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Ol h M i h*Abstrak∗ 
Membutuhkan bantuan orang lain adalah suatu hal yang wajar, tetapi bila harapan itu 

dalam bentuk bantuan materil, moril, emosional dan sepenuhnya disandarkan pada orang lain, maka 
perilaku tersebut sudah menjadi maladaptive. Dependensi menjadi perilaku maladaptive karena 
terjadi hambatan di dalam proses perkembangan sorang individu utamanya tugas-tugas 
perkembangan yang harus dilalui pada tiap-tiap fase. 
 Perilaku dependensi sebagian besar dapat dijumpai pada usia remaja. Perilaku ini muncul 
karena remaja yang masih dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak yang sebagian besar 
aktivitas hidupnya digantungkan pada orangtua. Sementara di sisi lain remaja juga memasuki fase 
yang baru untuk menentukan identitas dirinya sebagai  individu yang otonom terhadap dirinya. 

Ada beberapa aspek ketergantungan remaja terhadap orangua, seperti dependensi 
emosional, dependensi fisik dan dependensi sosial. 
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Hambatan psikologis, dependensi,  

orangtua 
 

Pendahuluan 
 Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya, ia akan tergantung pada 
orangtua dan orang-orang yang berada dilingkungannya hingga waktu tertentu. Seiring dengan 
berlalunya waktu dan perkembangan selanjutnya, seorang anak  perlahan-lahan akan melepaskan diri 
dari ketergantungannya pada orangtua atau orang lain disekitarnya dan belajar untuk mandiri. Hal ini 
merupakan suatu proses alamiah oleh suatu makhluk hidup, tidak terkecuali manusua. Mandiri atau 
sering juga disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seorang untuk tidak tergantung 
pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukanya. Kemandirian dalam konteks 
individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik. Melepaskan hubungan dengan 
orangtua atau usaha untuk dapat berdiri sendiri ini, juga dapat dijumpai pada masa sebelum remaja, 
meskipun belum begitu jelas bahkan untuk sebagian terjadi secara tidak sadar. Maccoby (dalam 
Mönks)1 mengatakan bahwa sistem hubungan orangtua yang terjadi antara usia 8 dan 12 tahun 
menjadi coregulasi (menentukan bersama) dimana orangtua seharusnya memberikan kebebasan 
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kepada anaknya untuk menentukan sendiri situasi regulasi diri (self regulation). Hal ini tidak akan 
menghalangi adanya interaksi antara orangtua dan dalam masa remaja.   
 Selama masa remaja, tuntunan terhadap kemandirian ini sangat besar dan jika direspon 
secara cepat dapat saja menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan 
psikologis remaja di masa mendatang, misalnya anak menjadi anak yang bergantung pada orangtua 
(mengalami dependensi). Di tengah berbagai gejolak perubahan yang terjadi di masa sekarang, betapa 
banyak remaja yang mengalami kekecewaan dan rasa frustrasi terhadap orangtua karena tidak 
mendapatkan apa yang dinamakan kemandirian. Banyak dijumpai dalam rubrik konsultasi pada 
majalah-majalah remaja yang dipenuhi oleh kebingungan dan keluh kesah yang dialami remaja 
karena banyak aspek kehidupan mereka yang masih diatur oleh orangtua. Salah satu contohnya 
adalah dalam hal pemilihan jurusan atau fakultas ketika masuk sekolah atau perguruan tinggi. Dalam 
hal ini masih banyak ditemui orangtua yang sangat menginginkan untuk memasukkan anaknya ke 
sekolah atau jurusan yang mereka kehendaki  meskipun  anaknya sama sekali tidak berminat. 
Akibatnya remaja tersebut tidak memiliki motivasi belajar, kehilangan gairah belajar.  

Mencermati kenyataan tersebut, peran orangtua sangatlah besar dalam proses pembentukan 
kemandirian seorang remaja. Orangtua diharapkan dapat memberikan kesempatan pada anak mereka 
agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, belajar mengambil inisiatif, mengambil 
keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan dan belajar mempertanggung-jawabkan segala 
perbuatanya. Dengan demikian anak akan dapat mengalami perubahan dari keadaan yang sepenuhnya 
tergantung pada orangtua.2 
 
Kemandirian 

Mönks mengemukakan bahwa kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu 
mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri 
tanpa bantuan orang lain3. Kemandirian adalah hasrat untuk melakukan segala sesuatu bagi diri 
sendiri. Secara singkat dapat dipahami bahwa kemandirian mengandung pengertian : 
a. Suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan 

dirinya. 
b. Mampu mengambil keputusan dan berinisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 
c. Memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas- tugasnya. 
d. Bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 

Robert Havinghurst4 menambahkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu : 
a. Aspek emosi, aspek ini ditujukan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya 

emosi pada orangtua. 
b. Aspek ekonomi, aspek ini ditujukan dengan kemampuan mengatur ekanomi dan tidak 

tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orangtua. 

                                                 
2 L. Steinberg, Adolescence-Third Edition  (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993),  h. 80 
 
3 Ibid., h. 80. 

 
 4  R. J. A. Havighurts, Cross Cultural View, dalam Adams, J. F. (ed) Understanding 
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c. Aspek intelektual, aspek ini ditujukan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah 
yang dihadapi. 

d. Aspek sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan 
orang lain dan tidak tergantung dari orang lain. 

Kemandirian merupakan suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, 
dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di 
lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu bertindak dan berpikir sendiri. Untuk 
dapat mandiri, dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan disekitarnya, agar dapat 
mencapai otonomi atas diri sendiri. Peran orangtua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan 
bagi anak sebagai “penguat” bagi setiap perilakunya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 
Rober (dalam Santrock)5  bahwa kemandirian merupakan suatu sikap otonomi dimana seseorang 
relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan kenyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut 
seorang remaja diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 
 
Tugas-tugas Perkembangan pada Masa Remaja 

Ada empat ciri-ciri utama yang harus diperhatikan dalam perkembangan kehidupan remaja,6 
yaitu :           
a. Adanya kesadaran akan adanya perubahan-perubahan dalam kenyataan dirinya sebagai makhluk 

biologis, terutama adanya perubahan-perubahan pada bentuk tubuh sebagai akibat dari fisiologis 
karena bekerjanya kelenjar-kelenjar tertentu menjadi lebih aktif 

b. Sejak masa anak sekolah sampai tiba pada masa remaja, si anak yang menjadi remaja merasakan 
adanya keterkaitan kepada teman kelompok sebaya dalam                      lingkup 
”heterosexsualitas”.  

c. Timbulnya dorongan untuk mencapai kebebasan pribadi dalam usaha memantapkan status 
dirinya dalam lingkungan hidupnya sebagai individu yang berdiri sendiri         (a separate self).  

d. Adanya keinginan remaja untuk memantapkan filsafat hidupnya dan pola tertentu berdasarkan 
kesatuan norma kehidupan yang dianutnya, yang akan dijadikan pedoman di dalam ia bertingkah 
laku dalam perkembangan sebagai manusia dewasa. 

 Berdasarkan empat ciri utama tersebut di atas, maka ada sepuluh tugas perkembangan 
remaja dalam proses perkembangannya, 7  untuk melampui masa pancaroba untuk mencapi 
kedewasaan. Sepuluh tugas perkembangan itu adalah:  
a. Menerima kenyataan fisiknya serta menggunakan seefektif-efektifnya. Tujuan dari tugas 

perkembangan ini ialah bangga, toleran dengan keadaan tubuhnya  
b. Mencapai hubungan social yang lebih matang dengan teman sebaya baik laki-laki maupun 

perempuan. Mereka belajar melihat bahwa wanita adalah wanita dan laki-laki adalah laki-laki 
dan harus berkembang menjadi wanita dewasa atau laki-laki dewasa. Mereka harus dapat bekerja 
sama dengan teman sebaya sejenis dan teman sebaya dari lawan jenisnya. Mereka mendapat 

                                                 
 5  John W Santrock, Life Span Development - Perkembangan Masa Hidup, alihbahasa 
Ahmad Chusairi (Jakarta: Erlangga. 1995),  h. 41. 
 

6  J. W. Santrock, Adolescence – Perkembangan Remaja, Alihbahasa Shinto B. Adeler 
(Jakarta : Erlangga, 2003)., h. 84 – 87. 

7 Monks, op. cit., h.261. 
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kesempatan yang baik untuk belajar menjadi anggota masyarakat tanpa mengganggu 
terselesainya tugas-tugas perkembangan ini berarti munculnya perkembangan kehidupan seorang 
dewasa yang tidak bahagia. Mereka menjadi gagal dalam belajar bekerja sama dengan orang lain 
dalam derajat yang sama. Hubungan kemanusian selanjutnya akan menjadi terbatas, pada sifat 
ketergantungan dan kekanak-kanakan atau menunjuk pada sikap yang dominan yang impulsif. 

c. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, yaitu menerima dan belajar berperan secara 
sosial sebagai pria atau wanita. 

d. Mencapai kebebasan emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya. Prinsip dan tugas ini 
adalah seseorang harus bebas dari sifat kekanak-kanakan (childish) dan ketergantungan pada 
orangtua. Mengasihi orangtua tidak berarti kita terikat pada mereka. Menghormati orang dewasa 
lain tidak berarti kita terikat kepadanya seumur hidup. Remaja pria dan wanita ingin berkembang 
menjadi dewasa dan bebas, sehingga menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk 
melanjutkan kehidupan yang aman di bawah perlindungan orangtua. Orangtua disatu pihak 
mereka menghadapi anaknya tumbuh dan berkambang dan dapat berdiri sendiri, tetapi di pihak 
lain mereka tidak tahu apa-apa dan kurang berpengalaman. Mereka risau akan kemampuan anak-
anaknya menghadapi atau memasuki dunia yang penuh masalah ini. Remaja yang gagal 
menyelesaikan tugas perkembangan remaja ini akan menjadi orang dewasa yang tidak merdeka, 
ia akan terikat dan tergantung pada orangtuanya atau orang lain, tidak mampu mempergunakan 
pikirannya untuk mengmbil keputusan pada masalah kehidupan yang penting bagi dirinya. 
Individu ini tidak akan bergerak bebas, mereka sebenarnya secara emosional masih anak-anak. 
Kegagalan dalam tugas ini ada hubungannya dengan kegagalan dalam membangun hubungan 
dengan teman sebaya.  

e. Mencapai adanya jaminan dan kebebasan okonomi. Tujuan dari tugas ini adalah adanya 
kemampuan untuk dapat hidup sendiri atas kemampuan dan tenaga sendiri. Tugas ini pertama-
tama sangat penting bagi anak laki-laki dalam mempersiapkan diri sebagai kepala rumah 
keluarga dan pencari nafkah. Kemampuan ini tumbuh menjadi besar dan dapat menentukan 
dirinya sendiri, merupakan keinginan dan dorongan yang kuat pada diri remaja. Salah satu ciri 
sebagai orang dewasa yang dianggap baik dan memadai adalah orang dewasa yang mempunyai 
penghasilan yang layak. Masalah remaja (adolescent) merupakan periode untuk memperluas dan 
mempercepat adanya suasana ketegangan antara keinginan dan ketidakyakinan akan dapat 
menjadi “Seorang  Dewasa”.  

f. Memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu jabatan atau pekerjaan. Tugas ini 
dimaksudkan untuk dapat memilih dan menyiapkan suatu jabatan yang sesuai dengan 
kemampuan remaja. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan akan memudahkan seseorang 
mencapai kebahagian dalam hidup. 

g. Mempersiapkan diri untuk persiapan perkawinan dan keluarga. Yang dimaksud dengan tugas ini 
adalah memperkembang-kan sikap positif terhadap kehidupan keluarga dan mempunyai anak. 
Tugas khusus bagi remaja wanita adalah mereka harus mempersiapkan diri belajar tentang 
pengolaan rumah tangga dan cara merawat dan membimbing anak. Bagi anak laki-laki untuk 
mempunyai pekerjaan dan usaha sendiri secepatnya merupakan salah satu tugas khusus untuk 
dapat mencapai tugas perkembangan ini.  

h. Memperkembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan dalam kehidupan 
sebagai anggota masyrakat dan warga Negara. Tugas perkembangan ini menggambarkan tentang 
kemampuan serta keterampilan intelektual untuk mengembangkan konsep-konsep yang 
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menyangkut hukum, pemerintah, ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia dan lembaga sosial 
yang ada dalam kehidupan dewasa ini. 

i. Adanya keinginan dan kemauan untuk mencapai tanggung jawab sosial. Hakikat tugas ini adalah 
mengembangkan diri menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan 
masyrakat dan bangsa yang selalu memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah lakunya 
secara pribadi. Proses pertautan (ikatan) seorang individu terhadap kelompok sosialnya dimulai 
sejak lahir. Ia mempelajari kehidupan sosial pertama-tama dari lingkungan keluarganya, 
kemudian proses ini dikembangkan dan diperluas serta dimantapka selam masa anak sekolah dan 
masa remaja. Anak belajar menjadi peserta dari kelompoknya melalui proses memberi dan 
menerima (take and give) kesediaan berkorban, membagi dan merasakan suka dan duka. Remaja 
sudah siap untuk dapat membedakan hubungan dengan masyarakat, Negara dan bangsanya. 

j. Memperoleh suatu sistem kesatuan norma hidup yang dijadikan pedoman dalam tindakan-
tindakannya dan pandngan hidup. Dalam tugas ini remaja harus memahami norma-norma yang 
berlaku dalam masyrakat dan dengan sadar merealisasikan norma-norma hidup itu dalam 
perbuatan dan tindakannya. Mereka harus dapat mengenal peranan dan status dirinya diantara 
peranan dan status orang lain. 

 
Proses Perkembangan Kemandirian 

Kemandirian seperti halnya kondisi psikologis yang lain, dapat berkembang dengan baik 
apabila diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus-
menerus dan dilakukan sejak dini. Latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa 
bantuan, dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. 

Mengingat kemandirian banyak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan 
individu, maka sebaiknya kemandirian diajarkan pada anak sedini mungkin sesuai dengan 
kemampuannya. Seperti telah diakui segala sesuatu yang dapat diusahakan sejak dini akan dapat 
dihayati dan akan semakin berkambang menuju kesempurnaan. Latihan kemandirian yang diberikan 
kepada anak harus disesuaikan dengan usia anak. Contoh: untuk usia anak 3-4 tahun, latihan 
kemabdirian berupa membiarkan anak memasang kaos kaki dan sepatu sendiri, membereskan mainan 
setiap kali selesai bermain, dll. Sementara untuk anak remaja berikan kebebasan misalnya dalam 
memilih jurusan atau bidang studi yang diminatinya, ataumemberikan kesempatan pada remaja untuk 
memutuskan sendiri jam berapa ia pulang ke rumah jika remaja tersebut keluar malam bersama 
temannya (tentu saja orangtua perlu mendengarkan argumentasi yang disampaikan anak remaja 
tersebut sehubungan dengan keputusannya). Dengan memberikan latihan- latihan tersebut (tentu saja 
dengan unsur pengawasan dari orangtua untuk memastikan bahwa latihan tersebut banar-benar 
efektif), berfikir secara objektif, tidak mudah dipengaruhi, berani mengambil keputusan sendiri, 
tumbuh rasa percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan dengan demikian kemandirian akan 
berkembang dengan baik.  
 
Kemandirian Sebagai Kebutuhan Psikologis Remaja   

Memperoleh kebebasan (kemandirian) merupakan suatu tugas bagi remaja. Dengan 
kemandirian tersebut remaja harus belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, 
membuat keputusan, bertindak sesuai denga keputusannya sendiri serta bertanggung jawab atas 
segala sesuatu yang dilakukannya. Dengan demikian  remaja akan berangsur-angsur melepaskan diri 
dari ketergantungan pada orangtua atau orang dewasa lainnya dalam banyak hal. Pendapat ini 
diperkuat olah pendapat para ahli perkembangan yang menyatakan bahwa berbeda dengan 
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kemandirian pada masa anak-anak yang lebih bersifat motorik, seperti berusaha makan sendiri, mandi 
dan berpakaian sendiri, pada masa remaja kemandirian tersebut lebih bersifat psikologis, seperti 
membuat keputusan sendiri dan kebebasan berperilaku sesuai keinginannya8.  

Dalam pencarian identitas diri, remaja cenderung untuk melepaskan diri sendiri sedikit demi 
sedikit dari ikatan psikis orangtuanya.9 Remaja mendambakan untuk diperlakukuan dan dihargai 
sebagai orang dewasa. Erikson 10  menambahkan bahwa proses tersebut sebagai ”proses mencari 
identitas ego”, atau pencarian diri sendiri. Dalam proses ini remaja ingin mengetahui  peranan dan 
kedudukannya dalam lingkungan, selain ingin tahu tentang dirinya sendiri. 
          Kemandirian seorang remaja diperkuat melalui proses sosialisasi yang terjadi antara remaja 
dengan teman sebaya (peer), remaja belajar berfikir secara mandiri, mengambil keputusan sendiri, 
menerima bahkan dapat menolak pandangan dan nilai yang berasal dari keluarga dan mempelajari 
pola perilaku yang diterima dalam di dalam kelompoknya. Kelompok teman sebaya (peer) 
merupakan lingkungan sosial pertama dimana remaja belajar untuk hidup bersama dengan orang lain 
yang bukan anggota keluargannya. Ini dilakukan remaja dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan 
penerimaan kelompok teman sebayanya sehingga tercipta rasa aman. Penerimaan dari teman 
kelompok sebaya merupakan hal yang penting, karena remaja membutuhkan adanya penerimaan dan 
keyakinan untuk dapat diterima oleh kelompoknya.11   
 Dalam mencapai keinginannya untuk mandiri sering kali remaja mengalami hambatan-
hambatan yang disebabkan masih adanya kebutuhan untuk tetap tergantung pada orang lain. Contoh 
yang disebut di atas, remaja mengalami dilema yang sangat besar antara mengikuti kehendak 
orangtua atau mengikuti keinginannya sendiri. Jika ia mengikuti kehendak orangtua maka dari segi 
ekonomi (biaya sekolah) remaja akan terjamin karena orangtua pasti akan membantu sepenuhnya, 
sebaliknya jika ia tidak mengikuti kemauan orangtua, dapat saja terjadi orangtuanya tidak mau 
membiayai sekolahnya. Situasi yang demikian ini sering dikenal sebagai keadaan yang ambivalensi 
dan dalam hal ini akan menimbulkan konflik pada diri remaja sendiri. Konflik ini akan 
mempengaruhi remaja dalam usahanya untuk mandiri, sehingga sering menimbulkan hambatan dan 
penyusaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam beberapa kasus tidak jarang menjadi 
frustasi dan memendam kemarahan yang mendalam kapada orangtuanya atau orang lain disekitarnya. 
Frustasi dan kemarahan tersebut seringkali diungkapkan dengan perilaku-perilaku yang tidak 
simpatik terhadap orangtua maupun orang lain dan dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang 
lain disekitarnya. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan remaja tersebut karena akan menghambat 
tercapainya kedewasaan dan kematangan kehidupan psikologisnya. Oleh karena itu, pemahaman 
orangtua terhadap kebutuhan psikologis remaja untuk mandiri sangat diperlukan dalam upaya 
mendapatkan titik tengah penyesuaian konflik-konflik yang dihadapi remaja. 

                                                 
8  S. Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT. Remaja Rosda, 

2001), h. 94. 
 

9 Golan Shahar, et. al. “Interpersonal Relatedness, Self-Definition, and Their Motivational 
Orientation During Adolescence: A Teoretical and Empirical Integration”, Journal Developmental 
Psychology, Vol. 39, No. 3, 2003, h. 475 

 
10 E. H. Erikson, Identity: Youth and Crisis (New York: Norton, 1968), h. 28-29 
11 L. Steinberg, Adolescence-Third Edition (New York: McGraw-Hill, Inc., 1993), h. 63-64. 
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Penyebab Hambatan Perkembangan dalam Kemandirian (Dependensi terhadap Orangtua) 
 Penyebab seorang individu mengalami hambatan dalam memenuhi tugas-tugas 
perkembangan dalam hal kemandirian khususnya dependensi terhadap orangtua adalah : 
a. tidak dapat mencapai kebebasan emosional dari orangtua. Ketika anak memasuki masa remaja, 

mereka inginberkembang menjadi dewasa dan bebas dari sipat kekanak-kanakan (childish) dan 
ketergantungan pada orangtua, tapi ternyata dunia dewasa adalah asing dan rumit bagi mereka, 
sehingga menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk melanjutkan kehidupan yang aman 
di bawah perlindungan dibawah orangtua. 

b. Pola asuh orangtua. Pola asuh orangtua yang permissive akan membuat anak tidak dapat mandiri, 
karena mereka mempunyai penghayatan bahwa anaknya adalah manusia muda yang tidak tahu 
apa-apa dan kurang berpengalaman sehingga mereka risau dan tidak ingin anaknya mempunyai 
masalah dalam kehidupan ini. Apapun kebutuhan anak selalu dipenuhi tanpa melatih dan 
memberi kesempatananak untuk mandiri.  

c. Kurangnya perhatian dari orangtua sehingga tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas 
perkembangan atau kurangnya bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan tersebut.  

d. Kurang adanya motivasi dari individu yang bersangkutan. 
 
Deskripsi Kasus Hambatan Kemandirian (Dependensi  Terhadap Orangtua) 
 Seorang remaja laki-laki yang berusia 19 tahun berinisial MT, statusnya sebagai anak 
tunggal, dan sudah kuliah semester dua di salahsatu perguruan tinggi Negeri di Manado. MT 
terkadang kalau tidur minta ditemani ibunya dan makan pun disuapi ibunya. Kampus MT berlainan 
kota dengan rumahnya, sehingga MT harus kost dan sering pulang minimal dua kali dalam seminggu 
atau sebaliknya orangtua MT yang datang menjenguknya dengan alasan rindu pada orangtuanya. MT 
tergolong anak yang pemalu, ia hanya akrab dengan teman laki-laki yang sudah mengerti keadaanya 
saja, sedangkan dengan teman wanita ia selalu merasa canggung bila diajak bicara. MT merasa sangat 
tergantung pada kedua orangtuanya. Menurutnya hanya orangtuanya yang dapat mengerti apa yang 
diinginkan oleh MT, jika menginginkan sesuatu tinggal meminta pasti akan selalu dipenuhi.  
 Menurut hasil wawancara dengan orangtuanya, MT selama berada dalam kandungan dalam 
kondisi yang sehat, lahir dengan normal pada usia kandungan sembilan bulan enam hari. 
Pertumbuhan dan perkembangan MT cukup baik, meskipun MT tergolong anak yang mudah 
terserang penyakit, misalnya kehujanan atau kelelahan ia langsung sakit (badanya demam, batuk atau 
flu biasa) namun tidak pernah mengalami sakit yang serius. MT merupakan anak tunggal, karena itu 
kedua orangtuanya sangat menyayangi dan memanjakannya dengan memberikan perhatian, 
perlindungan dan memenuhi setiap kebutuhan MT. Kebetulan orangtua MT tergolong ekonomi kelas 
atas, ayahnya bekerja di Departemen Keuangan. Orangtua MT merasa kalau anaknya itu memiliki 
perasaan lembut, peka, sensitif dan tidak dapat dikasari sama sekali, sehingga kedua orangtuanya 
tidak tega bila MT melakukan hal-hal berat. Sewaktu masih duduk di bangku SD, SMP dan SMA 
selalu diantar jemput oleh ibunya. Prestasi MT juga sangat baik dari SD sampai SMU ia selalu masuk 
rangking lima besar. Prestasi ini ditunjang oleh usaha orangtua MT memberikan les privat dengan 
mendatangkan guru khusus ke rumah. 
 Berdasarkan hasil wawancara baik dari MT maupun dari orangtuanya dapat disimpulkan 
bahwa MT mengalami hambatan dalam memenuhi tugas perkembangan yaitu diusia yang hampir 
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memasuki tahap remaja akhir, seharusnya MT sudah cukup mandiri dalam melakukan segala 
kegiatan tetapi masih memiliki sifat tergantung (dependensi) terhadap orangtua khususnya ibu.12 
 
Analisis Kasus 

Sebenarnya yang mempengaruhi individu mengalami hambatan perkembangan dalam hal 
kemandirian yaitu ketergantungan terhadap orangtua khususnya dependensi terhadap ibu adalah 
banyak faktor. Diantaranya adalah ketidakberhasilan individu dalam memenuhi salah satu tugas 
perkembangan pada fase sebelumnya (masa remaja ) yaitu mencapai kebebasan emosional dari 
orangtuanya dalam hal ini ibunya, ternyata individu ini tidak berhasil memenuhi tugas perkembangan 
tersebut dan justru melanjutkan kehidupan yang aman di bawah perlindungan ibunya, sehingga tidak 
dapat bebas dari sifat kekanak-kanakan dan tetap terikat serta tergantung pada ibunya. 

Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor yang tidak kala penting yaitu pola asuh orangtua 
yang terlalu melindungi anaknya, sehingga memperlakukan anak remaja mereka seperti anak kecil, 
selalu memenuhi semua kebutuhannya tanpa memberi kesempatan pada anaknya untuk belajar 
mandiri. Faktor yang lain adalah kurangnya pengertian tentang tugas-tugas perkembangan dari 
orangtua, sehingga tidak bisa membantu anak untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan pada tiap 
fasenya.13 

Individu yang cenderung mengalami hambatan dependensi terhadap orangtua biasanya 
sering mengalami hambatan dalam penyusaian diri dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka 
cenderung menarik diri dan tidak mau mengerti orang lain, namun selalu ingin mendapat pertolongan 
atau tergantung pada orang lain.14 

Beberapa masalah dalam pembentukan dan perkembangan penyusaian diri seseorang 
merupakan hal yang terbawa dari dalam keluarga. Pergaulan di dalam keluarga akan menjadi dasar 
untuk pergaulan antara manusia berdasarkan  empat ciri utama tersebut di atas, maka ada sepuluh 
tugas perkembangan dengan masyrakat sosial yang lebih luas. Orangtua yang bertanggung jawab 
akan membantu anak remajanya agar mereka berkembang dan berhasil mencapai atau memenuhi 
tugas perkembngannya, dalam arti pada waktunya siap memasuki kebebasan. Individu yang 
berkembang dengan baik ini akan mempunyai kemampuan penyusaian diri dengan orang lain, teman 
sebaya, otoritas, dengan kehidupan seksual, bertanggung jawab siap mencari dan menerima serta 
melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.  

Seharusnya dalam masa remaja, remaja berusaha untuk melepaskan diri dari milieu orangtua 
dengan maksud untuk menemukan dirinya. Erikson menambahkan proses tersebut sebagai proses 
mencari identitas ego. Sudah barang tentu pembentukan identitas, yaitu perkembangan ke arah 
individualitas yang mantap, merupakan aspek penting dalam perkembangan agar dapat berdiri 
sendiri. Bahwa remaja tidak tenggelam dalam peran yang akan dimainkan untuk mencapai 

                                                 
12 Hasil wawancara dengan keluarga  MT dilakukan pada November 2006. 
13 J. Wieselquist, J, dkk., “Commitment, Pro-Relationship Behavior, and Trudt in Close 

Relationship”. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 77. No. 5, 1999, h. 951. 
 
14 Mu’tadin,  Z. “Mengembangkan Ketrampilan Sosial Pada Remaja”. Diakses dari internet: 

http: www.google.com, file:// e.psikologi, 2002. 
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kedewasaan dengan tetap menghayati dirinya sendiri dan mencari pengalaman untuk melaksanakan 
tugas perkembangan selanjutnya.15 
 Demikian halnya dengan kasus MT, banyak faktor yang mempengaruhi MT mengalami 
hambatan perkembangan dalam hal kemandirian. Diantara faktor tersebut adalah MT tidak mencapai 
kebebasan emosional dari orangtuanya pada akhir anak-anak, sehingga kehidupan yang aman di 
bawah perlindungan kedua orangtuanya dilanjutkan sampai pada masa remaja. Selain itu pola asuh 
orangtua yang terlalu melindungi anak (permissive) dengan memperlakukan MT seperti anak kecil, 
selalu memenuhi semua kebutuhannya tanpa memberi kesempatan pada anaknya untuk mandiri. 
Disamping itu, kurangnya pengertian tentang tugas-tugas perkembangan dari orangtua sehingga tidak 
dapat membantu MT dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan pada masa remaja.  
 
Penutup 
 Dari uraian teori dan contoh kasus yang disajikan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa 
banyak faktor yang menyebabkan seorang remaja mengalami hambatan dalam tugas perkembangan 
khususnya dalam hal kemandirian. Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi 
oleh pola asuh orangtua, di dalam keluarga orangtualah yang  berperan  dalam mengasuh, 
membimbing dan mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Mengingat masa anak-anak dan remaja 
merupakan masa yang penting dalam proses perkembangan kemandirian, maka pemahaman dan 
kesempatan yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya dalam meningkatkan kemandirian sangat 
penting. Meskipun di dalam dunia pendidikan (sekolah) juga turut berperan dalam memberikan 
kesempatan kepada anak untuk mandiri, keluarga tetap merupakan pilar utama dan pertama dalam 
membentuk anak untuk menjadi mandiri.  
 Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh orangtua dalam 
menyikapi kemandirian seorang remaja, yaitu : 
 
a. Komunikasi 
 Berkomunikasi dengan anak merupakan suatu cara yang paling efektif untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saja komunikasi disini harus dua arah, artinya kedua belah pihak 
mau saling mendengarkan pandangan satu dengan yang lain. Dengan melakukan komunikasi dua 
arah, orangtua dapat mengetahui pandangan –pandangan dan kerangka berfikir anaknya, atau 
sebaliknya anak-anak juga dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh orangtuanya. Kebingungan 
seperti yang disebutkan        di atas mungkin perlu terjadi jika ada komunikasi antara remaja dengan 
orangtuanya. Komunikasi disini tidak berarti harus dilakukan secara formal, tetapi dapat saja 
dilakukan sambil makan bersama atau selagi berlibur sekeluarga. 
 
b. Kesempatan  
 Orangtua sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak remajanya untuk membuktikan 
atau melaksanakan keputusan yang telah diambilnya. Biarkan remaja terdebut mengusahakan sendiri 
apa yang diperlukannya dan biarkan ia juga mengatasi sendiri berbagai masalah yang muncul. Dalam 
hal ini orangtua hanya bertindak sebagai pengamat dan hanya boleh melakukan intervensi jika 
tindakan remaja dianggap dapat membahayakan dirinya dan orang lain. 
 

                                                 
15 Erikson., op cit., h. 28-29. 



                   Musdalifah  

IQRA’   55Volume 4  Juli - Desember 2007 

c. Tanggung jawab 
Bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperbuat merupakan kunci untuk menuju 

kemandirian. Dengan berani bertanggung jawab (betapapun sakitnya) remaja akan belajar untuk tidak 
mengulangi hal-hal yang memberikan dampak-dampak negatif (tidak menyenangkan) bagi dirinya. 
Dalam banyak kasus masih banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini. Sebagai contoh: dalam 
kasus remaja yang ditahan oleh pihak berwajib karena terlibat tawuran, tidak jarang dijumpai justru 
orangtualah yang berjuang keras dengan segala cara untuk membebaskan anaknya dari tahanan, 
sehingga anak tidak memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab atas perilaku yang 
diperbuatnya (bahkan tidak sempat melewati pemeriksaan intensif pihak berwajib). Pada kondisi 
demikian maka remaja tentu saja tidak takut untuk berbuat salah, sebab ia tahu orangtuanya pasti 
akan menembus kesalahannya. Kalau begini terus, kapan anak dapat bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya dan mampu mandiri.  

 
 
 

d. Konsistensi 
Konsistensi orangtua dalam menerapkan disiplin dan menanamkan nilai-nilai kepada remaja 

sejak masa kanak-kanak di dalam keluarga akan menjadi panutan atau pedoman bagi remaja untuk 
dapat mengembangkan kemandirian dan berfikir secara dewasa. Orangtua yang konsisten akan 
memudahkan remaja dalam membuat rencana  hidupnya sendiri dan dapat memilih berbagai 
alternative karena segala sesuatu sudah dapat diprediksi oleh remaja 

Adanya perasaan kurang yakin pada kemampuan dan perkembangan diri sendiri dapat 
membuat individu kurang berani tampil dan menyatakan diri. Kurangnya kepercayaan diri dalam 
produktivitas atau kontak sosial menyebabkan individu mengalami hambatan atau konflik dalam 
hubungan dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan individu cenderung canggung dalam 
menghadapi orang lain dan cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulannya.  

Mereka yang mengalami dependensi terhadap orang tua biasanya cenderung melakukan 
segala sesuatu dengan bantuan orang lain, misalnya kalau mau makan harus diambilkan bahkan harus 
disuapi, terkadang tidur pun harus ditemani ibunya dan masih banyak lagi. 
 Kemandirian pada remaja pada dasarnya tidak dimulai saat mereka sudah remaja melainkan 
telah tertanam dalam pembiasaan pola sikap dan perilaku yang ditanamkan sejak dini. Kemandirin 
tidak tercipta begitu saja tetapi melalui sebuah proses dimana proses itu berlangsung dalam fase-fase 
perkembangan mulai dari masa anak-anak, masa remaja hingga pada saatnya mencapai kematangan 
kemandirian masa dewasa. Proses menuju kemandirian ini dibangun di atas empat aspek melalui 
komunikasi yang efektif, pemberian kesempatan untuk menanamkan kepercayaan, penanaman sikap 
bertanggungjawab sebagai pembelajaran serta konsistensi sebagai bingkai pembentukan kemandirian. 
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