg memiliki kesamaan 
ketertarikan dan aktivitas

Masa remaja awal mulai bergantung pd teman dibandingkan Masa remaja awal mulai bergantung pd teman dibandingkan 
dgn kedekatan dan dukungan ortu

Berndth dan Perry (1990) : stress pd intimacy, loyalty, dan 
sharing menandakan suatu transisi ke persahabatan dewasa

Lousen (1996) : Keintiman dgn teman yg berjenis kelamin 
sama meningkat selama awal masa pertengahan remaja, 
setelah itu, menurun setelah bertambahnya kentiman dgn 
lawan jenis



Peningkatan keintiman persahabatan 
masa remaja menandakan peningkatan 
kognitif, seperti perkembngan emosional

Buhrmester (1996) :

persahabatan menyediakan sebuah persahabatan menyediakan sebuah 
tempat aman utk mengemukakan 
pendapat , mengakui kelemahan dan 
mendapat bantuan dlm permasalahan



Kapasitas keintiman berhubungan dgn 
penyesuaian psikologis. Remaja yg memiliki 
hubungan persahabatan yg tertutup, stabil, 
dan suportif umumnya memiliki konsep diri 
yg baik, baik itu di sekolah, dpt bersosialisasi, 
dan tdk akan bermusuhan, ketakutan, dan tdk akan bermusuhan, ketakutan, 
ataupun depresi. (Berndth dan Perry,1990)

Berbagi kepercayaan dan dukungan 
emosional pd persahabatan remaja 
perempuan lebih vital daripada remaja pria



Remaja laki-laki

=>memperoleh harga diri dgn cara 
bersaing dgn teman-temannya

Remaja perempuan

=> memperoleh harga diri dgn 
membant teman-temannya



Persahabatan yg semakin akrab dpt 
menjadikan remaja lebih memilih 
sahabat daripada ortunya sendiri utk 
meminta saran mengenai isu atau meminta saran mengenai isu atau 
kejadian yg mereka alami. Tapi 
bagaimanapun juga mereka lebih 
meminta saran dr ortu ttg pendidikan, 
financial, dan rencana karir.



Remaja awal memilih teman tergantung 
dari karakteristik fisik, penampilan, dsb.

Remaja akhir lebih berfokus pada 
karakteristik kepribadian dan orientasi 
masa depanmasa depan

Umumnya remaja cenderung memilih 
teman yg berasal dari kelas sosial, 
minat, nilai moral, dan ambisi akademis 
yg sama



PERMASALAHAN PADA 

MASA REMAJA

Penggunaan dan penyalahgunaan obat Penggunaan dan penyalahgunaan obat Penggunaan dan penyalahgunaan obat Penggunaan dan penyalahgunaan obat 
terlarangterlarangterlarangterlarangterlarangterlarangterlarangterlarang

Kenakalan remajaKenakalan remajaKenakalan remajaKenakalan remaja

DepresiDepresiDepresiDepresi

Bunuh diriBunuh diriBunuh diriBunuh diri



Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang

Disebabkan karena :

Kurangnya pengetahuan    Kurangnya pengetahuan    

mengenai bahaya 
penggunaan 

obat-obatan

Pengaruh dari teman



Awal Penggunaan Obat Terlarang 
yang lebih berat :

Kurangnya kontrol impuls dan kecendrungan
Pengaruh terhadap hubungan dengan 
keluarga
Tempramen yang sulit
Masalah tingkah laku cendrung agresifMasalah tingkah laku cendrung agresif
Kegagalan akademik dan kurangnya komite 
edukasi
Penolakan teman sebaya
Berhubungan dengan pengguna lainnya
Suka mengasingkan diri dan memberontak
Awalnya menjadi pengguna obat-obatan yang 
lebih keras



Ecstasy
mendorong tubuh melakukan 
aktivitas di luar kemampuan tubuh.
efeknya ialah diare, haus, hiperaktif, efeknya ialah diare, haus, hiperaktif, 
gangguan syaraf
otak, lever, tulang & gigi keropos,
dan efek  jangka panjangnya adalah 
kecanduan



Jenis Obat-Obatan Terlarang Lainnya

Candu Morfin



Codein Domerol Methadone

Cannabis



KokainKokainKokainKokain
Efeknya :

Perasaan senang yang tinggi kemudian hilang

Perasaan depresi

Lesu (lethargy)

Susah tidur (Insomia)Susah tidur (Insomia)

Cepat marah (Irritability)

Dapat menyebabkan :

Serangan Jantung

Stroke 



Alkohol
PEMBUNUH 

TERBESAR 

KETIGA

65% 
lelaki
Yang 

DI USADI USADI USADI USA

KETIGA

Terhadap

pengaruh alkohol

Yang 
agresif
Terhadap
Wanita
Disebabkan
pengaruh alkohol



Merokok
suatu studi menemukan bahwa 
sekali kita mulai merokok zat 
adiktif dari nikotin membut kita 
sulit untuk berhenti merokoksulit untuk berhenti merokok

Resiko :

Kerusakan pada paru-paru

Gangguan kehamilan dan janin

Serangan jantung

impotensi 



Perokok pasif 
mempunyai

resiko yang lebih besar
daripada perokok

aktif aktif 

WarningWarningWarningWarning



Kenakalan RemajaKenakalan Remaja



Pengertian kenakalan remaja :

Perilaku yg tdk dpt diterima scr sosial

Pelanggaran

Tindakan kriminal



Pelanggaran dibagi 2 jenis :
Indeks Offenses

Tindakan kriminal yg dpt dilakukan oleh 
remaja maupun org dewasa

( perampokan, perkosaan, pembunuhan dll)( perampokan, perkosaan, pembunuhan dll)

Status Offenses

Tindakan yg dilakukan anak muda di bawah 
usia tertentu � pelanggaran remaja

( lari dari rumah, bolos sekolah, minum 
alkohol, pelacuran, tindakan yg tdk terlalu 
serius) 



KenakalanKenakalanKenakalanKenakalan RemajaRemajaRemajaRemaja :

Meliputi :

Perilaku anti 
sosialsosial

Kejahatan



Kenakalan Remaja disebabkan oleh :Kenakalan Remaja disebabkan oleh :Kenakalan Remaja disebabkan oleh :Kenakalan Remaja disebabkan oleh :

pola asuh orang
tua yang tidak 

efektif

Orang tua yang tidak
Secara dekat dan
positif

Mengetahui kehidupan 
anak mereka



Faktor penyebab kenakalan remaja
(Philip Graham)

Faktor Lingkungan :

- Kemiskinan di kota besar

- Gangg.lingk. (polusi, kec. Lalin, bencana 

alam)

- Migrasi (urbanisasi, mengungsi krn perang)- Migrasi (urbanisasi, mengungsi krn perang)

- Sekolah (salah didik, kurikulum)

- Klg (cerai, perpisahan yg lama)

- Gangg.dlm pengasuhan klg ( kematian ortu, ortu sakit

berat/cacat, 

hub.angg.klg tdk harmonis, menganggur, kesulitan 

ekonomi, t.tinggal)



Faktor Personality :

- Bakat yg mempengaruhi temperamen

(pemarah,hiperaktif) 

- Cacat tubuh

- tdk mampu menyesuaikan diri



KENAKALAN REMAJA 
(JENSEN)

Kenakalan yg menimbulkan korban fisik 
pd org lain

Kenakalan yg menimbulkan korban Kenakalan yg menimbulkan korban 
materi

Kenakalan sosial yg tdk menimbulkan 
korban dipihak lain

Kenakalan yg melawan status  



AnakAnakAnakAnak----anak akan menghilangkan perilaku antisosial ketika mereka anak akan menghilangkan perilaku antisosial ketika mereka anak akan menghilangkan perilaku antisosial ketika mereka anak akan menghilangkan perilaku antisosial ketika mereka 
beraktivitasberaktivitasberaktivitasberaktivitas

anak-anak dengan masalah tingkah 
laku cendrung rendah prestasinya 
disekolah dan tidak dapat membina 
hubungan yang baik antara teman hubungan yang baik antara teman 
sekelas. 

kenakalan remaja dapat mengarah 
keperilaku menyimpang dan 
berkaitan dengan teman yang juga 
bermasalah



Devlancy Training ;
Yaitu cara remaja yang anti 
sosial berbicara, tertawa, 
atau menyangkal ketika 
melanggar peraturan. 

DISHION ATIKA 1999



DepresiDepresi



Remaja putri lebih cendrung mengalami 
depresi daripada remaja putra

Sebanyak 2,5 % dari anak-anak, 8,3 % 
remaja mengalami depresi berat 15-
20 % dari pengalaman dan peristiwa 
yang terjadi adalah pada masa remaja 

Remaja putri lebih cendrung mengalami 
depresi daripada remaja putra

Hal ini berhubungan dengan perubahan dalam 
faktor biologis dengan masa puberitas atau 

cara wanita dalam bersosialisasi.



Depresi ?Depresi ?Depresi ?Depresi ?
Ketidakmampuan dalam berkonsentrasi

Lelah Lesu

Merasa Tidak berguna 

BERUBAH KE PERILAKU YANG TIDAK 
NORMAL



Merasa depresi biasanya ditunjukkan dgn:

Rasa bosan

Apatis

HiperaktifHiperaktif

Atau masalah fisik



HalHalHalHal----hal yang menyebabkan depresi pada remaja :hal yang menyebabkan depresi pada remaja :hal yang menyebabkan depresi pada remaja :hal yang menyebabkan depresi pada remaja :

Kesan pada tubuh dan gangguan 
makananmakanan

Perselisihan dan inkonsistensi

Disiplin keluarga yang tidak sesuai

Norma dari kelompok-kelompok dan 
geng-geng teman sebaya



Bunuh diriBunuh diri



Alat yang sering digunakan untuk bunuh diri :

Senjata tajam

Senjata api

Pil dan zat-zat berbahaya lainnya

Adanya senjata dirumah merupakan 
salah satu faktor terbesar pada remaja 
untuk melakukan bunuh diri, dimana 
meningkatnya 11% diantara 15-19 tahun 

dan 2 kali lipat antara 10-14 
tahun pada tahun 1980 dan 1997



Remaja yang cendrung bunuh diri adalah :

Yang selalu berfikir sangat jelek mengenai diri 
mereka
Yang merasa tidak mempunyai harapan
Yang memiliki kontrol impuls yang buruk dan 
mentoleransi rendah terhadap frustasi dan stresmentoleransi rendah terhadap frustasi dan stres
Yang biasanya berasala dari keluarga yang 
bermasalah
Yang mempunyai masalah dengan bidang 
akademik
Yang mempunyai masalah dengan perilaku



Pencegahan bunuh diriPencegahan bunuh diriPencegahan bunuh diriPencegahan bunuh diri

Membina hubungan baik antara 
keluarga, sekolah dan lingkungankeluarga, sekolah dan lingkungan

Pengendalian emosi

Perhargaan akademik



SEKIAN 


