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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Penelitian 

Subjek penelitian ini berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, 

berusia 17 tahun, berdomisili di kota Semarang dan sama-sama memiliki 

orang tua dengan pola asuh otoriter. Kedua orang tua dari subjek telah 

menerapkan pola asuh otoriter ini dari kedua subjek masih kecil. 

Ketidakmampuan seseorang mencapai perilaku yang terorganisasi atau 

ketidakmampuan mengendalikan perilaku, tentu saja memiliki akar yang 

berasal dari perkembangan sejak masa kanak-kanak. Orang tua subjek I 

adalah tipe orang tua yang pemarah jadi setiap subjek I melakukan hal-hal 

yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua maka subjek I akan terkena 

marah. Tidak hanya itu, subjek I pun juga akan terkena sasaran kemarahan 

ketika kedua orang tua subjek I sedang bertengkar. Perlakuan yang 

dirasakan subjek I mengenai pola asuh otoriter dari orang tua ini adalah 

ketika subjek I tidak diperbolehkan main keluar rumah saat pulang sekolah 

maupun saat liburan sekolah. Orang tua subjek I mengharuskan subjek I 

untuk langsung pulang dan hanya beraktifitas di dalam rumah saja. Hal 

tersebut lah yang membuat subjek I tidak memiliki banyak teman dan 

merasa kesulitan untuk bersosialisasi di lingkungan baru.  

Remaja dengan usia 17 tahun, pasti sudah mulai mengalami 

ketertarikan dengan lawan jenis. Hal tersebut juga terjadi pada subjek I dan 

subjek II. Subjek I dan subjek II mengaku jika sudah mengalami hal 
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tersebut bahkan subjek I pun telah memiliki pacar, namun disini orang tua 

subjek I dan subjek II sama-sama tidak memperbolehkan anak-anaknya 

untuk memiliki pacar. Orang tua subjek I dan subjek II tidak memberikan 

alasan yang jelas mengapa mereka melarang subjek I dan II untuk tidak 

memiliki pacar, ini membuat subjek I diam-diam sudah memiliki pacar 

tanpa sepengetahuan orang tua. Berbeda hal dengan subjek II, walaupun 

subjek II juga merasakan ketertarikannya dengan lawan jenis dan orang tua 

subjek II juga melarang untuk memiliki pacar namun subjek II sekarang 

sedang tidak ingin memiliki pacar. Subjek II mengaku jika subjek II sedang 

ingin sendiri meskipun banyak teman perempuan yang sedang dekat dengan 

subjek II. Larangan orang tua dalam hal berpacaran bagi subjek II tidak 

begitu mengganggu untuk saat ini karena subjek II juga sedang tidak 

menjalin hubungan dengan lawan jenis. Namun berbeda hal jika suatu saat 

subjek II memiliki pacar seperti subjek I, maka subjek II pun juga akan 

menyembunyikan hal tersebut dari orang tua seperti yang telah dilakukan 

subjek II ditahun-tahun lalu.  

Subjek I juga tidak diperbolehkan untuk jajan di sekolah. Orang tua 

subjek I pun dalam hal ini juga tidak menjelaskan mengapa subjek I tidak 

diperbolehkan jajan di sekolah. Hal-hal seperti itu yang terkadang membuat 

subjek I dan subjek II merasa kebingungan karena orang tua memberikan 

aturan tidak disertai dengan alasan yang jelas untuk subjek. Orang tua 

subjek I juga selalu mencurigai apapun yang dilakukan oleh subjek I yang 

seakan-akan orang tua tidak pernah mempercayai subjek I. Hal seperti ini 

membuat subjek I merasa tidak percaya diri untuk melakukan hal apapun 

karena di dalam keluarganya pun subjek I tidak diberi kepercayaan oleh 
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orang tua. Orang tua subjek II adalah tipe orang tua yang suka memaksakan 

keinginannya untuk subjek II. Perilaku ini bisa terlihat ketika orang tua 

subjek II memaksa subjek II untuk bisa seperti kedua orang tuanya menjadi 

seorang dokter. Orang tua subjek II juga memaksa subjek II untuk masuk ke 

SMA favorit pilihan orang tua nya pada jurusan IPA agar kelak bisa 

mendaftar di universitas favorit dengan jurusan kedokteran, namun 

sayangnya subjek II tidak memiliki bakat maupun minat dibidang 

kedokteran seperti orang tuanya. Subjek II sempat beberapa kali menolak 

keinginan orang tua tersebut namun membuat subjek II mendapatkan 

banyak hukuman dan ancaman dari orang tua. Setelah mengetahui bahwa 

subjek II tidak mampu untuk menuruti kemauan kedua orang tua nya 

tersebut, membuat orang tua subjek II tetap memaksa subjek II untuk 

masuk ke SMA favorit dijurusan IPA dengan cara yang ilegal. Orang tua 

subjek II menyerahkan sejumlah uang ke pihak-pihak terkait untuk dapat 

memasukkan subjek II ke SMA favorit tersebut, dalam hal ini subjek II 

hanya bisa diam dan menuruti segala perintah dari orang tua. Setelah masuk 

ke SMA tersebut, subjek II dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus 

agar nantinya dapat dengan mudah masuk ke universitas yang terpandang. 

Subjek II merasa kesulitan karena tidak bisa menyesuaikan nilai dengan 

murid-murid lain yang ada di sekolah tersebut. 

Perilaku orang tua yang otoriter yang akan diwujudkan dengan 

hukuman terhadap subjek. Hukuman tersebut bisa berupa hukuman fisik 

maupun psikis. Pemberian hukuman tersebut biasanya dilakukan jika subjek 

I dan subjek II tidak menjalankan perintah sesuai dengan kemauan orang 

tua. Subjek I dan subjek I kerap mendapatkan hukuman yang bersifat abuse 
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dari orang tua. Subjek I dan subjek II akan dipukul serta dicubit jika tidak 

menuruti kemauan orang tua mereka. Subjek I pernah dipukul 

menggunakan sapu oleh ayahnya ketika subjek I tidak menurut. Subjek I 

juga pernah dikunci di dalam kamar mandi dan tidak diberi jatah makan 

malam ketika subjek I melakukan kesalahan. Ketika orang tua subjek I 

sedang bertengkar, tak jarang subjek I menjadi sasaran kemarahan dari 

orang tua. Subjek I merasa stres karena merasa tidak melakukan kesalahan 

apa pun tetapi ikut terkena imbas nya ketika orang tua sedang bertengkar. 

Orang tua subjek I juga tidak akan memberi uang saku kepada subjek I jika 

subjek I melanggar aturan yang diberikan orang tua. Tidak berbeda jauh 

dengan subjek I, subjek II pun juga mengalami hukuman yang bersifat 

abuse dari orang tua. Orang tua subjek II tidak segan-segan untuk memukul 

subjek II sampai memar ketika apa yang dilakukan oleh subjek II tidak 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Subjek II saat ini telah 

diperbolehkan untuk menggunakan mobil pribadi untuk beraktifitas namun 

jika orang tua subjek II sedang marah maka tak jarang kunci mobil disita 

oleh orang tua subjek II. Subjek II juga sering dihina dengan kata-kata yang 

kasar oleh orang tuanya. Hal ini membuat subjek II stres karena merasa 

tidak dihargai oleh orang tuanya dalam hal apa pun. Subjek II pernah ingin 

menunjukkan bakat lain dibidang non akademik kepada orang tua dengan 

mengikuti perlombaan basket. Saat subjek II menjuarai kejuaraan basket, 

orang tua subjek II juga tidak memberikan ucapan selamat ataupun pujian 

kepada subjek II. Subjek II merasa jika apa pun yang subjek II lakukan 

tidak ada pengaruhnya di hadapan orang tuanya meskipun itu sangat 

membanggakan dibidang non akademik. Orang tua subjek II hanya menilai 
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dan menuntut subjek II untuk unggul dibidang akademik saja demi 

tercapainya keinginan orang tua yang menginginkan subjek II untuk 

menjadi seorang dokter. 

Subjek I juga pernah terkena marah oleh anggota keluarga lain, 

karena pada saat itu subjek I pernah kabur ke rumah saudaranya dengan 

tujuan menghindar dari orang tua namun ternyata sesampainya subjek I di 

rumah saudaranya tersebut malah terkena marah dan membuat subjek I 

stres. Dampak lain yang dialami subjek I dari pengasuhan otoriter dari 

orang tua nya tersebut juga terlihat ketika subjek I hanya bisa bertemu 

dengan sang pacar ketika di sekolah. Hal ini dikarenakan subjek I menjalani 

pacaran diam-diam yang tidak diketahui oleh orang tua nya. Subjek I dan 

subjek II sering merasa tertekan dengan keadaan mereka yang memiliki 

orang tua dengan pola asuh yang otoriter. Ketika subjek II dipaksa untuk 

bersekolah di sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuannya, subjek II 

sering mendapat nilai terendah di kelas dan pernah hampir tidak naik kelas. 

Semua hal itu dikarenakan oleh orang tua subjek II yang memaksakan 

kehendaknya tanpa melihat kemampuan dari subjek II. 

Reaksi-reaksi yang dirasakan subjek I dan subjek II dalam 

menghadapi hukuman dari orang tua pun tidak jauh berbeda. Subjek I dan 

subjek II memilih untuk diam dan pasrah dengan keadaan. Hal ini 

dikarenakan jika subjek I dan subjek II melawan, maka subjek I dan subjek 

II akan mendapatkan hukuman dan ancaman lagi dari orang tua. Subjek I 

dan subjek II juga pernah kabur dari rumah untuk menghindari hukuman 

dari orang tua, yang membedakan subjek I dan subjek II adalah subjek II 
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lebih bersikap cuek terhadap hukuman yang diberikan oleh orang tua 

ketimbang subjek I. Hal ini dikarenakan kepribadian subjek II merasa lebih 

berani daripada subjek I. Munculnya stres pada subjek I dan subjek II 

membuat subjek I dan subjek II akan melakukan strategi-strategi untuk 

mengurangi tingkat stres mereka. strategi-strategi tersebut disebut dengan 

koping. Koping yang digunakan kedua subjek adalah problem-focused 

coping berupa afiliasi, apati, penghindaran, mempersiapkan diri 

menghadapi luka dan penegasan diri sedangkan emotional-focused coping 

berupa pengalihan, peredaan yang diarahkan pada gejala, represi, penalaran 

dan pengalihan. 

 

B. Pembahasan 

Orangtua dengan pengasuhan otoriter cenderung menuntut subjek 

untuk patuh terhadap segala aturan, tanpa ingin tahu alasan-alasan anak saat 

dia melenceng dari aturan. Disiplin yang kaku meski niatnya untuk 

kebaikan subjek, bukanlah membuat subjek menjadi taat bahkan sebaliknya 

subjek akan merasa tertekan dengan segala aturan yang diberikan orang tua 

tersebut. Menurut Santrock (2002, h. 257) ada tiga tipe gaya pengasuhan 

yaitu otoriter, otoritatif dan permisif. Pengasuhan yang otoriter 

(authoritarian parenting) adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi 

dan bersifat menghukum yang memaksa anak untuk mengikuti petunjuk 

orang tua serta untuk menghormati pekerjaan dan usaha. Orang tua yang 

otoriter menetapkan batasan-batasan yang tegas dan tidak memberi peluang 

yang besar kepada anak untuk berbicara (bermusyawarah). Orang tua 
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dengan pola asuh otoriter biasa nya akan menerapkan aturan-aturan yang 

ketat yang harus ditaati oleh subjek. Aturan yang diberikan orang tua 

tersebut biasa nya disertai dengan hukuman dan ancaman jika subjek tidak 

menurutinya.  

Widiyanti dan Marheni (dalam Lukitasari, 2018, h.4) mengatakan 

pengasuhan anak dipercaya memiliki dampak terhadap perkembangan 

individu kedepannya. Orang tua memainkan peran penting dalam bertindak 

sebagai kontrol sosial dan figure untuk remaja dengan menyediakan 

hubungan emosional, kendala perilaku dan pemodelan dalam proses 

hubungan. Berdasarkan study longitudinal dengan mengikuti perkembangan 

individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa yang pernah dilakukan 

Block and Haan, ternyata orang tua memiliki perang yang penting dalam 

perkembangan seorang anak (Widyarini, 2009, h.6).  

Pola pengasuhan yang otoriter dari orang tua seperti yang telah 

disebutkan diatas membuat berbagai dampak bagi subjek I maupun subjek 

II. Subjek I dan subjek II sama-sama merasa sangat stres. Stres dapat timbul 

karena ketidakmampuan individu untuk mengatasi ancaman yang dihadapi 

oleh emosional, fisik, mental dan spiritual suatu individu atau dengan kata 

lain stres adalah persepsi individu terhadap kondisi atau situasi di dalam 

lingkungan individu itu sendiri (National Safety Council, 2004, h.2). 

Bahkan subjek I sampai sulit untuk mendapatkan teman khususnya teman 

laki-laki karena dilarang oleh orang tuanya. Saat diperlakukan seperti itu, 

subjek I merasa jengkel dan ingin memberontak namun hal tersebut tidak 

pernah subjek I lakukan karena merasa takut dengan orang tua. Berbeda hal 
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dengan subjek II, subjek II pernah dengan berani mengutarakan pendapat 

dan keinginannya kepada orang tua meskipun tidak membuahkan hasil yang 

baik. Hurlock (dalam Wibowo, 2012, h.184) mengatakan anak dari pola 

asuh otoriter sering kali tidak bahagia, minder ketika membandingkan diri 

dengan orang lain, tidak mampu memulai aktivitas, dan memiliki 

kemampuan komunikasi yang lemah. Novianty (2016, h.7) membagi bentuk 

pola asuh orang tua menjadi empat beserta ciri-cirinya, salah satu nya yaitu 

pola asuh otoriter. Ciri-ciri dari pola asuh ini adalah menekankan segala 

aturan orang tua yang harus ditaati oleh anak, orang tua bertindak semena-

mena tanpa dapat dikontrol oleh anak, anak harus menurut dan tidak boleh 

membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dalam hal ini, 

anak seolah-olah menjadi robot sehingga anak kurang inisiatif, merasa 

takut, tidak percaya diri, pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan 

tetapi disisi lain anak bisa memberontak, nakal atau melarikan diri dari 

kenyataan. Menurut Junaidi, Fungsi pola asuh dari orang tua seharusnya 

untuk membantu mengarahkan emosi anak ke dalam jalur yang berguna dan 

diterima secara sosial (dalam Arsyam, 2010, h.20), namun dalam hal ini 

orang tua kedua subjek tidak menjalankan fungsi tersebut. 

Safaria (2005, h.21) menyebutkan bahwa energi yang dibutuhkan 

untuk menolak suatu keadaan yang tidak menyenangkan adalah lebih besar 

dari pada jika menerima dengan hati lapang keadaan tersebut. Berkaitan 

dengan hal tersebut, seorang remaja perlu memahami dan menyadari emosi-

emosi yang dirasakan agar memiliki kemampuan untuk mengelolanya 

secara efektif. Keterampilan mengelola emosi dimulai dengan menyadari 

kemunculan emosi tersebut, kemudian berusaha memahami apa adanya dan 
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menerima emosi-emosi tersebut sebagai bagian dari hidup. Setelah itu 

barulah remaja akan lebih mampu mengendalikan reaksi emosi-emosinya 

sehingga tidak mudah terjebak dalam lingkaran gejolak emosi negatif. 

Gejolak emosi-emosi yang negatif ini tentu saja membawa banyak dampak 

negatif yang akan dirasakan, baik secara fisik maupun psikologis. 

Diantaranya gejala depresi, kecemasan, kekhawatiran, perasaan putus asa 

atau stres yang bisa menimbulkan pengaruh negatif. 

Koping adalah perilaku untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang 

penuh tekanan atau yang membangkitkan emosi, atau dengan kata lain 

koping adalah bagaimana reaksi orang ketika menghadapi stres atau 

tekanan (Siswanto, 2007, h.60). Koping yang dilakukan oleh subjek I dan 

subjek II ini bisa berupa problem- focused coping dan emotional-focused 

coping. Koping yang dilakukan subjek I dan subjek II adalah dengan 

afiliasi. Koping afiliasi yang dilakukan subjek I adalah dengan berbagi 

cerita tentang masalahnya kepada pacar sedangkan subjek II menggunakan 

koping afiliasi ini untuk bercerita kepada sahabat. Stres yang dihadapi kerap 

kali menjadi sulit ketika kita hadapi sendiri. Dalam keadaan seperti ini 

individu perlu mencegah stres dengan cara mencari dukungan sosial dari 

orang lain (Hardjana, 1994, h.83).  Subjek I juga menggunakan koping 

penalaran. Subjek I mencoba untuk memikirkan solusi permasalahannya itu 

sendiri. Subjek I mulai berfikiran positif dan mencoba menggali alternatif-

alternatif pemecahan masalah untuk diri subjek I sendiri. Tidak jarang 

subjek I juga menggunakan koping diarahkan pada gejala yang dilakukan 

subjek I dengan cara menenangkan diri dengan sholat. Ketika mengalami 

stres akibat hubungan dengan ayahnya yang tidak baik, subjek I lebih 
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memilih untuk menceritakan permasalahannya kepada Tuhan dengan sholat 

atau dengan hanya berdoa. Subjek I mengungkapkan segala permasalah dan 

kesulitan yang sedang subjek I hadapi kepada Tuhan. Subjek I juga suka 

mendengarkan musik kesukaan saat ingin menenagkan hati dan pikirannya 

saat mengalami stres. Berbeda dengan subjek I, subjek II melakukan koping 

berupa koping mempersiapkan diri menghadapi luka. Subjek II melakukan 

langkah-langkah antisipasi supaya subjek II tidak mendapatkan ancaman 

ataupun hukuman yang berat dari orang tua. Hal ini dilakukan subjek II saat 

SMP sampai SMA. Subjek II mengikuti les bimbingan belajar di luar 

sekolah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam bidang 

akademiknya yang bisa berpengaruh baik dengan hubungan subjek II 

dengan orang tua. Koping lain yang digunakan oleh subjek II adalah dengan 

koping penegasan diri. Subjek II mengekspresikan perasaan-perasaan dan 

pikirannya secara langsung kepada orang tuanya. Misalnya pada saat itu 

subjek II melakukan penegasan ke orang tua nya karena subjek II merasa 

tidak memiliki minat dan bakat untuk menjadi seorang dokter. Subjek II 

memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya tersebut kepada 

orang tua nya, namun apa yang subjek II lakukan tersebut sangatlah sia-sia. 

Orang tua subjek II menganggap pendapat tersebut hanya omong kosong 

yang tidak perlu didengarkan. Peristiwa-peristiwa stressfull tersebut dapat 

menimbulkan respon baik secara fisik seperti meningkatnya tekanan darah, 

berkeringat, jantung berdebar, kepala pusing dan perut terasa mual. Selain 

itu timbul respon secara psikis seperti kemarahan, perasaan takut, 

kecemasan, tidak nyaman, depresi, apati, dan penyangkalan 

(Anggaraningtyas, Lilik, Nugroho 2015, h.4). Permasalahan-permasalahan 
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yang muncul ini dapat mengganggu perkembangan remaja, jika remaja 

tidak mampu mengatasinya dengan baik. 

Selain koping diatas, subjek I dan subjek II pun juga melakukan 

beberapa alternative koping lainnya. Koping yang pernah dilakukan subjek 

I dan subjek II adalah dengan koping penghindaran. Saat emosi subjek I dan 

subjek II tidak terbendung lagi dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan 

dengan apapun maka subjek I dan subjek II pernah melakukan 

penghindaran. Subjek I lebih memilih untuk menghindar dari masalah 

dengan cara melarikan diri dari rumah ketika subjek I masih SMP, hal ini 

terjadi karena subjek I masih kecil dan belum bisa memikirkan akibat dari 

tindakan yang saat itu subjek ambil. Sedangkan bagi subjek II, Subjek II 

biasa nya lebih memilih untuk main ke rumah sahabatnya atau sekedar 

nongkrong di cafe bersama teman-temannya. Subjek II juga beberapa kali 

menginap di rumah sahabatnya untuk menghindar dari orang tua. Subjek I 

dan subjek II juga menggunakan koping pengalihan. Saat mendapat banyak 

ancaman maupun tekanan dari orang tua subjek I dan subjek II merasa 

bingung harus menyalurkan emosinya kemana ketika belum siap untuk 

menceritakan permasalahannya kepada orang yang subjek I dan subjek II 

percaya. Ketika hal ini terjadi, subjek I dan subjek II lebih memilih untuk 

mengalihkan emosinya ke orang lain. Subjek I biasanya melampiaskan 

kemarahannya kepada pacar. Subjek I memarahi pacarnya dengan alasan 

yang tidak jelas, dengan begitu emosi yang selama ini subjek I pendam bisa 

keluar melalui kemarahannya tersebut sedangkan subjek II biasanya 

melampiaskan emosinya kepada sang sahabat. Selain koping yang telah 

disebutkan diatas, subjek I dan subjek II juga terlihat menggunakan koping 
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apati. Saat amarah orang tua subjek I dan subjek II sedang tinggi maka 

koping yang sering dilakukan subjek I maupun subjek II adalah dengan 

hanya diam dan menerima segala perlakuan orang tua nya. Subjek I dan 

subjek II beranggapan bahwa koping ini sering digunakan karena dengan 

pasrah, subjek I dan subjek II merasa lebih aman ketimbang harus melawan 

yang mungkin membuat posisi subjek I dan II sebagai anak akan semakin 

salah. 

Subjek I dan II juga menggunakan koping represi. Banyaknya 

tekanan dan dari ayahnya membuat subjek I terkadang sengaja untuk tidak 

memikirkan permasalahan  tersebut karena represi adalah menekan segala 

sesuatu yang dapat menimbulkan kecemasan (Alwisol, 2009, h. 25). Hal ini 

dipandang efektif oleh subjek I karena subjek I merasa perlu untuk sesekali 

tidak memikirkan permasalahan tersebut secara terus menerus dan 

melupakannya sejenak, namun beberapa kejadian yang semakin ditekan 

oleh subjek I agar tidak muncul dalam pikirannya tetapi tetap muncul dalam 

mimpinya saat subjek I tidur yang terkadang membuat subjek I kembali 

merasa stres saat terbangun. Saat subjek II sedang merasa sangat stres 

dengan hubungannya dengan orang tua, subjek II juga beberapa kali 

menggunakan koping dengan peredaan yang diarahkan pada gejala. Subjek 

II adalah tipe remaja yang cukup cuek dengan keadaan sekitarnya, namun 

subjek II sering merasa stres jika berkaitan dengan orang tuanya. Emosi 

yang ada pada diri subjek II tersebut berasal dari tekanan dan ancaman yang 

diberikan oleh orang tua subjek II. Saat pikiran subjek II penuh dengan 

emosi yang terpendam terhadap orang tua nya, subjek II berfikir untuk 

minum-minum (mabuk) dan dugem di Club bersama teman-temannya. 
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Tujuan utama pada masa remaja seperti yang sedang subjek II alami ini 

adalah diakui sebagai dari anggota kelompok, maka biasa nya seorang 

remaja akan cenderung lebih senang memilih aturan-aturan yang ditetapkan 

kelompoknya dari apa-apa yang diatur oleh orang tuanya (Gunarsa, 2008, 

h.15). Subjek II merasa dengan cara seperti ini subjek II menjadi lebih 

tenang dan bisa melupakan permasalahan dengan orang tua nya. Perbedaan 

koping yang dilakukan kedua subjek dilatarbelakangi oleh aspek 

lingkungan dan kepribadian. Menurut Keliat (2006, h. 13), disebutkan 

mekanisme koping dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, konsep diri, 

rasa aman nyaman, pengalaman masa lalu dan tingkat pengetahuan 

seseorang. 

Kepribadian yang timbul akibat pola pengasuhan otoriter dari orang 

tua ini bisa berbeda-beda tiap subjek. Ini dikarenakan adanya perbedaan 

lingkungan maupun karakter yang ada pada tiap subjek yang menjadikan 

mereka menjadi pribadi yang berbeda. Subjek I mengaku sangat sulit untuk 

mendapatkan teman dan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru. 

Hal tersebut terjadi karena orang tua subjek I melarang subjek I untuk 

memiliki banyak ativitas di luar rumah dan sangat dibatasi dalam hal 

pertemanan. Kepribadian lain yang timbul dalam subjek I adalah subjek I 

menjadi pribadi yang tertutup dan pendiam. Subjek I merasa kesulitan 

untuk mengungkapkan isi hati nya kepada orang lain. Subjek I lebih 

memilih diam dan menyimpan sendiri semua permasalahannya, namun 

disisi lain jika subjek I sedang merasa stres maka subjek I akan sedikit 

berbagi cerita dengan pacar. Pola pengasuhan dari orang tua yang otoriter 

juga membuat subjek I menjadi tidak percaya diri dalam hal apapun. Hal ini 



100 
 

 
 

bisa terjadi karena dalam keluarga subjek I selalu dicurigai oleh orang tua 

nya serta tidak diberi kepercayaan saat melakukan aktivitas apapun, dan ini 

berdampak pada kepribadian subjek I yang tidak percaya diri. Sikap yang 

sensitif dan ingin selalu diperhatikan juga muncul dalam kepribadian subjek 

I. Subjek I menjadi seseorang yang sangat mudah tersinggung dan ingin 

selalu diperhatikan oleh orang-orang disekitarnya karena subjek I merasa 

jika subjek I tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang tua.  

Kepribadian yang sama-sama muncul pada subjek I dan subjek II 

adalah sama-sama suka berbohong kepada orang tua. 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. Sikap otoriter dari orang tua yang berupa sikap keras, 

menghukum, mengancam, akan menjadikan anak “patuh” dihadapan orang 

tua, tetapi dibelakangnya ia akan memperlihat kan reaksi misalnya 

menentang atau melawan karena anak merasa “dipaksa”. Reaksi menentang 

dan melawan biasa ditampilkan dalam tingkah laku yang melanggar norma 

norma dan yang menimbulkan persoalan dan kesulitan baik pada dirinya 

maupun lingkungan rumah, sekolah dan pergaulannya (Annuzul, 2012, 

h.15). Berbeda jauh dengan subjek I, subjek II ini lebih memilih bersikap 

cuek dengan apa yang dirasakan saat ini. Hal tersebut bisa terjadi karena 

subjek II merasa sedikit lebih berani untuk  berpendapat dan menghadapai 

sikap dari  orang tua ketimbang subjek I.  

Banyaknya aturan dan hukuman fisik yang diterima oleh subjek II 

dari orang tua membuat subjek II menjadi pribadi yang sulit untuk diatur. 
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Subjek II sering berperilaku seenaknya sendiri ketika sedang berada di luar 

rumah karena subjek II merasa tidak ada orang tua yang sedang 

mengawasinya. Hal tersebutlah yang menjadikan subjek II menjadi seorang 

remaja yang membangkang. Hukuman fisik yang diberikan orang tua 

kepada subjek II akan dipersepsi subjek II sebagai perilaku agresif, dan 

perilaku orang tua tersebut mungkin akan menjadi model yang dapat 

mempengaruhi perilaku agresif pada subjek II. Pada pola asuh orang tua 

yang otoriter ini, dimungkinkan akan berbanding lurus dengan 

perkembangan perilaku agresif pada subjek II. Subjek II pernah dipanggil 

oleh guru BK di sekolahnya karena subjek II ketahuan memukul dan 

menghina adik kelas. Kejadian tersebut terjadi sudah berulang kali. Tinggi 

rendahnya tingkat perilaku agresif pada subjek II sebagian besar 

dipengaruhi oleh pendidikan dan pengasuhan. Barnadib (dalam Aisyah, 

2010, h. 4) mengatakan bahwa orang tua yang otoriter tidak memberikan 

hak anaknya untuk mengemukakan pendapat serta mengutarakan perasaan-

perasaannya, sehingga pola asuh otoriter berpeluang untuk memunculkan 

perilaku agresi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Farhangian 

University Iran oleh Niaraki dan Rahimi (dalam Longkutoy, 2015, h. 97) 

juga membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pola asuh 

demokratis dengan pola asuh otoriter maupun permisif yang diterapkan 

orang tua pada anak. Seorang anak dengan pola asuh demokratis cenderung 

memiliki konsep diri bahkan kualitas hidup yang lebih baik daripada anak 

yang diasuh dengan pola pengasuhan otoriter atau permisif. Permasalahan-

permasalahan yang muncul ini dapat mengganggu perkembangan remaja, 

jika remaja tidak mampu mengatasinya dengan baik 
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Skema 4 Analisis Koping Subjek I dan I

Kepribadian yang Timbul 

1.Suka berbohong (I,II) 

2.Sulit untuk berteman (I) 

3.Sikap tertutup (I) 

4.Sulit bersosialisasi (I) 

5.Pendiam (I) 

6.Tidak percaya diri I) 

7.Sensitif (I) 

8.Ingin diperhatikan (I) 

9. Bersikap cuek (II) 

10. Tidak mau diatur (II) 

11. Suka menyepelekan 

orang lain (II) 

12. Agresif (II) 

Problem-focused coping 

1. Afiliasi : bercerita ke orang 

terdekat (I,II) 

2. Mempersiapkan diri 

menghadapi luka (II) 

3. Penegasan diri (II) 

4. Penghindaran : kabur dari 

rumah (I,II) 

5. Apati : pasrah dengan 

keadaan (I,II) 

 

Emotional-focused coping 

1.Penalaran : memikirkan 

solusi masalah (I) 

2.Diarahkan pada gejala : 

berserah diri kepada tuhan 

(sholat) dan mendengarkan 

musik (I) 

3.Diarahkan pada gejala: 

dugem sampai mabuk (II) 

4.Pengalihan : 

melampiaskan emosi ke 

orang lain (I,II) 

5.Represi : sengaja 

melupakan tapi terbawa 

mimpi (I) 

Reaksi terhadap 

hukuman 

1.Pasrah dengan keadaan 

(I,II) 

2.Kabur dari rumah (I,II) 

3.Bersikap cuek (II) 

Timbul stres (I,II) 

 

Pengasuhan 

1.Orang tua otoriter (I,II) 

2.Tidak boleh pacaran (I,II) 

3.Anak tidak nurut dimarahi 

(I) 

4.Tidak boleh main (I) 

5.Tidak boleh jajan di 

sekolah (I) 

6.Selalu curiga (I) 

7.Tidak boleh banyak 

aktivitas (I) 

8.Maksa anak masuk SMA 

favorit dijurusan IPA (II) 

9.Masuk SMA dengan cara 

ilegal (II) 

10.Tidak menghargai prestasi 

anak (II) 

11.Menuntut nilai bagus (II) 

12. Anak pulang malam 

dimarahi (II) 

13.Diancam dimasukkan 

pesantren (II) 

 

Hukuman bersifat abuse 

1.Anak tidak nurut dipukul 

(I,II) 

2.Dicubit (I,II) 

3.Dikunci di kamar mandi (I) 

4.Tidak diberi makan malam (I) 

5.Dipukul dengan sapu (I) 

6.Anak jadi sasaran kemarahan 

(I) 

7.Tidak diberi uang saku (I) 

8. Dipukul sampai memar (II) 

9. Kunci mobil disita (II) 

10.Dihina dengan kata kasar 

(II) 




