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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian mengenai koping dilakukan 

dengan memfokuskan lokasi penelitian di kota Semarang. Adanya 

kesulitan dalam mendapatkan subjek dari satu lembaga sekolah 

maupun daerah tempat tinggal maka peneliti memutuskan untuk 

tidak membatasi kancah penelitian. Subjek penelitian ini adalah 

remaja yang masuk dalam usia remaja tengah dan tinggal bersama 

kedua orang tua kandung serta mempunyai pola pengasuhan otoriter 

dari orang tua kandung. 

Penelitian ini dilakukan di salah satu tempat makan di mall 

kota Semarang dan di rumah masing-masing subjek setelah pulang 

sekolah dengan alasan kenyamanan dan bersifat pribadi sehingga 

peneliti juga bisa mengamati perilaku dari orang-orang disekitar 

subjek serta dapat menggali pengalaman subjek lebih mendalam. 

Subjek berasal dari berbagai wilayah tempat tinggal yaitu: subjek I 

adalah seorang remaja perempuan kelas XI sedangkan subjek II 

adalah remaja laki-laki kelas XI. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebuah penelitian sangat diperlukan adanya persiapan-

persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pada penelitian 
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mengenai koping pada remaja yang menghadapi pola asuh dari orang 

tua ini peneliti juga melakukan beberapa persiapan, yang meliputi 

observasi dan wawancara awal (survey) yang dilakukan peneliti 

sejak awal pembuatan skripsi, hal ini dilakukan karena untuk 

memperoleh gambaran awal mengenai subjek serta hubungannya 

dengan tema yang peneliti ajukan. Selain itu, peneliti juga membuat 

persiapan lainnya yang berupa pedoman observasi dan wawancara. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi 

sebagai metode pengumpulan data yang utama. Penelitian dilakukan 

selama bulan April 2018 sampai Mei 2018. Sebelum melaksanakan 

penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan survey untuk 

mengetahui situasi dan kondisi dilapangan maupun pada subyek. Hal 

tersebut peneliti lakukan karena peneliti menyadari bahwa sangat 

sulit untuk mengetahui secara mendalam masalah pola pengasuhan 

orang tua yang otoriter. Selain hal tersebut, peneliti juga sangat 

menyadari bahwa tema yang peneliti angkat ini adalah hal yang 

sangat sensitif dan bersifat pribadi, sehingga peneliti harus 

melakukannya dengan hati-hati.  

Peneliti menggunakan metode wawancara dengan tujuan agar 

dapat menggali pengalaman subjek yang berhubungan dengan 

koping yang dilakukan secara mendalam. Metode observasi 

dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan subjek dalam 
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kesehariannya dan merupakan salah satu upaya penunjang apabila 

informasi yang diperoleh melalui wawancara kurang lengkap atau 

tidak dapat terlihat melalui metode wawancara. Wawancara dan 

observasi yang dilakukan peneliti memerlukan waktu kurang lebih 

30 menit sampai 1 jam setiap pertemuannya dengan intesitas 

pertemuan sebanyak 2 kali yaitu dengan sekali pendekatan serta 

observasi dan yang selanjutkan adalah wawancara. 

Perincian mengenai jadwal  observasi dan wawancara subjek 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1 

Jadwal Pengumpulan Data 

 

 Observasi  

Subjek 

Wawancara 

Subjek 

Wawancara 

Triangulasi 

Subjek I 30-04-2018 05-05-2018 06-05-2018 

Subjek II 10-05-2018 19-05-2018 22-05-2018 

 

 Proses perkenalan dan pendekatan adalah proses awal yang 

paling penting dalam penelitian ini. Terdapat I subjek yang saat 

pendekatan peneliti tidak memerlukan bantuan pihak ketiga untuk 

mendekatkan antara peneliti dan subjek karena 1 subjek tersebut 

telah peneliti kenal sehingga memudahkan peneliti untuk langsung 

melakukan observasi dan wawancara. Akan tetapi untuk 1 subjek 

lagi dalam penelitian ini peneliti memerlukan bantuan pihak ketiga 
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sebagai penghubung antara subjek dengan peneliti. Pada proses 

pendekatan ini peneliti mengajak bertemu disalah satu tempat makan 

maupun di rumah subjek untuk lebih mendekatkan hubungan antara 

peneliti dengan subjek. Pada saat proses perkenalan dan pendekatan 

ini berlangsung, peneliti juga menyertakan proses observasi pada 

subjek. Setelah peneliti merasa adanya hubungan yang terjalin baik 

dengan subjek maka peneliti meneruskan ke tahap wawancara pada 

subjek. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Subjek I 

a. Identitas Subjek 

1) Nama   : MS 

2) Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 9 Desember 2001 

3) Umur   : 17 Tahun 

4) Pendidikan  : SMA 

5) Anak ke   : 1 dari 2 bersaudara 

 

b. Hasil Observasi 

1). Profil Fisik 

Subyek I ini berjenis kelamin perempuan yang 

memiliki postur tubuh tinggi dan kurus. Kulit berwarna 

sawo matang, bermata besar, hidung macung, memiliki 

bibir tipis dan berkerudung. Saat pertemuan subjek masih 
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menggunakan seragam sekolah. Respon subjek sangat 

ramah meskipun banyak diam dan nampak sedikit lelah 

karena baru saja pulang dari sekolah. 

Kesan pertama peneliti, subjek termasuk orang yang 

memiliki pribadi tertutup, serius dalam berbicara. Saat 

dilakukan observasi, subjek sedang berada di rumahnya 

hanya bersama adik dan pembantu rumah tangganya 

karena orang tua subyek sedang bekerja.  

2). Lingkungan Tempat Tinggal Subjek 

Subjek bertempat tinggal di salah satu perumahan di 

kota Semarang. Rumahnya tergolong cukup besar dengan 

halaman yang luas. Setiap sudut ruangannya tampak 

perabotan tertata rapi, posisi ruang tidur subjek yang 

bersebelahan dengan ruang tidur orang tuanya juga terlihat 

rapi dan bersih. Lingkungan tempat tinggal subjek 

terbilang sangat sepi karena berada pada kawasan 

perumahan yang memiliki penjagaan dari satpam di setiap 

akses masuk menuju perumahan. 

3). Perilaku Subjek dalam Berinteraksi Sosial 

Interaksi subjek dengan orang lain tidak terlalu akrab, 

hal ini terlihat ketika peneliti berpamitan pulang dan 

subjek mengantar sampai depan rumahnya kemudian 

secara bersamaan tetangga sebelah rumah subjek juga 

keluar rumah, namun subjek tidak berusaha untuk 

menegur dan menyapa tetangganya tetapi hanya diam.  
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c. Hasil Wawancara 

1). Hasil Wawancara dengan Subjek 

Subjek I ini berjenis kelamin perempuan, bernama MS. 

Saat ini MS berumur 17 tahun dan bertempat tinggal di 

Ngaliyan-Semarang. MS tinggal bersama ayah, ibu, adik, 

seorang pembantu rumah tangga dan supir pribadi di 

rumahnya. Ayah MS berprofesi sebagai fotografer 

sedangkan ibu MS bekerja di Bank Mandiri. MS mengaku 

memiliki orang tua yang otoriter terutama sang ayah 

namun dengan seiring berjalannya waktu, sang ibu pun 

juga memiliki sikap yang otoriter sama seperti sang ayah. 

Ayah dan ibu MS sering memberikan aturan dan hukuman 

yang berlebihan kepada MS. MS memiliki sifat pendiam 

dan memiliki perasaan yang sensitif. MS juga ingin selalu 

diperhatikan oleh orang-orang yang MS sayangi. MS 

sering menjadi sasaran kemarahan orang tuanya ketika 

sedang emosi. MS juga tidak diperbolehkan untuk 

berteman dengan lawan jenis, harus diantar jemput ketika 

sekolah, tidak diperbolehkan main keluar rumah, tidak 

diperbolehkan main ketika sedang libur sekolah, tidak 

diperbolehkan jajan sembarangan dan apapun yang 

dilakukan MS selalu dicurigai oleh orang tuanya. Hal ini 

sering membuat MS merasa stress dengan situasi di 

rumah. Kegiatan MS sehari-hari hanya sekolah dan setelah 

sekolah harus ikut les mata pelajaran. Pada hari libur pun 



49 
 

 
 

MS tidak diperbolehkan main keluar rumah bersama 

teman-temannya. MS hanya bisa bermain di dalam rumah 

bersama adiknya saja. 

MS sempat ingin kabur dari rumah ketika merasa 

sangat stres dengan hubungannya dengan orang tua. MS 

saat itu memutuskan untuk kabur ke rumah budhe nya 

dengan alasan ingin meredakan dan menghilangkan 

kepenatan pikirannya saat di rumah, namun sesampainya 

di rumah budhe MS semakin dimarahi dan diminta untuk 

segera pulang. Sesampainya di rumah pun MS masih 

terkena marah orang tua nya dan diberi hukuman berupa 

pukulan dan cubitan di badan MS. Orang tua MS sering 

memberikan hukuman yang berlebihan kepada MS ketika 

MS tidak menurut atau melakukan hal yang tidak sesuai 

dengan apa yang orang tua MS inginkan. MS pernah 

dikunci di kamar mandi, tidak diberi uang saku, tidak 

diberi jatah makan malam, dan diberikan hukuman fisik. 

Hukuman fisik yang dilakukan orang tua MS kepada MS 

adalah dengan memukul MS menggunakan sapu hingga 

badan MS memar, dipukul menggunakan tangan dan 

dicubit. MS merasa jengkel dan kesal dengan perlakuan 

orang tua nya tersebut namun MS tidak berani melakukan 

apa pun untuk melawan orang tua. MS juga sering merasa 

stres dengan apa yang MS alami sekarang. MS sering 

meluapkan emosinya kepada sang pacar atau kepada supir 
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nya karena MS merasa bingung harus berbuat apa. Hal 

yang paling sering MS lakukan untuk meredam emosi dan 

stress adalah dengan diam dan pasrah dengan perlakuan 

orang tua nya tersebut. MS juga sering berbagi cerita 

masalahnya kepada pacar untuk sekedar membuat hati MS 

lega karena menurut MS dengan MS bercerita kepada 

pacar maka beban pikiran MS terhadap sikap orang tua 

nya akan berkurang. Selain itu, MS juga senang 

mendengarkan musik dari penyanyi favoritnya dan 

berserah diri kepada tuhan dengan memanjatkan doa serta 

menjalankan sholat untuk menghilangkan stress nya. 

Pengasuhan yang otoriter dari orang tua MS 

tersebut menimbulkan berbagi dampak untuk diri MS. 

Dampak tersebut antara lain membuat MS tidak memiliki 

teman, MS memiliki sikap yang tertutup kepada orang 

lain, tidak memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap 

dirinya sendiri dan membuat MS tidak pandai bergaul 

dengan orang lain. MS berharap untuk kedepannya ingin 

ayah dan ibunya berubah menjadi lebih baik dalam hal 

mengasuh dan membimbing MS dan adiknya. MS juga 

tidak ingin jika sang adik mersakan hal yang seperti MS 

rasakan saat ini ketika adik MS beranjak remaja nanti.  
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2). Hasil Wawancara dengan Pacar Subjek (Triangulasi 

Sumber) 

Pada tanggal 06 Mei 2018, peneliti melakukan 

wawancara dengan SP, tepat setelah SP pulang dari 

sekolah yang dilakukan di tempat makan dekat 

sekolahnya. Wawancara ini dilakukan untuk menguji 

keabsahan data yang sudah penelita terima dari subyek. 

SP merupakan pacar dari subyek. SP telah mengenal 

subjek sejak mereka masih SMP yang sama dan saat ini 

telah berpacaran selama satu tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan SP, 

SP mendiskripsikan dan menggambarkan subjek sebagai 

seseorang yang baik, sabar, pendiam, sangat sensitif dan 

selalu ingin diperhatikan. SP pun menjelaskan lebih 

lanjut bahwa subjek orang yang cepat marah, cepat 

menangis dan suka memikirkan omongan orang yang 

mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain, oleh sebab itu 

SP menyebut bahwa subjek termasuk orang yang sangat 

sensitif menurutnya. 

Berkaitan dengan perilaku subjek dalam 

manghadapi stres, terlebih yang berkaitan dengan pola 

asuh otoriter dari orangtua yang subjek terima selama ini. 

SP mengatakan bahwa subjek sering kali menangis, putus 

asa, dan cemas jika mengalami stres. Saat subjek 

mengalami perlakuan kasar dari kedua orangtuanya 
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subjek lebih banyak memilih diam tanpa perlawanan, ini 

disebabkan karena subjek takut akan akibat yang lebih 

menyakitkan jika subjek memberontak, namun dalam 

beberapa hal SP melihat subjek sebagai individu yang 

mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan 

suatu hal yang berkaitan dengan dirinya dan orangtua 

nya. 

SP juga mengatakan, dalam menghadapi masalah, 

subjek memilih diam terlebih dahulu untuk menghindari 

hal-hal yang mungkin akan membuat subjek semakin 

menderita, namun saat diam tersebut subjek juga sambil 

memikirkan solusi yang akan diambil. Melihat apa yang 

dilakukan subjek, SP  pun tidak pernah memaksakan 

subjek untuk setiap saat menceritakan permasalahan yang 

dihadapi kepada SP, namun beberapa kali tanpa SP 

meminta pun subjek dengan sendiri nya menceritakan 

menceritakan permasalahannya beserta denga solusi yang 

akan diambil. Hal tersebut dilakukan karena subjek ingin 

meminta pendapat SP dan jika ada kesalahan dalam 

mengambil solusi maka SP akan bisa menegur dan 

memberi tahu hal yang benar kepada subjek. Oleh karena 

itu, keberadaan SP dalam hal ini hanya sebagai teman 

bercerita, memberi masukan yang baik dan untuk tetap 

memberi semangat kepada subjek dalam menghadapi dan 

mengatasi masalahannya. Saat subjek berada dalam 
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situasi dimana tidak ada seseorang yang bisa diajak 

bercerita mengenai masalahnya maka subjek lebih 

memilih untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaannya dan 

sholat karena dengan sholat subjek bisa lebih 

mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang membuat 

subjek lebih tenang dalam menghadapi permasalahannya. 

d. Analisa Kasus 

Saat menginjak remaja, subjek menghadapi berbagai 

masalah yang datang dari pihak sang ayah. Begitu 

kompleksnya permasalahan hingga membuat subjek tumbuh 

menjadi remaja yang tertutup dan sulit untuk bersosialisasi 

dengan lingkungan yang baru. 

“Punya pacar aja gak boleh mbak jadi gara-gara itu 

kayaknya aku susah gitu mbak buat berteman sama 

orang lain kayak susah bersosialisasi sama orang 

lawong dari dulu aja gak boleh apa-apa, mana ada yang 

mau temenan kalo gitu.” (24d) 

 

Subjek lahir di kota Semarang, anak pertama dari dua 

bersaudara. Memiliki satu adik laki-laki yang masih duduk di 

kelas 6 SD. Subjek bersekolah di salah satu SMA negeri di 

kota Semarang yang masih duduk di kelas XI. Ayah subjek 

bekerja sebagai fotografer di salah satu studio foto di 

Semarang sedangkan ibu nya bekerja sebagai pegawai bank. 

Status ekonomi keluarga subjek tergolong menengah ke atas. 

Subjek tinggal bersama kedua orangtua kandung, adik laki-

laki, seorang pembantu dan supir di dalam rumahnya. 
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Masa kanak-kanak subjek banyak mengalami hal-hal 

yang tidak menyenangkan. Ayah subjek suka sekali memarahi 

dan menghukum anak-anaknya bila tidak mematuhi 

peraturan. Subjek dan adiknya diharuskan mengikuti semua 

perintah yang diberlakukan oleh ayahnya seperti halnya tidak 

boleh main di luar rumah, pulang sekolah tepat waktu, subjek 

juga mengaku sering dihukum dimasukkan ke kamar mandi 

lalu dikunci jika tidak mematuhi perintah ayahnya. Aturan 

ayahnya membuat subjek tidak bisa menikmati keceriaan dan 

kebahagiaan di rumah seperti teman-teman subyek lainnya 

“Terus pernah gak di kasih sangu mbak sama pernah 

juga dikunci di kamar mandi seharian.” (33e) 

 

Subjek seringkali melihat kedua orangtuanya 

bertengkar, ini membuat batin subjek terluka dan pernah 

berniat ingin pergi dari rumah ketika subyek masih berumur 

14 tahun karena merasa tidak disayangi lagi oleh orangtuanya. 

Subjek juga menjadi sasaran kemarahan orang tuanya jika 

sedang bertengkah. 

“pas aku masih kecil sekitar umur 14 tahunan gitu lah kan 

mama papa ku kek sering berantem gitu to mbak? 

Padahal aku gak tau berantem karena apa tapi eee… pas 

selese berantem sama mama ku pasti… dan pasti… aku 

sama adekku kena marah habis itu bisa ikut dipukul juga 

padahal kan gak ngerti dan gak salah apa-apa.” (18b) 
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Pengalaman yang paling menyenangkan bagi subjek 

adalah ketika subjek menjalin kasih dengan seorang teman 

laki-lakinya secara sembunyi-sembunyi saat subjek duduk di 

kelas 1 SMA, subjek berusaha menutupi hubungan tersebut 

dari ayahnya. Subjek seolah menemukan seorang sahabat 

sekaligus pelindung yang senantiasa membantu dan 

mendengarkan keluh kesah serta kesedihan yang dialami 

subjek. Subjek merasa menjadi diri sendiri ketika sedang 

bersama kekasihnya tanpa harus merasa tertekan dan stres 

dengan aturan-aturan yang mengekangnya selama ini. Ketika 

subjek sedang stres dengan situasi yang dialami dengan 

ayahnya, subjek sering bercerita dengan kekasihnya tersebut 

untuk sekedar meluapkan emosi dan meredakan tingkat stres 

yang dialaminya.  

Hubungan subjek dengan ayahnya terjalin kurang 

akrab. Subjek menilai figur ayahnya sebagai orang yang galak 

dan keras kepala. Subjek tidak mempunyai banyak teman di 

sekolah maupun di lingkungan rumahnya yang sekarang. 

Diakui bahwa subjek agak sulit untuk berteman di 

lingkungannya karena memang sifat subjek yang tertutup dan 

sulit bersosialisasi pada orang yang baru dikenal. Subjek 

dikenal dengan sosok yang pendiam. 

“aku susah gitu mbak buat berteman sama orang lain 

kayak susah bersosialisasi sama orang lawong dari 

dulu aja gak boleh apa-apa, mana ada yang mau 

temenan kalo gitu.” (24c) 
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Pada lingkungan tempat tinggal hampir semua tidak 

akrab dengan subjek, hanya tetangga sebelah rumahnya saja 

yang terlihat akrab. Subjek juga tidak terlibat dalam kegiatan 

apapun di lingkungan rumahnya, meski demikian subjek tidak 

pernah berbuat ulah. Saat waktu luang subjek banyak 

menghabiskan waktu bersama adiknya di rumah untuk 

bermain.  

Ayah subjek mempunyai aturan yang harus dipatuhi 

subjek saat ini, antara lain tidak boleh bermain dengan teman-

teman ketika libur sekolah, tidak boleh pacaran, tidak boleh 

jajan di sekolah, tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh 

banyak aktivitas serta selalu curiga dengan apapun yang 

dilakukan subjek. Jika aturan dilanggar, maka 

konsekuensinya adalah subjek akan menerima hukuman. 

Hukumannya bisa berupa dipukul dengan sapu, dikunci 

dikamar mandi, tidak diberi jatah makan malam, dicubit, tidak 

diberi uang saku serta akan menjadi sasaran kemarahan dari 

orang tua. 

“kalau aku gak nurut apa salah gitu pasti dimarahi 

habis-habisan mbak, dimarahi atau ya kadang juga 

sampe dipukul ya pokoknya aku gak suka lah sama 

perlakuan papa ku itu mbak.” (12a) 

 

Subjek sering merasa stres ketika harus mematuhi 

segala tuntutan dan aturan ayahnya. Permasalahan dengan 

ayahnya membuat tekanan tersendiri bagi subjek. Gejala yang 

dirasakan biasanya berupa kemarahan, merasa jengkel dengan 
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keadaan, ingin berontak dan memusuhi orang yang ada di 

sekitar subjek. Ini akibat tekanan dari apa yang dirasakan 

subjek kepada ayahnya.  

“Stres banget banget banget lah mbak, ya kalo efeknya 

sih banyak mbak. Pasti jengkel, kesel, pengen 

berontak, kadang juga orang-orang disekitarku ikut tak 

marah-marahi mbak la bingung mau ngluapin ke 

siapa.” (34a) 

 

Pada saat subjek masih duduk dibangku sekolah 

menengah pertama, subjek juga pernah kabur dari rumah 

karena pada saat itu subjek terus-terusan menjadi sasaran 

kemarahan orang tua nya ketika sang ayah sedang bertengkar 

dengan ibu subjek oleh karena itu subjek memilih pergi dari 

rumahnya untuk meredakan tingkat stres yang pada saat itu 

subjek alami.  

“Kalo pas itu aku gak diem tok mbak. Aku pernah 

kabur ke rumah budhe ku mbak gara-gara itu la rak 

betah mbak di rumah, sering banget aku dimarahi 

mbak gak salah apa-apa tapi di marahi terus.” (20a) 

 

Subjek memilih untuk pergi ke rumah saudaranya, 

namun itu terjadi hanya beberapa saat saja karena ayahnya 

mengetahui apa yang dilakukan subjek kemudian menjemput 

untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah keadaan tidak 

membaik namun semakin memburuk akibat perlakuan subjek 

tersebut. Ayah subjek semakin marah dan semakin 

memojokkan subjek, ini membuat subjek semakin sedih dan 

kecewa. Hal lain yang biasanya dilakukan oleh subjek ketika 

terjadi stres adalah bercerita kepada pacarnya, hal ini bisa 
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sangat efektif untuk meredakan stres yang ada karena subjek 

merasa didengar dan diterima dengan baik jika bercerita 

dengan pacarnya, namun terkadang subjek pun sulit untuk 

mulai menceritakan masalahnya kepada orang lain, ini 

disebabkan karena dengan bercerita maka subjek secara 

otomatis akan mulai mengingat kejadian yang cukup tidak 

subjek senangi. Hal tersebut membuat subjek lebih memilih 

diam dalam beberapa hal dan hanya bisa meluapkan emosinya 

kepada orang-orang yang ada disekitanya. 

“Ya.. ya kalo itu sih dia orangnya kadang milih diem 

mbak dan kayakke pas dia diem gitu dia tuh sambil 

mikir solusi nya sendiri, dia gak frontal ok mbak 

orang’e tapi terus nanti kalo emang udah siap apa kalo 

udah gak kuat pengen crita pasti dia crita ke aku mbak, 

biasanya sih gitu mbak, jadi kadang dia crita ke aku 

udah punya solusinya, tinggal kayak minta pendapat 

aja ke aku.” (T19a) 

 

Pada saat subjek menerima perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari ayahnya, subjek berusaha untuk bisa 

mengontrol emosinya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang 

semakin membuat subjek merasa sedih. Subjek terkadang 

sengaja untuk tidak memikirkan dan bahkan sengaja untuk 

menghalangi pikiran-pikiran negatif tentang ayahnya masuk 

ke dalam pikirannya dengan cara mengalihkan perhatian dan 

pikirannya kepada hal-hal yang subjek senangi seperti 

mendengarkan musik atau hanya sekedar bermain dengan 

adiknya, namun semakin menekan dan menghalangi pikiran-

pikiran tersebut masuk kepikirannya membuat subjek harus 
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beberapa kali mengalami mimpi disaat tidur mengenai 

perilaku ayahnya dan saat terbagun membuat subjek semakin 

merasa cemas. Ketika subjek sudah melampaui batas dalam 

tingkat stres yang tinggi biasanya subjek hanya bisa 

menerima keadaan dan pasrah pada Tuhan dan lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sholat dan berdoa. 

Subjek berharap kelak ayahnya bisa berubah dan mau 

mengerti perasaan anak-anaknya dan menjadi orangtua yang 

lebih baik bagi anak-anaknya. 

“Paling ya harapannya semoga papa bisa brubah jadi 

baik kek papa nya temem-temenku gitu mbak.” (40a) 

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat jika 

subjek MS menggunakan problem- focused coping dan  

emotion- focused coping. Beberapa problem- focused coping 

dan  emotional- focused coping yang dilakukan subjek untuk 

menghadapi situasi yang menimbulkan stres adalah: 

1) Afiliasi 

Ketika subjek mendapat banyak tekanan dari ayahnya 

yang menyebabkan subjek merasa stres, subjek lebih 

banyak memilih untuk bercerita kepada orang yang telah 

subjek percaya seperti pacar subjek. Subjek menceritakan 

permasalahan yang dihadapi dengan orang lain ini 

mempunyai tujuan supaya subjek mendapat dukungan dan 

pertolongan untuk meredakan tingkat stres nya tersebut. 

Koping ini merupakan problem- focused coping karena 
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selama ini subjek merasa sangat terbantu dengan bercerita 

dan membagi masalahnya dengan orang yang subjek 

percaya dan bisa membuat subjek merasa lega setelah 

bercerita meskipun tidak menyelesaikan masalahnya. Hal 

ini terjadi karena subjek merasa diterima dan didukung 

oleh orang yang mendengarkan ceritanya. 

“lawong kalo aku lagi dimarahi wae aku critanya ke 

pacarku ok mbak. Gak banyak nyelesain masalahku sih 

mbak tapi paling gak aku bisa plong aja gitu kalo habis 

crita sama dia mbak.” (27) 

 

2) Pengalihan (Displacement) 

Saat mendapat banyak ancaman maupun tekanan dari 

ayahnya subjek merasa bingung harus menyalurkan 

emosinya kemana ketika belum siap untuk menceritakan 

permasalahannya kepada orang yang subjek percaya. 

Ketika hal ini terjadi, subjek lebih memilih untuk 

mengalihkan emosinya ke orang lain. Subjek biasanya 

melampiaskan kemarahannya kepada pacarnya. Subjek 

memarahi pacarnya dengan alasan yang tidak jelas, 

dengan begitu emosi yang selama ini subjek pendam bisa 

keluar melalui kemarahannya tersebut. Koping ini 

termasuk dalam emotional- focused coping 

“Kadang malah aku  marah-marah ke dia mbak kalo 

lagi emosi sama orang rumah la habis gak tau mau 

marah ke mana lagi.”(28b) 

 

3) Peredaan yang diarahkan pada gejala (Symptom Directed 

Modes) 
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Ketika mengalami stres akibat hubungan dengan ayahnya 

yang tidak baik, subjek memilih untuk menenangkan diri 

dengan berpikir positif dengan memotivasi diri sendiri 

untuk mampu dan bisa menghadapi situasi yang sulit. Saat 

suasana tenang subjek lebih memilih untuk menceritakan 

permasalahannya kepada Tuhan dengan sholat atau 

dengan hanya berdoa. Koping ini masuk dalam emotional- 

focused coping. Subjek mengungkapkan segala 

permasalah dan kesulitan yang sedang subjek hadapi 

kepada Tuhan. Subjek juga suka mendengarkan musik 

kesukaan subjek saat ingin menenagkan hati dan 

pikirannya saat mengalami stres. 

“Oh sama ini mbak, sama mungkin aku sholat mbak. 

Soalnya kan pas sholat aku bisa crita semua nya ke 

Allah sama ngerasa lebih deket aja mbak biar semua 

nya ada jalan keluarnya mbak. Kalo udah gitu plong 

aja rasane.” (38b) 

 

4) Apati 

Koping ini adalah problem- focused coping yang di 

lakukan subjek ketika subjek mengalami kesulitan untuk 

menangani permasalahannya dengan ayahnya, subjek 

lebih banyak memilih untuk pasrah dengan apa yang 

dilakukan ayahnya. Beberapa kali dengan sikap pasrah 

yang dilakukan subjek membuat subjek harus menerima 

tuduhan yang sama sekali subjek tidak lakukan dan jika 

membantah pun akan semakin membuat subjek terkena 

marah dan mendapat tambahan hukuman. 
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“kadang dia cuma diem pasrah aja kalo dimarahi atau 

dihukum papanya mbak.” (T21c) 

 

5) Penghindaran (Avoidance) 

Saat emosi subjek tidak terbendung lagi dan tidak bisa 

menyelesaikan permasalahan dengan apapun maka subjek 

pernah melakukan penghindaran. Subjek lebih memilih 

untuk menghindar dari masalah dengan cara melarikan diri 

dari rumah ketika subjek masih SMP, hal ini terjadi karena 

subjek masih kecil dan belum bisa memikirkan akibat dari 

tindakan yang saat itu subjek ambil. Koping ini masuk 

dalam kategori problem- focused coping. 

“Kalo pas itu aku gak diem tok mbak. Aku pernah 

kabur ke rumah budhe ku mbak gara-gara itu la rak 

betah mbak di rumah.” (20a) 

 

6) Represi 

Banyaknya tekanan dan tuntutan dari ayahnya membuat 

subjek terkadang sengaja untuk tidak memikirkan 

permasalahan  tersebut. Subjek merasa perlu untuk 

sesekali tidak memikirkan permasalahan tersebut secara 

terus menerus dan melupakannya sejenak, namun 

beberapa kejadian yang semakin ditekan oleh subjek agar 

tidak muncul dalam pikirannya tetapi tetap muncul dalam 

mimpinya saat subjek tidur yang terkadang membuat 

subjek kembali merasa stres saat terbangun. Koping 

represi ini termasuk dalam emotional- focused coping 
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“Tapi kadang kalo udah budrek sengaja gak mau 

mikirin mbak la kalo dipikirin malah tambah stres ok 

mbak haha. Tapi kadang sengaja gak dipikirin malah 

kebawa mimpi beberapa kali ok mbak.” (36b) 

 

7) Penalaran (Reasoning) 

Subjek beberapa kali menggunakan koping penalaran ini 

yang masuk dalam kategori emotional- focused coping. 

Subjek mencoba untuk memikirkan solusi 

permasalahannya itu sendiri. Subjek mulai berfikiran 

positif dan mencoba menggali alternatif-alternatif 

pemecahan masalah untuk diri subjek sendiri.  

“ya kalo itu sih dia orangnya kadang milih diem mbak 

dan kayakke pas dia diem gitu dia tuh sambil mikir 

solusi nya sendiri, dia gak frontal ok mbak orang’e.” 

(T19b) 

 

Berdasarkan penjelasan diatas subyek terlihat 

menggunakan problem- focused coping yang berupa afiliasi, 

apati dan penghindaran sedangkan  emotional- focused coping 

berupa pengalihan, peredaan yang diarahkan pada gejal, 

represi dan penalaran. 

Berbagai penggunaan koping akibat dari pengasuhan 

otoriter dari orang tua yang telah dijabarkan diatas, akan 

menimbulkan kepribadian yang berbeda pada subjek. Subjek 

MS ini merasa sulit untuk berteman karena selalu dibatasi 

oleh orang tua nya, subjek juga menjadi yang tertutup dan 

tidak percaya diri karena selama ini apa pun yang dilakukan 

subjek selalu dicurigai oleh orang tuanya walaupun subjek 
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tidak melakukan hal yang salah. Subjek juga merasa sulit 

untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru karena menurut 

penuturan subjek, subjek tidak terbiasa melakukan berbagai 

aktivitas dengan orang baru. Hal tersebut terjadi karena 

subjek mendapat banyak aturan dari orang tua untuk tidak 

boleh melakukan banyak ativitas. Kepribadian lain yang 

timbul dalam diri subjek adalah subjek menjadi pribadi yang 

sangat sensitif dan ingin selalu ingin diperhatikan oleh orang-

orang terdekatnya khususnya sang pacar karena menurut 

subjek, subjek tidak pernah mendapat perhatian yang cukup 

dari kedua orang tua nya untuk itu subjek mencari perhatian 

pada sosok lain selain orang tua. 

“ngerasa kurang PD aja kalo misal ikut kegiatan-

kegiatan gitu mbak ngerasa minder gitu lah sama yang 

lain.” (30c) 

 

Secara keseluruhan proplem-focused coping dan 

emotional-focused coping yang digunakan subyek dalam 

menghadapi pola asuh otoriter dari orang tua dapat 

ditunjukkan pada bagan berikut: 
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Skema 2 Analisis Koping Subjek I 

Pengasuhan 

1. Ayah otoriter (5,11a,T15a) 

2. Ibu otoriter (11b) 

3. Anak tidak nurut dimarahi 

(12a,20b) 

4. Orang tua pemarah (16a) 

5. Tidak boleh main 

(16b,22d,23,T11a,T22c) 

6. Tidak boleh pacaran 

(24b,T15b) 

7. Tidak boleh jajan di 

sekolah (32c) 

8. Selalu curiga (32d) 

9. Tidak boleh banyak 

aktivitas (T16a) 

 

Hukuman bersifat abuse 

1. Anak tidak nurut 

dipukul 

(12b,22a,33a,T16b) 

2. Dikunci di kamar mandi 

(13a,33e) 

3. Tidak diberi makan 

malam (13b,16c) 

4. Dipukul dengan sapu 

(13c,16d,33b,T16c) 

5. Anak jadi sasaran 

kemarahan (18b) 

6. Dicubit (22d,33c) 

7. Tidak diberi uang saku 

(22c,33d) 

Reaksi terhadap hukuman 

1. Pasrah dengan keadaan 

(14,38a,T23) 

2. Kabur dari rumah 

(20a,T21d) 

Timbul stres 

(21b,34a) 

Emotional-focused 

coping 

1. Pengalihan : 

melampiaskan emosi ke 

orang lain 

(28b,34c,T20) 

2. Represi : sengaja 

melupakan tapi terbawa 

mimpi (36b) 

3. Penalaran : memikirkan 

solusi masalah (T19b) 

4. Diarahkan pada gejala : 

berserah diri kepada 

tuhan (sholat) (38b) dan 

mendengarkan musik 

(T22a) 

 

Problem-focused coping 

1. Afiliasi : bercerita dan 

minta pendapat ke pacar 

(27,28a,36a,T19c,T19d) 

2. Apati : pasrah dengan 

keadaan (T19a,T21c) 

3. Penghindaran : kabur dari 

rumah (20a,T21d) 

Kepribadian yang Timbul 

1. Sulit untuk berteman (24c,29c) 

2. Sikap tertutup (29b,T11b) 

3. Sulit bersosialisasi (24d) 

4. Pendiam (T12b) 

5. Tidak percaya diri (30c) 

6. Sensitif (T12a) 

7. Ingin diperhatikan (T12c) 

8. Suka berbohong (34d) 
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2. Subjek II 

a. Identitas Subjek  

1) Nama    : SDR 

2) Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 Juni 2001 

3) Umur    : 17 Tahun 

4) Pendidikan   : SMA 

5) Anak ke   : 1 dari 1 bersaudara 

 

b. Hasil Observasi 

1). Profil Fisik 

Subjek berjenis kelamin laki-laki, berumur 17 tahun. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, secara fisik subjek 

memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, berkulit putih, 

berambut lurus berwarna hitam dan memakai kacamata 

dengan frame berwarna hitam. Saat wawancara 

berlangsung, subjek menggunakan kaos dengan dasaran 

hitam dengan tulisan glow berwarna putih dan dipadukan 

dengan celana panjang berwarna putih tulang. Subjek 

memiliki mata sedikit sipit, berbibir tebal dan rambut yang 

disisir rapi menggunakan pomade. Respon subjek sangat 

baik karena terlihat dari antusiasnya saat dijadwalkan 

untuk wawancara. Subjek adalah orang yang sangat suka 

berbicara dan bercanda, ini terlihat saat diberikan 

pertanyaan oleh peneliti, subjek menjawabnya diselingi 

dengan candaan. 
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Kesan pertama peneliti, subjek adalah pribadi yang 

ramah, terbuka, suka bercanda dan mudah bersosialisasi 

dengan orang lain. Saat wawancara dilakukan subjek 

terlihat mengendarai mobil bermerk Toyota Avanza 

berwarna hitam, karena pada saat itu wawancara dilakukan 

di salah satu Café di kawasan Semarang Tengah yang 

tidak terlalu ramai pengunjung. 

2). Lingkungan Tempat Tinggal Subjek 

Subjek bertempat tinggal di perumahan Graha Estetika 

Semarang. Rumahnya tergolong cukup besar dengan 4 

kamar tidur, 1 kamar mandi luar dan 1 kamar mandi 

dalam, ruang tamu, ruang keluarga dan dapur. Pada bagian 

depan rumah subjek terdapat taman kecil dengan dipenuhi 

rumput hijau dan beberapa pot bunga. Lingkungan tempat 

tinggal subjek bisa dikatakan cukup sepi karena 

berdasarkan pengamatan peneliti saat berada di rumah 

subjek, terlihat hanya ada segelintir orang saja yang lewat 

yang seolah-olah tidak saling mengenal dan terlihat juga 

beberapa penjual makanan yang lewat pada saat itu. 

Menurut pengakuan subjek, subjek memiliki teman dekat 

di kawasan perumahan tersebut yang hanya berjarak tiga 

rumah dari rumah subjek. 

3). Perilaku Subjek dalam Berinteraksi Sosial 

Subjek merupakan pribadi yang hangat dan terbuka 

namun karena subjek bertempat tinggal di perumahan 
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yang bisa dikatakan tidak terlalu akrab hubungannya antar 

tetangga jadi menjadikan subjek sulit bergaul di 

lingkungan tempat tinggalnya ditambah lagi minimnya 

anak yang seumuran dengan subjek di lingkungan 

tersebut. Hal ini membuat subjek hanya memiliki satu 

teman dekat di lingkungan perumahannya. Subjek terlihat 

hanya main skateboard  di depan rumahnya dan bersepeda 

berkeliling komplek saat sedang berada di rumah yang 

dilakukannya sendiri maupun dengan temannya tersebut. 

 

c. Hasil Wawancara 

1). Hasil Wawancara dengan Subjek 

Subjek II ini berjenis kelamin laki-laki bernama 

SDR. Saat ini SDR berumur 17 tahun yang sedang 

duduk di kelas XI. Subjek merupakan anak tunggal. 

Subjek saat ini bertempat tinggal di perumahan Graha 

Estetika Semarang. Subjek tinggal bersama kedua 

orang tua nya dan seorang pembantu rumah tangga. 

Ayah dan ibu subjek berprofesi sebagai seorang dokter. 

Menurut pengakuan SDR, kedua orang tua nya 

memiliki sifat yang otoriter. Sikap ini terlihat sejak 

subjek kecil hingga sekarang. Subjek banyak 

mendapatkan perlakuan kasar dan ancaman dari orang 

tua nya. 
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Sikap otoriter dari orang tua subjek dapat 

terlihat ketika subjek dipaksa untuk menjadi seorang 

dokter seperti orang tuanya. Subjek bahkan dipaksa 

untuk masuk ke SMA favorit dengan jurusan IPA 

dengan jalur ilegal demi menuruti kemauan orang 

tuanya. Jika subjek menolak dan tidak menuruti 

kemauan orang tua nya, maka subjek akan terkena 

marah, dipukul sampai memar, kunci mobil disita, dan 

dihina dengan kata-kata kasar. 

Sampai saat ini subjek juga tidak diperbolehkan 

untuk pacaran. Subjek tidak begitu menonjol dibidang 

akademik namun subjek cukup berprestasi dibidang 

non akademik dengan banyak menjuarai perlombaan 

basket. Saat menjuarai lomba, tidak pernah sedikitpun 

subjek mendapatkan ucapan selamat atau pujian dari 

orang tua nya. Subjek merasa sangat tidak dihargai 

usahanya untuk membanggakan orang tua nya. Hal 

tersebut membuat subjek merasa stres dan tertekan. 

Saat stres subjek beberapa kali menyalurkan ke hal-hal 

negatif seperti dugem sampai mabuk bersama teman-

temannya. Selain itu, subjek juga sering pasrah dengan 

sikap orang tuanya tersebut karena subjek berfikir jika 

saat itu subjek melawan maka subjek akan tambah 

terkena marah dan mendapatkan banyak hukuman. 
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Sejak kecil subjek sudah sering mendapat 

hukuman yang tidak wajar dari orang tuanya. Salah 

satu contohnya adalah saat subjek masih kelas 3 SD, 

subjek pernah dicubit oleh ayahnya dibagian lengan 

hingga berwarna ungu dan memar karena subjek main 

hujan-hujanan di luar rumah bersama temannya. 

Pengalaman tersebut masih terekam jelas dipikiran 

subjek hingga saat ini. Banyak aturan dari orang 

tuanya yang membuat subjek tidak bisa menikmati 

masa kecilnya seperti teman-teman lainnya. 

Dampak pengasuhan dari orang tua subjek 

tersebut membuat subjek merasa stres, tertekan dan 

mudah tersinggung. Dampak lainnya adalah subjek 

sering mendapat nilai terendah di kelas dan hampir 

tidak naik kelas akibat merasa tidak memiliki 

kemampuan dengan murid lain. 

2). Hasil Wawancara dengan Teman Subjek 

(Triangulasi Sumber) 

Pada tanggal 22 Mei 2018, peneliti melakukan 

wawancara dengan RF. Wawancara dilakukan pada 

hari minggu sehingga RF sedang tidak bersekolah. 

Wawancara ini dilakukan di Cafe di sekitar komplek 

perumahan Graha Estetika Semarang. RF 

merupakan sahabat dari subjek penelitian kali ini. 
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Wawancara dengan RF ini pun peneliti lakukan 

untuk menguji keabsahan data yang sudah peneliti 

terima dari subjek SDR. RF mengaku telah 

mengenal dekat SDR selama kurang lebih 2 tahun 

sejak mereka bersebelahan rumah. Sejak saat itu 

mereka mulai bersahabat hingga saat ini. Subjek 

juga sering main dan bahkan menginap di rumah RF 

saat subjek merasa jenuh dan stres dengan keadaan 

di rumahnya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

RF, RF menggambarkan subjek sebagai seseorang 

yang baik tapi sedikit cuek, namun dibalik sikap 

cuek yang dimiliki subjek, RF menjelaskan bahwa 

subyek sering merasa stres ketika dihadapkan 

dengan permasalahan yang terjadi antara subjek 

dengan orangtua nya. Ketika dihadapkan dengan 

permasalahan tersebut, subjek lebih banyak emosi 

yang menyebabkan stres berkepanjangan. 

Perilaku subjek dalam menghadapai stres, 

terlebih yang berkaitan dengan pola asuh otoriter 

yang diterima dari orangtua, RF mengatakan subjek 

lebih sering memilih diam namun dalam beberapa 

hal subjek juga memilih untuk menghindar dari 

situasi tersebut. Menurut RF, subjek adalah pribadi 

yang bisa dikategorikan kedalam remaja yang cuek,  
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jadi ketika subjek menghadapi masalah tidak banyak 

hal yang dilakukan untuk meredakan tingkat stres 

nya. Subjek lebih memilih untuk diam, menghindar 

atau bercerita kepada RF tentang masalah yang 

sedang subjek hadapi. Pada hal lain, subjek juga 

lebih memilih untuk bermain skateboard ataupun 

sekedar nongkrong di Cafe dengan RF untuk 

melupakan sejenak permasalahan yang sedang 

subjek hadapi dengan orangtua nya. 

Permasalahan yang sedang dihadapi subjek juga 

tidak berimbas banyak terhadap hubungannya 

dengan RF. RF mengaku beberapa kali subjek 

melampiaskan kemarahannya terhadap RF, namun 

jika subjek sedang dalam tekanan yang besar maka 

hal tersebut pun tidak jarang berdampak kepada RF. 

Subjek lebih sensitif dan mudah tersinggung 

daripada biasanya kepada RF yang bisa membuat 

RF kesal terhadap subjek. 

e. Analisa Kasus 

Subjek adalah seorang laki-laki berumur 17 tahun. Saat 

ini subjek masih duduk di bangku sekolah menengah utama 

(SMA) negeri kelas XI di kota Semarang. Subjek merupakan 

anak satu-satunya dalam keluarga. Ayah dan ibu subjek 

berprofesi sebagai dokter disalah satu rumah sakit swasta di 
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kota Semarang dan Kendal. Subjek tinggal bersama orang tua 

dan asisten rumah tangga saja di rumah. 

Sejak kecil subjek sudah sering mendapat hukuman 

yang tidak wajar dari orang tuanya. Salah satu contohnya 

adalah saat subjek masih kelas 3 SD, subjek pernah dicubit 

oleh ayahnya dibagian lengan hingga berwarna ungu dan 

memar karena subjek main hujan-hujanan di luar rumah 

bersama temannya. Pengalaman tersebut masih terekam jelas 

dipikiran subjek hingga saat ini. Banyak aturan dari orang 

tuanya yang membuat subjek tidak bisa menikmati masa 

kecilnya seperti teman-teman lainnya. 

“pernah pas kelas sekitar 3 SD gitu aku dicubit mbek 

papa ku sampe ungu neng lengen ku goro-goro aku 

keceh pas udan-udanan mbak terus pernah juga di 

eemm apa itu, ya dipukul di tangan ku gitu mbak kalo 

gak nurut pernah aku gara-gara aku pernah keceh di 

luar rumah pas hujan sama temen-temenku mbak. Tapi 

dipukule ki orak dipukul seng lembut ngono kae loh 

mbak haha tapi nganti.. nganti tangan ku mbek sikilku 

biru-biru ngono.” (8a) 

 

Saat masih kecil subjek telah disekolahkan di sekolah 

elite dimana banyak anak orang kaya didalamnya yang 

dipenuhi dengan berbagai fasilitas modern, namun hal ini 

tidak membuat subjek bahagia karena orang tuanya 

menyekolahkan subjek bukan berdasarkan kemampuannya 

melainkan berdasarkan gengsi dari orang tuanya. Orang tua 

subjek menuntut subjek untuk bisa menjadi penerusnya 
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sebagai dokter namun subjek tidak berminat dalam bidang 

tersebut. Hal ini yang membuat orang tuanya dan subjek 

sering berdebat. 

Kehidupan masa remaja subjek mungkin bisa dikatakan 

cukup berwarna namun hubungan dengan orang tuanya masih 

dingin dan kaku. Ayah dan ibu subjek masih menerapkan 

aturan-aturan yang membuat subjek merasa kesal. Kegiatan 

subjek saat di rumah maupun di luar rumah banyak dibatasi 

oleh orang tuanya. Saat masih kecil mungkin subjek hanya 

bisa diam saja ketika mendapat perlakuan tidak baik dari 

orang tuanya, namun saat beranjak remaja subjek sudah mulai 

berani berargument untuk membantah aturan dan tuntutan 

dari orang tuanya. Hal ini membuat orang tua subjek semakin 

menerapkan aturan dan tuntutan yang lebih dari sebelumnya. 

“Aku aja juga pernah negesin ke mama papa ku kalo 

aku punya pendapat sendiri tentang itu la jengkel owk 

aku.” (38a) 

 

Kapasitas intelektual subjek saat ini mungkin bisa 

dikatakan standart, dengan kata lain tidak terlalu pintar dan 

tidak pula terlalu bodoh, ini membuat orang tua subjek 

menuntut lebih karena orang tua subjek menginginkan subjek 

menjadi penerus keluarga sebagai dokter. Orang tua subjek 

sering memaksakan kehendaknya dengan bermodalkan 

banyak uang supaya subjek bisa menjadi apa yang 

dikehendaki orang tuanya padahal tidak sesuai dengan 
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kemampuan subjek. Salah satu contohnya adalah ketika 

subjek lulus dari SMP dan memasuki jenjang SMA. Orang 

tua subjek sangat menginginkan subjek masuk ke sekolah 

negeri favorit di kota Semarang dan masuk dalam jurusan 

IPA, namun saat diseleksi ternyata nama subjek tidak 

termasuk dalam daftar nama siswa yang diterima karena nilai 

subjek yang dibawah standart sekolah tersebut. Melihat 

kejadian tersebut, orang tua subjek merasa sangat kecewa dan 

marah dengan melontarkan kata-kata hinaan kepada subjek. 

Subjek merasa terpukul, sedih dan rendah diri ketika 

diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Subjek sudah 

pasrah akan dimasukkan ke sekolah mana pun. Akhirnya ayah 

subjek memutuskan untuk memasukkan subjek ke sekolah 

swasta selama satu semester dan kemudian akan dipindahkan 

ke sekolah favorit pilihan ayahnya tersebut dengan 

menyetorkan sejumlah uang kepada pihak-pihak terkait. 

“papa mama ku kan dokter terus pengen aku yo jadi 

dokter juga, maksa aku banget lah pokokke buat masuk 

situ, terus ee kayak maksa aku masuk ke sekolah negri 

juga kayak.. kayak 1 mbek 3 gitu mbak mbekan kudu 

IPA jurusanne. Aku masuk jurusan IPA wae bukan 

karena aku yang pengen mbak tapi karena mama papa 

ku yang pengen aku masuk jurusan IPA. Seko awal 

aku wes bilang nek aku pengen masuk IPS dan hasil 

tes penjurusan ku juga aku di nyatakan masuk IPS tapi 

orang tua ku maksa aku masuk IPA, jadi bayar deh ke 

pihak sekolah.” (21a) 
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Saat sudah masuk di sekolah negeri tersebut, subjek 

merasa kesulitan menyamakan kemampuannya dibidang 

akademik dengan teman lainnya karena subjek masuk ke 

sekolah tersebut bukan karena hasil kemampuannya 

melainkan keinginan orang tuanya. Subjek tidak ingin 

dipandang remeh oleh teman-temannya dan orang tua nya, 

oleh karena itu subjek mengikuti ekstrakulikuler basket yang 

membuat namanya dikenal dan menjadi idola di sekolahnya 

meskipun dengan kemampuan akademik lebih rendah 

daripada yang lainnya namun orang tua subjek tetap tidak 

menghargai prestasi subjek tersebut. 

“Ya mbak, sama ini.. apa.. sama aku juga ikut ekskul 

basket mbak malah jadi tim inti nya SMA 3 aku, weee 

haha ya apa ya.. aku kayak mau nunjukin aja ke 

mereka sama papa mama ku juga, walaupun aku tuh 

gak unggul ee gak unggul di bidang akademik tapi aku 

bisa unggul dibidang non akademik.” (26b) 

 

 

Subjek juga dilarang untuk berpacaran dan jika subjek 

tidak bisa menyamakan kemampuan akademiknya dengan 

teman-temannya, subjek diancam akan dimasukkan ke 

pesantren. Hal ini yang membuat subjek sering berbohong 

untuk menghindari hukuman dari orang tuanya. 

“terus kadang diancem-ancem meh dilebokke neng 

pesantren, ohyo ee sama aku juga gak boleh punya 

pacar mbak.” (29b) 

 

 

Saat di sekolah subjek dikenal sebagai anak yang ramah, 

baik, dan menjadi salah satu siswa yang cukup populer di 
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sekolahnya. Meskipun subjek sering merasa tertekan saat di 

rumah dan saat berhubungan dengan orang tuanya namun 

subjek mencoba untuk cuek dan melupakan itu semua ketika 

sedang bersama teman-temannya karena subjek merasa sangat 

diterima oleh teman-temanya dan merasa sangat dihargai 

pendapatnya. Hal tersebut membuat subjek merasakan 

kenyamanan ketika bersama teman-temannya. 

“Apa ya? Haha ya sebenere dia tuh orangnya baik 

mbak tapi mungkin yang belum kenal kayak ngira nya 

tuh S ee kayak nakal gitu terus sombong, urakan juga 

padahal sih kalo udah kenal ya asik-asik aja sih haha 

dia juga cuek juga sih mbak orangnya yang aku tahu.” 

(T10a) 

 

Pada saat di lingkungan sekolah, subjek mengikuti 

ekstrakulikuler basket yang membuat nama subjek semakin 

dikenal di lingkungan sekolahnya dan membuat subjek 

dengan mudah mendapatkan teman. Subyek merasa tidak 

akrab dengan para tetangga saat berada di lingkungan 

rumahnya karena subjek susah mendapat teman yang 

seumuran dengan subjek di lingkungan tersebut. Subjek 

hanya memiliki satu teman akrab di lingkungan tersebut yang 

hanya berjarak beberapa rumah dari rumah subjek. Subjek 

sering menghabiskan waktu bersama temannya tersebut 

ketika sedang di rumah. 

Seorang anak yang memiliki orang tua dengan pola 

asuh otoriter tidaklah mudah bagi subjek. Subjek diharuskan 

untuk menuruti segala aturan dan tuntutan yang diberikan 
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orang tuanya. Orang tua subjek adalah tipe orang tua yang 

suka memaksakan kehendaknya kepada subjek. Subjek tidak 

diberi kesempatan untuk berpendapat dalam segala hal. Orang 

tua subjek juga sering mengancam dengan kata-kata kasar, 

memukul, dan merendahkan dengan kata-kata yang tidak 

pantas dikatakan oleh seorang orang tua terhadap anaknya. 

Hal-hal tersebut sering membuat subjek tertekan dan stres. 

“Stres lah mbak aku, nek ee gawe aturan ki loh sak 

penakke dewe gawe anakke, gawe anakke tertekan.” 

(30a) 

 

Pada masa remaja seperti ini, subjek berharap jika 

subjek diperlakukan seperti remaja lainnya yang dipenuhi 

kasih sayang dalam keluarganya bukan ancaman. Menurut 

penuturan subyek, subjek tidak hanya memiliki satu sosok di 

rumahnya yang memiliki sikap otoriter melainkan dua yaitu 

ayah dan ibu nya. Ayah dan ibu subjek memiliki sifat yang 

sama yang selalu bertindak sesuka hati dengan merampas 

kebebasan dan kebahagiaan subjek. Hal kecil apapun bisa 

menjadi sangat besar ketika didiskusikan dengan orang tua 

subjek. 

Ayah dan ibu subjek berprofesi sebagai dokter. 

Keduanya menginginkan jika subjek juga meneruskan profesi 

orang tua nya, namun subjek merasa tidak memiliki minat 

maupun bakat dibidang tersebut. Setelah mengetahui hal 

tersebut, orang tua subjek sangat marah dan tetap ingin 

memaksa subjek bisa masuk dan terjun dalam dunia 
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kedokteran. Subjek sering stres dengan tekanan begitu besar 

yang didapat dari orang tuanya. Subjek sering mendapatkan 

ancaman maupun hukuman dari orang tuanya jika apa yang 

dilakukan subjek tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. 

Hukuman yang didapat subjek bisa berupa makian, pukulan, 

tidak diberi uang saku atau diancam akan dimasukkan ke 

dalam pondok pesantren jika terus-terusan melanggar aturan 

dari orang tuanya. Jika sudah begitu maka subjek akan merasa 

stres dengan segala tekanan dari orang tua nya tersebut. Hal 

yang biasa nya dilakukan subjek adalah dengan diam pasrah 

atau malah mengajak teman-temannya untuk dugem di Club 

sampai mabuk untuk melupakan permasalahannya tersebut. 

“Stres banget mbak. Ya.. ya biasane aku nek dimarahi 

aku langsung lungo mbak ke luar rumah lah pokokke, 

yo pokokke bersikap bodo amat haha aku dolan wae 

neng konco ku, kadang yo dugem sampe mabuk kan, 

kan nek ngono wes ilang kui masalahe.” (31c) 

 

Subjek mengaku jika subjek adalah pribadi yang cukup 

cuek dengan segala hal, namun jika tekanan yang didapat 

subjek cukup besar maka akan menimbulkan stres pada diri 

subjek. Subjek tidak mendapatkan apa yang subjek inginkan 

dalam keluarganya sendiri seperti kasih sayang, perhatian dan 

kepedulian dari orang tua nya. Subjek merasa dari kecil 

sampai sekarang hanya mendapatkan perlakuan kasar serta 

ancaman dari orang tua nya. Subjek berharap ayah dan ibunya 
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bisa berubah dan mau menerima, mendengarkan serta 

mempertimbangkan segala pendapat subjek tanpa harus 

adanya hukuman yang keras dan ancaman yang kejam 

sebagai akibatnya. 

 Subjek merasakan juga berbagai tekanan, hukuman dan 

ancaman yang sering subjek dapatkan dari orang tua nya. 

Menghadapi hal tersebut, subjek melakukan beberapa strategi 

koping untuk mengatasi stres. Adapun koping yang subjek 

gunakan untuk mengurangi atau menghilangkan stres adalah: 

1) Apati 

Subjek sebagai seorang remaja tentunya ingin diberikan 

kesempatan untuk berpendapat oleh orang tua nya, namun 

orang tua subjek sering berpandangan negatif tentang apa 

yang diutarakan oleh subjek. Orang tua subjek sering 

memarahi atau menghukum subjek dengan keras. Saat 

amarah orang tua subjek sedang tinggi maka koping yang 

sering dilakukan subjek adalah dengan hanya diam dan 

menerima segala perlakuan orang tua nya. Koping ini 

termasuk dalam problem-focused coping. Subjek 

beranggapan bahwa koping ini sering subjek gunakan 

karena dengan pasrah, subjek merasa lebih aman 

ketimbang harus melawan yang mungkin membuat posisi 

subjek sebagai anak akan semakin salah. Hal ini bisa 

dilakukan subjek jika koping jenis lain seperti penegasan 
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diri ataupun penghindaran sudah tidak bisa subjek lakukan 

lagi. 

“Ya gak gimana-gimana mbak haha paling tak pendem 

tok mbek pasrah lawong situasinya gitu owk.” (34a) 

 

2) Mempersiapkan diri menghadapi luka 

Subjek melakukan langkah-langkah antisipasi supaya 

subjek tidak mendapatkan ancaman ataupun hukuman yang 

berat dari orang tua. Hal ini dilakukan subjek saat SMP 

sampai SMA ini. Subjek mengikuti les bimbingan belajar 

di luar sekolah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

dalam bidang akademiknya yang bisa berpengaruh baik 

dengan hubungan subjek dengan orang tua. Koping ini 

termasuk dalam kategori problem-focused coping. 

“pas ujian SMP ki aku wes belajar mati-matian, ee ikut 

bimbel ngono yoan ben iso nyenengke papa mama ku 

ben iso mlebu SMA favorit.” (22)  

 

3) Penghindaran (Avoidance) 

Koping ini masuk dalam kategori problem-focused coping. 

Ketika subjek mendapat banyak sekali tekanan di dalam 

rumah, maka subjek lebih memilih untuk menghindar 

keluar rumah. Subjek biasa nya lebih memilih untuk main 

ke rumah sahabatnya atau sekedar nongkrong di cafe 

bersama teman-temannya. Subjek juga beberapa kali 

menginap di rumah sahabatnya untuk menghindar dari 

orang tua. 

“ya dia kabur ke rumahku mbak haha, dia kan itu 

pernah nginep di rumahku 3 hari.” (T21b) 
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4) Peredaan diarahkan pada gejala (Symptom Directed Modes) 

Subjek adalah tipe remaja yang cukup cuek dengan 

keadaan sekitarnya, namun subjek sering merasa stres jika 

berkaitan dengan orang tuanya. Emosi yang ada pada diri 

subjek tersebut berasal dari tekanan dan ancaman yang 

diberikan oleh orang tua subjek. Saat pikiran subjek penuh 

dengan emosi yang terpendam terhadap orang tua nya, 

subjek berfikir untuk minum-minum (mabuk) dan dugem 

di Club. Subjek merasa dengan cara seperti ini subjek 

menjadi lebih tenang dan bisa melupakan permasalahan 

dengan orang tua nya.  

“kadang yo dugem sampe mabuk kan, kan nek ngono 

wes ilang kui masalahe.” (31c) 

5) Afiliasi 

Bercerita dengan sahabat juga merupakan koping yang 

dilakukan oleh subjek yang berupa emotional-focused 

coping. Hal ini terjadi karena subjek merasa sangat lega 

jika sudah membagi perasaannya dengan sang sahabat, 

meskipun sahabat subjek tidak bisa membantu terlalu 

banyak yang berkaitan dengan orang tua subyek namun 

cara seperti ini bisa membantu subjek untuk meredakan 

tingkat stres nya. 

“Sama paling sama ini, sama kalo udah mentok banget 

ya aku cerita ke temenku mbak.” (34b) 
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6) Pengalihan (Displacement) 

Subjek sering juga mengalihkan emosi yang subjek rasakan 

dengan orang tua nya kepada sahabat atau teman-

temannya. Hal ini dikarenakan subjek tidak berani 

meluapkan emosinya kepada orang tua jadi sebagai 

gantinya subjek mengalihkan emosinya terhadap teman-

teman nya. Koping pengalihan ini sering subjek lakukan 

yang termasuk dalam emotional-focused coping tanpa 

adanya unsur kesengajaan, subjek melakukan ini secara 

tiba-tiba dan yang menaggung akibatnya adalah teman-

teman nya. 

“Kadang dia juga melampiasin marahnya ke aku 

padahal aku gak salah apa-apa loh.” (T18a) 

 

7) Penegasan diri (Self Assertion) 

Ketika subjek mengalami kesulitan untuk menangani orang 

tua nya saat sedang marah dan mengamuk, subjek pernah 

melakukan penegasan diri. Subjek mengekspresikan 

perasaan-perasaan dan pikirannya secara langsung kepada 

orang tuanya. Misalnya pada saat itu subjek melakukan 

penegasan ke orang tua nya karena subjek merasa tidak 

memiliki minat dan bakat untuk menjadi seorang dokter. 

Subjek memberanikan diri untuk menyampaikan 

pendapatnya tersebut kepada orang tua nya, namun apa 

yang subjek lakukan tersebut sangatlah sia-sia. Orang tua 

subjek menganggap pendapat tersebut hanya omong 
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kosong yang tidak perlu didengarkan. Koping ini termasuk 

dalam problem-focused coping. 

“Aku aja juga pernah negesin ke mama papa ku kalo 

aku punya pendapat sendiri tentang itu la jengkel owk 

aku.” (38a) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat subjek 

menggunakan problem-focused coping berupa apati, 

mempersiapkan diri menghadapi luka, penghindaran, afiliasi, 

penegasan diri sedangkan emotional-focused coping berupa 

peredaan yang dialihkan pada gejala dan pengalihan. 

Kepribadian yang timbul dari penggunaan berbagai 

koping yang ada pada di subjek akibat dari pola pengasuhan 

yang otoriter dari orang tua nya adalah subjek menjadi suka 

berbohong. Hal ini dikarenakan apa yang ingin subjek lakukan 

tidak sesuai dengan keinginan orang tua dan membuat kedua 

subjek untuk berbohong dengan tujuan untuk menghindar dari 

hukuman. 

“yo mungkin aku dadi seneng ngapusi mbak la sitik-sitik rak 

entok ok” (39a) 

 

Banyaknya aturan dan hukuman fisik yang diterima oleh 

subjek dari orang tua membuat subjek menjadi pribadi yang sulit 

untuk diatur. Subjek sering berperilaku seenaknya sendiri ketika 

sedang berada di luar rumah karena subjek merasa tidak ada orang 

tua yang sedang mengawasinya. Hal tersebutlah yang menjadikan 
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subjek menjadi seorang remaja yang membangkang. Subjek juga 

tumbuh menjadi seorang remaja yang agresif terhadap orang lain. 

Secara keseluruhan problem-focused coping dan emotional-

focused coping yang digunakan subjek dalam menghadapi pola 

asuh otoriter dari orang tua dapat ditunjukkan pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Skema 3 Analisis Koping Subjek II 

Timbul stres 

(30a,31a, 37,38b, 

T12d, T13b) 

Pengasuhan 

1.Orang tua otoriter (6) 

2.Maksa anak jadi dokter (21a, 

28c) 

3.Maksa anak masuk SMA 

favorit (21b) 

4.Maksa anak masuk jurusan 

IPA (21c) 

5. Masuk SMA dengan cara 

illegal (23) 

6.Tidak menghargai prestasi 

anak (28a) 

7.menuntut nilai bagus (28b) 

8.Anak pulang malam 

dimarahi (29a) 

9.diancam di masukkan 

pesantren (29b) 

10.Tidak boleh pacaran (29c) 

Hukuman bersifat abuse 

1.Anak tidak nurut dipukul 

(8a, 33a, T9b, T13a) 

2.Dicubit sampai memar 

(8b) 

3.Dipukul sampai memar 

(8c) 

4.Kunci mobil disita (33b) 

5.Dihina dengan kata-kata 

kasar (33c) 

6.dimarahi (T9a) 

7.dihina jika tidak nurut 

(T9c) 

Reaksi terhadap 

hukuman 

3. Pasrah dengan 

keadaan (10, 30c) 

4. Bersikap cuek 

(31d) 

Problem-focused coping 

1.Apati: Pasrah dengan 

keadaan (34a,T12a) 

2. Mempersiapkan diri untuk 

menghadapi luka: Ikut bimbel 

untuk persiapan tes (22) 

3.Mempersiapkan diri untuk 

menghadapi luka: Ikut bimbel 

biar naik kelas (25) 

4. Penghindaran: Kabur dari 

rumah (31b,T12b) 

5.Penghindaran: nginep di 

rumah sahabat (T12c) 

6.Afiliasi: Cerita ke sahabat 

(34b, 36, T17b) 

7.Penegasan diri: Berani 

berpendapat ke orang tua (38a) 

 

 

 

 

 

Emotional –focused 

coping 

5. Diarahkan pada 

gejala: Dugem 

sampai mabuk 

(31c, 32, T14,T15) 

6. Pengalihan: 

melampiaskan 

emosi ke orang lain 

(T18a) 

 

Kepribadian yang Timbul 

1. Suka berbohong (39a,T16) 

2. Bersikap cuek 

(31d,39b,T10a,T12e,T17a) 

3. Tidak mau diatur 

(T9d,T10b) 

4. Suka menyepelekan orang 

lain (T19) 

5. Agresif (40) 




