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A. Kesimpulan 
Peneliti berusaha mengambil kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan mengenai kecemasan neurotik anak sulung berdasarkan 
psikoanalisis. 
1. Faktor-faktor penyebab kecemasan neurotik anak sulung 

berdasarkan psikoanalisis 
Peneliti menemukan faktor-faktor dominan yang menyebabkan 

kecemasan neurotik timbul pada ketiga subyek. Faktor-faktor 
tersebut adalah pola asuh, modeling lingkungan, trauma atau konflik 
yang belum selesai, dan mekanisme pertahanan ego yang maladaptif. 
Subyek I memiliki pola asuh permisif sedangkan subyek II dan III 
kental dengan pola asuh otoriter. Ketiga subyek sama-sama 
melakukan modeling dari perilaku dan pola pikir orang tuanya, yaitu 
menginternalisasi emosi yang impulsif dalam mereaksi hal dalam 
hidupnya di mana hal ini menandakan emosi subyek tersebut rentan 
akan kecemasan. Ketiga subyek mengalami trauma peristiwa yang 
berkaitan dari orang tuanya sehingga membuat ketiga subyek masih 
memendam perasaan negatif mengenai peristiwa tersebut. Ketiga 
subyek sama-sama menggunakan mekanisme pertahanan ego yang 
maladaptif di mana hal inilah yang memperjelas bahwa kecemasan 
sudah berada pada sifat destruktif (merusak) terhadap penyesuaian 
diri subyek pada kehidupannya sehingga kecemasan menjadi jenis 
kecemasan neurotik. 

2. Intensitas kecemasan neurotik anak sulung berdasarkan 
psikoanalisis 

Ketiga subyek memiliki intensitas yang berbeda meskipun 
ketiganya sama-sama mengembangkan perilaku negatif dalam 
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hidupnya. Subyek I dan subyek II memiliki intensitas kecemasan 
neurotik yang cukup besar meskipun dilatar belakangi faktor yang 
berbeda terutama pada pola asuh orang tua. Jika tampak dari 
penampilan luar, penyesuaian diri subyek I dan II cukup berbeda 
terhadap intensitas kecemasan neurotik yang mereka alami. Subyek I 
terlihat santai karena cenderung memilih mekanisme pertahanan ego 
yang menghindar dan menekan ke ketidaksadaran, sedangkan 
mekanisme pertahanan ego yang dipilih subyek II cenderung 
menekan tidak sempurna, berusaha mengubah menjadi motivasi 
namun kurang kuat, dan mengalihkan kecemasan pada perilaku 
kompulsif dan impulsif sehingga lebih sering terlihat dalam kondisi 
kecemasan yang muncul ke permukaan dan perilaku serta emosional 
yang maladaptif yang mengikuti. Subyek III mengalami kecemasan 
neurotik dengan intensitas yang lebih besar dari subyek I dan II. Hal 
ini pertama terlihat dari pola asuh yang inkonsisten dari kedua orang 
tua, berbeda dari dua subyek lain yang menerapkan pola asuh sejalan 
antara ayah dan ibu. Penjelasan ke dua yaitu mekanisme pertahanan 
ego yang dipilih sangat tampak dominan lebih banyak dari subyek I 
dan II, serta lebih banyak didominasi emosi dan perilaku yang 
impulsif dan agresif terhadap pihak lain. Pada proses wawancara, 
subyek III juga menjawab pertanyaan lebih sedikit dari dua subyek 
lainnya sehingga terlihat cenderung menutup-nutupi. 

3. Dinamika kecemasan neurotik anak sulung berdasarkan 
psikoanalisis 

Subyek I, II, III mengalami peristiwa-peristiwa dalam 
hidupnya seperti pola asuh permisif (subyek I), pola asuh otoriter 
(subyek II dan III), modeling lingkungan terutama dari orang tuanya 
sendiri, trauma atau konflik yang belum selesai yang berkaitan 
dengan orang tua, serta penggunaan mekanisme pertahanan ego yang 
maladaptif. Faktor-faktor kecemasan ini membuat ketiga subyek 
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memiliki pribadi yang kurang maladaptif terhadap lingkungannya 
sehingga munculah kecemasan neurotik. 

Kondisi kecemasan neurotik ketiga subyek memiliki pola yang 
sama meskipun dengan kasus berbeda yang tak dapat dibandingkan 
secara sederhana. Masing-masing subyek mengalami gangguan 
dalam meletakkan kecemasannya ke dalam kesadaran atau 
ketidaksadaran, atau bagaimana merespon sesuatu sebagai sesuatu 
yang memotivasi diri atau justru mendorong diri menjadi semakin 
maladaptif terhadap lingkungan.  

Kecemasan neurotik ketiga subyek membuat ketiganya 
mencari berbagai cara negatif untuk mengurangi rasa tidak nyaman 
yaitu dengan mekanisme pertahanan ego yang maladaptif. Ironisnya, 
ketiga subyek juga mengalami perasaan salah terhadap perilaku 
negatif mereka namun pada saat yang bersamaan menikmati 
merasakan beban yang ringan dari emosi dan perilaku negatifnya. 
Buruknya, mekanisme pertahanan ego bahkan yang maladaptif tidak 
pernah menawarkan penyelesaian masalah sehingga semakin banyak 
mekanisme pertahanan ego yang digunakan, justru semakin 
membuat beban kecemasan neurotik bertambah karena lingkungan 
terus menuntut penyelesaian. Pada situasi inilah kecemasan neurotik 
ketiga subyek makin meningkat seiring juga dengan problem yang 
dikeluhkan subyek sendiri maupun orang-orang terdekatnya. 

 
B. Saran 

1. Bagi subyek penelitian 
Masukan bagi subyek I yaitu, ada baiknya memahami lebih 

dalam  bidang pendidikan yang sudah diterima mengenai berbakti 
pada orang tua dikolaborasikan dengan memperdalam makna ajaran 
spiritual agar dapat lebih mementingkan pendewasaan dengan 
mendahulukan kebaikan jangka panjang (bukan kenikmatan sesaat) 
demi kebaikan orang tua sehingga mengdahulukan menghargai 
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orang tua dan bukannya setelah teman, pacar, apalagi materi. Subyek 
I sebaiknya tidak mudah kalah dengan kemalasan dan lebih 
mengasah kepribadian agar lebih berpola pikir berkembang sehingga 
dapat memahami secara jauh mana hal yang lebih bermanfaat jangka 
panjang dan bahwa kebaikan membutuhkan kerja keras. 

Masukan bagi subyek II adalah lebih keras menterapi diri 
dengan ilmu yang sudah dimiliki dan memperdalam ikhlas serta 
sabar. Pola pikir menterapi diri merupakan batu loncatan baik, 
namun menerima diri sendiri adalah yang terpenting sehingga 
trauma dapat menjadi pengalaman pendewasaan diri dan perilaku 
negatif orang tua dapat menjadi pemahaman untuk tidak mengulangi 
dan diinternalisasi oleh diri sendiri sehingga terwujud pribadi 
dewasa. 

Masukan bagi subyek III adalah yang utama menerima dan 
memaafkan diri sendiri atas apa yang tidak dapat diterima atau 
membangkitkan rasa marah dan rasa bersalah. Perilaku negatif dan 
kesalahan orang tua dalam perkembangan diri adalah tanggung 
jawab orang tua pribadi, namun kepribadian baik dan tanggung 
jawab membawa diri menjadi mandiri secara baik setelah usia 
mencapai dewasa adalah tanggung jawab diri pribadi untuk berusaha 
sangat keras mencapainya yang tidak dapat dikaitkan dengan 
kesalahan hal lain atau orang lain. Suka dan duka adalah sama-sama 
rejeki dan hadiah dari sang Pencipta untuk diselesaikan sendiri 
sesuai amanahNya dan mendapat manfaat di tiap akhirnya bagi 
pendewasaan emosional dan spiritual. 

2. Bagi orang tua subyek penelitian 
Orang tua sebaiknya berhati-hati dalam perilaku dan perkataan. 

Niat baik tidak selamanya tersampaikan dengan baik jika tidak 
memperhatikan cara pengungkapannya. Mawas diri dan introspeksi 
demi kebaikan bersama dan kebaikan putra-putri. Masa lalu telah 
berlalu, masa depan adalah waktu untuk sama-sama orang tua dan 
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anak saling mendukung dalam perbaikan, saling memaafkan diri 
masing-masing dan orang lain, serta terbuka akan informasi dan 
pendidikan mindset berkembang demi kepribadian yang lebih baik. 

3. Bagi orang tua semua anak sulung 
Orang tua sebaiknya berhati-hati dalam perilaku dan perkataan. 

Niat baik tidak selamanya tersampaikan dengan baik jika tidak 
memperhatikan cara pengungkapannya. Berhati-hati dalam 
penyampaian perintah, penguatan perilaku, ataupun efektivitas 
pemberian hukuman. Lima tahun pertama adalah masa-masa kritis 
seseorang menerima pendidikan dari lingkungannya. Anak sulung 
adalah sebutan, namun sebaiknya tuntutan peran di antara urutan 
kelahiran harus seimbang dan tidak dibeda-bedakan apalagi 
dibanding-bandingkan baik dengan niat baik orang tua atau pun 
tidak. Setiap anak memiliki karakteristik masing-masing dan 
sepatutnya berkembang sesuai identitas yang akan ditemukannya 
masing-masing. Tugas dan tanggung jawab orang tua adalah 
memfasilitasi kualitas yang dimiliki anak agar berkembang optimal 
dan membimbing anak dengan iringan agama, spiritualitas, serta 
budi pekerti. Orang tua sebaiknya terbuka akan masukan, koreksi 
maupun informasi mengenai komunikasi yang berkualitas demi 
membantu anak menjadi pribadi yang sukses ke dalam dan sukses ke 
luar hingga ke masa depannya dan bukannya mengatur, menuntut 
atau menentukan ke mana masa depan sang anak. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 
Bagi peneliti yang ingin meneliti tentang kecemasan neurotik 

anak sulung berdasarkan psikoanalisis di masa yang akan datang 
sebaiknya menggali lebih dalam data berkaitan dengan kecemasan 
neurotik dan karakteristik anak sulung sehingga dapat memperluas 
penemuan yang belum terungkap pada penelitian ini. Peneliti 
selanjutnya juga sebaiknya lebih menguasai paradigma psikoanalisis 
secara lebih mendalam dan pembuatan laporan penelitian secara 



 244

lebih baik sehingga dapat menganalisis data secara lebih teliti dan 
pembuatan laporan yang lebih terinci dan mendalam. 

Penelitian ini akan lebih representatif jika digali lebih lanjut 
dengan mengkolaborasikan metode kualitatif dan kuantitatif. 
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