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REMAJA KITA 
(campur2 dr bbgai sumber) 

GENERASI Z 

Para remaja kita oleh beberapa peneliti 
disebut/dikategorikan sbg generasi Z (usia SMA ke 
bawah, lahir sekitar tahun 1990an). Beberapa ciri umum 
generasi mereka antara lain: 
- Lebih suka teks dpd berbicara langsung 
- Memilih berkomunikasi scr online – seringkali dg 

teman yg belum pernah bertemu lsg 
- Jarang melakukan aktifitas di luar rumah/outdoor 

kecuali org dewasa merencanakan atau mengaturnya 
- Tidak dpt membayangkan hidup tanpa telepon 

selular 
- Dunia yg dikenal adalah dunia dg teknologi & 

terorisme 
- Lebih memilih komputer dpd buku & inginnya hasil 

yg serba instan 
- Tumbuh dlm situasi depresi ekonomi dan tekanan yg 

cukup besar utk berhasil 
- Sebagian besar tumbuh (dewasa) sangat cepat dan 

menunjukkan perilaku/kebiasaan yg jauh dari usia 
mereka 

Berkaitan dg hal ini yg perlu disadari adlh bahwa kita 
sebagai orang tua mereka, lahir & dibesarkan dlm jaman 
yg sangat jauh dg mereka. Kita rata2 berasal dr kategori 
generasi  Baby Boomers (lahir th 60an) atau generasi X. 
Perbedaan ini mau tidak mau, disadari atau tidak 
menimbulkan gap atau jurang antara ortu & remaja.  
Hal lain yg otomatis juga menjadi gap antara ortu & 
remaja adlh usia diantara mereka. Jarak usia ortu dan 
remaja adalah perbedaan atau gap alamiah yg akan 
selalu ada. 
Secara umum gap yg sering muncul di masa kini antara 
ortu dan remaja adalah berkaitan dg: 
- Teknologi 
- Pengetahuan & eksposure mengenai seksualitas 
- Nilai-nilai moral & relijius/agama 
-  Dsb... (tambahkan sesuai sikon keluarga) 
 

 

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN (ELIZABETH B. HURLOCK) 

Tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut 
Havigrust: 
- Mencapai hubungan baru yg lebih matang dengan 

teman sebaya baik pria maupun wanita 
- Mencapai peran sosial pria dan wanita 
- Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan 

tubuhnya secara efektif 
- Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yg 

bertanggung jawab 
- Mencapai kemandirian emosional dari ortu dan 

orang2 dewasa lainnya 
- Mempersiapkan karir ekonomi 
- Mempersiapkan perkawinan dan keluarga 
- Memperoleh perangkat nilai & sistem etis sbg 

pegangan utk berperilaku – mengembangkan 
ideologi 

 
Faktor2 yg mempengaruhi penguasaan tugas2 
perkembangan tsb: 
 
Yg menghalangi: 
- Tingkat perkembangan yg mundur 
- Tidak ada kesempatan utk mempelajari tugas2 

perkembangan atau tidak ada bimbingan utk dpt 
menguasainya 

- Tidak ada motivasi 
- Kesehatan yg buruk 
- Cacat tubuh 
- Tingkat kecerdasan yg rendah 
 
Yg membantu: 
- Tingkat perkembangan yg normal atau 

diakselerasikan 
- Kesempatan2 untuk mempelajari tugas2 dlm 

perkembangan & bimbingan utk menguasainya 
- Motivasi 
- Kesehatan yg baik & tidak ada cacat tubuh 
- Tingkat kecerdasan yg tinggi 
- Kreativitas 
 
Ciri-ciri masa remaja, masa remaja sebagai: 
1. Periode yg penting 
2. Periode peralihan 
3. Periode Perubahan 
4. Usia bermasalah 
5. Masa mencari identitas 
6. Usia yg menimbulkan ketakutan 
7. Masa yg tidak realistik 
8. Ambang masa dewasa 
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Faktor2 yg mempengaruhi sikap remaja terhadap 
pendidikan: 
- Sikap teman sebaya: berorientasi sekolah atau 

berorientasi kerja 
- Sikap org tua: menganggap pendidikan sbg batu 

loncatan ke arah mobilitasi sosial atau hanya sbg 
suatu kewajiban krn diharuskan oleh hukum hukum 

- Nilai-nilai, yg menunjukkan keberhasilan atau 
kegagalan akademis 

- Relevansi atau nilai praktis dari berbagai mata 
pelajaran. 

- Sikap thd guru2, peg tata usaha, & kebijaksanaan 
akademis serta disiplin 

- Keberhasilan dlm pelbagai kegiatan ekskul 
- Derajat dukungan sosial di antara teman2 sekelas 
 
Alasan2 yg umum utk berkencan selama masa remaja: 
- Hiburan 
- Sosialisasi 
- Status 
- Masa pacaran 
- Pemilihan teman hidup 
 
Sebab2 umum pertentangan keluarga selama masa 
remaja: 
- Standar perilaku: kuno vs modern 
- Metode disiplin: “tidak adil” atau “kekanak-

kanakan”, hati2 jika salah satu ortu lebih berkuasa 
apalagi jika ibu terbesar 

- Hubungan dg saudara kandung: menghina adik2, 
membenci kakak, “pilih kasih” 

- Merasa menjadi korban: hubungan status sosio 
ekonomi dg simbol2 dlm peer groupnya, ikut 
memikul tg jwb rumah tangga 

- Sikap yg sangat kritis: Remaja sangat kritis thd 
anggota kelg & pola kehidupan kelg 

- Besarnya keluarga: kelg sedang (3-4 anak) lebih 
sering pertentangan dpd kelg kecil atau besar 

- Perilaku yg kurang matang: mengabaikan, lalai, 
semau gue 

- Memberontak terhadap sanak keluarga: Tidak 
menyukai atau bosan secara terang-terangan dg 
pertemuan2 keluarga, menolak usul & nasihat 
mereka 

- “Masalah palang pintu”: berhub dg aturan2 kelg: 
jam2 pulang, dg siapa & bgmna bgaul, dsb 
 

Hambatan2 umum utk melaksanakan peralihan ke 
kematangan: 
- Dasar yg buruk 
- Terlambat matang 
- Terlampau lama diperlakukan seperti anak2 
- Perubahan peran 
- Ketergantungan yg terlampau lama 
 
Tanda bahaya yg umum dari ketidakmampuan 
penyesuaian diri remaja: 
- Tidak bertanggung jawab, tampak dlm perilaku 

mengabaikan pelajaran, misalnya utk bersenang-
senang dan mendptkan dukungan sosial 

- Sikap yg sangat agresif dan sangat yakin pd diri 
sendiri 

- Perasaan tidak aman yg menyebabkan remaja patuh 
mengikuti standar2 kelompok 

- Merasa ingin pulang jika berada jauh dr lingkungan 
yg dikenal 

- Perasaan menyerah 
- Terlalu banyak berkhayal utk mengimbangi 

ketidakpuasan yg diperoleh dr kehidupan sehari-hari 
- Mundur ke tingkat perilaku yg sebelumnya agar 

supaya disenangi dan diperhatikan 
- Menggunakan mekanisme pertahanan seperti 

rasionalisasi, proyeksi, berkhayal, dan meindahkan. 
 
 


