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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum, keluarga merupakan kelompok sosial, terkecil yang umumnya terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak yang di dasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi, yang 

dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab dengan fungsi merawat, 

memelihara dan melindungi setiap anggota di dalamnya.
1
 Keluarga juga merupakan suatu 

organisme atau sistem sosial yang mengandung arti inti biologis, yang menyediakan tempat 

bagi anggota-anggotanya untuk menjalani proses kehidupan yang berkualitas, penyesuaian 

diri, dan menjalani fungsi-fungsinya melalui kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan-

perkembangannya.
2
 

Perubahan fungsi seorang anggota keluarga dapat mengubah fungsi anggota lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa relasi secara terus menerus antara individu yang satu dengan 

individu yang lainnya dalam proses interaksi di dalam keluarga mempengaruhi terbentuknya 

sistem berfikir, emosional, dan perilaku anggotanya. Selanjutnya sebuah sistem sosial, 

keluarga menjadi tempat untuk saling berbagi kebiasaan-kebiasaan, peran, perilaku, 

dukungan, harapan, kegagalan, dan juga keberhasilan para anggotanya.  

Pada setiap peringkat kehidupan di mulai dari masa bayi, kanak-kanak, masa bermain, 

sekolah, remaja, awal dewasa, dan usia tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk 

perkembangan seterusnya. Jelas kelihatan di tahap pertama menurut Erikson, yang adalah 

seorang ahli psikososial mengatakan bahwa kepercayaan berlawanan dengan 

ketidakpercayaan. Erikson berpendapat bahwa kehidupan manusia adalah melalui 8 tahap 
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psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri 

berlawanan di tahap-tahap tertentu. Teori Erikson lebih menarik perhatian para ahli psikologi 

kerena ia membawa aspek-aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya yang mempengaruhi 

identitas manusia yang di anggap lebih realistik berbanding dengan teori Freud yang lebih 

menekankan aspek-aspek ketidaksadaran manusia. 

Erikson mengidentifikasikan tiga aspek ego yang saling terkait:
3
  

a. Ego tubuh: yang mengacu kepada pengalaman-pengalaman terhadap tubuh 

setiap individu, bagaimana cara melihat diri fisik setiap individu sebagai hal 

yang berbeda dari milik orang lain. 

b. Ideal ego: mempresentasikan imajinasi-imajinasi yang kita miliki tentang diri 

kita sendiri jika di bandingkan dengan gambar ideal ego yang lain. Ideal ego 

bertanggung jawab bagi rasa puas atau tidak, bukan hanya fisik tetapi, dengan 

seluruh identitas personal kita. 

c. Identitas ego: imaji yang kita miliki tentang diri kita di beragam peran yang 

kita mainkan.  

Keluarga adalah tempat yang paling penting dan tempat pertama anak-anak di didik 

menjadi pribadi yang bertanggungjawab dengan dirinya sendiri dan anggota keluarganya 

ketika sudah dewasa. Pengalaman permasyarakatan yang dini dalam keluarga itulah, di mana 

anak-anak memperoleh nilai-nilai dan keahlian-keahlian dari orang tua yang merupakan dasar 

bagi perilaku dewasa mereka nantinya, jika mereka menjadi orang tua.
4
 

Pada dasarnya, setiap individu di tuntut untuk dapat melaksanakan peran, tanggung 

jawab, aturan-aturan, dan cita-cita bersama sebagai sebuah keluarga. Masing-masing anggota 
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keluarga diharapkan memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Misalnya, peran seorang suami 

atau ayah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memimpin, melindungi, 

dan memenuhi kebutuhan keluarga, baik  pangan, sandang, dan perumahan. Sebagai seorang 

istri atau ibu, ia bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya supaya 

dapat bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani. Seorang ibu rumah tangga juga 

bertugas untuk menghibur, merawat, mendamaikan kembali anggota keluarga yang sedang 

berselisih, menanamkan ikatan emosional di antara sesama anggota keluarga, dan melakukan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan tugas sosialnya. Selanjutnya, anak-anak melaksanakan 

tugas sehari-hari yang di serahkan kepadanya, termasuk juga kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.
5
  

Di dalam keluarga setiap individu mendemontrasikan relasi atau komunikasi yang baik. 

Komunikasi dalam keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain oleh kata-kata dan 

istilah yang di pakai, suasana hati, keadaan fisik, nada suara, mimik/gerak, dan kepribadian 

/temperamen serta yang terpenting adalah pola pikir seseorang.
6
  

 Begitu juga, dengan perilaku manusia yang timbul karena adanya suatu kebutuhan, 

dan perilaku manusia tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat 

memenuhi/memuaskan kebutuhan itu. Kebutuhan manusia secara umum dapat dibedakan 

menjadi dua: pertama kebutuhan biologis/primer karena kebutuhan ini mutlak diperlukan 

agar manusia tetap hidup. Contoh, kebutuhan primer: makan, minum, bernafas, istirahat dan 

lain-lain. Kedua ialah kebutuhan psikologis/sekunder yang bila dipenuhi akan menyebabkan 

orang menjadi bahagia hidupnya. Contoh, kebutuhan sekunder ialah kasih sayang, pujian, 

kebebasan, dan lain-lain.
7
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 Perilaku menurut Notoatmojo, adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang 

dapat di amati dan dapat di pelajari.
8
 Sementara itu, Tu‟u

9
 mendefinisikan bahwa perilaku 

merupakan cerminan konkrit yang nampak dalam sikap. Perbuatan dan kata-kata 

(pernyataan) sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses 

pembelajaran dan rangsangan dari lingkungannya.  

Perilaku seorang remaja merupaka suatu hal yang bersifat individu. Mereka 

menonjolkan sifat yang personal dalam menghadapi kehidupan. Bagaimana seorang remaja 

mengalami paksaan juga bergantung kepada perkembangannya dan juga kepribadiannya. 

Seberapa lama dan intensitas dari paksaan itu juga merupakan sebuah faktor, hilang 

kepercayaan yang total, perasaan bersalah, malu, takut, dan menarik diri.   

Pada masa remaja, perubahan biologis, dan sosial terjadi dengan pesat. Hal ini 

menuntut perubahan perilaku remaja untuk menyesuaikan diri dengan kondisi mereka saat 

ini. Pada beberapa remaja, proses penyesuaian ini dapat berlangsung tanpa masalah, berarti 

karena mereka berhasil mengenali identitas diri dan mendapat dukungan sosial yang cukup. 

Hal tersebut penting berperan dalam penyesuaian diri remaja. Namun sebagian remaja yang 

lain dapat mengalami persoalan penyesuaian diri. Kesulitan penyesuaian diri remaja biasanya 

di awali dengan munculnya perilaku-perilaku yang berisiko yang menimbulkan persoalan 

psikososial baik pada level personal maupun sosial.  

Demikian pula dengan ketidaknyamanan dalam keluarga, seperti suasana broken 

home, sikap orang tua yang pilih kasih atau membanding-bandingkan antara anak yang satu 

dengan anak yang lain.
10

 Anak yang dibesarkan di dalam iklim pergaulan keluarga seperti itu 

cenderung memiliki kepribadian yang rapuh, beremosi labil, merasa tercampak, dan mudah 
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berprasangka dalam bergaul dengan orang lain.
11

 Tetapi, ada sebagian besar orang tua yang 

dipusingkan karena setiap hari mereka harus menghadapi pertengkaran yang tidak ada henti-

hentinya di antara anak-anak mereka. Kesemuanya itu menjadi faktor penting lainnya yang 

sifatnya negatif yang turut andil dalam pembentukan, emosional, pikiran, dan perilaku anak. 

Beberapa anak hanya menyerah begitu saja dan mereka mengalami depresi.
12

  

Remaja merupakan sosok unik ketika menjalani fase perubahan fisik namun juga dari 

perubahan non fisik yang penuh gejolak, potensi dan kedinamisan. Usia remaja adalah usia 

yang paling susah untuk di didik dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Dari 

perspektif psikologis dan sosiologis tidak dapat di peroleh penegasan tentang batas 

berakhirnya usia remaja. Oleh karena itu, banyak ahli perkembangan yang menggunakan usia 

kronologis sebagai batasan. Menurut Elisabeth Hurlock,
13

 yang mengutip tulisan Pikunas 

mengkatakan bahwa, secara umum masa remaja di bagi dalam tiga bagian yaitu: 1) remaja 

awal (12-15 tahun); 2) remaja pertengahan (15-18 tahun); dan 3) remaja akhir (19-22 tahun).  

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang kondisi jiwa dan emosinya sangat 

labil, masih bersifat peralihan, dan tidak mantap.
14

 Pada masa inilah seorang anak mencoba 

meninggalkan hal-hal yang kekanakan dalam usahanya untuk menjadi seseorang dengan 

identitas yang unik. 

Bagi kebanyakan remaja, usaha untuk mencari/mendapatkan jati diri baru merupakan 

suatu proses yang penuh dengan coba-coba, yang menyebabkan karakteristik mereka sukar di 

tebak. Orang tua misalnya, secara alamiah menolak untuk memberi kebebasan kepada remaja 
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dan mereka tidak mengerti apa sebabnya yang terjadi.
15

 Orang tua pasti menginginkan apa 

yang terbaik bagi anaknya, dan anak harus patuh dan taat terhadap perintah orang tua. 

Walaupun hal itu bertentangan dengan apa yang di inginkan oleh sang anak. Di sinilah anak 

mulai belajar bergaul di luar keluarga yaitu di lingkungan masyarakat, belajar bersosialisasi 

dengan lingkungan yang baru dan mendapatkan pengalaman yang baru pula dalam bergaul. 

Dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, semua sosialisasi di terima dengan tampa 

memilih apakah itu menjurus kepada hal-hal negatif atau pun positif, yang terpenting adalah 

kenyamanan, kebebasan dalam bergaul, dan berperilaku.    

Kematangan dan perkembangan seorang remaja seringkali terpengaruh oleh 

banyaknya masalah yang di hadapi baik secara internal maupun eksternal. Masalah-masalah 

tersebut mulai dari keinginan untuk pacaran, sakit hati, kurang percaya diri, merasa tidak 

puas dengan apa yang ada, ego yang tinggi. Hal ini juga, dapat timbul dalam masyarakat 

seperti, kenakalan remaja, penggunaan obat terlarang, perkelahian, depresi, melarikan diri 

dari rumah, kehamilan, infeksi menular seksual.
16

 Ini berkaitan dengan gagalnya keluarga, 

khusus orang tua dalam memainkan perannya dalam membina dan mendidik anak. Pengertian 

peranan adalah sekelompok norma-norma dan harapan mengenai perilaku seseorang.
17

  

Menurut Cp Chaplin,
18

  Masa remaja yang mengalami perubahan psikososial dan 

segala permasalahan yang termaksud di dalamnya tidak dapat di biarkan begitu saja. Tampak 

dengan jelas bahwa yang di maksudkan dengan psikososial apabila istilah ini di pakai dalam 

kaitannya dengan perkembangan. Secara khusus hal ini berarti bahwa tahap-tahap hidup 

seseorang dari lahir sampai usia lanjut, di bentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang 

berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Hal 
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ini, tentu dapat di mengerti, karena keluargalah lingkungan sosial pertama tempat di mana, 

remaja mengembangkan dirinya. Interaksi sosial tidak dapat di hindari, karena manusia 

adalah makhluk sosial sehingga dorongan untuk berhubungan dengan sesama akan timbul. 

Kenakalan dan perilaku remaja dapat di lihat melalui perilaku sosialnya. 

Remaja bisa di lihat dari empat sisi: fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, 

remaja telah mengalami pubertas di mana seluruh organ reproduksinya sudah matang, tapi 

secara mental, remaja belum memiliki mental yang stabil. Hal ini dicirikan dengan praktek 

pencarian identitas dan hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Secara sosial, mereka 

tidak mau lagi sangat bergantung kepada keluarga. Akan tetapi secara ekonomi, kebanyakan 

remaja sangat bergantung kepada orang tua.
19

 Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini 

dengan baik, namun beberapa remaja bisa saja mengalami penurunan pada kondisi psikis, 

fisiologis, dan sosial.  

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak, pada masa ini susana hati (mood) 

bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian di Chicago oleh Milhalyi 

Csikszentmihalyi dan Reed Larson (1984) menemukan bahwa ”remaja rata-rata memerlukan 

hanya 45 menit untuk berubah dari mood “senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara 

orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood (swing) yang 

dratis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, 

atau kegiatan sehari-hari di rumah.
20

 

Melihat kenyataan di atas, pengetahuan orang tua mengenai perkembangan remaja 

baik secara kognitif, afektif, maupun konatif sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja. 

Dengan pengetahuan orang tua tentang permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh 

anaknya, maka orang tua diharapkan dapat bersikap tepat untuk membantu anak-anaknya 
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yang sedang mengalami permasalahan, yang di maksud membantu di sini, bukan membantu 

untuk menyelesaikan setiap permasalahan anaknya sampai selesai, akan tetapi membantu 

anaknya untuk berfikir dan berinisiatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
21

 

 Orang tua mempunyai tanggung jawab memberi perhatian untuk perkembangan anak 

dalam memegang kendali, mengarahkan, dan membimbing anak dalam proses perkembangan 

kepribadiannya. Setiap orang tua mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dan 

menyelesaikan konflik di rumah.
22

 Karena remaja di tuntut untuk dapat menampilkan 

perilaku yang di anggap pantas atau sesuai bagi orang-orang di sekitarnya.
23

 Ahli teori 

psikoanalitik juga menegaskan bahwa pengalaman pada masa dini dengan orang tua akan 

sangat membentuk perkembangan.
24

   

Demikian halnya pada anak usia remaja awal usia 12-16 tahun yang sering mengalami 

krisis identitas yang berpengaruh terhadap perkembangan remaja di masa dewasa. Remaja 

yang gagal dalam menentukan dirinya akan cenderung mengalami konflik peran, kehilangan 

tujuan dan arah hidupnya. Erik Erikson dalam bukunya Singgih Gunarsa, yang mengatakan 

bahwa, pada masa remajalah seseorang mulai melihat/menyadari diri sendiri, mempunyai 

masa lalu, dan masa depan yang secara esklusif merupakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

remaja sering di kenal dengan fase „mencari jati diri‟ atau fase „topan dan badai‟. Masa 

remaja di mana seseorang individu mencari jati diri yang khusus. Jati diri adalah bagaimana 

individu melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana individu menginginkan dirinya 
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sendiri menjadi individu yang ideal, dan bagaimana gambaran serta pandangan orang lain 

tentang diri individu itu sendiri.
 25

  

 Setiap anak perlu tahu kalau mereka di sayang oleh orang tua mereka dengan sepenuh 

hati, sebaliknya orang tua harus mencintai dan menyayangi sang anak tanpa syarat apapun, 

baik buruknya sifat maupun perilaku yang di miliki anak, mereka harus menerima 

kekurangan dan kelebihan yang di miliki oleh anak. Karenanya dalam pola pengasuhan 

sebaiknya setiap orang tua tidak boleh membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. 

Setiap anak memang punya keunikan masing-masing. Dengan demikian hal tersebut tidak 

dapat di samakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Posisi remaja dalam keluarga 

juga mempengaruhi perkembangan psikososial remaja khususnya tentang perilaku; baik 

sebagai anak tunggal, anak kandung atau anak angkat, anak pertama atau terakhir. Persaingan 

dengan antar saudara atau di bandingkan dengan saudara yang lain secara terus menerus 

dalam jangka waktu lama maka remaja bisa mengalami gangguan identitas.  

 Setiap keluarga memiliki kebebasan yang berbeda dengan keluarga lain, sehingga 

perkembangan anak pun juga berlainan. Dalam hal ini status orang tua memegang peranan 

yang penting sehingga kebiasaan sehari-hari yang terdapat dalam keluarga banyak di 

pengaruhi atau terbawa oleh status sosial orang tua.
26

 Orang tua yang peka terhadap anak-

anaknya akan menyadari perbedaan dari anak-anaknya sehingga orang tua akan mencoba 

untuk menemukan cara atau metode yang berbeda-beda dalam menghadapi anak-anknya.
27

 

Relasi di dalam kehidupan keluarga adalah kunci dari kebahagiaan hidup sebuah rumah 

tangga.
28

 Oleh karena itu, rasa saling menerima dan menghargai sangat di butuhkan dalam 

keluarga. Bukan hanya sebatas antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan anak 
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dengan anak. Tetapi, juga antara anak kandung dan anak angkatpun, perlu memiliki rasa 

saling menerima dan menghargai satu dengan yang lainnya.  

 Beberapa penelitian yang membandingkan individu dari berbagai kelompok usia dan 

penelitian yang mengikuti perkembangan individu dalam suatu periode waktu tertentu yang 

di maksudkan untuk membuktikan pandangan Erikson, telah memberikan data empirik yang 

mendukung. Misalnya, dalam penelitian Marcia (1980) sebagaimana di laporkan oleh 

Steinberg (1993), di peroleh bahwa remaja pada umumnya belum membentuk suatu identitas 

yang baik sebelum berusia 18 tahun. Steinberg juga melaporkan penelitian lain yang di 

lakukan oleh Adam dan Jones dan Archer. Dari dua penelitian tersebut di temukan bahwa 

perbedaan dalam status identitas pada umumnya sering dapat diamati antara kelompok usia 

18 hingga 24 tahun (sebelum usia 18 tahun,  perbedaan tersebut tak dapat di amati dengan 

jelas), dan konsolidasi identitas yang koheren pada umumnya tidak terjadi sebelum periode 

remaja akhir.
29

 

Pelaksanaan pengangkatan anak di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda, sesuai 

dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang masing-masing. Daerah yang menjadi 

tempat penelitian penulis yaitu Teluk Mutiara-Alor, terdapat pengangkatan anak yang di 

lakukan oleh orang tua angkat. Pengangkatan anak ini berasal dari saudara sendiri, dengan 

alasan karena meninggalnya kedua orang tua dari anak tersebut, sehingga anak tersebut 

berkedudukan menjadi anak kandung. Pengangkatan anak ini di lakukan secara keluarga dan 

hubungan pertalian anak yang di angkat dengan keluarga sedarah pun tetap berjalan. 

Peristiwa pengangkatan anak, oleh orang tua angkatnya dengan harapan si anak mendapat 

perlindungan, pertanggungjawaban, mendapatkan pendidikan, kasih sayang, serta yang 

terpenting adalah dapat melanjutkan keturunan.  

                                                           
 

29
.  Http://digilib.upi.edu/administrator/fulltext/d_bp_009857_nanik_yuliati_chapter2.pdf 
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Penulis tidak menjelaskan bagaimana pengangkatan anak ini berlangsung tetapi, 

penulis akan memfokuskan pada keluarga yang di dalamnya telah membesarkan remaja anak 

kandung dan anak angkat yang berusia 12-16 tahun. Istilah anak angkat menurut Amir 

Martosedono adalah anak yang di ambil oleh seseorang sebagai anaknya, di pelihara, di 

penuhi segala kebutuhannya, serta di perlakukan sebagai anak sendiri dan berhak atas 

warisan orang yang mengangkatnya, apabila orang tua angkatnya meninggal.
 30

 

Tulisan ini hendak membahas tentang perilaku remaja anak kandung dan anak angkat 

dalam keluarga di Teluk Mutiara- Alor, menurut perspektif Erik Erikson. Kerangka keilmuan 

dalam penelitian ini, menggunakan teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson yang 

mengatakan, teori psikososial Erikson adalah salah satu teori yang sampai saat ini masih 

sangat di andalkan untuk menjelaskan perkembangan diri manusia. Dasarnya secara singkat 

adalah kepribadian dan perkembangan identitas muncul tidak hanya di dorong oleh insting 

dan dorongan-dorongan dalam dirinya, tetapi ada juga faktor sosial yang 

melatarbelakanginya.
31

 Perkembangan psikososial pada usia remaja menurut Erikson masuk 

tahap identitas vs kekacauan identitas. Perkembangan yang baik pada fese ini akan 

memunculkan identitas yang baik, berperilaku sopan santun terhadap orang lain atau 

lingkungannya. Sedangkan kekacauan identitas merupakan terbatasnya atau tidak adanya 

perilaku sopan santun.  

Selama masa remaja, terjadi perubahan-perubahan yang dramatis, baik dalam fisik 

maupun dalam kognitif. Perubahan-perubahan secara fisik maupun kognitif tersebut, ternyata 

berpengaruh terhadap perubahan dalam perkembangan psikososial mereka yaitu: 1) Aspek 

kognitif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran yang menjadi wujud 

pengalaman, keyakinan serta harapan individu. Remaja dalam aspek kognitif menilai benar 

                                                           
 

30
.  Amir Martosedono,  Pengangkatan Anak Dan Masalahnya, (Semarang : Dahara Prize, 1994) 

 
31

. Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, 
Edisi 5, (Jakarta: Erlangga, 1980), 31 
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atau salah terhadap sekitarnya masih bersifat egosentris. Meningkatnya kemampuan berfikir, 

menungkinkan remaja untuk memodifikasi pola-pola perilakunya. 2) Aspek afektif, 

merupakan aspek yang berhubungan dengan perasaan senang dan tidak senang yang di 

rasakan oleh remaja. Perkembangan emosi tingkat tinggi yang menunjukan sifat sensitif, 

emosi yang menunjukan sifat sensitif, emosi yang bersifat negatif dan temperamental (mudah 

tersinggung, marah, sedih, dan murung). Remaja dituntut memiliki kemampuan untuk 

mampu mengolah dirinya dengan baik sehingga mampu menyingkapi segala permasalahan 

yang di hadapi dengan baik. 3) Aspek konatif, yaitu remaja yang sudah mampu berperilaku 

yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tahap psikologis (rasa 

di terima, di hargai, dan penilaian positif dari orang lain).
32

 Kebingungan identitas adalah 

sindrom masalah yang mencakup gambar diri yang terpecah belah, sebuah ketidakmampuan 

membangun keintiman, baik secara kognitif, afektif, dan konatif. Karenanya banyak remaja 

berada dalam dilema, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tentang peran sosial yang akan 

mereka jalankan tanpa menyelesaikan beberapa pertanyaan tentang dirinya sendiri. Pada saat 

remaja menghadapi semua keprihatinan tersebut, yaitu pada saat di mana remaja sangat tidak 

siap untuk menghadapi kerumitan dan ketidakpastian. Remaja dalam masyarakat secara 

tipikal di tuntut untuk membuat satu pilihan, suatu keputusan tentang apa yang akan dia 

lakukan bila dewasa.
33

 Erikson menamai dilema ini sebagai krisis identitas.  

Sebagaimana di katakan oleh Erik Erikson, bahwa perkembangan kepribadian atau 

identitas manusia (oleh Erikson disebut perkembangan ego) berlangsung interaksi dengan 

orang-orang yang dekat dengan dirinya, yang saat itu berada dalam satu tingkat 

perkembangan tertentu dan dalam suatu lingkungan sosial-kultural di mana orang itu hidup.
34

 

                                                           
 

32
. Www. Belajarpsikologi.com. di askes pada tanggal 20  April 2013.  

 
33

. Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, 
Edisi 5, (Jakarta: Erlangga, 1980), 32  
 

34
. N. K. Atmadja Hadinoto, Dialog dan Edukasi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 230 
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Bertolak dari hal tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian menyangkut perilaku 

remaja anak kandung dan anak angkat dalam keluarga, dan apa yang mempengaruhi perilaku 

tersebut? Orang tua menjadi pihak yang di sertakan di sini, karena orang tua bertanggung 

jawab secara penuh terhadap perilaku remaja yang sedang terjadi.  Berdasarkan latar 

belakang penulisan di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul:   

“Perilaku Remaja Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Keluarga di Kecamatan Teluk 

Mutiara-Alor”  

(Suatu Kajian Dari Perspektif Erik Erikson) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian tesis ini yaitu: 

1. Bagaimanakah perilaku remaja anak kandung dan anak angkat dalam keluarga 

di Kecamatan Teluk Mutiara-Alor berdasarkan teori Erik Erikson? 

2. Apakah aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku remaja anak kandung dan 

anak angkat dalam keluarga di Kecamatan Teluk Mutiara-Alor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:  

1. Mendeskripsikan bagaimana perilaku remaja anak kandung dan anak angkat 

dalam keluarga di Kecamatan Teluk Mutiara-Alor berdasarkan teori Erik 

Erikson. 

2. Menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku remaja anak kandung 

dan anak angkat dalam keluarga di Kecamatan Teluk Mutiara- Alor.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi 

Citivitas Akademika dalam melihat perilaku remaja anak kandung dan anak 

angkat dalam keluarga. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan informasi bagi masyarakat Alor khususnya di Kecamatan 

Teluk Mutiara, tentang perilaku remaja anak kandung dan anak angkat 

dalam keluarga. 

b. Memberikan masukan bagi pihak keluarga, agar lebih peka dalam melihat 

perilaku remaja anak kandung dan anak angkat. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif di definisikan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan keluarga yang dapat diamati.
35

 Penelitian kualitatif maksudnya adalah 

pemahaman terhadap realitas. Adapun metode yang di pakai adalah metode 

deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai perilaku remaja anak kandung dan anak 

angkat dalam keluarga yang akan di teliti. 

2. Tempat Penelitian 

                                                           
 

35
.  Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 3 
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Penelitian ini berlangsung di Kecamatan Teluk Mutiara-Alor. Tempat ini di 

pilih berdasarkan beberapa pertimbangan sabagai berikut: 

a. Bahwa dalam beberapa keluarga ada beberapa anak yang di angkat dari 

keluarga sendiri untuk di jadikan anak angkat dalam rumah tangga 

tersebut. 

b. Terdapat perilaku remaja anak kandung dan anak angkat dalam setiap 

rumah tangga.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif pemilihan subjek di lakukan secara purposif 

dengan memilih key informan. Pemilihan subjek penelitian bukan pada 

jumlah subjek tetapi lebih pada informasi yang di miliki.
36

 Dalam 

penelitian ini adapun subjek yang akan di teliti antara lain: 

 Orang tua 

 Anak kandung 

 Anak angkat 

b. Teknik Pengumpulan Data 

 Wawancara: 

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang lebih 

mendalam dan mendetail sehingga dapat memperkuat data-data 

tentang objek yang dapat di teliti. Bentuk wawancara yang di 

gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

terarah untuk mengumpulkan data-data yang relewan. 

 Studi Pustaka: 

                                                           
  

36
. Muhammad Indrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, 

(Yogyakarta: UII Press, 2007), 35  
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Penulis akan mengkaji literatur yang berkenan dengan teori 

tentang perkembangan psikososial remaja menurut teori Erik 

Erikson, untuk melengkapi data penelitian penulis agar tujuan yang 

di harapkan dapat tercapai. 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini di sajikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: Bab I. Pendahuluan: pada bab pertama, penulis akan memaparkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II. Perkembangan Psikososial menurut Erik Erikson: Pada bab kedua, penulis 

akan mengemukakan bibiografi Erik Erikson, pengertian perkembangan psikososial 

menurut Erik Erikson, aspek-aspek perkembangan psikososial remaja, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan psikososial remaja. 

Bab III. Hasil penelitian: pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan gambaran umun 

daerah Alor, dan data hasil penelitian.  

Bab IV.  Analisa  

Pada bab keempat, penulis akan menjelaskan data hasil penelitian yang telah di bahas 

dalam bab III.  

Bab V. Penutup 

Bab kelima, kesimpulan dan saran. 
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