
 

 

HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN TIPE 
KEPRIBADIAN REMAJA DI SMP N 2 KARANGGAYAM 

KEBUMEN JAWA TENGAH 

 

Skripsi 

 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Keperawatan STIKes MADANI Yogyakarta 

 

 

 
Disusun oleh : 

SARTINI 
M10.01.0035 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI 
ILMU KESEHATAN MADANI YOGYAKARTA 

2014 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian Remaja di SMP N 2 

Karanggayam Kebumen Jawa Tengah” dapat selesai tepat waktu. 

Penyusunan skripsi ini terwujud atas bimbingan, arahan, dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih kepada: 

1. Darmasta Maulana, S.Kep., M.Kes, sebagai Ketua STIKes Madani 

Yogyakarta. 

2. Errick Endra Cita, S.Kep., Ns, CWCS sebagai  Ketua Prodi SI Keperawatan. 

3. Tri Prabowo, S.Kep, M.Sc., sebagai pembimbing I 

4. Ignasia Nila Siwi, S.Kep., Ns sebagai pembimbing II 

5. Widhiyanto, S.Pd.,Ing sebagai Kepala Sekolah SMP N 2 Karanggayam 

Kebumen Jateng 

6. My beloved big families specially thanks untuk semua atas doa dan motivasi 

yang telah diberikan kepada penulis sebagai penjaga semangat selama 

menuntut ilmu.  

7. Temen – temen seperjuangan keperawatan 2010 yang tidak bisa penulis 

sebutkan. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan usulan 

proposal skripsi ini 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam penyusunan 

skipsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan 

kriktik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya ilmu keperawatan. 

 

Yogyakarta, 9 Agustus 2014 

Peneliti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

DAFTAR ISI 
 
 

         Halaman 
HALAMAN JUDUL………….. ................................................................................... i 
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  ............................................................. ii 
KATA PENGANTAR………… ................................................................................... iii 
DAFTAR ISI…………………… ................................................................................. iv 
DAFTAR GAMBAR………….. .................................................................................. v 
DAFTAR TABEL……………… ................................................................................. vi 
DAFTAR LAMPIRAN………… ................................................................................. vii 
INTISARI..................................  ................................................................................... viii 
ABSTRACT..............................  ................................................................................... ix 
BAB I            PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  .............................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 7 
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 7 
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 8 
E. Keaslian Penelitian .......................................................................... 9 

BAB II          TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Tinjauan Teoritis  ......................................................................... 12 

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua ............................................. 12 
2. Tipe-Tipe Pola Asuh Orang Tua .............................................. 12 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh ....................... 19 

B. Remaja …………… ....................................................................... 21 
1. Pengertian Remaja .................................................................... 21 
2. Perkembangan Selama Masa Remaja ...................................... 22 

C. Kepribadian……… ......................................................................... 35 
1. Pengertian Kepribadian ............................................................ 35 
2. Pola Kepribadian ....................................................................... 36 
3. Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian................................ 44 
4. Tipe-Tipe Kepribadian ............................................................. 51 

D. Kerangka Teori…… ....................................................................... 54 
E. Kerangka Konsep… ........................................................................ 55 
F. Hipotesis Penelitian......................................................................... 55 

BAB III          METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian…… ........................................................................ 56 
B. Desain Penelitian…......................................................................... 56 
C. Variabel Penelitian  ......................................................................... 57 
D. Definisi Operasional ....................................................................... 57 
E. Populasi dan Sampel ....................................................................... 58 
F. Lokasi dan Waktu Penelitian .......................................................... 59 



 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 60 
H. Instrumen Pengumpulan Data ........................................................ 60 
I. Pengolahan dan Analisa Data ......................................................... 64 
J. Prosedur Penelitian  ......................................................................... 66 
K. Etika Penelitian….. ......................................................................... 66 

 
BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Tempat Penelitian ..................................... 68 
B. Hasil Penelitian.....  ......................................................................... 69 

a. Karakterisrik Responden ......................................................... 69 
C. Pembahasan..........  ......................................................................... 71 

a. Karakteristik Responden .......................................................... 71 
b. Tipe Pola Asuh Orang Tua ...................................................... 75 
c. Tipe Kepribadian Remaja ........................................................ 80 
d. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian 

Remaja di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah . 81 
e. Keterbatasan Penelitian............................................................ 84 

BAB V          PENUTUP 
A. Kesimpulan.............................  ......................................................................... 85 
B. Saran.......................................  ......................................................................... 85 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 
 
 

Halaman  
Gambar 1. Pola Asuh Orang Tua Otoriter…………………………… ...................... 14 
Gambar2. Pola Asuh Orang Tua Permisif……………………………………….. .... 16 
Gambar 3. Pola Asuh Orang Tua Demokratis……………………………… ............ 18 
Gambar 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri……….. ........................ 39 
Gambar 5. Tipe Kepribadian Sanguinis………………………………. ..................... 51 
Gambar 6. Tipe Kepribadian Melankolis……………………………. ....................... 52 
Gambar 7. Tipe Kepribadian Koleris……………………………….. ........................ 52 
Gambar 8. Tipe Kepribadian Plegmatis…………………………….. ........................ 53 
Gambar 9. Kerangka Teori……………………………………………...................... 54 
Gambar10. Kerangka Konsep……………………………………….. ....................... 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DAFTAR TABEL 
 

Halaman 
Tabel 3. 1 Aspek dan Distribusi Pernyataan Pola Asuh Orang Tua ........................ 61 
Tabel 3. 2 Aspek dan Distribusi Pernyataan Kepribadian Remaja... ....................... 61 
Tabel 3. 3 Uji Statistik Chi Square dengan B x K…………………. ...................... 65 
Tabel 4. 1 Distribusi Karakteristik Responden ......................................................... 69 
Tabel 4. 2 Tipe Pola Asuh Orang Tua........................................................................ 70 
Tabel 4. 3 Tipe Kepribadian Remaja  ......................................................................... 70 
Tabel 4. 4 Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian Remaja.....70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Jadwal Penelitian 
Lampiran 2.  Permohonan Kesiapan Menjadi Responden 
Lampiran 3.  Karakteristik Responden 
Lampiran 4.  Kuesioner Pola Asuh Orang Tua 
Lampiran 5.  Kuesioner Kepribadian Remaja 
Lampiran 7. Biaya Anggaran Penelitian 
Lampiran 8. Surat Permohonan Studi Pendahuluan 
Lampiran 9. Surat Balasan Studi Pendahuluan 
Lampiran 10. Surat Permohonan Penelitian 
Lampiran 11. Surat Balasan Penelitian 
Lampiran 12. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 
Lampiran 13. Lembar Mengikuti Seminar Proposal 
Lampiran 14. Hasil Uji Validitas 
Lampiran 15. Hasil Uji Reliabilitas 
Lampiran 16. Distribusi Frekuensi 
Lampiran 17. Hasil Uji Statistik Chi Square BxK 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN TIPE KEPRIBADIAN 
REMAJA DI SMP N 2 KARANGGAYAM KEBUMEN JAWA TENGAH 

Sartini1, Tri Prabowo2, Ignasia Nila Siwi3 

INTISARI 

Latar Belakang:Keluarga merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling kuat 
terhadap pembentukan kepribadian seorang remaja. Hal ini dapat dipahami karena 
keluarga adalah lingkungan pertama seorang remaja, baik sebagai makhluk individual 
maupun sebagai makhluk sosial. Dalam islam terdapat perintah bagi orang tua untuk 
mendidik anak agar menjadi anak yang sholih dan sholihah sehingga membentuk 
kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. 
Tujuan:Mengetahui adanya hubungan pola asuh orang tua dengan tipe kepribadian 
remaja di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 
Metode:Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif 
analitik melalui pendekatan cross-sectional. Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 
Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 
kelas 7 dan 8 di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah  yang berjumlah 384 
orang. Sampel yang digunakan berjumlah 80 orang. Pengambilan sampel dengan 
random sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner dengan bentuk check 
list yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait dengan pola 
asuh orang tua dengan tipe kepribaian remaja yang peneliti ajukan. Analisa data 
dalam penelitian ini adalah uji statistik Chi Square dengan BxK. 
Hasil:Dari hasil analisa data diketahui bahwa pola asuh orang tua SMP N 2 
Karanggayam Kebumen Jawa Tengah adalah demokratis(98,8%) dan permisif(1,3%). 
Kemudian sebagian besar tipe kepribadian siswa-siswi SMP N 2 Karanggayam 
Kebmen Jawa Jawa Tengah adalah Sanguinis(97,5%), sedangkan koleris melankolis 
dan plegmatis(1,3%). Berdasarkan hasil uji statistik chi square yang dilakukan pada 
hubungan pola asuh orang tua dengan tipe kepribadian remaja di SMP N 2 
Karanggayam Kebumen Jateng diapatkan nilai koefisien kolerasi P=0,000. 
Kesimpulan:Ada Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian Remaja 
di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 
 
 
Kata Kunci:Pola Asuh Orang Tua, Tipe Kepribadian, Remaja. 
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PARENTING RELATIONSHIPS WITH PARENTS IN ADOLESCENT 
PERSONALITY TYPE SMP N 2 KARANGGAYAM KEBUMEN CENTRAL 

JAVA 
 
 

Sartini1, Tri Prabowo2, Ignasia Nila Siwi3 
  

ABSTRACT 
 
 
Background:The family is the factor that has the strongest influence on the 
formation of a teenager's personality. This is understandable because the family is the 
first environment a teenager, either as individual beings and as social beings. In Islam 
there is a command for parents to educate children to become child Salih and 
sholihah thus forming personality faithful and devoted to God. 
Objective:Knowing the relationship parenting parents with adolescent personality 
type in SMP N 2 Karanggayam Kebumen Central Java. 
Metods:This research is descriptive quantitative research design analytic cross-
sectional approach. This research was conducted at SMP N 2 Karanggayam Kebumen 
Central Java. Subjects in this study were students of class 7 and 8 in SMP N 2 
Karanggayam Kebumen Central Java, amounting to 384 people. The sample was 80 
people. Sampling in accordance with the random sampling inclusion and exclusion 
criteria. Data collection instruments used in this study is a questionnaire sheet to form 
a check list which is used to obtain information from respondents related to parenting 
parents with teenagers kepribaian type that researchers ask. Analysis of the data in 
this study is a statistical test Chi Square with BxK. 
Results:From the analysis of the data found that parenting parents SMP N 2 
Karanggayam Kebumen Central Java is democratic (98.8%) and permissive (1.3%). 
Based on the results of the chi-square statistical tests were performed on parenting 
parents relationships with adolescent personality type in SMP N 2 Karanggayam Java 
Kebumen obtained correlation coefficient P = 0.000. 
Conclusion:There is a relationship with the Parents Parenting Teens Personality 
Type in SMP N 2 Karanggayam Kebumen Central Java. 
 
Keyword: Parents Parenting, Personality Type, Teens. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia 29% penduduk di dunia terdiri dari 

remaja, dan 80% diantaranya tinggal di negara berkembang. Berdasarkan sensus 

di Indonesia pada tahun 2005, jumlah remaja yang berusia 10-19 tahun sekitar 41 

juta orang (20% dari jumlah total penduduk Indonesia dalam tahun yang sama). 

Dalam era globalisasi ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para remaja 

yang tinggal di kota besar di Indonesia, tidak terkecuali yang tinggal di daerah 

pedesaan,tuntutan sekolah yang bertambah tinggi, akses komunikasi/internet yang 

bebas, dan jugaakses media baik tulis maupun elektronik. Mereka dituntut untuk 

menghadapi berbagai kondisi tersebut, baik yang positif maupun negatif, baik 

yang datang dari dalam diri mereka sendiri maupun yang datang dari 

lingkungannya. Dengan demikian, remaja harus mempunyai berbagai ketrampilan 

dalam hidup mereka sehingga mereka dapat sukses melalui fase ini dengan 

optimal (Muhammad, 2010). 

Remaja adalah generasi masa depan, penerus generasi masa kini. Di tangan 

merekalah masa depan dunia ini beserta seluruh isinya berbeda. Remaja perlu 

mendapatkan pola asuh yang tepat, kesalahan pola asuh sekecil apapun yang 

dilakukan terhadap mereka dapat berakibat fatal dan sulit diperbaiki. Jika pada 



 

 

 

masa remaja mereka salah urus, dapat dipastikan masa depan dunia ini akan rusak 

karena ditangani atau dikelola oleh orang-orang yang pada masa remajanya salah 

urus. Betapa mengkhawatirkan masa depan dunia ini jika generasi masa kini tidak 

mempersiapkan dengan sungguh-sungguh generasi penggantinya kelak. 

Dalam kehidupan para remaja, terdapat banyak faktor yang turut 

membentuk kepribadian dan karakter mereka, seperti pola asuh, lingkungan, 

keluarga, sistem religi, budaya ekonomi, sosial politik, dan pendidikan. Hal  

terpenting dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang remaja adalah 

keluarga. Hal ini dapat dipahami karena keluarga adalah lingkungan pertama 

seorang remaja, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. 

Dengan kata lain, keluarga adalah makhluk sosial pertama setiap remaja. 

Sebagaimana diketahui, setelah anak dilahirkan, dia harus mengikuti proses 

pembentukan kepribadian di tengah-tengah keluarga. Mula-mula sebagai anak, ia 

bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarganya mengikuti pola asuh 

yang diterapkan. Barulah beberapa tahun kemudian, ketika tumbuh dan 

berkembang sebagai remaja ia mulai keluar dari lingkungan keluarga yang sempit 

untuk mengenal berbagai faktor lain diluar keluarga. 

Keluarga merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling kuat 

terhadap pembentukan kepribadian seorang remaja. Dalam islam terdapat perintah 

bagi orang tua untuk mendidik anak agar menjadi anak yang sholih dan sholihah 



 

 

 

sehingga membentuk kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Hal 

tersebut tercantum pada surat Al Luqman ayat 13-14 yang artinya:  

Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

(13) Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu(14). 

Perlu diketahui bahwa di dalam budaya Indonesia yang dimaksud dengan 

keluarga tidak hanya terdiri dari keluarga inti (nucleus family), yaitu ayah, orang tua, 

dan saudara kandung, tetapi juga keluarga besar (extended family) yang mencakup 

kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Betapa kuatnya pengaruh keluarga inti 

terhadap pembentukan kepribadian seorang remaja. Di dalam keluarga hal yang 

paling penting dalam pemebentukan kepribadian remaja adalah pola asuh orang tua. 

Salah satu contoh tindakan pola asuh yang otoriter yaitu over protected. 

Bentuk-bentuk perlindungan berlebihan (over protected) dapat dilihat dari tindakan 

yang dilakukan orang tua.  Banyak orang tua yang mengantar dan menjemput anak-

anak remaja ke sekolah, terutama remaja putri, padahal anak remaja mereka sendiri 

sebenarnya berani pulang sendiri. Dengan tidak mengurangi sisi positif, tindakan 

mengantar dan menjemput sama dengan memisahkan para remaja dari komunitas 



 

 

 

mereka sehingga mengurangi kesempatan belajar berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan komunitas. 

Selain itu, tindakan ini juga mendorong anak-anak remaja mereka menjalani 

hidup secara ekslusif. Banyak orang tua menciptakan ketakutan terhadap anak-anak 

remaja mereka seolah-olah di luar rumah tidak aman, penuh dengan bahaya dan 

ancaman. Hal ini membuat anak-anak remaja mereka menjadi penakut, mereka tidak 

aman, atau selalu merasa terancam, baik secara fisik maupun psikis. Banyak orang 

tua yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk mengambil 

keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu titik kritis setiap orang karena 

keputusan merupakan puncak pertimbangan rasional setelah melewati berbagai 

argumentasi. Remaja yang tidak terlatih mengambil keputusan akan menjadi remaja 

yang selalu bergantung kepada orang lain karena tidak memiliki kemampuan berpikir 

kritis. 

Banyak orang tua yang menunjukan kecemasan yang berlebihan terhadap 

perkembangan anak-anak remaja mereka. Orang tua selalu mengkhawatirkan anak-

anak remaja mereka ketika berada di luar rumah. Hal ini mendorong anak-anak 

remaja mereka tidak percaya diri seakan-akan ada yang salah dengan pertumbuhan 

dan perkembangan mereka. 

Mengintervensi kehidupan pribadi anak-anak remaja mereka adalah salah satu 

kebiasaan buruk orang tua yang menganut pola asuh over protected. Tindakan ini 



 

 

 

tentu saja membuat kehidupan privasi anak remaja mereka terganggu. Para orang tua 

harus menghormati wilayah privasi anak-anak remaja mereka, penghormatan yang 

kurang terhadap wilayah privasi mereka menyebabkan banyak remaja merasa tidak 

nyaman justru di rumahnya sendiri. 

Tidak sedikit orang tua yang mengatur pergaulan, membatasi lingkungan 

pergaulan dan mengekang kebebasan interaksi sosial anak-anak remaja mereka 

dengan komunitas. Selain itu, mereka juga menunjukkan kecurigaan yang berlebihan 

terhadap aktivitas anak-anak remaja mereka. Melakukan pembelaan dan pemihakan 

berlebihan kepada anak-anak remaja mereka tanpa mempertimbangkan sisi 

objektivitas tindakan yang benar dan keadilan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan  orang tua khawatir tentang anak remaja 

mereka adalah karena adanya keinginan, harapan, atau angan-angan agar  mereka 

menjadi remaja yang memiliki kepedulian. Remaja diharapakan memiliki  

kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Selain itu orang tua 

mengharapkan mereka  memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara rasional, 

emosional, dan bertanggungjawab (Surbakti, 2009). 

Kebanyakan orang tua menginginkan  anak-anak remaja mereka menjadi anak-

anak remaja ideal. Keinginan atau angan-angan mereka justru seringkali menjadi 

sumber kekecewaan berat karena tidak sesuai dengan harapan mereka yang terlalu 



 

 

 

tinggi. Masih banyak orang tua lupa atau tidak menyadari bahwa remaja ideal hanya 

ada di dalam dongeng-dongeng yang membuai pemikiran. 

Keinginan atau angan-angan ideal juga mudah sekali berubah menjadi 

kekhawatiran tersendiri karena tidak seorangpun mengetahui dengan pasti apa yang 

akan terjadi dalam hidupnya pada waktu yang akan datang. Tidak sedikit orang tua 

khawatir anak-anak remaja mereka tidak seperti yang mereka harapkan. 

Kekhawatiran bertambah besar ketika para orang tua menyadari bahwa mereka tidak 

berhak memaksakan keinginan atau kehendak mereka terhadap anak-anak remaja 

mereka. 

SMP N 2 Karanggayam adalah sebuah sekolah yang berada di pinggiran Desa 

Gunungsari yang jauh dari jangkauan teknologi dan informasi. SMP N 2 

Karanggayam terletak di atas perbukitan Kebumen bagian Utara yang berjarak 30 km 

dari pusat kota. SMP N 2 Karanggayam merupakan SMP yang selalu berusaha 

memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel siswa-siswi  kelas 7 dan 8. Hal 

tersebut dikarenakan mereka sudah memenuhi syarat sesuai dengan yang peneliti 

inginkan. Berdasarkan keputusan dari kepala sekolah bahwa siswa-siswi kelas 9  

mulai bulan Maret-April akan melaksanakan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian 

Nasional, maka peneliti tidak menggunakan sampel kelas 9 di khawatirkan akan 

mengganggu konsentrasi belajar mereka. 



 

 

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan bahwa letak sekolah 

berada di lingkungan pedesaan, rata-rata orang tua bekerja sebagai buruh dan 

pendidikan orang tua rata-rata hanya lulus SD, dan rata-rata orang tua mereka 

berpenghasilan rendah. Sehingga anak merasa kurang diperhatikan, orang tua 

memaksa anak untuk berdisiplin dan bekerja lebih keras lagi. Ketika di sekolah anak 

merasa kurang semangat dalam belajar dan kurang serius. Namun ada beberapa orang 

tua yang selalu mengajarkan mereka tentang tanggungjawab, selalu mengarahkan 

terlebih dahulu jika anak mau mengerjakan suatu kegiatan. Hal tersebut membuat 

anak menjadi lebih mandiri dan bertanggungjawab. 

Berdasarkan uraian diatas,penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan pola asuh orang tua dengan tipe kepribadian remaja di SMP N 2 

Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Adakah” Hubungan  Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian Remaja  di 

SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah?” 

 

 

 



 

 

 

C. Tujuan 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan pola 

asuh orang tua dengan tipe kepribadian remaja di SMP N 2 Karanggayam 

Kebumen Jawa Tengah. 

Tujuan khusus 

1. Mengetahui pola asuh orang tua remaja di SMP N 2  Karanggayam Kebumen 

Jawa Tengah. 

2. Mengetahui tipe kepribadian remaja di SMP N 2 Karanggayam Kebumen 

Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis 

        Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan khazanah keilmuan 

terutama  keperawatan anakserta informasi tentang pola asuh dan tipe 

kepribadian remaja. 

2. Secara praktis  

a. Bagi Guru BP institusi SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah 

Memberikan pengetahuan kepada para pendidik agar dapat memahami 

kepribadian remaja pada umumnya. 

b. Bagi Siswa-Siswi SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah 

Diharapkan siswa-siswi dapat mengetahui tentang pola asuh orang tua 

dan tipe kepribadian yang baik. 



 

 

 

c. Bagi Mahasiswi institusi STIKes Madani Yogyakarta  

Memberikan tambahan informasi bagi pembaca di STIKes Madani 

Yogyakarta khususnya tentang pola asuh dan tipe kepribadian remaja. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan menambah informasi peneliti tentang 

hubungan pola asuh dan kepribadian remaja. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan ide penelitian yang nantinya dapat dispesifikkan terhadap 

pola asuh tertentu pengaruhnya terhadap kepribadian remaja.  

 
E. Keaslian Penelitian 

1. Rahman, 2006 dengan judul penelitian “Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

Otoriter dengan Kecenderungan Remaja Pemalu di MTS N 1 Malang” dengan 

menggunakan uji empiris dengan jumlah sampel 78 responden dengan 

instrumen kuesioner skala likert. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ada hubungan pola asuh orang tua otoriter dengan kecenderungan 

remaja pemalu. Dalam penelitian ini perbedaannya pada tempat, waktu dan 

jenis penelitian, sampel, instrument penelitian, skala penelitian, variabel bebas 

dan variabel terikat. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pola 

asuh, namun pada penelitian ini meneliti pola asuh secara khusus, sedangkan 

peneliti ingin meneliti” Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe 

Kepribadian Remaja”.  



 

 

 

2. Nugraheni, 2004 dengan judul penelitian “ Hubungan pola Asuh Orang Tua 

Demokratis terhadap Kemandirian Remaja Fakultas Farmasi di Universitas 

Setia Budhi Surakarta” dengan menggunakan uji empirik ada atau tidaknya 

hubungan pola asuh orang tua demokratis terhadap kemandirian remaja 

fakultas farmasi universitas setia budhi surakarta Hasil analisis menunjukkan 

ada hubungan yang positif yang sangat signifikan antara pola asuh demokratis 

dengan kemandirian pada remaja, dengan nilai koefisien korelasi Pearson(xy ) 

sebesar 0,396 dengan P = 0,006 ( P < 0,01 ) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi pola asuh demokratis semakin tinggi kemandirian dan  sebaliknya, 

semakin rendah pola asuh demokratis maka semakin rendah kemandirian. 

Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,156 yang berarti sumbangan pola 

asuh demokratis terhadap pembentukan kemandirian adalah 15,6 %, 

sedangkan untuk sisanya 84,4 % disumbang oleh faktor-faktor lain, baik dari 

faktor internal maupun faktor eksternal. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

sampel penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, skala penelitian, 

dan variabel terikat. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah pada 

variabel bebasnya sama-sama meneliti tentang pola asuh orang tua. 

3. Pohan, 2006 dengan judul penelitian “ Hubungan antara Pola Asuh Ibu 

terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia Toddler (1-3 tahun) di Desa 

Sambiroto Demak ” dengan menggunakan uji penelitian non eksperimen 

dengan study cross-sectional. Sampel yang digunakan berjumlah 63 



 

 

 

responden ibu dan anak usia toddler. Berdasarkan hasil analisis hubungan 

antara pola asuh ibu terhadap perkembangan bahasa anak usia toddler ( 1-3 

tahun ) diperoleh data dengan perkembangan bahasanya baik dengan pola 

asuh demokratis sebanyak 36 (75,0%), otoriter sebanyak 6 (12,5%), permisif 

2 (4,2%) dan laissez faire sebanyak 4 (8,3%). Karakteristik responden yang 

perkembangan bahasanya kurang baik dengan pola asuh demokratis sebanyak 

3 (20,0%), otoriter 1 (6,7%), permisif 6 (40,0%) dan laissez faire 5 (33,3%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji chi square diperoleh nilai P=0,000 

(P<0,005) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola asuh 

ibu terhadap perkembangan bahasa anak usia toddler di Sambiroto Demak. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian, instrumen penelitian, 

lokasi penelitian, sampling penelitian dan waktu penelitian. Persamaaan 

dalam penelitian ini terletak pada variabel bebas yaitu sama-sama meneliti 

tentang pola asuh, menggunakan uji statistik chi square dan study cross-

sectional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teori 

1.  Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh 

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan 

anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara orang tua memberikan aturan-

aturan dan memberikan perhatian. Pola asuh sebagai suatu perlakuan 

orangtua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan dan 

mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian pola 

asuh orangtua terhadap anak merupakan bentuk interaksi antara anak dan 

orangtua selama mengadakan pengasuhan yang berarti orangtua mendidik, 

membimbing dan melindungi anak(Gunarsa, 2002). 

b. Tipe – Tipe Pola Asuh Orang Tua 

Menurut cit Sinaga (2004) perkembangan pola asuh dibagi menjadi 

3 tipe, yakni otoriter (parent oriented), permisif (children centered), dan 

demokratis (autoritatif). Adapun dari ke 3 tipe pola asuh orang tua 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

 

1) Otoriter (parent oriented) 

Ciri pola asuh ini 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 telah diperintahkan oleh orang tua. 

Dalam hal ini anak seolah – olah sebagai robot sehingga anak kurang 

inisiatif, menjadi takut, kurang percaya diri, pencemas, rendah diri, 

minder dalam pergaulan. Tetapi di sisi lain, anak bisa memberontak, 

nakal, atau melarikan diri dari kenyataan. Segi positifnya, anak yang 

didik dalam pola asuh ini, cenderung menjadi anak yang disiplin dan 

menaati peraturan, akan tetapi bisa jadi, anak tersebut hanya 

menunjukan kedisiplinannya di hadapan orang tuanya saja, sehingga 

ketika di belakang orang tua  anak bersikap dan bertindak lain. Tujuan 

anak-anak hanya bermaksud untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi, 

anak cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan semu (Prasetya, 

2003). 

Menurut Shochib (2000) pola asuh otoriter dapat dijumpai pada 

keluarga yang lebih menekankan kekuasaan daripada relasi. Anak-

anak merasa seakan-akan orang tua memiliki buku peraturan, dan 



 

 

 

ketetapan, ditambah daftar pekerjaan yang tidak pernah habis. Orang 

tua bertindak sebagai bos dan pengawas tertinggi. 

Berdasarkan teori pola asuh orang tua oleh cit Sinaga (2004), 

pola asuh otoriter mempunyai ciri : 

a) Orang tua menentukan apa yang perlu diperbuat oleh anak tanpa 

memberikan penjelasan tentang alasanya. 

b) Apabila anak melanggar peraturan yang telah ditentukan, anak 

tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan atau penjelasan 

sebelum hukuman diterima. 

c) Umumnya hukuman berwujud hukuman badan. 

d) Orang tua jarang atau tidak memberikan hadiah, baik yang 

berwujud kata-kata maupun bentuk lain apabila anak berbuat 

sesuai dengan harapan orang tua. 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Pola Asuh Orang Tua Otoriter 

 

Pola Asuh Orang 
Tua Otoriter 

1. Menentukan peraturan tanpa alasan 
2. Tidak diberi kesempatan sebelum hukuman diterima 
3. Berupa hukuman fisik 
4. Tidak pernah memberikan hadiah 



 

 

 

2) Permisif (children centered) 

Sifat pola asuh ini menekankan bahwa segala ketentuan dan 

ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak 

diperbolehkan oleh orang tua. Orang tua cenderung menuruti segala 

kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena-mena, tanpa 

pengawasan orang tua. Seorang anak dalam pola asuh ini bebas 

melakukan apa saja yang diinginkan. Sehingga, anak kurang disiplin 

terhadap aturan-aturan sosial yang berlaku. Segi positif, bila anak 

mampu  menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab, 

maka anak akan menjadi lebih mandiri, inisiatif, dan mampu 

mewujudkan aktualisasi(Prasetya, 2003). 

Menurut Wong (2008), orang tua dengan pola asuh permisif 

biasanya tidak konsisten, batasan perilaku tidak jelas, harapan yang 

tidak realistik, pola komunikasi dengan anak negatif, dan kurangnya 

pemantauan orang tua terhadap anak. Pada pola asuh ini keterlibatan 

orang tua dan dukungan pada prestasi akademik relatif sedikit. Pola 

asuh permisif dimana pola asuh yang tidak ada peraturan kepada anak 

dan tidak ada peraturan apapun. 

Berdasarkan teori pola asuh orang tua oleh cit Sinaga (2004), 

pola asuh permisif sesuai dengan pola asuh yang serba boleh dengan 

ciri sebagai berikut : 



 

 

 

a) Tidak adanya peraturan yang diberikan orang tua, anak 

diperkenankan berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan anak. 

b) Tidak ada hukuman, karena tidak ada ketentuan atau peraturan 

yang dilanggar. 

c) Ada anggapan bahwa anak akan belajar dari tindakan yang salah. 

d) Tidak ada hadiah, karena sikap orang tua tersebut sudah 

merupakan hadiah yang memuaskan. 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Pola Asuh Orang Tua Permisif 

3) Demokratis (autoritatif) 

Pada pola asuh ini kedudukan orang tua dan anak sejajar. Suatu 

keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah 

pihak. Anak diberikan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa 

yang dilakukan oleh anak tetap berada di bawah pengawasan orang tua 

dan dapat dipertangungjawabkan secara moral. Orang tua dan anak 

tidak dapat berbuat semena-mena. Segi positif dari pola asuh ini, anak 

menjadi individu yang mempercayai orang lain, bertanggung jawab 

Pola Asuh Orang Tua Permisif 

1. Tidak ada peraturan dari orang tua 
2. Tidak ada hukuman 
3. Anak berbuat semaunya sendiri 



 

 

 

terhadap tindakan-tindakan, tidak munafik dan jujur. Namun, pola 

asuh ini juga menimbulkan dampak negatif, yakni anak akan 

cenderung merongrong kewibawaan otoritas orang tua, apabila segala 

sesuatunya harus dipertimbangkan antara orang tua dan anak 

(Prasetya, 2003). 

Pada pola asuh demokratis, orangtua memelihara sikap 

individualitas, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara 

terbuka dengan anak-anak mereka, menanggapi secara konstruktif 

kesalahan, menerapkan peraturan dan menekankan belajar sebagai 

suatu tanggung jawab anak dan orang tua. Pola asuh demokratis dapat 

menumbuhkan harga diri, kedewasaan, perkembangan kognitif, 

tanggung jawab, dan kemandirian pada anak cit Hoang (2007). 

Penanaman sikap disiplin, menerima apa adanya, memberikan 

motivasi belajar untuk berprestasi serta aspek spiritual kepada 

anakdiakui merupakan dasar pembentukan karakter anak berprestasi. 

Aspek psikis dan spiritual pada anak yang dihasilkan oleh orang tua 

dengan pola asuh demokratis sangat menunjang secara signifikan 

prestasi anak. Penghargaan terhadap prestasi anak juga dilakukan oleh 

orang tua dengan pola asuh demokrasi walaupun hanya dengan ucapan 

selamat atas prestasi yang mereka peroleh. Sikap orang tua tersebut 

akan memberikan efek psikologis bahwa mereka merasa dihargai 



 

 

 

eksistensinya dan menjadikan mereka lebih termotivasi untuk 

berprestasi lebih baik lagi. 

Penghargaan terhadap prestasi anak juga dilakukan oleh orang 

tua dengan pola asuh demokrasi walaupun hanya dengan ucapan 

selamat atas prestasi yang mereka peroleh. Sikap orang tua tersebut 

akan memberikan efek psikologis bahwa mereka merasa dihargai 

eksistensinya dan menjadikan mereka lebih termotivasi untuk 

berprestasi lebih baik lagi. Anak akan terus mempertahankan prestasi 

yang diraih karena sudah dihargai oleh orang tua. 

Berdasarkan teori pola asuh orang tua oleh cit Sinaga (2004), 

pola asuh demokratis (autoritatif) mempunyai ciri: 

a) Apabila anak melakukan suatu aktivitas, orang tua memberi 

penjelasan atau alasan perlunya hal tersebut dilakukan. 

b) Sebelum menerima hukuman, anak diberi kesempatan untuk 

memberialasan mengapa ketentuan ini dilanggar. 

c) Hukuman diberikan berkaitan dengan perbuatannya, dan berat 

ringannya hukuman tergantung kepada pelanggarannya. 

d) Hadiah atau pujian diberikan oleh orang tua untuk perilaku yang 

diharapkan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

c. Faktor-faktor  yang mempengaruhi orang tua dalam menerapkan pola asuh 

kepada anak-anaknya adalah sebagai berikut : 

1) Jenis pola asuh yang diterima oleh orang tua sebelumnya 

Orang tua merasa bahwa pola asuh yang mereka terima 

sebelumnya dapat membentuk individu yang baik, maka mereka akan 

menerapkan jenis pola asuh yang sama terhadap anak-anaknya. Tetapi, 

apabila pola asuh yang telah diterima oleh orang tua dirasa tidak tepat, 

mereka akan menerapkan pola asuh yang berbeda terhadap anak-

anaknya. 

2) Usia orang tua 

Pasangan orang tua yang masih cenderung usia muda lebih 

demokratis dan permisif dalam menerapkan pola asuh kepada anak-

anaknya. Menurut Yusniyah (2008) hal ini dikarenakan pasangan 

orang tua dalam usia muda lebih terbuka dan berdialog dengan baik 

Pola Asuh Orang Tua 
Demokratis 

1. Komunikasi terbuka 
2. Mengajarkan tanggungjawab 
3. Menumbuhkan kemandirian 
4. Menumbuhkan sikap percaya diri 



 

 

 

kepada anak-anaknya, sehingga hubungan antara anak dan orang tua 

seperti seorang sahabat. Pasangan dengan usia lebih tua cenderung 

lebih keras dan bersikap otoriter dalam memberikan pengasuhan 

kepada anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan orang tua lebih 

dominan dalam mengambil keputusan, karena orang tua menganggap 

sudah mempunyai pengalaman dan pendidikan kepada anak-anak 

mereka. 

 

3) Status ekonomi 

Orang tua yang mempunyai status sosial ekonomi menengah ke 

bawah cenderung lebih keras dan memaksa, kurang toleran bila 

dibandingkan dengan orang tua dengan status sosial ekonomi 

menengah ke atas. Menurut penelitian Shochib (2000) menunjukan 

bahwa orang tua yang bekerja di kantor setuju dengan variasi 

pendekatan permisif, sedangkan keluarga buruh mengandalkan disiplin 

keras yang didukung oleh pandangan tradisioanal. Hal ini dikarenakan 

orang tua yang bekerja di kantor mempunyai waktu yang terbatas 

untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, sedangkan keluarga buruh 

yang didukung oleh pandangan tradisional terlalu membatasi aktivitas 

dan kreativitas anaknya dan apabila dianggap tidak sesuai dengan 

aturan yang ada sering kali dianggap hal yang tabu. 



 

 

 

4) Jenis kelamin orang tua 

Apabila orang tua lebih dominan memberikan pengasuhan 

kepada anak, biasanya ibu tersebut lebih pengertian terhadap apa yang 

diinginkan oleh anaknya. Seorang ibu cenderung lebih lunak bila 

dibandingkan dengan seorang ayah dalam mendidik anak-anak. Ibu 

memiliki ikatan batin yang kuat dengan anak-anaknya,hal tersebut 

dikarenakan seorang ibu harus mengandung, melahirkan, serta 

menyusui anaknya (Mighwar, 2006 cit Rinestaelsa 2008). 

 

5) Jenis kelamin anak dan kondisi anak 

   Orang tua biasanya akan bersikap lebih protektif pada anak 

perempuan dibandingkan anak laki-laki. Menurut Purwanti (2003) hal 

ini dikarenakan anak perempuan lebih rentan terhadap pengaruh 

lingkungan yang buruk dan dampak dari pengaruh lingkungan yang 

buruk tersebut akan fatal bagi si anak, terutama pada usia remaja. 

Anak laki-laki diharapkan menjadi pemimpin yang baik. Oleh karena 

itu anak laki-laki lebih diberikan kebebasan dalam melakukan 

aktivitasnya. Bila anak dalam kondisi yang abnormal biasanya orang 

tua berbeda pula dalam menerapkan pola asuh yang berbeda. 

 

 



 

 

 

B. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli 

pendidikan sependapat bahwa definisi remaja adalah mereka yang berusia 

antara 12-18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak-

anak, namun ia masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Ia 

sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering 

dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. 

Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan 

yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, dan orang tuanya. Kesalahan 

yang dilakukan para remaja hanya akan meyenangkan teman sebayanya. Hal 

ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam mencari identitas. 

Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kesalahan lingkungan inilah yang 

sering disebut kenakalan remaja. 

Menurut islam, anak-anak dapat membedakan perkara yang baik dan 

yang buruk setelah mencapai mumayiz yaitu anak yang berumur tujuh tahun. 

Dengan demikian orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk 

wajib beribadah. Apabila anak mencapai umur baligh, mereka wajib 

melaksanakan semua perintah agama dan menjauhkan segala larangannya. 

Anak dikatakan baligh yaitu mencapai umur 15 tahun bagi anak laki-laki atau 



 

 

 

sudah mimpi basah dan bagi anak perempuan dikatakan baligh jika sudah 

haid. 

a. Perkembangan Selama Masa Remaja 

Masa perkembangan remaja dimulai dari masa puber, yaitu umur 

kurang lebih antara 12-14 tahun. Masa puber atau permulaan remaja adalah 

suatu masa saat perkembangan fisik dan intelektual berkembang sangat cepat. 

Pengetahuan masa remaja adalah masa yang lebih stabil untuk menyesuaikan 

diri dan berintegrasi dengan perubahan permulaan remaja, kira-kira umur 14-

16 tahun. Remaja akhir yang kira-kira berumur 18-20 tahun ditandai dengan 

transisi untuk mulai bertanggungjawab, membuat pilihan, dan berkesempatan 

untuk mulai menjadi dewasa. 

 

1) Perkembangan Fisik 

Pubertas adalah suatu rangkaian perubahan fisik yang membuat 

organisme secara matang mampu bereproduksi. Hampir setiap organ 

dan sistem tubuh dipengaruhi oleh perubahan ini. Anak yang sedang 

mengalami puber awal akan berbeda dengan puber akhir dalam 

penamapakan luar karena perubahan, tinggi, proporsi tubuh, dan 

adanya tanda-tanda perkembangan seksual pertama dan kedua. 

Walaupun urutan kejadian pubertas umumnya sama bagi setiap 

anak, waktu dan kecepatan setiap anak berbeda. Rata-rata anak 



 

 

 

perempuan mulai terjadi perubahan 1-2 tahun lebih awal daripada anak 

laki-laki. Seperti pada permulaan kecepatan, perubahan juga 

bervariasi, beberapa anak ada usia 18-24 tahun dari permulaan sudah 

mengalami perubahan untuk matang bereproduksi, sedangkan yang 

lain mungkin memerlukan 6 tahun untuk berubah melalui tahap-tahap 

yang sama. 

Perbedaan ini berarti bahwa beberapa individu mungkin betul-

betul sudah puber secara sempurna, sedangkan yang lain pada usia 

yang sama bahkan baru mulai mengalami masa puber. Perbedaan usia 

maksimum adalah 13 tahun untuk laki-laki dan kira-kira 11 tahun 

untuk perempuan. Perbandingan antara mereka sendiri merupakan 

suatu masalah bagi anak yang belum puber. Sebaliknya, anak yang 

puber pertama kali merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan 

karena mereka menonjol di antara anak yang belum puber. 

2) Perkembangan Sosial Personal Remaja  

Untuk memperoleh pubertas penuh, remaja harus lepas dari 

dominasi keluarga dan mencari identitas yang mandiri dari wewenang 

orang tua. Namun, proses ini penuh dengan pertentangan baik dari 

remaja maupun orang tua. Remaja menginginkan dirinya menjadi 

dewasa dan menginginkan kebebasan dari orang tua, tetapi mereka 

takut ketika belajar untuk mandiri.  



 

 

 

Perasaan imortalitas dan pengecualian dari konsekuensi perilaku 

yang beresiko, walaupun dipandang negatif dapat memeberikan fungsi 

perkembangan yang penting pada saat ini. Hal tersebut dapat membuat 

remaja dapat berpisah dengan orang tua dan menjadi mandiri. Bagian 

dari kebebasan ini memerlukan perkembangan hubungan sosial di luar 

keluarga yang membantu remaja mengidentifikasi peran mereka di 

masyarakat. 

3) Perkembangan Sosioemosional 

Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak tumbuh dari 

hubungan mereka yang erat dengan orang tua atau pengasuh-pengasuh 

lain, termasuk anggota keluarga. Interaksi sosial diperluas dari rumah 

ke tetangga, dan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar. Orang tua 

merupakan pengaruh paling kuat dalam pembentukan perkembangan 

anak-anak. Setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda dalam 

berhubungan dengan anak-anak dan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan sosial mereka. 

4) Perkembangan Psikososial 

Teori perkembangan psikososial berkaitan dengan prinsip-

prinsip perkembangan psikologi dan sosial. Teori ini merupakan 

bentuk pengembangan dari teori psikoseksual yang dicetuskan oleh 



 

 

 

Sigmund Freud. Erikson membagi tahapan perkembangan psikososial 

menjadi delapan tahapan seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini. 

a)   Trust vs Mistrust (Lahir - 18 bulan) 

Pada tahap ini seorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi 

dengan sekitarnya. Hal pertama yang akan dipelajari oleh seorang 

anak adalah rasa percaya. Percaya pada orang-orang yang berada 

di sekitarnya. Seorang ibu atau pengasuh biasanya adalah orang 

penting pertama yang ada dalam dunia si anak. Jika ibu 

memperhatikan kebutuhan si anak seperti makan maupun kasih 

sayang, maka anak akan merasa aman dan percaya untuk 

menyerahkan atau menggantungkan kebutuhannya kepada ibunya. 

Namun, bila ibu tidak memberikan apa yang harusnya diberikan 

kepada si anak, maka secara tidak langsung itu dapat membentuk 

anak menjadi seorang yang penuh kecurigaan, sebab ia merasa 

tidak aman untuk hidup di dunia (Slavin, 2006). 

Shaffer (2005: 135) menyatakan bahwa pengasuh yang konsisten 

dalam merespon kebutuhan anak akan menumbuhkan rasa percaya 

anak kepada orang lain, sedangkan pengasuh yang tidak responsif 

atau tidak konsisten akan membentuk anak menjadi seorang yang 

penuh kecurigaan. Anak-anak yang telah belajar untuk tidak 

mempercayai pengasuh selama masa bayinya mungkin akan 



 

 

 

menghindari atau tetap skeptis untuk membangun hubungan 

berdasarkan rasa saling percaya sepanjang hidupnya. 

b) Autonomy vs Doubt (18 - 3 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan 

beberapa kegiatan secara mandiri seperti makan, berjalan atau 

memakai sandal. Kepercayaan orang tua kepada anak pada usia ini 

untuk mengeksplorasi hal-hal yang dapat dilakukannya secara 

mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya akan membentuk 

anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Sementara 

orang tua yang membatasi dan berlaku keras pada anaknya, akan 

membentuk anak tersebut menjadi orang yang lemah dan tidak 

kompeten yang dapat menyebabkan malu dan ragu-ragu terhadap 

kemampuannya. 

c) Initiative vs Guilt (3 - 6 tahun) 

Pada tahap ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai 

matang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif 

dalam mengeksplor lingkungan mereka baik secara fisik maupun 

sosial. Pada usia-usia ini anak sudah mulai memiliki inisiatif dalam 

melakukan suatu tindakan misalnya berlari, bermain, melompat 

dan melempar. Orang tua yang suka memberikan hukuman 

terhadap upaya anaknya dalam mengambil inisiatif akan membuat 



 

 

 

anak merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk melakukan 

sesuatu selama fase ini maupun fase selanjutnya. 

Pada masa ini anak telah memasuki tahapan prasekolah. Ia sudah 

memiliki beberapa kecakapan dalam mengolah kemampuan 

motorik dan bahasa. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia 

terdorong melakukan beberapa kegiatan. Namun, karena 

kemampuan anak tersebut masih terbatas adakalanya dia 

mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut 

menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Peran orang tua 

untuk membimbing dan memotivasi anak sangat dibutuhkan ketika 

anak mengalami kegagalan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat 

melewati tahap ini dengan baik.  

Erikson (dalam Shaffer, 2005) mengusulkan bahwa anak usia 2-3 

tahun berjuang untuk menjadi seorang yang independen atau 

mandiri dengan mencoba melakukan hal-hal yang mereka 

butuhkan secara mandiri seperti makan dan berjalan. Sementara 

anak usia 4-5 tahun yang telah mencapai rasa otonomi, sekarang 

mereka memperoleh keterampilan baru, mencapai tujuan penting, 

dan merasa bangga dalam prestasi yang  mereka capai. Anak-anak 

usia prasekolah sebagian besar mendefinisikan diri mereka dalam 

hal kegiatan dan kemampuan fisik seperti “aku bisa berlari dengan 



 

 

 

cepat, aku bisa memanjat tangga, aku bisa menggambar bunga”. 

Hal ini mencerminkan rasa inisiatif mereka untuk melakukan suatu 

kegiatan, dan rasa inisiatif ini sangat dibutuhkan oleh seorang anak 

dalam menghadapi pelajaran-pelajaran baru yang akan ia pelajari 

di sekolah.  

Sesuatu yang berlebihan maupun kekurangan itu tidaklah baik. 

Dalam hal ini, bila seorang memiliki sikap inisiatif yang 

berlebihan atau juga terlalu kurang, maka dapat menimbulkan 

suatu rasa ketidakpedulian (ruthlessness). Anak yang terlalu 

berinisiatif, maka ia tidak akan memperdulikan bimbingan orang 

tua yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, anak yang terlalu 

merasa bersalah, maka ia akan bersikap tidak peduli, dalam arti 

tidak melakukan usaha untuk berbuat sesuatu, agar ia terhindar 

dari berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, hendaknya orang tua dapat 

bersikap bijak dalam menanggapi setiap perbuatan yang dilakukan 

oleh anak. 

 

d) Industry vs Inferiority (6 – 12 tahun) 

Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan 

akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial 

anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga mulai 



 

 

 

berkembang. Anak akan belajar berinteraksi dengan teman-

temannya maupun dengan gurunya. Jika cukup rajin, anak-anak 

akan memperoleh keterampilan sosial dan akademik untuk merasa 

percaya diri. Kegagalan untuk memperoleh prestasi-prestasi 

penting menyebabkan anak untuk menciptakan citra diri yang 

negatif. Hal ini dapat membawa kepada perasaan rendah diri yang 

dapat menghambat pembelajaran di masa depan.  

Pada tahap ini anak juga akan membandingkan dirinya dengan 

teman-temannya. Shaffer (2005) mengatakan pada usia 9 tahun 

hubungan teman sebaya menjadi sangat penting untuk anak-anak 

sekolah. Mereka peduli pada sikap-sikap maupun penampilan yang 

akan memperkuat posisi mereka dengan teman sebayanya. 

Sedangkan pada anak yang berusia 11,5 tahun, anak semakin 

membandingkan diri mereka dengan orang lain dan mengakui 

bahwa ada dimensi di mana mereka mungkin kurang dalam 

perbandingan tersebut, seperti “aku tidak cantik, aku biasa-biasa 

saja dalam hal prestasi”. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru 

hendaknya dapat memberikan motivasi pada anak-anak yang 

belum berhasil dalam mencapai prestasi mereka agar anak tidak 

memiliki sifat yang rendah diri. Guru dapat mencari momen-

momen penting ketika di sekolah untuk memberikan penghargaan 



 

 

 

pada seluruh anak-anak, sehingga anak akan merasa bangga dan 

percaya diri terhadap pencapaian yang mereka peroleh. 

e) Identity vs Rule Confusion (12-18 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah memasuki usia remaja dan mulai 

mencari jati dirinya. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia 

anak-anak dan dewasa. Secara biologis anak pada tahap ini sudah 

mulai memasuki tahap dewasa, namun secara psikis usia remaja 

masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya 

orang dewasa. Pertanyaan “Siapa Aku?” menjadi penting pada 

tahapan ini. Pada tahap ini, seorang remaja akan mencoba banyak 

hal untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya 

mereka akan melaluinya dengan teman-teman yang mempunyai 

kesamaan komitmen dalam sebuah kelompok. Hubungan mereka 

dalam kelompok tersebut sangat erat, sehingga mereka memiliki 

solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok. 

Erikson (dalam Shaffer, 2005) percaya bahwa individu tanpa 

identitas yang jelas akhirnya akan menjadi tertekan dan kurang 

percaya diri ketika mereka tidak memiliki tujuan, atau bahkan 

mereka mungkin sungguh-sungguh menerima bila dicap sebagai 

orang yang memiliki identitas negatif, seperti menjadi kambing 

hitam, nakal, atau pecundang. Alasan mereka melakukan ini 



 

 

 

karena mereka lebih baik menjadi seseorang yang dicap sebagai 

orang yang memiliki identitas negatif daripada tidak memiliki 

identitas sama sekali. 

Harter (dalam Shaffer, 2005) mengatakan bahwa remaja yang 

terlalu kecewa atas penggambaran diri mereka yang tidak 

konsisten akan bertindak keluar dari karakter dalam upaya untuk 

meningkatkan citra mereka atau mendapat pengakuan dari orang 

tua atau teman sebaya. Anak pada usia ini rawan untuk melakukan 

beberapa hal negatif dalam rangka pencarian jati diri mereka. 

Bimbingan dan pengarahan baik dari orang tua maupun guru juga 

diperlukan bagi anak pada tahap ini, agar mereka dapat 

menemukan jati diri mereka sebenarnya.  

f) Intimacy vs Isolation (±18-40 tahun) 

Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan 

akan menjadi apa mereka nantinya. Jika pada masa sebelumnya, 

individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, 

namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Pada 

fase ini seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjalin suatu 

hubungan dengan orang lain. Dia sudah mulai selektif untuk 

membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu 

yang sepaham. Namun, jika dia mengalami kegagalan, maka akan 



 

 

 

muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan 

orang. 

Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu saja tidak terlepas dari 

fase-fase sebelumnya. Jika pada fase sebelumnya seseorang belum 

dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri maupun kebingungan 

identitas, maka hal tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam 

membina sebuah hubungan, dan menjadikannya sebagai seseorang 

yang terisolasi. Pada tahap ini, bantuan dari pasangan ataupun 

teman dekat akan membantu seseorang dalam melewati tahap ini. 

g) Generativity vs Self Absorption (± 40 – 65 tahun) 

Erikson (dalam Slavin, 2006) mengatakan bahwa generativitas 

adalah hal terpenting dalam membangun dan membimbing 

generasi berikutnya. Biasanya, orang yang telah mencapai fase 

generativitas melaluinya dengan membesarkan anak-anak mereka 

sendiri. Namun, krisis tahap ini juga dapat berhasil dilalui dengan 

melewati beberapa bentuk-bentuk lain dari produktivitas dan 

kreativitas, seperti mengajar. Selama tahap ini, orang harus terus 

tumbuh. Jika mereka yang tidak mampu atau tidak mau memikul 

tanggung jawab ini, maka mereka akan menjadi stagnan atau 

egois. 



 

 

 

Pada masa ini, salah satu tugas untuk dicapai ialah dengan 

mengabdikan diri guna mendapatkan keseimbangan antara sifat 

melahirkan sesuatu (generativitas) dengan tidak berbuat apa-apa 

(stagnasi). Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. 

Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. 

Melalui generativitas akan dapat dicerminkan sikap 

memperdulikan orang lain. Pemahaman ini sangat jauh berbeda 

dengan arti kata stagnasi yaitu pemujaan terhadap diri sendiri dan 

sikap yang dapat digambarkan dalam stagnasi ini adalah tidak 

perduli terhadap siapapun. 

Harapan yang ingin dicapai pada masa ini yaitu terjadinya 

keseimbangan antara generativitas dan stagnansi guna 

mendapatkan nilai positif yang dapat dipetik yaitu kepedulian. 

Dalam tahap ini, diharapkan seseorang yang telah mmasuki usia 

dewasa menengah dapat menjalin hubungan atau berinteraksi 

secara baik dan menyenangkan dengan generasi penerusnya dan 

tidak memaksakan kehendak mereka pada penerusnya berdasarkan 

pengalaman yang mereka alami. 

h) Integrity vs Despair (±65 tahun ke atas) 

Seseorang yang berada pada fase ini akan melihat kembali (flash 

back) kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk 



 

 

 

menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum 

terselesaikan.   Penerimaan terhadap prestasi, kegagalan, dan 

keterbatasan adalah hal utama yang membawa dalam sebuah 

kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya 

sendiri.  

Orang yang berhasil melewati tahap ini, berarti ia dapat 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. 

Individu ini akan mencapai kebijaksaan, meskipun saat 

menghadapi kematian. Keputusasaan dapat terjadi pada orang-

orang yang menyesali cara mereka dalam menjalani hidup atau 

bagaimana kehidupan mereka telah berubah. 

5) Reaksi terhadap Pubertas 

Satu dari tantangan yang paling penting untuk remaja adalah 

menyesuaikan diri terhadap perubahan tubuhnya. Koordinasi dan 

aktivitas fisik harus disesuaikan segera, seperti tinggi, berat, dan 

perubahan penampilan. Perubahan tersebut harus diintegrasikan ke 

dalam kesan diri (self-image) yang ada. Kebiasaan baru harus 

dipelajari dan dikembangkan. Sebagai remaja yang menjadi orang 

dewasa dalam penampilannya, mereka menemukan diri mereka sendiri 

dan diharapakan untuk bertingkah laku sebagai orang dewasa tanpa 

memandang emosi, intelektual, dan kematangan sosial mereka. 

 

 



 

 

 

6) Kematangan Awal dan Kematangan Terlambat 

Ahli-ahli penelitian telah lama tertarik pada perbedaan antara 

anak yang mempunyai masa pubertas lebih awal dan yang  lebih akhir. 

Anak yang matang lebih awal mempunyai rasa cemas, lebih suka 

marah, sering konflik dengan orang tua, dan mempunyai harga diri 

yang lebih rendah daripada anak yang masuk pubertas lebih akhir. 

Tetapi dengan berjalannya waktu, mereka yang matang lebih awal 

akan menyesuaikan diri terhadap perubahan lebih lama. Mereka lebih 

popular, lebih mudah bergaul, dan lebih matang daripada anak-anak 

yang mengalami pubertas terlambat. Dengan berjalannya waktu, kedua 

kelompok ini hanya mempunyai perbedaan sedikit setelah dewasa. 

Perbedaan tersebut adalah puber lebih awal membutuhkan lebih 

banyak bantuan untuk mengerti perubahan selama masa puber. 

Sedangkan anak yangmengalami keterlamabatan dalam masa puber, 

mungkin lebih banyak membutuhkan bantuan untuk berhadapan 

dengan anak-anak yang relatif belum puber dan kurang  dapat bersaing 

dalam situasi, dimana pubertas menjadi ukuran penting. 

7) Perkembangan Kognitif 

Selain perubahan tubuh pada pubertas, otak dan fungsi otak juga 

berubah. Sebagai indikasi dari perubahan ini, skor tes intelegensi 

didapatkan sebagian besar melebihi beberapa tahun dari yang 



 

 

 

seharusnya selama usia kurang lebih 12-15 tahun. (skor pada tes 

intelegensi menunjukkan turun naik beberapa tahun pada anak-anak 

remaja dari usia 12-15 tahun). 

8) Teori Piaget 

Dalam perkembangan kognitif Piaget, masa remaja adalah masa 

tahap transisi dari penggunaan berpikir konkrit secara operasional ke 

berpikir formal secara operasional. Remaja mulai menyadari batasan-

batasan pikiran mereka. Mereka berusaha dengan konsep-konsep yang 

jauh dari pengalaman mereka sendiri. Perubahan otak pada pubertas 

mungkin diperlukan untuk kemajuan kognitif remaja. Mereka menilai, 

mengalami masalah yang kompleks, mendapat tuntutan dari 

pengajaran formal, dan tukar-menukar ide yang berlawanan dengan 

kelompok remaja, diperlukan untuk perkembangan berpikir secara 

operasional. 

Walaupun berpikir secara konkrit, anak juga merupakan 

kekuatan besar, tetapi tetap mempunyai batasan-batasan. 

Perkembangan berpikir secara operasional mengatasi kelemahan ini. 

Remaja yang mencapai tahap ini mencapai tingkat berpikir setingkat 

orang dewasa. 

 

 



 

 

 

9) Sistem Kombinasi 

Remaja yang mempunyai tahap berpikir formal operasional cepat 

menyadari bahwa ada keterbatasan sejumlah kombinasi individu. 

Remaja terdorong untuk meyakinkan seorang yang mencoba aktif. Hal  

tersebut dapat dikatakan bahwa ini bukan keputusan yang otoriter 

yang dibuat oleh remaja. 

 
C. Kepribadian  

1. Pengertian Kepribadian 

 Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa inggris personality. Kata 

personality sendiri berasal dari bahasa latin persona yang berarti topeng yang 

digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. 

Kepribadian merupakan seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku 

manusia. 

Berikut merupakan beberapa pengertian kepribadian menurut para ahli : 

a. Hall dan Lindzey mengemukakan bahwa secara populer, kepribadian 

dapat diartikan sebagai ketrampilan atau kecakapan sosial (social skill) 

dan kesan yang paling menonjol yang ditunjukkan seseorang terhadap 

orang lain seperti seseorang yang dikesankan sebagai orang yang agresif 

atau pendiam. 

 
 



 

 

 

b. Allport  mengemukakan lima tipe definisi kepribadian sebagai berikut ; 

1) Rag-Bag (omnorang tuas) yang merumuskan kepribadian dengan 

cara numerasi (menjumlahkan). Contohnya definisi dari Morton 

Prince yaitu kepribadian merupakan sejumlah disposisi 

(kecenderungan) biologis, impuls-impuls, dan insting-insting 

bawaan dan disposisi lain yang diperoleh melalui pengamalan. 

2) Integratif dan konfiguratif yang menekankan kepada organisasi ciri-

ciri pribadi seperti definisi dari Warren dan Carmichaels kepribadian 

sebagai organisasi  tentang pribadi manusia/individu pada setiap 

tahap perkembangan 

3) Adjustment, seperti definisi dari Kempfis, yaitu sebagai “integrasi 

dari sistem kebiasaan individu dalam menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan”  

4) Distinctiveness (uniqueness) seperti yang dikemukakan oleh Shoen, 

yaitu sistem deposisi dan kebiasaan yang membedakan antar 

individu yang satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok yang 

sama.  

 Dari penjelasan Allport  tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu tentang 

sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap 

lingkungannya (Yusuf, 2011). 



 

 

 

2. Pola Kepribadian 

Elizabeth B. Hurlock mengemukakan bahwa pola kepribadian 

merupakan suatu penyatuan struktur yang multi dimensi yang terdiri atas self 

concept sebagai inti atau pusat gravitasi kepribadian dan traits sebagai 

struktur yang mengintegrasikan kecenderungan pola-pola respon. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai self concept dan traits : 

a. Self Concept 

Self cocsept ini dapat diartikan sebagai persepsi, keyakinan, 

perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya, dan suatu sistem 

pemaknaan individu dan pandangan orang lain tentang dirinya. Konsep 

Diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri kita yang meliputi 

aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, yang terbentuk karena 

pengalaman masa lalu kita dan interaksi kita dengan orang lain. Konsep 

diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari 

perasaan, sikap dan persepsi bawah sadar maupun sadar. Konsep diri 

memberi kita kerangka acuan yang mempengaruhi manejemen kita 

terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain (Potter &Perry, 

2005). 

 Self concept ini memiliki tiga komponen yaitu : 

1) Perceptual atau Physical Self Concept 



 

 

 

Citra seseorang tentang penampilan dirinya, seperti 

kecantikan, keindahan atau kemolekan tubuhnya. 

2) Conceptual atau Physiological Concept. 

Konsep seseorang tentang kemampuan(keunggulan) dan 

ketidakmampuan (kelemahan) dirinya, dan masa depannya, serta 

meliputi juga kualitas penyesuaian hidupnya: honesty, self 

confidence, independence, dan courage. 

3) Attitudinal 

Perasaan seseorang tentang dirinya, sikapnya terhadap 

keberadaan dirinya sekarang dan masa depannya, sikapnya 

terhadap keberhargaan, kebanggaan, dan keterhinaannya. Apabila 

seseorang sudah masuk masa dewasa, komponen ketiga ini terkait 

juga dengan aspek-aspek keyakinan, nilai-nilai, idealisme, 

aspirasi, dan komitmen terhadap filsafat hidupnya. 

Dilihat dari jenisnya self concept terdiri dari beberapa jenis yaitu : 

a) The basic self-concept 

Jame menyebutnya real-self, yaitu konsep seseorang tentang 

dirinya. Jenis ini meliputi persepsi seseorang tentang penampilan 

dirinya, kemampuan dan ketidakmampuan, peranan dan status dalam 

kehidupan, nilai-nilai dan keyakinan, serta aspirasi. 

 



 

 

 

b) The transitory self-concept 

Artinya bahwa seseorang memiliki self-concept yang pada suatu 

saat dipegang, tetapi pada saat lain dilepaskan. Self-concept ini 

mungkin menyenangkan, tetapi juga tidak menyenangkan. 

Kondisinya sangat situasional, sangat dipengaruhi oleh suasana 

perasaan (emosi), atau pengalaman yang telah lalu. 

c) The social self-concept 

Jenis ini berkembang berdasarkan cara individu mempercayai 

orang lain yang mempersepsi diri, baik melalui perkataan maupun 

tindakan. Jenis ini sering juga dikatakan sebagai mirror image.  

d) The ideal self-concept 

Konsep diri ideal merupakan persepsi seseorang tentang apa 

yang diinginkan mengenai dirinya atau keyakinan tentang apa yang 

seharusnya mengenai dirinya. Konsep diri ideal ini terkait dengan 

citra fisik maupun psikis. Pada masa anak terdapat perbedaan antara 

konsep diri ideal dengan konsep diri yang lain, dapat berkurang 

seiring dengan berkembangnya usia anak (terutama apabila seseorang 

sudah masuk usia dewasa) 

Perkembangan self-concept dipengaruhi oleh berbagai factor seperti 

tertera pada gambar sebagai berikut : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

 

 

(1) Traits (Sifat atau Karakteristik) 

Traits ini berfungsi untuk mengintegrasikan kebiasaan, sikap, dan 

ketrampilan kepada pola-pola berpikir, merasa, dan bertindak. Sementara 

konsep diri berfungsi untuk mengintegrasikan kapasitas-kapasitas 

psikologis dan prakarsa- prakarsa kegiatan. Traits dapat diartikan sebagai 

aspek atau dimensi kepribadian yang terkait dengan karakteristik respon 

atau reaksi seseorang yang relatif konsisten dalam rangka menyesuaikan 

dirinya secara khas. 
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(2) Perubahan Kepribadian  

Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun 

kenyataan sering diutamakan adanya perubahan kepribadian. Perubahan 

itu terjadi dipengaruhi oleh faktor fisik dan lingkungan. 

         Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja 

adalah sebagai berikut : 

a) Faktor fisik, seperti: gangguan otak, kurang gizi (malnutrisi), 

mengonsumsi obat-obat terlarang, minuman keras, dan gangguan 

organik (sakit atau kecelakaan) 

b) Faktor lingkungan sosial budaya seperti : krisis politik, ekonomi, 

dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi 

(stres, depresi) dan masalah sosial (pengangguran, premanisme, 

dan kriminalitas). 

c) Faktor diri sendiri, seperti : tekanan emosional (frustasi yang 

berkepanjangan) dan identifikasi atau imitasi terhadap orang lain 

yang berkepribadian menyimpang. 

(3) Karakteristik Kepribadian 

Salah satu kata kunci dari definisi kepribadian adalah penyesuaian 

(adjustment). Menurut Alexander A. Scneiders, penyesuaian itu dapat 

diartikan sebagai suatu respon individu, baik yang bersifat behavioral 

maupun mental. Dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam 



 

 

 

diri, tegangan emosional, frustasi dan konflik, dan memelihara 

keharmonisan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan 

(norma) lingkungan. 

E.B Hurlock (2008) mengemukakan bahwa karakteristik 

penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat (healthy personality) 

ditandai dengan : 

1. Individu yang mempunyai kepribadian sehat maupun menilai diri apa 

adanya, baik kelebihan maupun kelemahan, menyangkut fisik (postur 

tubuh, wajah, keutuhan, dan kesehatan) dan kemampuan (kecerdasan 

dan ketrampilan) 

2. Individu dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang 

dialaminya secara realistik dan mau menerimanya secara wajar. 

Individu tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu 

yang harus sempurna 

3. Individu dapat menilai prestasi yang dimiliki (keberhasilan yang 

diperoleh) secara realistik dan memberikan reaksi secara rasional.  

4. Individu yang sehat adalah individu yang bertanggung jawab untuk 

mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapi. 

5. Individu memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, 

mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri 

serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungan 



 

 

 

6. Mampu menghadapi situasi frustasi, depresi atau stres secara positif 

atau konstruktif tidak dekstruktif (merusak). 

7. Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Namun, dalam 

merumuskan tujuan itu ada yang realistik dan ada yang tidak realistik. 

Individu dengan kepribadian yang sehat sehat dapat merumuskan 

tujuannya berdasarkan pertimbangan secara matang (rasional) dan 

tidak atas dasar paksaan dari luar. 

8. Individu yang sehat mempunyai orientasi keluar(ekstrovert). Barret 

Leonard mengemukakan sifat-sifat individu yang berorientasi keluar 

yaitu menghargai dan menilai orang seperti dirinya sendiri, merasa 

nyaman dan terbuka terhadap orang lain dan tidak mengorbankan 

orang lain karena kekecewaan dirinya. 

9. Individu dinilai positif oleh orang lain jika mau berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap bersahabat dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

10. Individu mengharapkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang 

berakar dari keyakinan agama yang dianut. 

11. Individu yang sehat, memiliki situasi kehidupan yang diwarnai 

kebahagiaan. Kebahagiaan ini didukung oleh faktor-faktor 

achievement (pencapaian prestasi), acceptance (penerimaan dari orang 

lain) dan affection (perasaan dicintai atau disayangi orang lain).  



 

 

 

Adapun kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan karakteristik seperti: 

1. Mudah marah (tersinggung) 

2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan 

3. Sering merasa tertekan(stres dan depresi) 

4. Bersikap kejam atau senang menganggu orang lain yang usianya 

lebih muda atau terhadap binatang (hewan) 

5. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang 

meskipun sudah diperingatkan atau dihukum 

6. Mempunyai kebiasaan berbohong 

7. Hiperaktif 

8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas 

9. Senang mengkritik orang lain 

10. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama  

11. Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan 

Kelainan tingkah laku di atas dapat berkembang apabila anak hidup 

dalam lingkungan yang tidak kondusif dalam perkembangannya. Seperti 

lingkungan keluarga yang kurang berfungsi secara baik (dysfunctional family) 

yang ditandai oleh hubungan antara anggota keluarga yang kurang harmonis. 

Kurang memperhatikan nilai-nilai agama dan orang tuanya bersikap keras 

atau kurang memberikan curahan kasih sayang pada anaknya(Hurlock, 2008). 

 



 

 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya faktor hereditas dan lingkungan. Faktor hereditas yang 

mempengaruhi kepribadian anatara lain : bentuk tubuh, dan sifat-sifat yang 

diturunkan dari orang tua. Adapun faktor lingkungan antara lain, lingkungan 

rumah, sekolah, dan masyarakat. Di samping itu meskipun kepribadian 

seseorang itu relatif konstan kenyataannya sering ditemukan perubahan 

kepribadian. Perubahan kepribadian dipengaruhi oleh faktor gangguan fisik 

dan lingkungan. 

Keluarga dipandang sebagai penentu utama perubahan kepribadian anak. 

Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi 

pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktu yang dimiliki di 

lingkungan keluarga dan para anggota keluarga merupakan significant people 

bagi perubahan kepribadian anak. 

Disamping itu keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang dapat 

memenuhi kebutuhan insani(manusiawi), terutama bagi pengembangan 

kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Melalui perlakuan dan 

perawatan yang baik dari orang tua, anak dapat memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan fisiologis, maupun kebutuhan sosio psikologisnya. Apabila anak 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung 

berkembang menjadi seorang pribadi yang sehat.  



 

 

 

Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai 

kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama maupun nilai sosial 

budaya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi 

pribadi dan warga masyarakat yang sehat. Suasana keluarga sangat penting 

bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, yaitu suasana yang 

memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam bidang 

agama, maka perkembangan kepribadian anak cenderung positif(well 

adjusment).  

Sedangkan anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang  

kurang harmonis, orang tua bersikap keras kepada anak, atau tidak 

memperhatikan nilai-nilai agama maka perkembangan kepribadiannya 

cenderung mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian 

dirinya (maladjustment). 

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi kepribadian 

anatara lain sebagai berikut : 

a. Faktor Genetik (pembawaan) 

Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk 

dari 23 kromosom (pasangan xx) dari orang tua , dan 23 kromosom 

(pasangan xy) dari ayah. Dalam 46 kromosom tersebut terdapat beribu-

ribu  gen yang mengandung sifat-sifat fisik dan psikis individu atau yang 



 

 

 

menentukan potensi-potensi hereditasnya. Masa dalam kandungan 

dipandang sebagai periode yang kritis dalam pembentukan kepribadian, 

sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi 

juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang 

menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah 

kelahiran. Pengaruh gen terhadap kepribadian, sebenarnya tidak secara 

langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas 

sistem saraf, keseimbangan biokimia tubuh, dan struktur tubuh (Yusuf, 

2011). 

Menurut C.S. Hall , mengemukakan bahwa kemampuan belajar 

dan penyesuaian diri individu dibatasi oleh sifat-sifat yang inheren dalam 

organisme individu itu sendiri. Dimensi-dimensi temperamen: 

emosionalitas, aktifitas, agresivitas, reaktivitas bersumber dari plasma 

benih (gen) demikian juga halnya dengan intelegensi. 

b. Faktor Lingkungan (Environment) 

1) Keluarga  

Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan 

kepribadian anak. Alasannya adalah, keluarga meruapakan 

kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak, anak 

banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan para 

anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentukan 



 

 

 

kepribadian anak. Disamping itu keluarga juga dipandang sebagai 

lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insani(manusiawi), 

terutama bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras 

manusia. Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari orang tua, 

anak dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisiologis, maupun 

kebutuhan sosio-psikologis. Apabila anak dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung berkembang 

menjadi seorang pribadi yang sehat. 

Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan 

nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama 

maupun nilai sosial budaya merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi dan warga masyarakat yang 

sehat. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga 

yang harmonis dan agamis, yaitu suasana yang memberikan curahan 

kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam bidang agama, maka 

perkembangan kepribadian anak cenderung positif (well adjusment). 

Sedangkan anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga 

yang  kurang harmonis, orang tua bersikap keras kepada anak, atau 

tidak memperhatikan nilai-nilai agama maka perkembangan 

kepribadiannya cenderung mengalami distorsi atau mengalami 

kelainan dalam penyesuaian dirinya (mal adjustment). 



 

 

 

2) Faktor Kebudayaan 

Setiap kelompok masyarakat(bangsa, ras, atau suku) memiliki 

tradisi adat, atau kebudayaan yang khas. Kebudayaan suatu 

masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya , baik 

yang menyangkut cara berpikir (cara memandang sesuatu), cara 

bersikap, atau cara berperilaku. Pola- pola tingkah laku yang sudah 

terlembagakan dalam masyarakat (bangsa ) tertentu (seperti dalam 

bentuk adat-isitadat ) sangat memungkinkan mereka untuk memilki 

karakteristik kepribadian yang sama. Kesamaan ini mendorong 

berkembangnya konsep-konsep tipe kepribadian dasar (basic 

personality type). 

Sehubungan dengan pentingnya kebudayaan sebagai faktor 

penentu faktor kepribadian, maka harus mempunyai tiga prinsip 

yaitu : 

1. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga 

2. Pola asuh orang tua terhadap anak 

3. Pengalaman awal kehidupan anak dalam masyarakat 

3) Faktor Sekolah 

Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kepribadian anak. 

Faktor-faktor yang dipandang mempengaruhi kepribadian anak  

antara lain sebagai berikut : 



 

 

 

a) Iklim Emosional Kelas 

   Kelas yang iklim emosinya sehat (guru bersikap ramah, 

dan respek terhadap siswa dan begitu juga berlaku di antara 

sesama siswa) memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, 

mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau mentaati 

peraturan. Sedangkan kelas yang iklim emosinya tidak sehat 

(guru bersikap otoriter, dan tidak menghargai siswa) 

berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa tegang, 

sangat kritis, mudah marah, malas untuk belajar, dan 

berperilaku yang mengganggu ketertiban. 

b) Sikap dan Perilaku Guru 

 Sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam 

hubungannya dengan siswa (relationship between teacher and 

student). Hubungan guru dengan siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di anataranya pribadi dan profesi, positif atau 

negatif, sikap guru terhadap siswa, metode mengajar, 

penegakkan disiplin dalam kelas, penyesuaian pribadi guru 

(personal adjustment of the teacher). 



 

 

 

   Terkait dengan faktor yang terakhir, Hurlock  telah 

melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa ada 

tiga tipe penyesuaian pribadi guru, yaitu : 

1) Turbulent, yang ditandai dengan sifat-sifat kasar, 

impulsif, tidak dapat diprediksi, dan mudah agresif (baik 

secara verbal maupun fisik) 

2) Fearful, yang ditandai dengan sifat-sifat cemas, tidak 

berdaya dan bergantung 

3) Self-controlled, yang ditandai dengan sikap respek 

terhadap siswa dan orang lain, sikap percaya diri dan 

mempunyai kepedulian terhadap iklim kelas yang 

kondusif untuk belajar 

  Sikap dan perilaku guru secara langsung mempengaruhi 

akademik (kesungguhan dalam mengajar), kedisiplinan dalam 

menaati peraturan sekolah, dan perhatiannya terhadap siswa. 

Secara tidak langsung, pengaruh guru terkait dengan upayanya 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

penyesuaian sosial. 

c)  Disiplin(tata tertib) 

Tata tertib ini ditujukan untuk memebentuk sikap dan 

tingkah laku siswa. Disiplin yang otoriter cenderung 



 

 

 

mengembangkan sifat-sifat pribadi yang tegang,cemas, dan 

antagonistik. Disiplin yang permisif, cenderung membentuk sifat 

yang kurang bertanggungjawab, kurang menghargai otoritas dan 

egosentris. Sementara disiplin yang demokratis, cenderung 

mengembangkan perasaan berharga, merasa bahagia, perasaan 

tenang, dan sikap bekerja sama. 

d) Prestasi Belajar 

Perolehan prestasi belajar, atau peringkat kelas dapat 

mempengaruhi peningkatan harga diri, dan sikap percaya diri 

siswa. 

e) Penerimaan Teman Sebaya 

Siswa yang diterima oleh teman-temannya, akan 

mengembangkan sikap positif terhadap dirinya. 

4. Tipe -Tipe Kepribadian 

Adapun tipe tipe kepribadian menurut Galenus (2005) ada empat yaitu : 

1. Sanguinis 

a) Sifat dasar : periang, optimis, dan percaya diri. 

b) Sifat lain: mudah menyesuaikan diri, tidak stabil, baik hati, tidak 

serius, kurang dapat dipercaya karena kurang begitu konsekuen. 

 
 

 Sanguinis 

1. Periang 
2. Percaya diri 
3. Mudah menyesuaikan diri 
4. Tidak serius 
5. Baik hati 



 

 

 

 

Gambar. 5. Tipe Kepribadian Sanguinis 

2. Melankolis 

a) Sifat dasar :  pemurung, sedih, pesimis, kurang percaya diri. 

b) Sifat lain: merasa tertekan dengan masa lalunya, sulit 

menyesuaikan diri, berhati-hati, konsekuen, dan suka menepati 

janji. 

 

 

 

                  Gambar. 6. Tipe Kepribadian Melankolis 

3. Koleris  

a) Sifat dasar : selalu merasa kurang puas, bereaksi negatif dan 

agresif. 

b) Sifat lain : mudah tersinggung (emosional), suka membuat 

provokasi, tidak mau mengalah, tidak sabaran, tidak toleran, 

kurang mempunyai rasa humor, cenderung berposisi, dan banyak 

inisiatif (usaha). 
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1. Pemurung 
2. Pesimis 
3. Tertekan dengan masa lalu 
4. Sulit menyesuaikan diri 
5. Berhati-hati dan menepati janji 
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1. Merasa kurang puas 
2. Agresif 
3. Emosional 
4. Tidak sabaran 
5. Banyak inisiatif 



 

 

 

 

                     Gambar. 7. Tipe Kepribadian Koleris 

4. Plegmatis 

a) Sifat dasar : pendiam, tenang, netral(ada warna perasaan yang 

jelas), dan stabil. 

b) Sifat lain : merasa cukup puas, tidak peduli (acuh tak acuh), dingin 

hati (tak mudah terharu), pasif, tidak mempunyai banyak minat, 

bersifat lambat, sangat hemat, dan tertib/teratur. 

 

 

 

 

         Gambar. 8. Tipe Kepribadian Plegmatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plegmatis 

1. Pendiam 
2. Stabil 
3. Netral 
4. Tidak peduli 
5. Pasif 
6. Lambat  



 

 

 

D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.9. Kerangka Teori 
 

Sumber :Sinaga, 2004 
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E. Kerangka Konsep 

 

                        Variabel bebas    Variabel terikat 

 

 

 

Gambar. 10. Kerangka Konsep 

 

F. Hipotesis Penelitian  

Dari rumusan kerangka penelitian dan kerangka konsep di atas yang telah 

dijelaskan maka dirumuskan hipotesis penelitian :  

Terdapat  hubungan  pola asuh orang tua dengan tipe kepribadian remaja  di SMP 

N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula 

pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, 

tabel, grafik, atau tampilan lainnya (Sugiyono, 2012). 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian  ini adalah deskriptif analitik. Adapun teknik pengambilan 

data dilakukan melalui pendekatan cross-sectional. Dimana pendekatan cross-

sectional merupakan metode penelitian yang cara pengumpulan datanya dalam 

satu kurun waktu atau secara bersamaan(Thomas, 2004). 

 



 

 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (Independent variable) 

Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

pola asuh orang tua. 

2. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika 

dihubungkan dengan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah tipe kepribadian remaja. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah : 

1. Pola asuh orang tua 

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan 

anak yang dapat membentuk kepribadian sehari hari yang meliputi pola 

asuh permisif, otoriter dan demokratis. Dalam kuesioner penelitian, 

peneliti menggunakan pernyataan yang sesuai dengan tipe pola asuh orang 

tua. Kuesioner tersebut menggunakan skala nominal. 

2. Kepribadian remaja 

Kepribadian remaja merupakan pembentukan karakter yang 

diakibatkan oleh pola asuh orang tua dalam kehidupan sehari-hari yang 



 

 

 

meliputi tipe kepribadian sanguinis, melankolis, koleris, dan plegmatis. 

Dalam kuesioner penelitian, peneliti menggunakan pernyataan sesuai 

dengan tipe kepribadian remaja. Kuesioner tersebut menggunakan skala 

nominal. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah sekelompok individu atau objek yang memiliki 

karakteristik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 7 

dan 8 di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah  yang berjumlah 

384 orang. 

2) Sampel 

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi atau objek yang 

memiliki karakteristik sama. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sistem random sampling dengan cara mengacak dengan 

angka secara sederhana. Setiap anak mewakili dari setiap angka dan diambil 

secara acak, sehingga masing-masing anak memiliki kesempatan yang sama 

dalam berpartisipasi dalam penelitian.  

 

 

 



 

 

 

 Pengambilan jumlah sampel dengan menggunakan rumus solvin : 

     n =  
1+ ( 2)

 

=
						384

1 + 384(0,1 ) 

=
						384

1 + 384	(0,01) 

=
						384

1 + 3,84 

=
						384

4,84 = 79,33 

Keterangan : 

n  : sampel 

N: populasi 

d : tingkat signifikan(10%) 

Berdasarkan rumus di atas, peneliti mengambil jumlah subjek sebanyak 

79,33 orang, dibulatkan menjadi 80 orang. 

 

F. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah, 

dengan waktu penelitian ini dimulai dari April-Mei 2014.  



 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data primer. Data 

primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data(Sugiyono, 2008). Data primer meliputi pola asuh orang tua dan 

tipe kepribadian remaja. Sedangkan  data sekunder berasal dari sumber buku 

ataupun penelitian sebelumnya. 

 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

1) Kuesioner 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar kuesioner dengan bentuk check list yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait dengan tipe 

kepribadian remaja yang peneliti ajukan. 

Kuesioner pada penelitian ini berisi pernyataan yang menyangkut pola 

asuh orang tua dengan tipe kepribadian remaja SMP N 2 Karanggayam 

a) Instrumen Pola Asuh  

Distribusi item pernyataan tentang pola asuh orang tua dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

 



 

 

 

                Tabel 3. 1 Aspek dan Distribusi Item Pernyataan Pola Asuh Orang Tua 

Aspek Nomor Item Jumlah 

 Favourable                              Unfavourable    10 

Pola Asuh Otoriter                                                1,2,3,4,5,6,7,8,9,10   10 

Pola Asuh Permisif                               11,12,13,14,15,16,17,18,19,20   10 

Pola Asuh Demokratis 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30    

Total   30 

 

Skor jawaban “ya” pada skala ditemui pada subjek yang mempunyai 

sikap penerimaan positif terhadap pernyataan-pernyataan dalam skala, 

sedang skor jawaban “tidak” pada skala ditemui pada subjek yang 

mempunyai penerimaan negatif terhadap penyataan-pernyataan dalam 

skala. Skor tertinggi yang didapat digunakan untuk menentukan tipe pola 

asuh otoriter, permisif atau demokratis. 

b) Instrumen Kepribadian Remaja  

Kuesioner kepribadian menggunakan skor dengan bobot 1 untuk 

jawaban “ya” dan skor dengan bobot 2 untuk jawaban “tidak”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Tabel. 3. 2  Aspek dan Distribusi Item Pernyataan Kepribadian Remaja 

Aspek Nomor Item Jumlah 

Sanguinis 1,3,4,5,7    5 

Koleris dan Melankolis 6,11,12,13,14    5 

Plegmatis  2,8.9,10,15    5 

Total     15 

 

Skor jawaban “ya” pada skala ditemui pada subjek yang mempunyai 

sikap penerimaan positif terhadap pernyataan-pernyataan dalam skala, 

sedang skor jawaban “tidak” pada skala ditemui pada subjek yang 

mempunyai penerimaan negatif terhadap penyataan-pernyataan dalam 

skala. Skor tertinggi yang didapat digunakan untuk menentukan tipe 

kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, plegmatis. 

Kriteria Inklusi : 

1. Siswa-siswi SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah kelas 7 & 8 

2. Tinggal bersama orang tua atau orang tua asuh 

3. Tidak sedang sakit 

Kriteria Eksklusi : 

1. Tidak tinggal bersama orang tua atau orang tua asuh 

2. Sedang izin 

3. Siswa-siswi SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah kelas 9 

 



 

 

 

2) Uji Validitas dan Reliabilitas 

(1)  Uji Validitas 

Instrumen pola asuh  orang tua yang digunakan dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas kembali, dikarenakan sampel yang digunakan 

berbeda. Uji validitas mengunakan rumus korelasi product moment dari 

Pearson dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Merujuk pada 

sejauh mana sebuah instrumen penelitian memuat rumusan-rumusan 

sesuai dengan isi yang dikehendaki menurut tujuan tertentu. Instrumen 

ini telah dilakukan uji validitas  kepada 30 responden siswa SMP N 1 

Karanggayam Kebumen Jawa Tengah diluar dari sampel penelitian 

dikarenakan memiliki karakteristik sama dengan tempat penelitian yang 

di akan diteliti oleh peneliti. Uji validitas ini terdiri dari 30 item 

pernyataan pola asuh orang tua dan 15 item pernyataan kepribadian 

remaja dengan hasil semua valid. 

(2) Reliabilitas 

Adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat 

ukur, meskipun digunakan secara berulang-ulang pada subjek yang sama 

atau berbeda. Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya.Pada 



 

 

 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji reliabilitas dengan alpha 

cronbach dengan hasil 0.873 dan 0.865 

I. Pengolahan dan Analisa Data 

Analisis data yang telah dilakukan segera setelah data diperoleh dan 

berlangsung sejak pengambilan data dimulai. Tahapan analisis ada dua sebagai 

berikut: 

1. Pengolahan Data 

1) Editing  

Kegiatan ini merupakan kegiatan melakukan pemeriksaan 

kuesioner yang telah diisi oleh responden meliputi : kejelasan jawaban 

dan tulisan, relevansi jawaban dengan pernyataan. 

2) Coding  

Bentuk kegiatan dari coding adalah merubah data yang 

berbentuk huruf menjadi data yang berhuruf angka. Hal yang harus 

dilakukan pada kegiatan ini adalah memberikan kode untuk jawaban 

yang telah diberikan oleh responden peneliti. 

3) Entry  

Kegiatan entry adalah melakukan pemasukan data yang sudah 

dikode terlebih dahulu di komputer. 

 

 



 

 

 

4) Cleaning  

Kegiatan cleaning adalah melakukan pembersihan dan 

pengecekan kembali data yang masuk. Kegiatan ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui apakah ada kesalahan ketika memasukan data. 

5) Tabulating  

Menyajikan data ke dalam tabel-tabel yang telah disiapkan. 

Tabulating artinya memilih data dalam bentuk tabel agar mudah untuk 

dibaca dan dipahami. 

2. Analisis Data 

Pada tahap analisis data, peneliti mengolah dan menganalisis data 

kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Untuk 

pengolahan data kuantitatif dapat dilakukan dengan manual atau melalui 

komputerisasi. Pengolahan ini mencakup tabulasi data dan penghitungan – 

penghitungan statistik. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah 

analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat disajikan dalam bentuk 

tabel frekuensi dan presentase. Analisis bivariat dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan  pola asuh orang tua dengan tipe 

kepribadian remaja dengan menggunakan uji statistik komparatif chi 

square dengan B x K 

 

 



 

 

 

 

Tabel. 3. 3 Uji Statistik Chi Square dengan B x K 

Pola asuh orang 

tua 

Kepribadian remaja 
Total 

Melankolis/Koleris Sanguinis Plegmatis 

Otoriter a b c a+b+c 

Permisif d f f d+e+f 

Demokratis g h i g+h+i 

Jumlah a+d+g b+e+h c+f+i N 

 

J. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah persiapan 

kuesioner. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pernyataan kepada responden yang dilakukan oleh 

peneliti. Terlebih dahulu peneliti akan menentukan  secara acak responden yang 

akan digunakan dalam penelitian. Kuesioner diberikan kepada responden pada 

suatu pertemuan yang telah ditentukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan 

waktu responden. Peneliti kemudian menjelaskan cara pengisian kuesioner, 

memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner, memberi 

kesempatan kepada responden apabila ada yang ingin ditanyakan dan 

mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh asisten yaitu guru BP dan staf 

karyawan di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 



 

 

 

K. Etika Penelitian 

1) Informed Consent 

 Sebelum lembar persetujuan diberikan pada subjek penelitian peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta 

manfaat yang dilakukannya penelitian. Setelah diberikan penjelasan, lembar 

persetujuan diberikan kepada subyek penelitian. Jika subjek penelitian 

bersedia diteliti maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan, 

namun jika subyek penelitian menolak untuk diteliti maka peneliti tidak akan 

memaksa dan tetap menghormati haknya. 

2) Anonimity 

 Untuk menjaga kerahasian subjek penelitian, peneliti tidak 

mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan 

inisial dan memberi nomor pada masing-masing lembar tersebut. 

3) Confidentialty 

 Kerahasiaan semua informasi yang diperoleh oleh subyek penelitian 

dijamin oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu saja yang akan disajikan 

atau dilaporkan pada hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

SMP N 2 Karanggayam adalah sebuah sekolah yang berada di 

pinggiran Desa Gunungsari yang jauh dari jangkauan teknologi dan 

informasi. SMP N 2 Karanggayam terletak di atas perbukitan Kebumen 

bagian Utara yang berjarak 30 km dari pusat kota. SMP N 2 Karanggayam 

merupakan SMP yang selalu berusaha memberikan pelayanan yang 

diharapkan oleh masyarakat sekitar. Pengambilan sampel sejumlah 80 orang 

dilakukan dengan cara random pada seluruh siswa/siswi kelas VII dan VIII  

dengan menggunakan data presensi. Setiap kelas mewakili masing-masing 7 

responden.  

B. Hasil Penelitian 

Analisis Univariat dan Bivariat 

a. Karakteristik Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata umur responden terbanyak adalah umur 14 tahun(41,3%) dan 

terendah umur 11 tahun(1,3%).Jenis kelamin terbanyak 

perempuan(53,8%) dan terendah laki-laki(46,3). Pendidikan tertinggi 

SD(78,8%) dan terendah tidak sekolah(1,3%). Pekerjaan terbanyak ibu 

rumah tangga(83,8%) dan terendah TNI(1,3%). Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 



 

 

 

Tabel 4.1 Distribusi karakteristik responden di SMP N 2 Karanggayam 
Kebumen Jawa Tengah 

 
Karakteristik responden Frekuensi Persentasi(%) 

Umur   

11 1 1,3 

12 6 7,5 

13 25 31,3 

14 33 41,3 

15 12 15 

16 3 3,8 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 37 46,3 

Perempuan  43 53,8 

Pendidikan   

Tidak Sekolah 1 1,3 

SD 63 78,8 

SMP 12 15 

SMA 4 5 

Pekerjaan   

Ibu Rumah Tangga 67 83,8 

Pedagang  5 6,3 

Wiraswasta  7 8,8 

TNI 1 1,3 

Total 80 100 

Sumber:Data Primer 2014 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tipe pola asuh orang tua tertinggi adalah demokratis(98,8%) 



 

 

 

sedangkan terendah (1,3%). Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 

dibawah ini. 

Tabel 4.2 Distribusi Tipe Pola Asuh Orang Tua di SMP N 2 
Karanggayam Kebumen Jawa Tengah 

 
Tipe Pola Asuh Orang Tua Frekuensi Persentasi(%) 

Permisif 1 1,3 

Demokratis 79 98,8 

Total 80 100 

Sumber :Data Primer 2014 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tipe kepribadian tertinggi adalah sanguinis(97,5%) sedangkan 

terendah plegmatis dan koleris melankolis (1,3%). Adapaun hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Distribusi Tipe Kepribadian Remaja di SMP N 2 Karanggayam 
Kebumen Jawa Tengah 

 
Tipe Kepribadian Remaja Frekuensi Persentasi(%) 

Sanguinis 78 97,5 

Koleris dan Melankolis 1 1,3 

Plegmatis 1 1,3 

Total 80 100 

Sumber :Data Primer 2014 

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada hubungan pola asuh orang tua 

dengan tipe kepribadian remaja di SMP N 2 Karanggayam Kebumen 

Jateng diapatkan nilai koefisien kolerasi P=0,000. Maka dapat 

disimpulkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan tipe kepribadian 

remaja di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 



 

 

 

Tabel 4.4 Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian 
Remaja di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah 

 
Pola Asuh Kepribadian Total P Value 

 Sanguinis Koleris dan 

melankolis 

plegmatis   

Permisif 1,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1,0 

 

0,000 

Demokratis 77,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

79,0 

 

 

Total 78,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

80,0 

 

 

 Sumber Data Primer 2014 
C. Pembahasan 

1. Pembahasan Analisis Univariat dan Bivariat 

a. Karakteristik Responden 

Berdasarkan tabel 2.1 data yang diperoleh dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata umur responden terbanyak adalah 

umur 14 tahun(41,3%) dan terendah umur 11 tahun(1,3%). Menurut 

teori WHO menyatakan bahwa usia remaja  adalah antara 12-18 

tahun, seorang remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak, 

sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun 

sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui 

banyak kesalahan. Remaja juga merupakan masa-masa 

perkembangan dimana saat perkembangan fisik dan intelektual 

berkembang sangat cepat. 



 

 

 

Masa perkembangan remaja dimulai dari masa puber, yaitu 

umur kurang lebih antara 12-14 tahun. Masa puber atau permulaan 

remaja adalah suatu masa saat perkembangan fisik dan intelektual 

berkembang sangat cepat. Pengetahuan masa remaja adalah masa 

yang lebih stabil untuk menyesuaikan diri dan berintegrasi dengan 

perubahan permulaan remaja, kira-kira umur 14-16 tahun. Remaja 

akhir yang kira-kira berumur 18-20 tahun ditandai dengan transisi 

untuk mulai bertanggungjawab, membuat pilihan, dan 

berkesempatan untuk mulai menjadi dewasa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini hampir sama dengan hasil 

penelitian Puspitawati (2010), dikatakan bahwa usia anak setelah  8 

tahun merupakan periode kritis dalam hal person perception. Usia 

anak setelah 8 tahun mulai memasuki usia remaja, seharusnya, 

seorang remaja sudah dapat mulai dapat menyebutkan seseorang 

berdasarkan faktor internal dan karakteristik psikologis, karena 

perkembangan kemampuan menganalisa dan mensintesa informasi 

yang semakin baik. Didukung kosa kata meraka yang semakin 

bertambah,remaja dapat mengekpresikan emosi, perasaan dan 

keinginannya dengan lebih baik. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jenis kelamin terbanyak adalah perempuan(53,8%) dan terkecil laki-

laki(46,3%). Hampir sebagian besar jumlah siswa di SMP N 2 

Karanggayam adalah perempan sehingga perbandingannya akan 



 

 

 

lebih besar perempuan dibanding laki-laki. Secara teori menyatakan 

bahwa rata-rata anak perempuan mulai terjadi perubahan 1-2 tahun 

lebih awal daripada anak laki-laki. 

Menurut islam, anak-anak dapat membedakan perkara yang 

baik dan yang buruk setelah mencapai mumayiz yaitu anak yang 

berumur tujuh tahun. Dengan demikian orang tua wajib mengajarkan 

kepada anak-anaknya untuk wajib beribadah. Apabila anak mencapai 

umur baligh, mereka wajib melaksanakan semua perintah agama dan 

menjauhkan segala larangannya. Anak dikatakan baligh yaitu 

mencapai umur 15 tahun bagi anak laki-laki atau sudah mimpi basah 

dan bagi anak perempuan dikatakan baligh jika sudah haid. 

Menurut Purwanti (2003) hal ini dikarenakan anak perempuan 

lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang buruk dan dampak 

dari pengaruh lingkungan yang buruk tersebut akan fatal bagi si 

anak, terutama pada usia remaja. Anak laki-laki diharapkan menjadi 

pemimpin yang baik. Oleh karena itu anak laki-laki lebih diberikan 

kebebasan dalam melakukan aktivitasnya.Masa remaja, menurut 

Mappiare berlangsung antara usia 12 -21 tahun bagi wanita dan 13 -

22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu usia 12 - 13 tahun sampai dengan 17 -18 tahun adalah 

remaja awal dan usia 17-18 tahun sampai dengan 21-22 tahun adalah 

remaja akhir (Ali,Mohammad 2010). Masa remaja merupakan saat 



 

 

 

berkembangnya jati diri (identitas). Perkembangan ini merupakan 

sentral perkembangannya menuju dasar bagi masa dewasa. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan orang tua terbanyak adalah 

SD(78,8%) dan terkecil tidak sekolah(1,3%). Dengan adanya hasil 

penelitian ini diharapkan dengan pendidikan orang tua yang lebih 

tinggi dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian remaja yang 

baik.Pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, terutama 

ketika anak tersebut memasuki usia remaja. Anak usia remaja 

biasanya berada di sekolah menengah pertama dan sekolah 

menengah atas. 

Berbicara Sekolah terkait dengan masalah pendidikan, tentu 

tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana dari lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada. Hal ini terlihat adanya lembaga pendidikan 

negeri maupun swasta yang telah ada di desa Gunungsari. Meskipun 

kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun kenyataan sering 

diutamakan adanya perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi 

dipengaruhi oleh faktor fisik dan lingkungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja 

diantaranya ada faktor fisik seperti gangguan otak, kurang gizi 

(malnutrisi), mengonsumsi obat-obat terlarang, minuman keras, dan 

gangguan organik (sakit atau kecelakaan). Faktorlain yang 

mempengaruhi kepribadian yaitu lingkungan sosial budaya seperti 



 

 

 

krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan terjadinya 

masalah pribadi (stres, depresi). Masalah sosial (pengangguran, 

premanisme, dan kriminalitas).Faktor diri sendiri, seperti tekanan 

emosional (frustasi yang berkepanjangan) dan identifikasi atau 

imitasi terhadap orang lain yang berkepribadian menyimpang. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pekerjaan orang tua terbanyak adalah ibu rumah tangga(83,8%) dan 

terkecil TNI(1,3%). Kondisi ekonomi yang ada di desa Gunungsari 

yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan Ibu 

rumah tangga. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk 

desa Gunungsari melakukan pekerjaan sebagai petani, baik petani 

milik maupun buruh tani. 

Disamping sebagai petani ada juga sebagian penduduk yang 

melakukan pekerjaan sebagai pengusaha, buruh sipil, buruh 

bangunan, pedagang, angkutan pegawai negeri sipil / PNS, ABRI. 

Menurut penelitian Shochib (2000) menunjukan bahwa orang tua 

yang bekerja di kantor setuju dengan variasi pendekatan permisif, 

sedangkan keluarga buruh mengandalkan disiplin keras yang 

didukung oleh pandangan tradisioanal. Hal ini dikarenakan orang tua 

yang bekerja di kantor mempunyai waktu yang terbatas untuk 

mendidik dan merawat anak-anaknya, sedangkan keluarga buruh 

yang didukung oleh pandangan tradisional terlalu membatasi 



 

 

 

aktivitas dan kreativitas anaknya dan apabila dianggap tidak sesuai 

dengan aturan yang ada sering kali dianggap hal yang tabu. 

b. Tipe Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan tabel 2.2. data yang diperoleh dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tipe pola asuh orang tua tertinggi 

adalah demokratis(98,8%) sedangkan terendah permisif(1,3%). 

Menurut Gunarsa(2002) pola asuh merupakan sikap orang tua dalam 

berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara 

orang tua memberikan aturan-aturan dan memberikan perhatian. 

Pola asuh sebagai suatu perlakuan orangtua dalam rangka 

memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan dan mendidik anak 

dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian pola asuh 

orangtua terhadap anak merupakan bentuk interaksi antara anak dan 

orangtua. Pola asuh tersebut yag mempuyai arti selama mengadakan 

pengasuhan yang berarti orangtua mendidik, membimbing dan 

melindungi anak. 

Menurut Prasetya(2003) pada pola asuh ini kedudukan orang 

tua dan anak sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberikan kebebasan 

yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap 

berada di bawah pengawasan orang tua dan dapat 

dipertangungjawabkan secara moral. Orang tua dan anak tidak dapat 

berbuat semena-mena. 



 

 

 

Segi positif dari pola asuh ini, anak menjadi individu yang 

mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-

tindakan, tidak munafik dan jujur. Namun, pola asuh ini juga 

menimbulkan dampak negatif, yakni anak akan cenderung 

merongrong kewibawaan otoritas orang tua, apabila segala 

sesuatunya harus dipertimbangkan antara orang tua dan anak. Pada 

pola asuh demokratis, orangtua memelihara sikap individualitas, 

memberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka 

dengan anak-anak mereka, menanggapi secara konstruktif kesalahan, 

menerapkan peraturan dan menekankan belajar sebagai suatu 

tanggung jawab anak dan orang tua. 

Pola asuh demokratis dapat menumbuhkan harga diri, 

kedewasaan, perkembangan kognitif, tanggung jawab, dan 

kemandirian pada anak. Penanaman sikap disiplin, menerima apa 

adanya, memberikan motivasi belajar untuk berprestasi serta aspek 

spiritual kepada anak diakui merupakan dasar pembentukan karakter 

anak berprestasi. Aspek psikis dan spiritual pada anak yang 

dihasilkan oleh orang tua dengan pola asuh demokratis sangat 

menunjang secara signifikan prestasi anak. 

Penghargaan terhadap prestasi anak juga dilakukan oleh 

orang tua dengan pola asuh demokrasi walaupun hanya dengan 

ucapan selamat atas prestasi yang mereka peroleh. Sikap orang tua 

tersebut akan memberikan efek psikologis bahwa mereka merasa 



 

 

 

dihargai eksistensinya dan menjadikan mereka lebih termotivasi 

untuk berprestasi lebih baik lagi. Penghargaan terhadap prestasi anak 

juga dilakukan oleh orang tua dengan pola asuh demokrasi walaupun 

hanya dengan ucapan selamat atas prestasi yang mereka peroleh. 

Sikap orang tua tersebut akan memberikan efek psikologis 

bahwa mereka merasa dihargai eksistensinya dan menjadikan 

mereka lebih termotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi. Anak 

akan terus mempertahankan prestasi yang diraih karena sudah 

dihargai oleh orang tua. Orang tua merasa bahwa pola asuh yang 

mereka terima sebelumnya dapat membentuk individu yang baik, 

maka mereka akan menerapkan jenis pola asuh yang sama terhadap 

anak-anaknya(cit Hoang 2007). 

Berdasarkan teori pola asuh orang tua oleh cit Sinaga (2004), 

pola asuh demokratis (autoritatif) mempunyai ciri: 

a. Apabila anak melakukan suatu aktivitas, orang tua memberi 

penjelasan atau alasan perlunya hal tersebut dilakukan. 

b. Sebelum menerima hukuman, anak diberi kesempatan untuk 

memberialasan mengapa ketentuan ini dilanggar. 

c. Hukuman diberikan berkaitan dengan perbuatannya, dan berat 

ringannya hukuman tergantung kepada pelanggarannya. 

d. Hadiah atau pujian diberikan oleh orang tua untuk perilaku 

yang diharapkan. 



 

 

 

Sedangkan pola asuh permisif merupakan sifat pola asuh 

yang menekankan bahwa segala ketentuan dan ketetapan keluarga di 

tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan oleh 

orang tua. Orang tua mengabaikan anak dan membiarkan anak untuk 

melakukan keingiannya tanpa ada peraturan. 

Menurut Prasetyo(2003), Orang tua cenderung menuruti 

segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena-mena, 

tanpa pengawasan orang tua. Seorang anak dalam pola asuh ini 

bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Sehingga, anak kurang 

disiplin terhadap aturan-aturan sosial yang berlaku. Segi positif, bila 

anak mampu  menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung 

jawab, maka anak akan menjadi lebih mandiri, inisiatif, dan mampu 

mewujudkan aktualisasi. 

Menurut Wong (2008), orang tua dengan pola asuh permisif 

biasanya tidak konsisten, batasan perilaku tidak jelas, harapan yang 

tidak realistik, pola komunikasi dengan anak negatif, dan kurangnya 

pemantauan orang tua terhadap anak. Pada pola asuh ini keterlibatan 

orang tua dan dukungan pada prestasi akademik relatif sedikit. Pola 

asuh permisif dimana pola asuh yang tidak ada peraturan kepada 

anak dan tidak ada peraturan apapun. 



 

 

 

Berdasarkan teori pola asuh orang tua oleh cit Sinaga (2004), 

pola asuh permisif sesuai dengan pola asuh yang serba boleh dengan 

ciri sebagai berikut : 

a. Tidak adanya peraturan yang diberikan orang tua, anak 

diperkenankan berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan 

anak. 

b. Tidak ada hukuman, karena tidak ada ketentuan atau peraturan 

yang dilanggar. 

c. Ada anggapan bahwa anak akan belajar dari tindakan yang 

salah. 

c. Tipe Kepribadian Remaja 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tipe kepribadian tertinggi adalah sanguinis(97,5%) sedangkan 

terendah plegmatis dan koleris melankolis (1,3%). Menurut Yusuf 

Syamsu(2011) Keluarga dipandang sebagai penentu utama 

perubahan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan 

kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. 

Disamping itu keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang 

dapat memenuhi kebutuhan insani(manusiawi), terutama bagi 

pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. 

Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari orang tua, anak 

dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisiologis, maupun 

kebutuhan sosio psikologisnya. Apabila anak dapat memenuhi 



 

 

 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung berkembang 

menjadi seorang pribadi yang sehat. 

Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan 

nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama 

maupun nilai sosial budaya merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi dan warga masyarakat yang 

sehat. Suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan 

kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang harmonis dan agamis, yaitu suasana yang memberikan 

curahan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam bidang 

agama, maka perkembangan kepribadian anak cenderung positif(well 

adjusment). Sedangkan anak yang dikembangkan dalam lingkungan 

keluarga yang  kurang harmonis, orang tua bersikap keras kepada 

anak, atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama maka 

perkembangan kepribadiannya cenderung mengalami distorsi atau 

mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya (mal adjustment). 

d. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian 

Remaja Di SMP N 2 Karanggayam 

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada hubungan pola asuh 

orang tua dengan tipe kepribadian remaja di SMP N 2 Karanggayam 

Kebumen Jateng didapatkan nilai koefisien kolerasi 

P=0,000(P<0,005). Maka dapat disimpulkan terdapat Hubungan Pola 



 

 

 

Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian Remaja di SMP N 2 

Karanggayam Kebumen Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa pola asuh orang 

tua di SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah adalah 

demokratis(98,8%) dan tipe kepribadiannya adalah 

sanguinis(97,5%). Pada penelitian ini menggunakan uji chi- square 

dengan hasil P=0,000(0<0,005). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian penelitian Risdiyanto, (2007) yang dilakukan di 

Kabupaten Lamongan dengan judul yang sama yaitu hubungan pola 

asuh orang tua dengan tipe kepribadian siswa kelas delapan di SMP 

Negeri 1 Sukorame diperoleh bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pola asuh orang tua dengan tipe kepribadian siswa.  

Dan penelitian yang dilakukan oleh Fortuna (2008)  tentang 

hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku agresif pada remaja 

dengan nilai korelasi variabel (0,041), dapat dianalogikan terhadap 

penelitian ini karena kemiripan variabelnya,  didapatkan bahwa 

hipotesa penelitian ini dapat diterima dan dibuktikan kebenarannya 

atau dengan kata lain bahwa pola asuh orang  tua akan 

mempengaruhi perilaku anak. 

Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pekerjaan orang tua 

(terutama ibu) adalah ibu rumah tangga walaupun rata-rata 

pendidikan mereka adalah SD, namun perhatian orang tua terhadap 

perkembangan anak remajanya cukup baik, apalagi dengan kondisi 



 

 

 

daerah yang dapat dikatakan desa yang jauh dari pergaulan bebas 

seperti halnya dikota membuat faktor lingkungan menjadi kurang 

mempengaruhi kepribadian dari remaja tersebut. Hal ini di dukung 

oleh Amaliyah Fifin (2011) yang mendapatkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada pola asuh ibu yang bekerja dan tidak 

bekerja dengan motivasi belajar anak sekolah dasar di Kecamatan 

Sleman (p=0,003), dapat dianalogikan bahwa  pola asuh ibu yang 

tidak bekerja lebih baik dari pada ibu yang  bekerja, hal ini akan 

berpengaruh terhadap kepribadian remaja maupun motivasi 

belajarnya. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang 

diungkapkan oleh Hurlock (1978),  bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anak 

– anaknya diantaranya:Jenis pola asuh yang diterima oleh orang tua 

sebelumnya, Usia orang tua, status ekonomi, jenis kelamin orang tua, 

jenis kelamin anak dan kondisi anak. Menurut Mighwar, 2006 cit 

Rinestaelsa 2008 mengemukakan bahwa Apabila orang tua yang 

lebih dominan memberikan pengasuhan kepada anak adalah ibu, 

biasanya ibu tersebut lebih pengertian terhadap apa yang diinginkan 

oleh anaknya. Seorang ibu cenderung lebih lunak bila dibandingkan 

dengan seorang ayah dalam mendidik anak-anak. Ibu memiliki 

ikatan batin yang kuat dengan anak-anaknya, hal tersebut 



 

 

 

dikarenakan seorang ibu harus mengandung, melahirkan, serta 

menyusui anaknya. 

e. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari berbagai kelemahan mengingat 

adanya keterbatasan meliputi : 

a. Dalam penelitian ini dalam melakukan penelitian tidak langsung 

menanyakan karakter pola asuh orang tuanya tetapi melalui 

kuesioner yang telah disi oleh anak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sebagian besar pola asuh orang tua di SMP N 2 Karanggayam 

Kebumen Jateng adalah demokratis dengan hasil 98,8% 

2.  Sebagian besar tipe kepribadian di SMP N 2 Karanggayam Kebumen 

Jawa Tengahadalah  sanguinis dengan hasil 97,5% 

3. Ada Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tipe Kepribadian 

Remaja Di  SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah dengan 

nilai P=0,000(P<0,005) 

B. Saran 

1. Bagi Guru BP SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah 

Berasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bagi guru BP 

SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah bisa menerapkan pola 

asuh demokratis terhadap siswa-siswi. 

2. Bagi siswa-siswi SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan 

siswa-siswi SMP N 2 Karanggayam Kebumen Jawa Tengah dapat 

memiliki kepribadian yang baik  dan mempunyai perilaku yang 

disiplin serta menumbuhkan semangat yang tinggi untuk terus belajar 

dengan giat dan menjadi siswa yang berprestasi. 

 

 



 

 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapakan dapat menambah  dan mengembangkan penelitian 

dengan memfokuskan pada pola asuh dan tipe kepribadian tertentu 

terhadap perilaku remaja serta dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

secara mendalam dan menambah variabel pada penelitian selanjutnya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


