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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui  hubungan antara rendahnya Gaya 

Pengasuhan Orang Tua dengan kinerja  guru, 2) mengetahui hubungan Konsep Diri dengan 

Kemandirian Emosi, 3) mengetahui hubungan secara bersama-sama antara rendahnya 

Gaya Pengasuhan Orang Tua dan Konsep Diri dengan  Kemandirian Emosi. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri se kota Samarinda berstatus 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah 346 dari sekolah SMK Negeri 1 Samarinda, SMK 

Negeri 2 Samarinda, SMK Negeri 3 Samarinda, SMK Negeri 4, SMK Negeri 5 Samarinda, 

SMK Negeri 6 Samarinda, SMK Negeri 7 Samarinda, SMK Negeri 8 Samarinda, SMK 

Negeri 9, SMK Negeri 10 Samarinda. Sebagai sampel 30% dari jumlah populasi 346 yaitu 

100 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan porortional  random sampling. 

Istrumen penelitian perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk mengetahui keabsahan dan 

kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas dan 

reliabilitas secara internal consistency. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey. Analisis data hubungan antar variabel ini akan menggunakan 

analisis regresi (anareg). Sebelum dilakukan analisis statistik terlebih dulu dilakukan uji 

prasyarat berupa uji normalitas sebaran dan uji lineritas hubungan.  

Hasil penelitian adalah : 1) terdapat hubungan positif  antara rendahnya Gaya Pengasuhan 

Orang Tua dengan  Kemandirian Emosi. Uji hipotesis secara komputasi menunjukkan  

Koefisien Korelasi (rx1y) sebesar 0,064 dengan p = 0,000 (p<0,01), artinya ada hubungan 

positif antara Gaya Pengasuhan Orang Tua dengan Kemandirian Emosi. 2) terdapat 

hubungan positif  Konsep Diri dengan  Kemandirian Emosi. Uji hipotesis secara 

komputasi diperoleh Koefisien Korelasi (rx2y) sebesar 0,323. 3)  terdapat hubungan positif 

secara bersama-sama antara rendahnya Gaya Pengasuhan Orang Tua dan Konsep Diri 

dengan Kemandirian Emosi. Uji hipotesis secara komputasi diperoleh harga koefisien 

korelasi sebesar R = 0,324. Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan menggunakan 

Uji F diperoleh sebesar F hitung = 5,703 dengan p=0,000 (p<0,01), besarnya koefisien 

determinasi adalah R
2
=0,105 menunjukkan bahwa  sumbangan efektif kedua variabel 

bebas terhadap variable tergantung adalah 10,5% sedang sisanya 89.5% disumbang dari 

faktor lain. 

 

Kata-kata kunci : Gaya Pengasuhan Orang Tua, Konsep Diri, Kemandirian Emosi  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aim to to 1) know relation between job stress with teacher performance 2) 

know relation between motivation with teacher performance 3) know relation by together 

between job stress and motivation with teacher performance. 

Subjek in this research are all SMK Negeri Samarinda town se teacher  have PNS status  a 

number of 346 from SMK Negeri 1 Samarinda, SMK Negeri 2 Samarinda, SMK Negeri 3 

Samarinda, SMK Negeri 4, SMK Negeri  5 Samarinda, SMK Negeri 6 Samarinda, SMK 

Negeri 7 Samarinda, SMK Negeri 8 Samarinda, SMK Negeri 9, SMK Negeri 10 

Samarinda. As sampel 30% from amount of population 346 that is 100 responder, 

technique intake of sampel use sampling random porortional. 

Research Istrumen require to test by reliabilitas and validity to know instrument item 

mainstay and authenticity which is used in research. Validity test and reliabilitas internally 

consistency. Method which used in this research is survey method. Data relation analysis 

between this variable will use regretion analysis (anareg). Before  by statistical analysis in 

front  to test prerequisite in the form of swampy forest normalitas test and relation lineritas 

test. 

Result of research is: 1) there are positive relation between job stress with teacher 

performance. Hypothesis test computingly show Correlation Coefficient ( rx1y)= 0,064 

with p = 0,000 ( p<0,01), its meaning there is positive relation between job stress  with 

teacher performance; 2) there are positive relation of motivation with teacher performance. 

Hypothesis test computingly obtained by Correlation Coefficient (rx2y)=  0,323; 3) there 

are positive relation by together between of job stress and motivation with teacher 

performance. Hypothesis test computingly obtained by correlation coefficient price equal 

to R = 0,324. Test mean double correlation coefficient by using Test F obtained equal to F 

= 5,703 with p=0,000 ( p<0,01), level of determinasi coefficient  R
2
=0,105 indicate that 

contribution both of free variable to variable depended is 10,5% the rest medium 89.5% 

contributed from other factor 

 

 

 

Key words : Job Stres, Motivation, Teacher Performance. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Permasalahan 
Dalam perkembangan kepribadian seorang masa remaja sering dikatakan sebagai  

masa yang paling menyenangkan tapi sekaligus juga paling membingungkan. Masa dimana 

seseorang sudah mulai memikirkan tentang cita-cita, harapan, dan keinginan-keinginannya. 

Masa dimana seseorang merasa kebingungan, karena ia mulai menyadari masalah-masalah 

yang muncul ketika ia mencoba untuk mengintegrasikan antara keinginan diri dan 

keinginan orang-orang di sekitarnya.  

Masa remaja mempunyai arti yang khusus karena masa dimana remaja mempunyai 

status yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Masih mudah 

untuk membedakan antara masa anak dari masa dewasa dan masa orang tua, karena 

seorang anak masih belum selesai perkembangannya, orang dewasa dapat dianggap sudah 

berkembang penuh, dan masa tua ada umumnya telah terjadi kemunduran-kemunduran 

terutama dalam fungsi-fungsi fisiknya. Tapi pada saat remaja bukan demikian, remaja 

tidak memiliki status yang jelas karena dirinya bukan lagi seorang anak dan juga bukan 

seorang dewasa (Hurlock, 1999). Agar kelak remaja bisa menjadi individu yang berhasil di 

perkembangan kepribadian selanjutnya maka remaja harus bisa melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan yang sebaiknya dipenuhi. Salah satu tugas perkembangan remaja yang 

harus dipenuhinya adalah mempersiapkan karir ekonomi untuk masa yang akan datang 

(Hurlock, 1999).  Mempersiapakan karir dimasa yang akan datang salah satunya sangat 

terkait dengan keberhasilannya pada saat remaja. Santrock (1998) berpendapatan bahwa 

keberhasilan atau kegagalan yang diperoleh pada masa remaja bisa menjadi prediktor hasil 

yang akan diperoleh remaja pada saat dewasa. 

Masa remaja sering didefinisikan sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke 

masa dewasa. Aristoteles berpandangan bahwa orang-orang muda punya hasrat-hasrat 

yang sangat kuat dan mereka cnderung untuk memenuhi hasrat-hasrat itu semuanya tanpa 

membeda-bedakannya dari hasrat-hasrat yang ada pada tubuh mereka, hasrat seksuallah 

yang paling mendesak dan dalam hal ini mereka menunjukkan hilangnya kontrol diri 

(Muss, 1968 dalam Sarwono, 1988). Ahli psikologi seperti Hurlock (1980) memberikan 

label bagi remaja sebagai fase penuh konflik, fase penuh penentangan.   

Sementara  itu era globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia berlangsung 

sangat cepat yang menimbulkan dampak global pula yang sekaligus menuntut kemampuan 

manusia unggul yang mampu mensiasati dan mengantisiapasi kemungkinan-kemungkinan 

yang sedang dan akan terjadi. Globalisasi akan semakin membuka diri bangsa dalam 

menghadapi bangsa-bangsa lain. Batas-batas politik, ekonomi, sosial budaya antara bangsa 

semakin kabur. Persaingan antar bangsa akan semakin ketat dan tak dapat dihindari, 

terutma dibidang ekonomi dan IPTEK. Hanya negara yang unggul dalam bidang ekonomi 

dan penguasaan IPTEK yang dapat mengambil manfaat atau keuntungan yang banyak. 

Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, namun juga terjadi hampir di seluruh 

bidang kehidupan manusia, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hankam, budaya. Bahkan 

perkembangan global yang paling cepat adalah bidang teknologi informasi. Penguasaan 

teknologi informasi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh masyarakat yang 

akan memenangkan persaingan di kompetisi global. Kondisi tersebut menuntut sumber 

daya manusia yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetetif. Manusia 

global adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

(bermoral), mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki 

jati diri. Kemajuan teknologi, ketersediaan modal, barang, sumber daya manusia (SDM) 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                         4 

 

 

Gaya Pengasuhan Authoritarian Orang Tua Dan Konsep Diri Dengan Kemandirian Emosional Remaja oleh Marsudi 

 

akan mengalir deras dari berbagai  belahan dunia yang tidak mungkin dapat dihindari  oleh 

negara manapun.  

Pada saat ini masa remaja harus mengarahkan kepada remaja yang tangguh, 

mempunyai kemandirian emosional yang baik untuk menghadapi era global yang sedang 

berjalan serta untuk membekali dirinya dalam mengarungi kehidupan yang semakin penuh 

persaingan, penuh tantangan, penuh dengan cobaan. Pada saat inilah  orangtua memiliki 

peranan yang sangat penting untuk menolong anak remajanya, supaya mereka tidak salah 

jalan. Pada saat ini diperlukan orang tua yang mampu mengasuh anaknya yang menginjak 

remaja agar yang mampu mandiri dan bertanggungjawab atas masa depannya. Keluarga 

adalah unit terkecil merupakan entitas pertama dan utama dimana anak tersebut tumbuh, 

dan dibesarkan, dibimbing dan diajarkan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan harapan 

sosial dimana keluarga tersebut tinggal. Hingga kelak anak atau remaja siap menghadapi 

tantangan dalam kehidupannya dan mampu mengemban amanat besar sebagai penerus 

estafet perjuangan bangsa. Tetapi tidak dapat dipungkiri kalau pada saat yang sama orang 

tua mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dialami remaja, 

baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu orang tua perlu melakukan pendekatan-

pendekatan yang tepat agar dapat mengerti dan memahami masalah anak remajanya. Jika 

tidak maka hal ini akan menyebabkan banyak kesalah pahaman di antara mereka. 

Kemandirian emosional yang baik pada era global ini perlu dimiliki oleh remaja 

agar remaja memiliki identitas diri yang kuat, tangguh, bertanggung jawab, tidak cengeng 

atau ketergantungan dengan orang lain, remaja yang mau berkomunikasi dan menghargai 

orang tua, remaja yang mampu mengatasi sendiri gejolak-gejolak perasaan seperti bingung, 

kecewa, sedih, takut, gembira, marah dan lain-lain sehingga menjadi pemuda harapan 

orang tua (keluarga) bahkan negara. 

Menurut Steinberg (1993)  bahwa, menegakkan kemandirian adalah sama 

pentingnya seperti dalam artian usaha untuk menegakkan identitas. Menjadi pribadi yang 

mandiri, yakni pribadi yang menguasai dan mengatur diri sendiri, merupakan salah satu 

tugas perkembangan yang paling mendasar dalam tahun-tahun masa remaja.  

Namun untuk menjadi remaja yang mandiri secara emosional adalah  sesuatu hal 

yang tidak mudah, sebab pada masa remaja terjadi pergerakan perkembangan psikososial 

dari arah lingkungan keluarga menuju lingkungan luar keluarga. Mereka berusaha 

melakukan pelepasan-pelepasan atas keterikatan yang selama ini dialami pada masa kanak-

kanak yang segalanya serba diatur dan ditentukan oleh orang tua. Pemutusan ikatan yang 

telah berkembang dan dinikmati dengan penuh rasa nyaman selama masa kanak-kanak 

seringkali menimbulkan reaksi yang sulit dipahami bagi kedua belah pihak – baik remaja 

maupun orang tua (Rice, 1996). Remaja sering tidak mampu memutuskan simpul-simpul 

ikatan emosional kanak-kanaknya dengan orang tua secara logis dan objektif. Dalam usaha 

itu mereka kadang-kadang harus menentang, berdebat, bertarung pendapat dan mengkritik 

dengan pedas sikap-sikap orang tua (Thomburg, 1982). Dalam upaya untuk mencapai 

kemandirian yang optimal pada diri remaja walaupun terasa sulit untuk dicapai, harus 

diupayakan untuk bisa dilaksanakan oleh mereka. 

Di SMK Negeri 4 Samarinda dimana penelitian ini dilaksanakan. Sementara ini 

dalam pantauan peneliti terhadap remaja-remaja di sekolah tersebut telah terjadi kesadaran 

kemandirian emosional remaja. Diantara anak remaja tersebut banyak yang berusaha 

menentukan pilihan-pilihan kegiatannya atas dasar pertimbangan yang rasional, baik dari 

sisi kompetensi pribadi dan minatnya terhadap pilihan tersebut. Sebagai contoh bila di 

SMK Negeri 4 Samarinda terdapat bermacam-macam program ekstrakurikuler, maka anak 

tersebut berupaya memilih salah satu ekstrakurikuler yang diminatinya serta sesuai dengan 

kemampuan dirinya, tidak lagi atas dasar pilihan orang tua. Sebagai contoh lain adalah 
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dalam hal memilih sekolah. Tidak sedikit remaja di Samarinda yang memilih sekolah atas 

dasar pertimbangan hal-hal yang ada dalam pribadinya bukan karena pilihan ditentukan 

oleh orang tuanya, walaupun juga masih ada remaja yang menurut apa yang menjadi 

pilihan, apa yang menjadi ketentuan, serta apa yang menjadi harapan orang tua bagi 

dirinya.  

Fenomena ini menarik untuk dicermati, sebab perilaku anak remaja tersebut bila 

ditinjau dari perspektif psikologis merupakan upaya pelepasan dirinya dari keterikatan-

keterikan orang tua yang dirasa terlalu membelenggu, ia berusaha mandiri secara emosi, 

dan tidak lagi menjadikan orang tua sebagai satu-satunya sandaran dalam pengambilan 

keputusan. Ia memutuskan sesuatu atas dasar kebutuhan dan kemampuan pribadi, 

walaupun pada suatu saat masih mempertimbangkan kepentingan dan harapan orang tua.  

Pada sisi lain orang tua sebagai orang yang merasa menjadi panutan keluarga, 

mereka harus dihormati, dipatuhi dan dituruti apapun yang dikatakan dan dikehendaki. 

Menurut orang tua, hal tersebut dilakukan agar anak-anaknya kelak menjadi orang yang 

berguna di masa depannya. Bila ditinjau secara sosiologis, perilaku orang tua seperti 

tersebut diatas, merupakan upaya orang tua untuk melestarikan nilai-nilai budaya didalam 

hubungannya antara orang tua dengan anak, antara individu dengan tokoh masyarakat.  

Bagi remaja, tuntutan untuk memperoleh kemandirian secara emosional merupakan 

dorongan internal dalam mencari jati diri, bebas dari perintah-perintah dan kontrol orang 

tua. Remaja menginginkan kebebasan pribadi untuk dapat mengatur dirinya sendiri tanpa 

bergantung secara emosional pada orang tuanya. Bila remaja mengalami kekecewaan, 

kesedihan atau ketakutan, mereka ingin dapat mengatasi sendiri masalah-masalah yang 

dihadapinya. Meskipun remaja dapat mendiskusikan masalah-masalahnya dengan ayah 

atau ibunya, tetapi mereka ingin memperoleh kemandirian secara emosional dengan 

mengatasi sendiri masalah-masalahnya dan ingin memperoleh status yang menyatakan 

bahwa dirinya sudah dewasa (Olivia, 2000).  

 Didalam menjalankan kematangan kemandirian emosional remaja perlu didukung 

oleh konsep diri remaja itu sendiri. Remaja yang memiliki konsep diri yang positif 

diharapkan untuk memiliki pula kematangan kemandirian emosional.  

 Konsep diri disini adalah menyangkut penilaian seorang remaja kepada dirinya 

sendiri baik memandang dirinya dari segi fisik, sosial, moral maupun psikis. Konsep diri 

ini terbentuk karena melalui proses belajar dalam interaksinya dengan individu.  Sejalan 

dengan usia anak-anak menginjak usia remaja, dilanjutkan dengan memasuki sekolah 

ditingkat lanjutan atas maka para remaja tentu mengalami konsep diri yang lebih dewasa, 

apalagi adanya penguatan yang berasal dari lingkungan disekitarnya yang mendukung 

remaja akan berdampak positif terhadap konsep dirinya. Konsep diri positif lebih kepada 

penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggan yang besar tentang diri. Konsep diri yang 

positif bersifat stabil dan bervariasi.  

Remaja yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul tentang 

dirinya, dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam 

tentang dirinya sendiri, evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat 

menerima keberadaan orang lain. Individu yang memiliki konsep diri positif akan 

merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki 

kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan di depannya serta 

menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan  (Calhoun dan Acocella, 1990). 

 

1. Perumusan Masalah  

Dalam era globalisasi ini dibutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh dan mempunyai 

kemandirian tinggi dalam rangka mengarungi kehidupannya. Hingga nantinya sang anak 
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atau remaja siap menghadapi tantangan dalam kehidupannya dan mampu mengemban 

amanat besar sebagai penerus estafet perjuangan bangsa.  

Gaya pengasuhan authoritharian yang diterapkan seperti orang tua yang terlalu 

menuntut tanpa memperhatikan kebutuhan anak, selalu memberikan sanksi tanpa melihat 

jenis kesalahannya, tidak pernah melibatkan anak dalam membicarakan masalah-masalah 

anak, serta tidak melibatkan dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk interaksi 

yang otoriter, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan psikososial remaja. 

Gaya pengasuhan seperti ini bisa berdampak positif maupun negatif bagi perkembangan 

kemandirian emosional remaja. 

Konsep diri berkembang seiring dengan pertumbuhan yang dialami oleh individu. 

Colemen dalam Burns (1993) mengatakan bahwa konsep diri yang dimiliki individu relatif 

stabil sepanjang masa keremajaan. Hurlock (1999) mengatakan bahwa konsep diri 

bertambah stabil pada periode masa remaja. Konsep diri yang stabil sangat penting bagi 

remaja karena hal tersebut merupakan salah satu bukti keberhasilan pada remaja dalam 

usaha untuk memperbaiki kepribadiannya (Hurlock, 1999). Konsep diri bisa berdampak 

positif maupun negatif dalam perkembangan kemandirian emosional remaja. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  

1.   Apakah ada hubungan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dengan 

kemandirian emosional remaja. 

2.  Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan kemandirian emosional remaja. 

3.  Apakah ada hubungan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan Konsep Diri 

dengan kemandirian emosional remaja. 

  

2. Keaslian Penelitian 

 Beberapa penelitian psikologi yang membahas masalah remaja yang berkaitan 

dengan masalah kemandirian emosional, pengasuhan orang tua dan konsep diri antara lain: 

Penelitian oleh Aspianur (2007) yang berjudul "Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua 

Authoritarian Dengan Kemandirian Emosional Remaja. Tesis. Program Pascasarjana 

Universitas Padjadjaran Bandung. Hasil analisis data adalah terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara gaya pengasuhan orang tua authoritarian dengan kemandirian 

emosional. Penelitian oleh Fasti Rola (2006) yang berjudul "Hubungan Konsep Diri 

Dengan Motivasi Berprestasi dan Kemandirian Emosional Remaja. Hasil analisis data 

adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dengan motivasi 

berprestasi dan kemandirian emosional.  

 Dengan demikian penelitian mengenai gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan 

konsep diri dengan kemandirian emosional remaja nampakanya belum ditemukan oleh 

penulis, sehingga dengan ini penulis mencoba untuk menelitinya. 

 

  

3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menekankan pada area kajian psikologi perkembangan yang 

diharapkan dapat menggali informasi dan pengetahuan yang memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu dan guna laksana bagi praktisi di lapangan, sebagai berikut :  

1. Manfaat secara praktis : penelitian ini sebagai bahan informasi yang bermanfaat, baik 

bagi para orang tua, para pendidik, maupun kalangan masyarakat umumnya, dalam 

pembinaan remaja mengenai kemandirian emosional remaja yang dikaitkan dengan 

gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan konsep diri.  

2. Manfaat secara teoretis : informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara gaya 
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pengasuhan authoritarian orang tua dan konsep diri terhadap kemandirian emosional 

remaja yang dapat digali melalui penelitian ini, bisa sebagai bahan masukan empiris 

dan untuk menambah referensi dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

kajian psikologi perkembangan yang menyangkut pembentukan dan perkembangan 

kemandirian emosional remaja dalam kaitannya dengan gaya pengasuhan authoritarian 

orang tua dan konsep diri. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah menghimpun bahan dan informasi secara sistematis dan terencana mengenai 

hubungan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan konsep diri terhadap 

kemandirian emosional remaja. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang: 

1. Hubungan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua  dengan kemandirian 

emosional remaja 

2.    Hubungan antara konsep diri dengan kemandirian emosional remaja. 

3.  Hubungan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan konsep diri dengan 

kemandirian emosional remaja. 

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

kemandirian emosional remaja. Penelitian ini dilaksanakan pada remaja yang belajar di 

SMK Negeri 4 Samarinda sejumlah 600 siswa sebagai populasi dan diambil 60 siswa 

sebagai responden. Pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan 3 (tiga) skala 

penelitian yaitu skala gaya pengasuhan authoritarian orang tua, skala konsep diri dan skala 

kemandirian emosional remaja. Data harus diuji validitas dan reliabilitas, selanjutnya 

sebelum diuji hipotesis menggunakan analisis regresi (anareg) perlu diuji prasyarat/asumsi 

terlebih dahulu. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A. Kemandirian Emosional Remaja 

1. Pengertian Kemandirian 

Kemandirian merupakan salah satu aspek yang gigih diperjuangkan oleh setiap 

remaja sebagaimana sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Fasick dalam Rice (1996) 

“one goal of every adolescent is to be accepted as an autonomous adult” Banyak ahli 

berpandangan bahwa pada usia remaja, seiring dengan berlangsung dan memuncaknya 

proses perubahan fisik, kognisi, affeksi, sosial, moral dan mulai matangnya pribadi dalam 

memasuki dewasa awal, maka tuntutan terhadap separasi (separation) atau self-detachment 

dari orang tua/keluarga berlangsung sedemikian tingginya sejalan dengan tingginya 

kebutuhan akan kemandirian (autonomy) dan pengaturan diri sendiri (self directed) 

(Featherman, 1994, Steinberg, 1993, Rice, 1996). Dalam kamus psikologi kata autonomy 

(otonomy) diartikan sebagai keadaan pengaturan diri, atau kebebasan individu manusia 

untuk memilih, menguasai dan menentukan dirinya sendiri (Chaplin, 2001). Selanjutnya 

bila kita menilik kata mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan kata kemandirian 

sebagai kata benda dari mandiri diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri 

tanpa bergantung kepada orang lain. Arti ini memberikan penjelasan bahwa kemandirian 

menunjuk pada adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan tanpa bantuan khusus dari orang lain, keengganan untuk dikontrol orang lain, 

dapat melakukan sendiri kegiatan-kegiatan dan menyelesaikan sendiri masalah-masalah 

yang dihadapi (Hanna Widjaja, 1986). Menurut Johnson dan Medinnus (dalam Hanna 

Widjaja, 1986) kemandirian merupakan salah satu ciri kematangan yang memungkinkan 

anak berfungsi otonom dan berusaha ke arah prestasi pribadi dan tercapainya suatu tujuan.  

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil suatu benang merah bahwa secara 

substansial arti mandiri/kemandirian dan otonom/autonomy mempunyai kata kunci yang 

sama yakni terlepas dari ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tanggung jawab 

pribadi, serta mampu melaksanakan sesuatunya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu 

selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah kemandirian/mandiri yang 

merujuk pada konsep kemandirian atau autonomy yang disampaikan oleh Steinberg 

(1993).  

Secara psikososial kemandirian tersusun dari tiga bagian pokok yaitu : 1). Otonomi 

emosi (emotional autonomy) – aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan 

kedekatan/keterikatan hubungan emosional individu, terutama sekali dengan orang tua, 2). 

Otonomi bertindak (behavioral autonomy) – aspek kemampuan untuk membuat keputusan 

secara bebas dan menindaklanjutinya dan 3). Otonomi nilai (value autonomy) – aspek 

kebebasan untuk memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, yang wajib dan 

yang hak, apa yang penting dan apa yang tidak penting (Steinberg, 1993).  

Otonomi emosi (kemandirian secara emosi) menunjuk kepada pengertian yang 

dikembangkan remaja mengenai individuasi dan melepaskan diri atas ketergantungan 

mereka dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari orang tua mereka (Steinberg 

dan Silverberg, 1986). Hubungan antara anak dan orang tua berubah dengan sangat cepat, 

terutama sekali setelah anak memasuki usia remaja.  

Sejalan dengan semakin dengan mandirinya anak dalam mengurus dirinya sendiri 

pada pertengahan masa kanak-kanak, maka waktu yang diluangkan orang tua terhadap 
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anak semakin berkurang dengan sangat tajam (Berk, 1994). Pergerakan perkembangan 

dalam interaksi sosial pada masa remaja bergerak dari arah keluarga menuju luar keluarga. 

Artinya bahwa bila selama ini remaja ketika masih dalam masa kanak-kanak mereka 

berkutat dalam keluarga atau keluarga menjadi lingkungan inti dalam kehidupan sehari-

hari, maka pada masa remaja hal ini mulai terkurangi seiring dengan perluasan lingkungan 

remaja yang dialaminya. Remaja akan berusaha melepaskan ikatannya dengan orang 

tuanya. Ia berusaha menjadi dirinya sendiri, ia berusaha mencari model idealisasinya yang 

sesuai dengan keinginannya. Pada fase ini ketergantungan emosional remaja terhadap 

orang tuanya semakin berkurang, menyusul semakin memuncaknya kemandirian 

emosional mereka, meskipun ikatan emosional anak terhadap orang tua tidak mungkin dan 

tidak serta merta dapat dipatahkan secara sempurna (Rice, 1996).  

Remaja yang mandiri secara emosional mempunyai indikator-indikator dalam 

beberapa hal seperti 1) remaja yang mandiri tidak serta merta lari kepada orang tua ketika 

mereka dirundung kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran atau membutuhkan bantuan, 2) 

remaja tidak lagi memandang orang tua sebagai orang yang mengetahui segala-galanya 

atau menguasai segala-galanya, 3). remaja sering memiliki energi emosional yang besar 

dalam rangka menyelesaikan hubungan-hubungan di luar kelurga dan dalam kenyataannya 

mereka merasa lebih dekat dengan teman-teman daripada orang tua dan 4). remaja mampu 

memandang dan berinteraksi dengan orang tua sebagai orang pada umumnya – bukan 

semata-mata sebagai orang tua  

 

2. Kemandirian Pada Remaja  

Steinberg (1993) mengemukakan pendapat yang didasari oleh teori Ann Freud 

(1958), bahwa kemandirian adalah permasalahan sepanjang rentang kehidupan, tetapi 

perkembangan kemandirian sangat dipengaruhi oleh perubahan fisik yang dapat memacu 

perubahan emosional, perubahan kognitif yang memberikan pemikiran logis tentang cara 

berpikir yang mendasari tingkah laku dan juga perubahan nilai dalam peran sosial serta 

aktivitas remaja pada periode ini. Selain masa remaja perkembangan kemandirian tampak 

jelas pada masa toddlerhood, menurut Erickson (dalam Steinberg, 1993) ia melihat bahwa 

anak kecil mencoba membangun kemandiriannya dengan cara menjelajah sekelilingnya 

dan berbuat sesuka hatinya, tanpa berpikir akibatnya. Anak pada masa ini akan sering 

mengatakan “tidak” untuk menyatakan bahwa saya sudah bisa. Sama seperti remaja, 

penolakan ini menunjukkan keinginannya untuk memperoleh kemandirian.  

Menurut Steinberg (1993) remaja yang memperoleh kemandirian adalah remaja 

yang dapat memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab, 

meskipun tidak ada pengawasan dari orang tua ataupun guru. Kondisi demikian 

menyebabkan remaja memiliki peran baru dan mengambil tanggung jawab baru, sehingga 

hal ini akan menempatkan remaja untuk menjadi tidak tergantung pada orang tua untuk 

memperoleh kemandirian secara emosional. Sehingga masalah kemandirian emosional 

secara spesifik menuntut suatu kesiapan individu baik secara fisik maupun emosional 

untuk mengatur, mengurus, dan melakukan aktivitas atas tanggung jawabnya sendiri tanpa 

banyak tergantung pada orang lain. Dengan kurangnya pengalaman remaja dalam 

menghadapi berbagai masalahnya, maka remaja akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi berbagai masalahnya untuk dapat memperoleh kemandirian emosional. 

 

B. Gaya Mengasuh Orang Tua  

1. Hubungan Orang Tua dan Anak 

Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak atau remaja. Dalam keluarga pulalah anak dibesarkan, berkembang 
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dan mengalami proses “menjadi”. Dari sudut perkembangan anak atau remaja, keluarga 

memiliki banyak fungsi. Selama masa bayi dan kanak-kanak fungsi dan tanggung jawab 

keluarga adalah mengasuh/memelihara, melindungi dan sosialisasi. Seiring dengan 

terjadinya perubahan progresif pada remaja, maka bergeser atau bertambah pulalah fungsi-

fungsi keluarga. Misalnya pada masa remaja lebih membutuhkan dukungan (support) 

daripada hanya pengasuhan (nurturance), lebih membutuhkan bimbingan (guidance) 

daripada hanya perlindungan (protection), dan remaja lebih membutuhkan pengarahan 

(direction) daripada sosialisasi (socialization) (Steinberg, 1993, Rice, 1996, Conger, 1977).  

Anak adalah salah satu anggota keluarga yang merupakan kelompok inti dari suatu 

masyarakat. Hubungan antara orang tua dan anak di dalam keluarga secara fungsional 

melibatkan pola perilaku tertentu dari orang tua. Perilaku tersebut diwujudkan melalui 

hubungan dengan anak berkenaan dengan tugasnya sebagai orang tua. Tugas orang tua 

meliputi mendidik, melindungi, dan mengajar anak-anak agar tumbuh dan berkembang 

mencapai suatu kondisi yang sehat, sehingga dengan segala kemampuan yang dimilikinya 

dapat merealisasikan dirinya secara utuh, dan memiliki kemampuan untuk 

bertangungjawab terhadap setiap perilaku hidup dengan segala konsekuensinya.  

Interaksi antara orang tua dengan anak dalam keluarga untuk mendidik, 

membimbing, dan mengajar anak dengan tujuan tertentu disebut dengan Gaya Mengasuh 

(parenting style). Gaya Mengasuh merupakan cara yang khas dalam menyatakan pikiran 

dan perasaan dalam berinteraksi orang tua dengan anak atau remaja (Depdikbud, 1997). 

Menurut Darling dan Steinberg (1993) Gaya Mengasuh didefinisikan sebagai sekumpulan 

(a constellation) sikap terhadap anak yang dikomunikasikan kepada anak dan menciptakan 

suasana emosional dalam mana perilaku-perilaku orang tua diekspresikan. Sedangkan 

menurut Sears. Macobby & Lewin dalam Fauzia (1993) mengemukakan bahwa yang 

dimaksudkan dengan pengasuhan orang tua adalah semua interaksi yang terjadi antara 

orang tua dengan anaknya. Interaksi ini meliputi sikap, nilai, minat, dan ajaran-ajaran 

mereka dalam keluarga.  

Baumrind (1971,1978) seperti dikemukakan oleh G. Peterson (1997) dalam B.s 

Furhman (1990) bahwa “the classic research of Baumrind has delineated three primary 

styles of parenting. The authoritarian, the permissive and the authoritative. Each style 

approaches the issue of control in the family in a different way, and each has been 

demonstrated to have significant, predictable affects on adolescent feelings and behavior”. 

Berdasarkan konsep tersebut menurut Baumrind gaya pengasuhan merupakan bentuk-

bentuk perlakukan orang tua ketika berinteraksi dengan anak atau remaja yang mencakup 

tiga aspek gaya pengasuhan yaitu authoritarian, permissive dan authoritative. Ketiga aspek 

gaya pengasuhan tersebut memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri dan masing memberikan 

efek yang berbeda terhadap perilaku remaja.  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gaya pengasuhan dalam 

penelitian ini merupakan ciri yang khas dalam perlakuan orang tua ketika berinteraksi 

dengan anaknya didalam memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak atau remaja.  

 

2. Jenis-Jenis Gaya Mengasuh Orang Tua  

Para ahli psikologi terutama yang menekuni psikologi perkembangan telah banyak 

menelaah secara ilmiah mengenai Gaya Mengasuh orang tua terhadap anaknya. Salah satu 

psikolog yang populer dengan konsep gaya pengasuhan orang tua adalah Diana Baumrind. 

Menurut Diana Baumrind (1971,1975,1978, 1987) seperti dikemukakan oleh G. Peterson 

dalam B. Furhman (1990) ada tiga macam gaya pengasuhan orang tua yakni :  

Yang pertama Gaya Mengasuh authoritarian. Gaya ini merupakan suatu bentuk-

bentuk perlakuan orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya yang pada umumnya 
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sangat ketat dan kaku dalam pengasuhan anak. Orang tua yang authoritarian menekankan 

kepatuhan anak terhadap peraturan yang mereka buat tanpa banyak bertanya, tidak 

menjelaskan kepada anak-anak tentang latar belakang diperlakukannya serta maksud 

diberlakukannya peraturan tersebut, cenderung menghukum setiap anak yang melanggar 

peraturan atau norma yang berlaku. Mereka percaya bahwa cara yang keras merupakan 

yang terbaik dalam mendidik anak. Orang tua tidak menerima pandangan anak, tidak 

memberi kesempatan kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri, dan selalu 

mengharapkan anak-anak untuk menuruti semua perkataan orang tua serta menyenangi 

kekuasaannya sebagai orang tua. Orang tua authoritarian tidak memberi dorongan lisan 

(verbal) tentang “memberi/take” dan “menerima/give”, malahan ia yakin atau percaya 

bahwa seorang anak atau remaja akan menerima dengan baik perkataan atau perintah orang 

tua mengenai tingkah laku mana yang dipandang baik oleh orang tua (Baumrind, 1968).  

Yang kedua Gaya Mengasuh permissive. Gaya Mengasuh permissive adalah 

bentuk-bentuk perlakuan orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya dengan 

memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada anak tanpa kontrol atau pengawasan 

orang tua. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk bertindak 

sesuai dengan keinginan anak. Orang tua yang menerapkan Gaya Mengasuh permissive 

juga membuat peraturan untuk diikuti oleh anak-anaknya tetapi bila anak tidak menyetujui, 

orang tua akan bersikap mengalah dan akan mengikuti keinginan anak-anaknya. Orang tua 

jarang menghukum anak-anaknya yang melanggar peraturan, bahkan berusaha mencari 

pembenaran terhadap tingkah laku anaknya yang melanggar suatu peraturan. Orang tua ini 

kebanyakan memperbolehkan atau membiarkan anak/remajanya untuk menentukan 

tingkah lakunya sendiri. Seperti misalnya orang tua permissive menghindar untuk 

melakukan kontrol terhadap remaja, dan sering tidak menganjurkan remaja untuk 

mematuhi standard-standard eksternal (sosial). Jadi dengan alasan tersebut, orang tua ini 

tidak menggunakan kekuasaan atau wewenang dengan tegas, dalam usahanya untuk 

membesarkan remaja (Baumrind, 1968).  

Yang ketiga adalah Gaya Mengasuh authoritative. Gaya Mengasuh authoritative 

adalah bentuk-bentuk perlakuan orang tua ketika berinteraksi dengan anak/remaja yang 

melibatkan anak atau remaja dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga 

dan dirinya. Orang tua yang authoritative bersifat fleksibel dan memberi kesempatan 

kepada anak atau remaja untuk berkembang, mempunyai hubungan yang dekat dengan 

anak-anaknya. Mereka menerapkan peraturan-peraturan secara rasional dan mendorong 

anak untuk ikut terlibat dalam membuat peraturan dan melaksanakan peraturan dengan 

penuh kesadaran.  

Orang tua authoritative berperilaku hangat tetapi tegas. Mereka mengenakan 

seperangkat standard untuk mengatur anak-anaknya, tetapi membangun harapanharapan 

yang disesuaikan dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan anakanaknya. Pada 

saat yang sama mereka menunjukkan kasih sayang, mendengarkan dengan sabar 

pandangan anak-anaknya, dan mendukung keterlibatan anak dalam membuat keputusan 

keluarga. Keluarga menanamkan kebiasaan-kebiasaan demokrasi yang saling menghargai 

dan menghormati ha-hak orang tua dan anak-anak. Keputusan-keputusan penting dibuat 

secara bersama-sama (jointly), meskipun restu atau persetujuan terakhir sering datang dari 

orang tua. Remaja dipersilahkan memberikan alasan-alasan mengapa mereka ingin 

melakukan sesuatu. Apabila alasan-alasan itu masuk akal dan dapat diditerima, maka orang 

tua memberikan restu, tetapai apabila tidak, maka orang tua minta penjelasan tentang 

keinginan remaja itu dan menjelaskan alasan-alasan mengapa tidak merestui perbuatan-

perbuatan itu. interaksi semacam itu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk 

memahami pandangan orang lain yang pada akhirnya mengantarkan mereka sampai pada 
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suatu keputusan yang dapat diterima kedua pihak. Dengan cara saling take and give itu rasa 

tanggung jawab remaja lebih meningkat. Orang tua authoritative menempatkan nilai yang 

tinggi pada perkembangan kemandirian dan pengendalian diri, tetapi bertanggung jawab 

penuh terhadap perilaku anak. Dalam memandu interaksi antar anggota keluarga, orang tua 

menggunakan otoritasnya, tetapai mengekspresikannya melalui bimbingan yang disertai 

dengan pengertian dan cinta kasih. Remaja didorong untuk melepaskan diri (self-detach) 

secara berangsur-angsur dari keluarga (Steinberg, 1993, Rice, 1996, Thornburg 1982).  

Kualitas-kualitas Gaya Mengasuh authoritative diyakini dapat lebih menstimulir 

keberanian, motivasi dan kemandirian remaja menghadapai masa depannya. Gaya 

Mengasuh ini mendorong tumbuhnya kemampuan sosial, meningkatkan rasa percaya diri, 

dan tanggung jawab sosial pada remaja (Santrock, 1985). Gaya Mengasuh authoritative 

membuat remaja memiliki kemandirian yang tinggi, mampu menggalang persahabatan dan 

kerja sama, menumbuhkan harga diri yang tinggi, memiliki kematangan sosial dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya maupun keluarganya (Berk, 1994, Lamborn et al, 

1991).  

 

C. Konsep Diri 

1. Definisi Konsep Diri  

Menurut Brehm & Kassin (1989) konsep diri dianggap sebagai komponen kognitif 

dari diri sosial secara keseluruhan, yang memberikan penjelasan tentang bagaimana 

individu memahami perilaku, emosi, dan motivasinya sendiri. Secara lebih rinci Brehm 

dan Kassin mengatakan bahwa konsep diri merupakan jumlah keseluruhan dari keyakinan 

individu tentang dirinya sendiri.  

Pendapat senada diberikan oleh Gecas (dalam Albrecht, Chadwick & Jacobson, 

1987) bahwa konsep diri lebih tepat diartikan sebagai persepsi individu terhadap diri 

sendiri, yang meliputi fisik, spiritual, maupun moral. Sementara Calhoun & Cocella (1990) 

mengatakan bahwa konsep diri adalah pandangan kita tentang diri sendiri, yang meliputi 

dimensi: pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan mengenai diri sendiri, dan 

penilaian tentang diri sendiri.  

Menurut Brooks (dalam Rakhmat, 2002) konsep diri disini dimengerti sebagai 

pandangan atau persepsi individu terhadap dirinya, baik bersifat fisik, sosial, maupun 

psikologis, dimana pandangan ini diperolehnya dari pengalamannya berinteraksi dengan 

orang lain yang mempunyai arti penting dalam hidupnya. Konsep diri ini bukan merupakan 

faktor bawaan, tetapi faktor yang dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman individu 

berhubungan dengan orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Grinder (1976) bahwa 

persepsi orang mengenai dirinya dibentuk selama hidupnya melalui hadiah dan hukuman 

dari orang-orang di sekitarnya.  

Konsep diri mempunyai arti yang lebih mendalam dari sekedar gambaran 

deskriptif. Konsep diri adalah aspek yang penting dari fungsi-fungsi manusia karena 

sebenarnya manusia sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, 

termasuk siapakah dirinya, seberapa baik mereka merasa tentang dirinya, seberapa efektif 

fungsi-fungsi mereka atau seberapa besar impresi yang mereka buat terhadap orang lain 

(Kartikasari, 2002). Batasan pengertian konsep diri dalam Kamus Psikologi adalah 

keseluruhan yang dirasa dan diyakini benar oleh seorang individu mengenai dirinya sendiri 

(Kartono & Gulo, 1987).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan atau 

penilaian individu terhadap dirinya sendiri, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun 

psikologis, yang didapat dari hasil interaksinya dengan orang lain.  
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2. Pembentukan Konsep Diri  

Konsep diri mulai berkembang sejak masa bayi, dan terus akan berkembang sejalan 

dengan perkembangan individu itu sendiri. Pada awalnya terbentuk pengertian samar-

samar, yang merupakan pengalaman berulang-ulang, yang berkaitan dengan kenyamanan 

atau ketidaknyamanan fisik, sehingga pada akhirnya akan membentuk konsep dasar 

sebagai bibit dari konsep diri (Asch dalam Calhoun & Cocella, 1990). Jika anak 

diperlakukan dengan kehangatan dan cinta, konsep dasar yang muncul mungkin berupa 

perasaan positif terhadap diri sendiri, sebaliknya jika anak mengalami penolakan, yang 

tertanam adalah bibit penolakan-diri di masa yang akan datang (Coopersmith dalam 

Calhoun & Cocella, 1990).  

Memperkuat pendapat di atas, dijelaskan oleh Taylor, Peplau, & Sears (1994), 

bahwa pengetahuan tentang diri dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain praktek 

sosialisasi, umpan balik yang diterima dari orang lain, serta bagaimana individu 

merefleksikan pandangan orang lain terhadap dirinya. Pendapat di atas diperkuat oleh 

Albrecht, dkk (1987) yang mengatakan bahwa umpan balik terhadap perilaku individu 

yang didapat dari orang-orang yang cukup berarti (significant others) akan menjadi sangat 

penting, baik itu berupa hadiah maupun hukuman. Dalam perkembangannya, significant 

others dapat meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan kita 

(Rakhmat, 2002). Pada masa kanak-kanak, orangtualah yang berperan sebagai significant 

others. Pada masa selanjutnya, masa sekolah sampai remaja, peran teman sebaya menjadi 

lebih penting, dan ketika individu berada pada masa dewasa serta telah mencapai 

kemandirian secara ekonomi, peran orangtua secara berangsur-angsur menurun, dan 

digantikan oleh teman, rekan kerja, dan pasangan hidup (Albrecht dkk, 1987).  

Andayani & Afiatin (1996) menjelaskan bahwa konsep diri terbentuk melalui 

proses belajar individu dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi tersebut 

akan memberikan pengalaman-pengalaman atau umpan balik yang diterima dari 

lingkungannya, sehingga individu akan mendapatkan gambaran tentang dirinya. Begitu 

pentingnya penilaian orang lain terhadap pembentukan konsep diri ini, sehingga Allport 

(dalam Helmi & Ramdhani, 1992) mengemukakan bahwa seorang anak akan melihat siapa 

dirinya melalui penilaian orang lain terhadap dirinya.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa konsep diri terbentuk 

melalui proses belajar dan bukan merupakan faktor bawaan dan berkembang melalui 

interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya dalam bentuk umpan balik yang diterima 

dari orang-orang yang berarti bagi individu.  

 

3. Aspek-aspek Konsep Diri  

Berzonsky (1981) mengemukakan bahwa aspek-aspek konsep diri meliputi:  

a. Aspek fisik (physical self) yaitu penilaian individu terhadap segala sesuatu yang 

dimiliki individu seperti tubuh, pakaian, benda miliknya, dan sebagainya.  

b. Aspek sosial (sosial self) meliputi bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh 

individu dan sejauh mana penilaian individu terhadap perfomannya.  

c. Aspek moral (moral self) meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberi arti dan 

arah bagi kehidupan individu.  

d. Aspek psikis (psychological self) meliputi pikiran, perasaan, dan sikap-sikap individu 

terhadap dirinya sendiri.  

Sementara itu melengkapi pendapat di atas, Fitts (dalam Burns, 1979) mengajukan 

aspek-aspek konsep diri, yaitu:  

a. Diri fisik (physical self). Aspek ini menggambarkan bagaimana individu memandang 

kondisi kesehatannya, badannya, dan penampilan fisiknya.  
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b. Diri moral-etik (moral-ethical self). Aspek ini menggambarkan bagaimana individu 

memandang nilai-nilai moral-etik yang dimilikinya. Meliputi sifatsifat baik atau sifat-

sifat jelek yang dimiliki dan penilaian dalam hubungannya dengan Tuhan.  

c. Diri sosial (sosial self). Aspek ini mencerminkan sejauhmana perasaan mampu dan 

berharga dalam lingkup interaksi sosial dengan orang lain.  

d. Diri pribadi (personal self). Aspek ini menggambarkan perasaan mampu sebagai 

seorang pribadi, dan evaluasi terhadap kepribadiannya atau hubungan pribadinya engan 

orang lain.  

e. Diri keluarga (family self). Aspek ini mencerminkan perasaan berarti dan berharga 

dalam kapasitasnya sebagai anggota keluarga.  

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah usia, ilmu dan 

lingkungan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam menjelaskan aspek-aspek konsep diri, 

tampak bahwa pendapat para ahli saling melengkapi meskipun ada sedikit perbedaan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa aspek-aspek konsep diri mencakup diri fisik, diri psikis, 

diri sosial, diri moral, dan diri keluarga.  

 

D. Hipotesis  

1.  Terdapat hubungan positif antara Gaya Mengasuh Authoritarian Orang Tua dengan 

Kemandirian Emosional 

2.   Terdapat hubungan positif antara Konsep Diri dengan Kemandirian Emosional. 

3.  Terdapat hubungan positif antara Gaya Mengasuh Authoritarian Orang Tua dan Konsep 

Diri secara bersama-sama dengan Kemandirian Emosional 
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BAB III 

CARA  PENELITIAN 

 

 

 

A. Subyek Penelitian 

1.  Populasi  Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidak selalu meneliti semua individu dalam populasi, karena 

disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. 

Dengan meneliti sebagian dari populasi diharapkan akan mendapat gambaran populasi 

yang bersangkutan. Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian, dengan 

karakteristik paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Azwar, 1999), dan selanjutnya 

dapat digeneralisasi dari hasil penelitian terhadap sampelnya (Kerlinger, 1993).  

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah remaja yang berada pada 

kelompok pertengahan yang berada SMK Negeri 4 Samarinda.  

 

Tabel 3.1 

Keadaan Populasi Remaja SMK Negeri 4 Samarinda  

Menurut   Kelas Sekolah 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin  

Jumlah L P 

1 I 86 234 320 

2 II 89 231 320 

3 III 86 230 316 

JUMLAH 251 261 695 

 

2. Sampel Penelitian    

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dikenai langsung suatu penelitian 

(Arikunto, 1996). Agar sampel benar-benar merepresentasikan populasi, maka harus 

menggunakan teknik pengambilan sampel atau sampling yag benar. Selanjutnya Arikunto 

menyatakan: “Apabila subyeknya kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga 

penelitiannya penelitian populasi. Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, atau  

20-25% atau lebih”. 

Melihat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup banyak dan memungkinkan 

untuk dilakukan penarikan sampel, maka dilakukan penarikan sampel dari populasi sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Adapun teknik sampling yang ditempuh simple random 

sampling dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan kelas secara proporsional, 

maksudnya agar sampel yang terpilih betul-betul dapat mewakili populasi yang ada. 

Besar sampel ditentukan dengan uji statistik. Penentuan besar sampel minimal (n) 

dilakukan dengan cara iteratif. Penentuan cara iteratif dengan pertimbangan bahwa 

penelitian ini menggunakan koefisien korelasi dengan sifat penelitian nonkomparatif. 

Dalam penelitian ini ditetapkan jumlah sampel sebanyak 60 orang. 

Sebagai sampel penelitian ini adalah remaja siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang duduk 

di kelas 2. Dalam rangka menjaga kesamaan karakteristik responden penelitian maka 

peneliti bermaksud menentukan kriteria karakteristik responden sebagai berikut: 

Siswa tersebut terdaftar sebagai siswa SMK Negeri 4 Samarinda. 

Duduk di kelas 2 
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Remaja tersebut tinggal bersama orang tua mereka sejak kecil sampai memasuki  SMK 

Negeri tersebut, dengan asumsi bahwa kontinuitas pola mendidik orang tua dapat 

mempengaruhi otonomi remaja.Usia 15 – 18 tahun, dengan pertimbangan untuk membatasi 

secara tegas dari segi rentang usia remaja pertengahan yang diteliti dan bukan anak 

tunggal. 

 Hasil pengambilan sample sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Keadaan Sampel Remaja SMK Negeri 4 Samarinda  

Menurut Jenis Kelamin   

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-Laki 25 41,7 

Perempuan 35 58,3 

Jumlah 60 100 

 

Dari Tabel 3.2 memberikan gambaran dengan jelas bahwa keadaan responden 

menurut  jenis kelamin hanya selisih sedikit antara jenis kelamin peremuan dengan laki-

laki yakni sebesar 41,7% (25 responden) berjenis kelamin laki-laki sedangkan jenis 

kelamin perempuan 58,3% (35 responden). 

Tabel 3.3  

Keadaan Sampel Remaja SMK Negeri 4 Samarinda  

Menurut Usia   

Usia Frekuensi % 

15 tahun 35 58,3 

16 tahun  10 16,7 

17 tahun 11 18,3 

18 tahun  4 6,7 

Jumlah 60 100 

 

Dari Tabel 3.3 memberikan gambaran dengan jelas bahwa keadaan responden 

menurut  usia yang bervariasi yakni sebesar 58,3% (35 responden) berusia 15 tahun, 16,7% 

(10 responden) berusia 16 tahun, 18,3% (11 responden) berusia 17 tahun, 6,7% (5 

responden) berusia 18 tahun.  

Tabel 3.4  

Keadaan Sampel Remaja SMK Negeri 4 Samarinda  

Menurut Pekerjaan Orang Tua   

Pekerjaan Frekuensi % 

Petani 10 16,7 

Pedagang 25 41,7 

Buruh 11 18,3 

Karyawan 9 15,0 

PNS 5 8,3 

Jumlah 60 100 
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Dari Tabel 3.4 memberikan gambaran dengan jelas mengenai keadaan responden 

menurut  latar belakang Keadaan Orang Tua yang bervariasi yakni sebesar 41,7% (25 

responden) dari orang tua sebagai pedagang, 18,3% (11 responden) dari orang tua sebagai 

buruh, 16,7% (10 responden) dari orang tua sebagai petani, 8,3% (5 responden) dari orang 

tua sebagai PNS. 

 

B.  Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek penelitian. 

Variabel penelitian juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang 

diteliti. Variabel-variabel yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel bebas :  1. Gaya Pengasuhan Authoritarian orang tua 

 2. Konsep diri 

Variabel terikat :  Kemandirian emosional 

Hubungan antara ketiga variabel tersebut digambarkan: 

Gambar  3.1.  

Skema Hubungan Antar Variabel Penelitian  

X
1

X
2

Y

Variabel Bebas

Variabel Terikat

 
Keterangan : 

 X1 = Gaya Pengasuhan Authoritarian orang tua 

 X2 = Konsep diri 

 Y = Kemandirian emosional 

 

 

1. Kemandirian Emosional 

a. Definisi Operasional 
Kemandirian emosi (emotional autonomy)  adalah kemampuan remaja untuk 

melepaskan diri dari ketergantungan dan keterikatan secara emosional baik dari orang tua di 

rumah maupun dari guru disekolah. Kemandirian emosional remaja meliputi empat dimensi, 

sebagai berikut : 

1). de – idealized remaja mampu memandang orang tuanya sebagaimana adanya, maksudnya 

remaja dapat memandang orang tuanya bukan sebagai orang yang paling ideal dan remaja 

dapat menerima orang tuanya sebagaimana adanya. 

2). parent as people remaja mampu memandang orang tuanya seperti memandang orang 

dewasa lainnya, maksudnya remaja dapat berinteraksi dengan ibu dan ayahnya sebagai 

sesama orang dewasa, remaja dapat berdiskusi secara leluasa dan bebas dengan orang 

tuanya. 

3). non dependency remaja lebih mengandalkan dirinya sendiri dari pada bergantung pada 

bantuan orang tuanya, dengan cara remaja mampu untuk mengatasi sendiri gejolak-gejolak 

perasaan (bingung, kecewa, sedih, takut, gembira, marah) yang dialaminya, remaja mampu 

membuat keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, meskipun demikian remaja tetap 
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dapat mendiskusikan dengan orang tuanya, dan remaja mampu mempertanggung jawabkan 

segala sesuatu yang dipilihnya untuk mengatasi masalah-masalah pada dirinya sendiri. 

4). individualized yaitu remaja mampu memiliki pribadi yang berbeda dengan orang tuanya, 

dengan cara remaja merasa berbeda dengan orang tuanya, dan remaja menegakkan privasi 

dari orang tuanya. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur  

Menurut Nazir (1999:211), pengumpulan data merupakan langkah yang amat 

penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan 

untuk menguji menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Untuk mengukur Kemandirian emosional menggunakan alat penilaian  Kemandirian 

emosional oleh penulis susun mengacu pada teori. Adapun indikator dari kemandirian 

emosi adalah : 

1).   Remaja memandang orang tuanya bukan sebagai orang yang paling ideal 

2).   Remaja mampu menerima orang tuanya sebagaimana  adanya 

3).   Remaja dapat berinteraksi dengan ibu dan ayahnya sebagai sesama orang dewasa  

4).   Remaja dapat berdiskusi secara leluasa dengan orang tuanya  

5).   Remaja mampu menyatakan perbedaan pendapat dengan orang tuanya  

6).   Remaja mampu untuk mengatasi sendiri gejolak perasaan-perasaan (bingung, kecewa, 

sedih, takut, gembira, marah yang dialaminya).  

7).   Remaja mampu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, meskipun 

dapat mendiskusikan dengan orang tuanya  

8).   Remaja mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri 

9).   Remaja merasa berbeda dengan orang tuanya  

10). Remaja menjaga privasi dari orang tuanya 

 Instrumen kuesioner  Kemandirian emosional berupa kuesioner yang diisi oleh 

remaja yang bersangkutan. Sebelum format kuesioner variabel disajikan kepada responden 

maka terlebih dahulu dibuat blue print. Dari variabel dibuat skala penilaian menggunakan 

skala Likert dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 4. Skala Kemandirian emosional 

terdiri pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Pernyataan favorable 

menunjukkan indikator positif yang mendukung variable yang diukur, masing-masing opsi 

jawaban : SS=sangat sesuai dengan skor 5, S=sesuai dengan skor 4, R=Ragu-ragu dengan 

skor 3,  TS=tidak sesuai dengan skor 2, STS=Sangat tidak sesuai dengan skor 1 

 Pernyataan unfavorable menunjukkan indikator negatif yang tidak mendukung 

variabel yang diukur, masing-masing opsi jawaban : SS=sangat sesuai dengan skor1, 

S=sesuai dengan skor 2, R=Ragu-ragu dengan skor 3,  TS=tidak sesuai dengan skor 4, 

STS=Sangat tidak sesuai dengan skor 5.  

Tabel 3.5 

Penyebaran Butir-Butir Angket Kemandirian Emosional  

 

No. INDIKATOR  
JENIS ITEM  

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Remaja memandang orang tuanya bukan 

sebagai orang yang paling ideal. 

5,9,14 19,22,26 6 

   
2 Remaja mampu menerima orang tuanya 

sebagaimana adanya  

2,7,20 3,8,24 6 
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3 

 

4 

 

5 

Remaja dapat berinteraksi dengan ibu dan 

ayahnya sebagai sesama orang dewasa  

Remaja dapat berdiskusi secara leluasa 

dengan orang tuanya  

Remaja mampu menyatakan perbedaan 

pendapat dengan orang tuanya  

1,18 

 

3,37,40 

 

4,11 

6,12,17 

 

28,32 

 

34,41 

5 

 

5 

 

4 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

Remaja mampu untuk mengatasi sendiri 

gejolak perasaan-perasaan (bingung, kecewa, 

sedih, takut, gembira, marah yang 

dialaminya).  

Remaja mampu membuat keputusan untuk 

menyelesaikan masalahnya, meskipun dapat 

mendiskusikan dengan orang tuanya  

Remaja mampu bertanggungjawab atas 

dirinya sendiri  

16,25,38, 

 

 

 

23,27,30 

 

 

21,29,36 

31,44,48,52, 

 

 

 

56,10,13,39 

 

 

15,35,42 

7 

 

 

 

7 

 

 

6 

9 

 

10 

Remaja merasa berbeda dengan orang tuanya  

 

Remaja menjaga privasi dari orang tuanya  

53,55,58, 

60,61 

43,49,51 

46,50,54,62 

 

45,47,57, 59 

9 

 

7 

 Jumlah 30 32 62 

 

c. Validitas  

 Instrumen kemandirian emosional perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk 

mengetahui keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Uji validitas dan reliabilitas secara internal consistency yaitu dilakukan hanya 

sekali sehingga diharpkan masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang 

dapat dihindari.  

 Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dilakukan  menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.  Validitas diuji 

dengan menggunakan analisis butir (item analysis)  yaitu   korelasi   skor   butir   dengan   

skor  total.  Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 Hasil uji validitas (kesahihan) terhadap hasil penilaian Kemandirian emosional 

dari  62 item yang dibuat, setelah dianalisis ditemukan terdapat 33 item yang valid (sahih) 

dan 29 item yang invalid (gugur). Item yang shahih mempunyai korelasi lugas (rxy) yang 

bergerak dari 0,348 – 0,787 dan korelasi bag-tot (rbt) bergerak dari 0,298 - 0,762 dengan 

p=0,000 sampai dengan 0,026. Butir–butir yang valid (sahih) terdiri dari nomor :  1, 2, 3, 

5, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 

51, 54, 55 sedangkan butir tidak valid (gugur) terdiri dari butir nomor : 24 yang secara 

rinci terlihat sebagai berikut :  4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 

36, 37, 44, 45, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 
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Tabel 3.6 

 

Penyebaran Butir-Butir Angket Kemandirian Emosional Setelah dilakukan Analisis 

Butir 

No INDIKATOR  
Item Yang 

Valid Gugur 

1 Remaja memandang orang tuanya bukan sebagai 

orang yang paling ideal. 

5,9,19,22,26 9,14,26 

  
 2 Remaja mampu menerima orang tuanya 

sebagaimana adanya  

2, 3, 7,8,20 

 3 

 

4 

 

5 

Remaja dapat berinteraksi dengan ibu dan ayahnya 

sebagai sesama orang dewasa  

Remaja dapat berdiskusi secara leluasa dengan 

orang tuanya  

Remaja mampu menyatakan perbedaan pendapat 

dengan orang tuanya  

1, 6,17,18 

 

33,40 

 

11, 41 

12,28,32 

 

37 

 

4,34 

 

6 

 

 

7 

 

 

 8 

Remaja mampu untuk mengatasi sendiri gejolak 

perasaan-perasaan (bingung, kecewa, sedih, takut, 

gembira, marah yang dialaminya).  

Remaja mampu membuat keputusan untuk 

menyelesaikan masalahnya, meskipun dapat 

mendiskusikan dengan orang tuanya  

Remaja mampu bertanggungjawab atas dirinya 

sendiri  

25,38,48 

 

 

10,23,27,39 

 

 

15, 21,29,42 

16,31,44, 

52, 

 

13,30,56 

 

 

35,36 

 

 9 

 

10 

Remaja merasa berbeda dengan orang tuanya  

 

Remaja menjaga privasi dari orang tuanya  

50,54,55 

 

43,45,47,49,51 

 

46,53,62 

58,60,61 

57,59 

 Jumlah 34 29 

 

d. Reliablitas  

 

 Butir – butir  skala Kemandirian emosional yang telah memenuhi syarat validitas 

selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala Kemandirian 

Emosional memiliki derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap Kemandirian 

emosional. Untuk menganalisis reliabilitas skala Kemandirian emosional ini menggunakan 

teknik Hoyt yang komputasinya menggunakan software Seri Program Statistik edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, 

Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.   

 Dari hasil uji reliabilitas (keandalan) dengan teknik Hoyt ditemukan rtt =0,918 

pada p=0,000 (p<0,01), berarti angket dinyatakan reliable (andal). Dapat dilihat pada table 

data sebagai berikut :   

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Kemandirian emosional  

Nama Konstrak rtt p Keterangan 

 

Kemandirian emosional 

 

0,918 

 

0,000 

 

Reliabel 
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2. Gaya Pengasuhan Orang Tua 

a. Definisi Operasional 

  Gaya Pengasuhan Orang Tua adalah sebagai bentuk-bentuk tingkah laku ayah dan 

ibu yang diterima oleh anak selama ini di dalam interaksinya antara orang tua dan anak dalam 

lingkungan keluarga dimana anak tersebut tinggal. Ayah dan ibu sebagai satu kesatuan dalam 

memikul tanggung jawab yang sama dan bersifat saling mengisi, saling mendukung, dan saling 

berbagi. 
Adapun gaya pengasuhan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk authoritarian, 

yaitu : bentuk-bentuk perlakuan orang tua yang diterima oleh remaja yang terlalu melindungi 

anak dan kaku dalam memberikan aturan-aturan terhadap anak, kurang komunikatif. Gaya 

pengasuhan ini lebih menekankan kepada sikap yang menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap 

aturan yang dibuat oleh orang tua namun orang tua tidak menaruh perhatian yang tinggi atau 

memberikan perhatian yang rendah kepada anak.  
 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Menurut Nazir (1999), pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan untuk 

menguji menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 
 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian untuk gaya pengasuhan orang tua 

adalah gaya pengasuhan authoritarian dengan indikator yang disusun berdasar dari kajian teori. 

Adapun indikatornya adalah :  
1).    Menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap remaja tanpa memperhatikan 

        kebutuhan remaja  

2).    Menetapkan aturan-aturan kepada remaja tanpa melibatkan remaja  

3).    Mengontrol perilaku remaja dengan sangat ketat serta tidak memberi  

        kesempatan kepada remaja untuk mengatur dirinya sendiri  

4).    Cenderung menggunakan hukuman dalam menerapkan disiplin kepada  

         remaja, tanpa mempedulikan pandangan-pandangan remaja  

5).    Cenderung memaksa kepada remaja untuk memenuhi keinginan orang tua  

         tanpa mempedulikan keinginan remaja  

Instrumen kuesioner  Gaya Pengasuhan Orang Tua berupa kuesionaer yang harus 

diisi oleh siswa. Sebelum format kuesioner variabel disajikan kepada responden maka 

terlebih dahulu dibuat blue print. Dari variabel dibuat skala menggunakan skala Likert 

dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5.  

 Skala sikap siswa terhadap Gaya Pengasuhan Orang Tua  terdiri pernyataan 

favorable dan pernyataan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan indikator 

positif yang mendukung variable yang diukur, masing-masing opsi jawaban : SS = sangat 

sering dengan skor 5, S = sering dengan skor 4, KK = kadang-kadang dengan skor 3, KR = 

kurang dengan skor 2, TP = tidak pernah dengan skor 1.  

 Pernyataan unfavorable menunjukkan indikator negatif yang tidak mendukung 

variabel yang diukur, masing-masing opsi jawaban : SS = sangat sering dengan skor 1, S = 

sering dengan skor 2, KK = kadang-kadang dengan skor 3, KR = kurang dengan skor 4, TP 

= tidak pernah dengan skor 5.  
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Tabel 3.8 

Penyebaran  Butir-Butir Angket Gaya Pengasuhan Orang Tua 

No. INDIKATOR  
JENIS ITEM  

Total 
Favorable Unfavovarable 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap 

remaja tanpa memperhatikan kebutuhan 

remaja  

Menetapkan aturan-aturan kepada remaja 

tanpa melibatkan remaja  

Mengontrol perilaku remaja dengan sangat 

ketat serta tidak memberi kesempatan 

kepada remaja untuk mengatur dirinya 

sendiri  

Cenderung menggunakan hukuman dalam 

menerapkan disiplin kepada remaja, tanpa 

mempedulikan pandangan-pandangan 

remaja  

Cenderung memaksa kepada remaja untuk 

memenuhi keinginan orang tua tanpa 

mempedulikan keinginan remaja  

6,11,15,21,  

 

 

1,17,23,31, 

47  

2,8,19,34, 43  

 

 

 

3,5,22,33,36, 

44  

 

 

10,14,25,27, 

40  

4,9,13  

 

 

7,12,18,30,38  

 

16,20,26,39  

 

 

 

24,28,37,42, 

45,48  

 

 

29,32,35,41, 

46  

7 

 

 

10 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

10 

Jumlah 25 23 48 

 

c. Validitas  

 Instrumen Gaya Pengasuhan Orang Tua perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk 

mengetahui keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Uji validitas dan reliabilitas secara internal consistency yaitu dilakukan hanya 

sekali sehingga diharpkan masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang 

dapat dihindari.  

 Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dilakukan  menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.  Validitas diuji 

dengan menggunakan analisis butir (item analysis)  yaitu   korelasi   skor   butir   dengan   

skor  total.  Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 Hasil uji validitas (kesahihan) terhadap hasil kuesioner Gaya Pengasuhan Orang 

Tua dari  48 item yang dibuat, setelah dianalisis ditemukan terdapat 17 item yang valid 

(sahih) dan 31 item yang invalid (gugur). Item yang valid (sahih) mempunyai korelasi 

lugas (rxy) yang bergerak dari 0,338 – 0,778 dan korelasi bag-tot (rbt) bergerak dari 0,299 - 

0,731 dengan p=0,000 sampai dengan 0,046. Butir–butir yang valid (sahih) terdiri dari 

nomor :  2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,  17, 28, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 45  sedangkan butir invalid 

(gugur) terdiri dari butir nomor : 13 yang secara rinci terlihat sebagai berikut : 1, 3, 4, 9, 

10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 

46, 47, 48.   
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Tabel 3.9 

Penyebaran Butir-Butir Angket Gaya Pengasuhan Orang Tua Setelah dilakukan 

Analisis Butir 

 

No. INDIKATOR  
Item Yang 

Valid Gugur 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap remaja tanpa 

memperhatikan kebutuhan remaja  

Menetapkan aturan-aturan kepada remaja tanpa 

melibatkan remaja  

Mengontrol perilaku remaja dengan sangat ketat serta 

tidak memberi kesempatan kepada remaja untuk 

mengatur dirinya sendiri  

Cenderung menggunakan hukuman dalam menerapkan 

disiplin kepada remaja, tanpa mempedulikan 

pandangan-pandangan remaja  

Cenderung memaksa kepada remaja untuk memenuhi 

keinginan orang tua tanpa mempedulikan keinginan 

remaja  

6,13 

 

7,12,17,31, 

38 

2,8,43 

 

 

5,28, 

36,37,44,45  

 

14,  

 

  

 4,9,11,15, 

21, 

1,18,23,30, 

47, 

16,19,20,26 

34,39 

 

3,22,24,33, 

42,48 

 

10,25,27,29, 

32,35,40,41 

46 

 Jumlah 17 31 

 

d. Reliabilitas  

 

 Butir – butir  skala Gaya Pengasuhan Orang Tua yang telah memenuhi syarat 

validitas selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala Kemandirian 

Emosional memiliki derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap Kemandirian 

emosional. Untuk menganalisis reliabilitas skala Gaya Pengasuhan Orang Tua ini 

menggunakan teknik Hoyt yang komputasinya menggunakan software Seri Program 

Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.   

 Dari hasil uji reliabilitas (keandalan) dengan teknik Hoyt ditemukan rtt =0,856 

pada p=0,000 (p<0,01), berarti angket dinyatakan reliable (andal). Dapat dilihat pada table 

data sebagai berikut :   

Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Gaya Pengasuhan Orang Tua  

Nama Konstrak rtt p Keterangan 

  

Gaya Pengasuhan Orang Tua 

 

0,856 

 

0,000 

 

Reliabel 

 

 

2. Konsep Diri 

 

Konsep Diri Konsep diri adalah penilaian seseorang pada dirinya sendiri, baik yang 

bersifat fisik, sosial, maupun psikologis, yang diperoleh dari hasil interaksi seseorang 

tersebut dengan orang lain. 
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a. Definisi Operasional  

 Aspek yang tercakup dalam konsep diri pada penelitian ini mengacu pada aspek-

aspek yang dikemukakan Berzonsky (1981) & Fitts (dalam Burns, 1979) yang  terdiri dari 

aspek konsep diri fisik, psikis, sosial, moral etik dan keluarga. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur  

Menurut Nazir (1999), pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan untuk 

menguji menguji hipotesis yang telah dirumuskan.  

 Instrumen kuesioner  Konsep Diri  berupa hasil penilaian  siswa terhadap 

pandangan pada dirinya. Adapun aspek yang diungkap dalam konsp diri adalah: 

1). Kosep diri Fisik :Aspek ini berkaitan dengan cara pandang seorang individu dalam 

melihat dirinya dari segi fisik, kesehatan, penampilan luar, dan gerak motoriknya. 

2). Konsep Diri Psikis : Merupakan aspek yang berkaitan dengan bagaimana seorang 

individu dalam memandang dirinya berdasarkan pada sifat, karakter maupun 

perasaan-perasaan yang dimunculkan ketika menghadapi stimulus tertentu. 

3). Konsep Diri Sosial : Aspek ini berkaitan dengan bagaimana seorang individu menilai 

dirinya dalam melakukan interaksi sosial dengan individu lain dan lingkungannya. 

4). Konsep Diri Moral Etik : Merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan seorang 

individu mengenai hubungannya dengan Tuhan dan penilaiannya tentang sesuatu yang 

dianggap baik dan tidak baik. 

5). Konsep Diri Keluarga : Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan 

dan penilaian seorang individu sebagai anggota keluarga, serta harga dirinya sebagai 

anggota keluarga. 

 Sebelum format kuesioner variabel disajikan kepada responden maka terlebih 

dahulu dibuat blue print. Dari variabel dibuat skala penilaian menggunakan skala Likert 

dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5. 

 Skala sikap siswa terhadap Konsep Diri  terdiri pernyataan favorable dan 

pernyataan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan indikator positif yang 

mendukung variable yang diukur, masing-masing opsi jawaban : SS=sangat sesuai dengan 

skor 5, S=sesuai dengan skor 4, R=Ragu-ragu dengan skor 3,  TS=tidak sesuai dengan skor 

2, STS=Sangat tidak sesuai dengan skor 1 

 Pernyataan unfavorable menunjukkan indikator negatif yang tidak mendukung 

variabel yang diukur, masing-masing opsi jawaban : SS=sangat sesuai dengan skor1, 

S=sesuai dengan skor 2, R=Ragu-ragu dengan skor 3,  TS=tidak sesuai dengan skor 4, 

STS=Sangat tidak sesuai dengan skor 5.  

Tabel 3.11 

Penyebaran Butir-Butir Angket Konsep Diri 

No. INDIKATOR  
JENIS ITEM  

Total 
Favorable Unfavovarable 

1 Konsep Diri Fisik 19, 26, 30, 38 4, 5, 12, 20, 

27 

9 

2 Konsep Diri Psikis 1, 6, 18, 25, 31 7, 15, 22, 35, 

40 

10 

3 Konsep Diri Sosial 3, 11, 17, 24, 37 10, 14, 28, 32, 

33 

10 

4 Konsep Diri Moral Etik 8, 13, 21, 29, 2, 9, 16, 23, 11 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                         25 

 

 

Gaya Pengasuhan Authoritarian Orang Tua Dan Konsep Diri Dengan Kemandirian Emosional Remaja oleh Marsudi 

 

34, 36 39 

5 Konsep Diri Keluarga 41, 43, 45, 47, 

49 

42, 44, 46, 48, 

50 

10 

Jumlah 22 25 50 

 

c. Validitas  

 Istrumen Konsep Diri perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk mengetahui 

keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji 

validitas dan reliabilitas secara internal consistency yaitu dilakukan hanya sekali sehingga 

diharpkan masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari.  

 Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dilakukan  menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.  Validitas diuji 

dengan menggunakan analisis butir (item analysis)  yaitu   korelasi   skor   butir   dengan   

skor  total.  Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 Hasil uji validitas (kesahihan) terhadap hasil penilaian Konsep Diri  dari  49 item 

yang dibuat, setelah dianalisis ditemukan terdapat 12 item yang valid (sahih) dan 37 item 

yang invalid (gugur). Item yang shahih mempunyai korelasi lugas (rxy) yang bergerak dari 

0,422 – 0,787 dan korelasi bag-tot (rbt) bergerak dari 0,317 - 0,716 dengan p=0,000 sampai 

dengan 0,022. Butir–butir yang valid (sahih) terdiri dari nomor :  1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 17, 27, 

32, 43, 49 sedangkan butir invalid (gugur) terdiri dari butir nomor : 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45, 46, 47, 48 yang secara rinci terlihat sebagai berikut :   

Tabel 3.12 

Penyebaran Butir-Butir Angket Konsep Diri Setelah dilakukan Analisis Butir 

No.  

Indikator 

Item Yang 

Valid Gugur 

1 Konsep Diri Fisik 5,27 4, 12, 19, 20, 

26, 30, 38 

2 Konsep Diri Psikis 1 6, 7, 15, 

18,22, 

25,31,35, 40 

3 Konsep Diri Sosial 3,11,17,32 10,14,24,28, 

33,37 

4 Konsep Diri Moral Etik 2,8,9 13,16,21,23,2

9,34,36,39 

5 Konsep Diri Keluarga 43, 49 41,42,44,45, 

46,47, 48,50 

Jumlah 12 37 

 

d. Reliabilitas  

 

 Butir – butir  skala Konsep Diri yang telah memenuhi syarat validitas selanjutnya 

di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala Kemandirian Emosional memiliki 

derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap Kemandirian emosional. Untuk 
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menganalisis reliabilitas skala Kemandirian emosional ini menggunakan teknik Hoyt yang 

komputasinya menggunakan software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005.   

 Dari hasil uji reliabilitas (keandalan) dengan teknik Hoyt ditemukan rtt =0,840 

pada p=0,000 (p<0,01), berarti angket dinyatakan reliable (andal). Dapat dilihat pada table 

data sebagai berikut :   

Tabel 3.13 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Konsep Diri  

Nama Konstrak rtt p Keterangan 

 

Konsep Diri 

 

0,840 

 

0,000 

 

Reliabel 

 

  

C.  Analisis Data 

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Untuk 

menjawab ketiga hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan analisi regresi (anareg) 

Dalam penelitian penulis menggunkan uji statistik dengan menggunakan software 

Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universita Gadjah 

Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. Sebelum dilakukan 

analisis statistik terlebih dulu dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas sebaran dan uji 

lineritas hubungan. 

1. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, maka 

hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas sebaran menggunkan uji Kai Kuadrat (χ
2
), kaidah yang digunakan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran adalah jika nilai p>0,050 maka sebarannya 

normal dan jika nilai p<0,050 maka sebarannya tidak normal. Berdasarkan penghitungan 

dengan bantuan software Seri Program Statistik  edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universita Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005 hasilnya ketiga variable X1, X2 dan Y mempunyai nilai p>0,05 tergolong 

normal.  

Tabel 3.14 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

No. Variabel Kai Kuadrat 
(χ

2
) 

Db P Keterangan 

1 X1  

2,891 

 

2 

 

0,236 

 

Normal 2 X2 

3 X3 

 

b. Uji Linieritas Hubungan 

Uji kedua yang harus dipenuhi untuk analisis regresi adalah uji linearitas, bertujuan 

untuk melihat bentuk  hubungan antara variabel bebas (X1=Gaya Pengasuhan Orang Tua) 

dan X2 (motivai kerja), dengan variabel tergantung  (Y=Kemandirian emosional). Kaidah 

yang digunakan untuk mengetahui linier atau tidaknya suatu hubungan adalah jika nilai p 
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tidak signifikan maka keadaan variabel tersebut adalah linier, sebaliknya jika nilai p 

signifikan maka keadaan variabel tersebut tidak linier. 

Hasil pengujian menggunakan bantuan software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi 

dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi 

IBM/IN, Hak Cipta © 2005 hasilnya ketiga variabel X1, X2 dan Y mempunyai nilai p>0,05 

tergolong normal.  

Tabel 3.15 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

 

No. Korelasi F p Keterangan 

1 X1 dengan Y 0,099 0.753 Linier 

2 X2 dengan Y 0,039 0,838 Linier 

 

2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis menggunkan analisis regresi (anareg) yaitu uji yang digunakan 

untuk: 1)  mencari besarnya koefisien korelasi ( r ) dan 2) mencari besarnya koefisien 

determinasi (r
2
) berguna untuk mengetahui  sumbangan efektive variable x kepada variable 

y dan 3)  Uji signifikansi di uji dengan uji F, 4) Persamaan regresi untuk memprediksi 

variable X1, X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 Mula-mula dilakukan pengujian persyaratan/uji asumsi, hasil uji persyaratan 

tersebut menunjukkan bahwa skor setiap variabel penelitian telah memenuhi syarat untuk 

dilakukan pengujian statistik lebih lanjut, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian  bertujuan untuk menguji tiga hipotesis yang telah dirumuskan.  

 Teknik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel 

tersebut adalah analisis regresi (anareg), teknik ini digunakan untuk menguji besarnya 

kontribusi dari variabel (X) terhadap variabel (Y). Hasil pengujian menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik  edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi,  "tidak ada hubungan yang 

signifikan antara  gaya pengasuhan authoritarian orang tua dengan kemandirian emosional 

remaja". Pengujian hipotesis dengan menggunakan korelasi terhadap dua variabel gaya 

pengasuhan authoritarian orang tua (X1) atas kemandirian emosional (Y) menunjukkan  

koefisien korelasi (rx1y) sebesar -0,231 dengan p = 0,076 (p>0,05), ternyata korelasinya 

negatif berarti tidak tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara gaya 

pengasuhan authoritarian orang tua dengan kemandirian emosional remaja. Hipotesis yang 

diajukan dinyatakan diterima 

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi,  "tidak ada hubungan yang 

signifikan  antara konsep diri dengan  kemandirian emosional remaja. Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan korelasi terhadap dua variabel konsep diri (X2)  atas kemandirian 

emosional (Y) diperoleh Koefisien Korelasi (rx2y) sebesar -0,179 dengan p = 0,138 

(p>0,05), ternyata korelasinya negatif berarti tidak ada  hubungan yang positif dan 

signifikan antara konsep diri dengan kemandirian emosional remaja. Hipotesis yang 

diajukan dinyatakan diterima 

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi, "tidak ada hubungan 

yang signifikan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan  konsep diri dengan 

kemandirian emosional remaja". Hasil uji hipotesis secara komputasi diperoleh Koefisien 

Korelasi (R) sebesar 0,274, F reg = 1,551 dengan p = 0,112 (p>0,05), Koefisien 

Determinasi R
2
 = 0,077. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan 

dinyatakan diterima yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan 

authoritarian orang tua dan konsep diri dengan kemandirian emosional remaja.  

   Koefisien determinasi adalah R
2
=0,077. Ini menunjukkan bahwa  sumbangan efektif 

kedua variabel bebas yaitu gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan konsep diri 

terhadap variabel tergantung yaitu kemandirian emosional adalah 7,73% sangat kecil sekali 

dan tidak signifikan. Adapun rinciannya adalah : 

a. Sumbangan efektif variabel gaya pengasuhan authoritarian orang tua = 4,69% 

b. Sumbangan efektif variabel konsep diri = 3,05% 

Sedang sisanya 92,27% adalah sumbangan efektif dari faktor lain yang diduga berasal 

dari faktor pola pengasuhan otoritatif orang tua dan motivasi berprestasi. 
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B. Pembahasan 

  Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi,  "tidak ada hubungan yang 

signifikan antara  gaya pengasuhan authoritarian orang tua dengan kemandirian emosional 

remaja". Pengujian hipotesis dengan menggunakan korelasi terhadap dua variabel gaya 

pengasuhan authoritarian orang tua (X1) atas kemandirian emosional (Y) menunjukkan  

koefisien korelasi (rx1y) sebesar -0,231 dengan p = 0,076 (p>0,05). 

 Temuan ini menunjukkan bahwa gaya pengasuhan Authoritarian (otoriter) dari 

orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya tidak mengena kepada putra-putrinya. 

Gaya ini cenderung membuat mereka merasa terkekang dan menjadi sangat kaku. Anak-

anak menjadi terpaksa patuh pada orang tua tetapi dalam dirinya sebenarnya berontak. 

Selanjutnya gaya pengasuhan yang otoriter ini tidak mampu menjadikan anak-anak 

mandiri dalam emosionalnya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Moore (1992) bahwa, orang tua dengan gaya asuh 

authoritarian atau otoriter cenderung rendah dalam dimensi responsifnya dan tinggi dalam 

dimensi tuntutannya. Orang tua ini menciptakan lingkungan yang terstruktur dan tertata 

rapi dengan aturan-aturan yang jelas. Mereka menetapkan standar yang absolut untuk 

perilaku anaknya, menerapkan disiplin yang ketat dan menuntut kepatuhan yang segera, 

serta kurang menggunakan metode persuasi. Orang tua yang otoriter juga cenderung 

kurang menggunakan cara-cara persuasi yang lebih lembut terhadap anaknya; mereka tidak 

menunjukkan kasih sayang, pujian ataupun imbalan. Akibatnya, orang tua yang otoriter 

cenderung menciptakan model agresif dalam cara memecahkan konflik dan model 

interaksi sosial yang kurang ramah. 

Selanjutnya Moore (1992) menyatkan bahwa kebalikannya, orang tua yang 

permisif cenderung moderat hingga tinggi dalam dimensi responsifnya tetapi rendah dalam 

dimensi tuntutannya. Orang tua dengan gaya asuh ini menerapkan relatif sedikit tuntutan 

kepada anaknya dan cenderung inkonsisten dalam menerapkan disiplin. Mereka selalu 

menerima impuls, keinginan dan perbuatan anaknya, dan cenderung kurang memonitor 

perilaku anaknya. Meskipun anaknya cenderung ramah dan mudah bergaul, tetapi mereka 

kurang memiliki pengetahuan tentang perilaku yang tepat untuk situasi sosial pada 

umumnya dan kurang bertanggung jawab atas perilakunya yang salah.  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi,  "tidak ada hubungan yang 

signifikan  antara konsep diri dengan  kemandirian emosional remaja. Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan korelasi terhadap dua variabel konsep diri (X2)  atas kemandirian 

emosional (Y) diperoleh koefisien korelasi (rx2y) sebesar -0,179 dengan p = 0,138 

(p>0,05).  

 Temuan ini menunjukkan bahwa konsep diri remaja ternyata belum stabil dan 

berakibat pula pada belum matangya kemandirian emosional. Konsep diri yang dimiliki 

remaja berhubungan dengan kemandirian emosional. Hubungan antara konsep diri dengan 

kemandirian emosional remaja bersifat bisa positif, dimana semakin positif konsep diri 

maka semakin tinggi dimiliki remaja. Sebaliknya, semakin negatif konsep diri yang 

dimiliki remaja maka semakin rendah pula emosional remaja. 

 Sebagaimana pendapat Gunarsa & Gunarsa (2002) bahwa konsep diri berkembang 

seiring dengan pertumbuhan yang dialami oleh individu. Oleh karena itu, apabila 

berkembangan seorang anak normal, maka konsep diri yang dimiliki individu ketik dirinya 

kecil harus berganti dengan konsep diri yang baru dan sejalan dengan berbagai macam 

penemuan-penemuan ataupun pengalaman-pengalaman yang diperoleh pada usia-usia 

selanjutnya. Colemen (dalam Burns, 1993) mengatakan bahwa konsep diri yang dimiliki 

individu relatif stabil sepanjang masa keremajaan. Hurlock (1999) mengatakan bahwa 
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konsep diri bertambah stabil pada periode masa remaja. Konsep diri yang stabil sangat 

penting bagi remaja karena hal tersebut merupakan salah satu bukti keberhasilan pada 

remaja dalam usaha untuk memperbaiki kepribadiannya (Hurlock, 1999). Selain itu, 

konsep diri juga menjadi penting bagi masa remaja karena pada masa ini tubuh remaja 

berubah secara mendadak sehingga dapat mengubah pengetahuan tentang diri dan juga 

pada masa ini merupakan saat dimana individu harus mengambil keputusan mengenai 

kepribadiannya dalam rangka mengatasi berbagai pernyataan seperti pemilihan karir 

(Hardy dan Hayes, 1988).  

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi, "tidak ada hubungan 

yang signifikan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan  konsep diri dengan 

kemandirian emosional remaja". Hasil uji hipotesis secara komputasi diperoleh Koefisien 

Korelasi (R) sebesar 0,274, F reg = 1,551 dengan p = 0,112 (p>0,05), Koefisien 

Determinasi R
2
 = 0,077. 

 Temuan ini menunjukkan koefisien korelasi yang positif tapi tidak signifikan, ini 

berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua 

dan konsep diri dengan kematangan emosional remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa  

pengasuhan orang tua yang otoriter dengan diikuti dengan konsep diri ternyata tidak ada 

hubungannya dengan kemandirian emosional remaja. Sehingga perlu diupayakaan untuk 

melakukan gaya pengasuhan yang lain yang lebih mengena pada anak-anak remaja dan 

konsep diri yang perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadikan mereka memiliki 

kemandirian emosional.  

Menurut Shavelson & Roger (1982) dalam Mussen dkk (1979),   konsep diri 

terbentuk dan berkembang berdasarkan pengalaman dan inteprestasi dari lingkungan, 

penilaian orang lain, atribut, dan tingkah laku dirinya. Pengembangan konsep diri tersebut 

berpengaruh terhadap perilaku yang ditampilkan, sehingga bagimana orang lain 

memperlakukan individu dan apa yang dikatakan orang lain tentang individu akan 

dijadikan acuan untuk menilai dirinya sendiri. Tanggapan positif dari lingkungan terhadap 

keadaan remaja akan menimbulkan rasa puas dan menerima keadaan dirinya, sedangkan 

tanggapan negatif dari lingkungan akan menimbulkan perasaan tidak puas pada dirinya dan 

individu cenderung tidak menyukai dirinya (Sullivan dalam Rakhmat, 1986) yang nantinya 

akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat. 

Sedang menurut Beane & Lipka (1986) bahwa, remaja yang mempunyai konsep 

diri yang positif akan mampu dan mengatasi dirinya, memperhatikan dunia luar, dan 

mempunyai kemampuan untuk berinteraksi sosial. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Individu yang memasuki masa remaja merupakan individu yang terkategori hidup 

dalam masa transisi, yakni perpindahan dari masa anak menuju masa dewasa. Dalam masa 

ini banyak ahli psikologi seperti Hurlock (1980) memberikan label bagi remaja sebagai 

fase penuh konflik, fase penuh penentangan.  

 Pencapaian kemandiran bagi remaja merupakan sesuatu hal yang tidak mudah. 

Sebab pada masa remaja terjadi pergerakan perkembangan psikososial dari arah 

lingkungan keluarga menuju lingkungan luar keluarga. Mereka berusaha melakukan 

pelepasan-pelepasan atas keterikatan yang selama ini dialami pada masa kanak-kanak. 

Dimana segalanya serba diatur dan ditentukan oleh orang tua.  
 Kemandirian emosi (emotional autonomy)  adalah kemampuan remaja untuk 

melepaskan diri dari ketergantungan dan keterikatan secara emosional baik dari orang tua di 

rumah maupun dari guru disekolah. 

Gaya pengasuhan authoritarian orang tua adalah  bentuk-bentuk perlakuan orang tua 

yang diterima oleh remaja yang terlalu melindungi anak dan kaku dalam memberikan aturan-

aturan terhadap anak, kurang komunikatif. Gaya pengasuhan ini lebih menekankan kepada 

sikap yang menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang dibuat oleh orang tua namun 

orang tua tidak menaruh perhatian yang tinggi atau memberikan perhatian yang rendah kepada 

anak.  
 Konsep Diri Konsep diri adalah penilaian seseorang pada dirinya sendiri, baik 

yang bersifat fisik, sosial, maupun psikologis, yang diperoleh dari hasil interaksi seseorang 

tersebut dengan orang lain. 

Masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara gaya pengasuhan 

authoritarian orang tua dan konsep diri terhadap kemandirian emosional remaja di SMK 

Negeri 4 Samarinda 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teori maka hipotesis yang telah 

dirumuskan yaitu : tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan 

authoritarian orang tua dengan kemandirian emosional remaja; tidak ada hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dengan kemandirian emosional remaja; tidak ada hubungan 

yang signifikan antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan konsep diri dengan 

kemandirian emosional remaja 

Kebenaran hipotesis secara empiris diuji dalam penelitian dengan mengambil 

sampel 60 siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang berasal dari populasi sejumlah 600 siswa. 

Cara pengumpulan  data dengan menggunakan skala model Likert, dengan 3 (tiga) skala 

gaya pengasuhan authoritarian orang tua, skala konsep diri dan skala kemandirian 

emosional remaja.   

Hasil penelitian adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara  gaya 

pengasuhan authoritarian orang tua dengan kemandirian emosional remaja.  Koefisien 

korelasi (rx1y) sebesar -0,231 dengan p = 0,076 (p>0,05); tidak ada hubungan yang 

signifikan  antara konsep diri dengan  kemandirian emosional remaja. Koefisien korelasi 

(rx2y) sebesar -0,179 dengan p = 0,138 (p>0,05); tidak ada hubungan yang signifikan 

antara gaya pengasuhan authoritarian orang tua dan  konsep diri dengan kemandirian 

emosional remaja". F reg = 1,551 dengan p = 0,112 (p>0,05). 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Saran kepada guru. Agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sarana 

membantu siswa dalam menyadari konsep diri dalam kematangan emosional. 

Disamping itu dalam melakukan pendidikan kepada siswa agar menggunakan 

pendekatan yang lebih sesuai kepada siswa yang masih remaja, jangan menggunakan 

pendekatan authoritarian atau otoriter yang tidak cocok untuk para siswa. Guru harus 

tahu bagaimana keadaan psikologis para siswa dimasa remaja ini. 

2. Saran kepada orang tua. Agar dapat melakukan pengasuhan dengan pendekatan yang 

lebih sesuai yaitu dengan demokrasi untuk mencapai mufakat di dalam keluarga 

misalnya pengasuhan dengan gaya otoritatif. Keuntungan gaya asuh otoritatif dan efek 

yang merugikan dari gaya asuh tak peduli itu sudah dapat terlihat sejak anak berada 

pada masa prasekolah dan terus tampak selama masa remaja dan awal masa 

dewasanya (Darling, 1999). Orangtua dengan sikap yang otoriter akan membuat 

suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi 

kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada ditangan 

orangtuanya sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa 

kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orangtuanya tidak 

bijaksana.  

3. Saran kepada organisasi (sekolah). Perlu upaya-upaya yang komprehensif dalam 

mendidik siswa dimana siswa diperlakukan sebagai remaja yang sedang berkembang. 

Di sekolah tidak hanya belajar dan belajar namun perlu juga sekolah memperhatikan 

kondisi psikologis mereka. Pendekatan yang persuasif kepada siswa yang menginjak 

usia remaja tersebut perlu dilakukan. 

4. Saran kepada peneliti selanjutnya. Disarankan agar hasil penelitian ini perlu ditindak 

lanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya dengan menggunakan literatur yang lebih 

lengkap, waktu dan yang lebih lama dan menggunakan sampel yang lebih luas serta 

kajian yang lebih mendalam agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.    
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INSTRUMEN 

HUBUNGAN GAYA PENGASUHAN AUTHORITARIAN ORANG TUA DAN 

KONSEP DIRI DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL REMAJA 

 

 

 

 

 

Yth. Siswa SMK Negeri 4 Samarinda 

Jl. KH. Ahmad Dahlan 

Samarinda 

 

 

Dalam rangka penelitian, mohon kesediaan para siswa SMK Negeri 4 Samarinda untuk 

dapat mengisi skala jawaban yang sesuai pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan peristiwa yang  para siswa  alami dalam kehidupan sehari-hari. Anda tinggal 

memilih skala jawaban yang tersedia dengan cara memberi silang (X) pada kotak yang 

tersedia. 

 

Sebelum mengisi mohon membaca pernyataan dengan seksama. Semua jawaban para 

siswa  adalah BENAR, asalkan sesuai dengan keadaan atau pengalaman para siswa yang 

sebenar-benarnya, jadi mohon diisi secara jujuran dan sungguh-sungguh, kerahasiaan 

identitas dan jawaban dijamin kerahasaiannya. 

 

Apa yang para siswa kerjakan ini tidak ada sangkut putnya dengan nilai pelajaran, jadi 

tidka perlu ragu-ragu dalam mengerjakan. 

 

Atas kesediaan dan kesungguhan dalam mengerjakan lembaran ini, saya sampaikan 

terima kasih. 

 

 

Hormat Saya 

 

 

 

Marsudi 
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IDENTITAS DIRI 

 

 

 

 

Petunjuk: 

 

1. Isilah daftar data diri anda di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang tersedia. 

2. Bila ada pilihan  (*) coret pilihan yang tidak perlu (tidak sesuai) 

 

 

1. Nama :  .....................................................................  

2. Tempat/tgl lahir :  .....................................................................  

3. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan *) 

4. Kelas :  .....................................................................  

5. Jumlah saudara sekandung dalam keluarga  :  .........................  

6. Urutan dalam keluarga (anak keberapa) :  .........................  

7. Sekarang tinggal bersama dengan  :  .........................  

8. Orang tua 

a. Ayah 

1) Pekerjaan :  .....................................................................  

2) Agama/suku :  ............................  /  .....................................  

3) Masih hidup : Ya / Tidak *) 

b. Ibu 

1) Pekerjaan :  .....................................................................  

2) Agama/suku :  ............................  /  .....................................  

3) Masih hidup : Ya / Tidak *) 
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Kuesioner Gaya Pengasuhan Authoritarian Orang Tua  

 
SS = sangat sering S = sering KK = kadang-kadang JR = jarang TP = tidak pernah  

No.  Pernyataan-Pernyataan  SS  S  KK  JR  TP  

1. Orang tua menetapkan aturan dirumah tanpa meminta 

persetujuan saya  

     

2. Orang tua menyuruh salahudara untuk memantau kemana 

saya pergi  

     

3. Orang tua memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan 

saya untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya  

     

4. Orang tua tidak menuntut prestasi tinggi, namun ia tetap 

memperhatikan kebutuhan yang saya perlukan disekolah  

     

5. Orang tua memberikan hukuman yang tidak sepada dengan 

kesalahan yang saya  

     

6. Orang tua mengharuskan saya melaksanakan segala 

keputusan yang telah diambilnya  

     

7. Orang tua mengajak berunding dengan saya terhadap 

peraturan-peraturan yang akan ditetapkan dirumah  

     

8. Orang tua menentukan kegiatan-kegiatan yang harus saya 

lakukan dirumah  

     

9. Orang tua tidak menuntut saya berperilaku baik sehari-hari 

dirumah  

     

10. Orang tua menuntut harapan-harapan yang tinggi, tanpa 

peduli terhadap kemampuan saya  

     

11. Orang tua menuntut saya mendapatkan prestasi yang baik 

namun mengabaikan apa yang saya butuhkan  

     

12. Dalam menetapkan jadwal kegiatan dirumah, orang tua 

mempertimbangkan rencana kegiatan yang saya miliki  

     

13. Orang tua ikut mempertimbangkan saya dan ikut 

memutuskan harapan dan tindakan saya  

     

14. Orang tua menyuruh untuk mengerjakan sesuatu sesuai 

dengan keinginan mereka tanpa boleh membantah  

     

15. Orang tua menuntut saya untuk berlaku baik sehari-hari 

namun ia tidak memberi contoh perilaku yang baik  

     

16. Orang tua membebaskan kemanapun saya pergi sesuai 

dengan kebutuhan saya  

     

17.  Orang tua menentukan jadwal kegiatan saya dirumah, tanpa 

mempertimbangkan rencana kegiatan yang saya buat  

     

18.  Orang tua membebaskan pergaulan saya tanpa ada batasan       

19.  Orang tua melarang saya melakukan aktifitas tertentu tanpa 

memberitahu alasannya dengan jelas  

     

20.  Orang tua tidak mengekang saya untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang saya lakukan selepas sekolah  
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No.  Pernyataan-Pernyataan  SS  S  KK  JR  TP  

21.  Setiap kebijakan orang tua tidak bisa ditolak, walaupun saya 

tidak menyukainya  

     

22.  Orang tua suka menghukum dari pada menasehati saya       

23.  Orang tua menentukan dengan siapa saya harus bergaul, 

tanpa mempertimbangkan perasaan saya  

     

24.  Orang tua memaafkan dan memberi pengarahan atas 

kesalahan yang saya perbuat  

     

25.  Orang tua memaksa saya untuk mengikuti les tambahan 

tanpa memperhatikan kegiatan saya yang lain  

     

26.  Orang tua mendorong saya untuk mengembangkan hobi 

yang saya miliki  

     

27.  Mengesampingkan usul atau saran saya dalam rapat atau 

rembug keluarga  

     

28.  Orang tua memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan saya       

29.  Orang tua tidak memaksakan kehendaknya kepada saya       

30.  Dalam menentukan masa depan saya, orang tua 

mempertimbangkan cita-cita saya  

     

31.  Orang tua menentukan masa depan saya dengan 

mengabaikan cita-cita yang saya miliki  

     

32.  Orang tua tidak marah walaupun saya membantah apa yang 

menjadi keinginannya  

     

33.  Orang tua akan menghukum saya, bila saya berbeda 

pendapat dengannya  

     

34.  Orang tua mengontrol secara ketat setiap rencana atau 

kegiatan yang saya lakukan baik dirumah maupun disekolah  

     

35.  Orang tua tidak mewajibkan saya untuk mengikuti les 

tambahan  

     

36. Orang tua akan langsung menghukum saya, bila terdapat 

kesalahan walaupun sedikit 

     

37. Orang tua akan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum 

menjatuhkan sanksi kepada saya  

     

38. Orang tua tanpa ragu bekerja sama dengan saya dalam 

memutuskan masalah penting menyangkut masa depan saya  

     

39. Orang tua tidak turut campur terhadap cita-cita saya       

40. Orang tua berusaha menekan setiap gagasan atau usul yang 

saya ajukan  

     

41. Orang tua tidak memberi kesempatan kepada saya untuk 

duduk bersama dengan mereka dalam membicarakan 

aktifitas keluarga  

     

42. Orang tua akan mentoleransi perbedaan pendapat antara saya 

dengan orang tua  

     

43. Orang tua tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk 

berinisiatif dalam mengatur kegiatan saya  

     

44. Orang tua menggunakan hukuman sebagai alat utama dalam 

menanamkan disiplin kepada saya  
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45. Orang tua mempertimbangkan atau menerima alasan yang 

saya ajukan dalam menetapkan hukuman  

     

46. Orang tua memberi kesempatan kepada saya untuk membuat 

keputusan-keputusan bersama sesuai dengan kemampuan 

saya  

     

47. Orang tua menolak setiap rencana yang saya tentukan atas 

pertimbangan diri saya sendiri  

     

48. Orang tua tidak memberikan sanksi apapun terhadap 

tindakan saya membantah mereka  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                         39 

 

 

Gaya Pengasuhan Authoritarian Orang Tua Dan Konsep Diri Dengan Kemandirian Emosional Remaja oleh Marsudi 

 

 

Kuesioner Konsep Diri 

 
SS=sangat sesuai S=sesuai R=Ragu-ragu TS=tidak sesuai STS=Sangat tidak sesuai  

No.  Pernyataan-Pernyataan  SS  S  R  TS  STS  

1. Saya orang yang cukup bahagia      

2. Saya tidak suka diatur.      

3. Saya suka berteman.      

4. Wajah saya tidak terlalu bagus, bahkan biasa dikatakan 

jelek 

     

5. Kesehatan saya kurang begitu baik.      

6. Dalam banyak hal, saya merasa cukup tenang.      

7. Seringkali saya merasa ragu-ragu dengan apa yang akan 

saya lakukan 

     

8. Saya selalu merasa sulit untuk berdusta.      

9. Kadang-kadang saya merasa, saya bukanlah orang yang 

baik 

     

10. Saya merasa teman-teman seringkali menjauhi saya.      

11. Saya tidak malu memperkenalkan diri pada orang yang 

baru saya jumpai 

     

12. Badan saya tidak terlalu bagus      

13. Saya merasa telah melakukan hal-hal yang baik dan 

benar 

     

14. Saya tidak begitu suka terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler 

     

15. Saya mudah tersinggung.      

16. Saya tidak pernah merasa menyesal dengan kesalahan 

kesalahan yang saya buat 

     

17. Saya dengan mudah dapat bergabung dalam kelompok 

teman-teman yang saya inginkan 

     

18. Kegagalan tidak membuat saya putus asa      

19. Saya mempunyai penampilan yang cukup menarik.      

20.  Saya merasa cepat lelah.      

 

 

 

 

 

 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                         40 

 

 

Gaya Pengasuhan Authoritarian Orang Tua Dan Konsep Diri Dengan Kemandirian Emosional Remaja oleh Marsudi 

 

 

No.  Pernyataan-Pernyataan  SS  S  R  TS  STS  

21.  Saya orang yang taat beragama.      

22.  Kadang-kadang saya merasa bosan dengan diri saya 

sendiri 

     

23.  Seringkali saya enggan mengakui kesalahan yang saya 

buat 

     

24.  Dilingkungan sekolah, saya cukup dikenal oleh orang 

orang lain 

     

25.  Selama ini saya merasa cukup percaya pada diri saya 

sendiri 

     

26.  Saya bangga dengan bentuk tubuh yang saya miliki      

27.  Saya tidak menyukai bentuk mata yang saya miliki      

28.  Saya tidak menyukai kerja kelompok      

29.  Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman 

yang memerlukan pertolongan saya 

     

30.  Pakaian yang saya kenakan selalu tampak rapi      

31.  Secara keseluruhan saya merasa bangga dengan diri saya      

32.  Saya tidak suka berada di lingkungan baru      

33.  Saya orang yang sulit bergaul      

34.  Saya mudah memaafkan kesalahan orang lain      

35.  Saya sering merasa cemas, terutama saat menjelang 

ujian 

     

36.  Saya selalu menjalankan ajaran agama denganbaik      

37.  Saya suka berkenalan dengan orang-orang baru, dan      

38.  Saya mempunyai ukuran tubuh yang cukup bagus.      

39.  Kadang-kadang saya ingin membalaskan rasa sakit hati 

saya dengan cara yang lebih kejam 

     

40.  Saya orang yang mudah marah.      

41. Saya membantu tugas-tugas di rumah dengan senang 

hati 

     

42. Saya merasa terbebani dengan pekerjan-pekerjaan di 

rumah 

     

43. Keluarga sangat menyayangi saya      
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44. Saya tidak begitu menyukai keluarga saya.      

45. Saya bersyukur mempunyai keluarga yang begitu baik.      

46. Saya tidak begitu peduli dengan kesulitan yang dialami 

keluarga saya 

     

47. Saya senang berkumpul bersama keluarga.      

48. Di rumah tidak ada yang memperhatikan saya      

49. Keluarga kami saling membantu apabila ada masalah      

50. Saya tidak betah di rumah      
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1. Saya tidak segan mengkritik sikap orang tua saya, tetapi saya 

tetap menaruh hormat pada mereka  

     

2. Saya bisa menoleransi kesalahan orang tua       

3. Saya tidak dapat menilai kekurangan yang ada pada orang tua 

saya, dengan yang sikap dewasa  

     

4. Saya terbiasa berbeda pendapat dengan orang tua tanpa 

merasa takut  

     

5. Sebagai manusia biasa saya memahami bahwa pendapat 

orang tua tidak selamanya benar  

     

6. Saya ragu mengajukan protes pada orang tua, karena saya 

memandang mereka sebagai pemimpin keluaga  

     

7. Saya memahami kelemahan yang ada pada orang tua saya       

8. Menurut saya orang tua bukanlah tempat bergantung dalam 

menyelesaikan masalah yang saya hadapi  

     

9. Dalam menyelesaikan masalah, saya tidak mengandalkan 

pertolongan orang tua  

     

10. Keputusan orang tua merupakan pilihan terbaik untuk saya  

 

     

11. Saya berani menolak pendapat orang tua atas dasar 

pertimbangan yang matang  

     

12. Saya tidak dapat berdiskusi secara terbuka dengan orang tua 

saya, seperti layaknya orang lain  

     

13. Saya hanya mengikuti jadwal kegiatan yang telah dibuat oleh 

orang tua  

     

14. Orang tua bukanlah satu-satunya orang yang harus menjadi 

panutan  

     

15. Saya tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan       

16. Saya akan berusaha mengatasi gejolak perasaan saya sendiri, 

tanpa melibatkan orang tua  

     

17. Saya merasa ragu bila membicarakan masalah saya dengan 

orang tua  

     

18. Saya dapat berinteraksi secara terbuka dengan orang tua saya, 

seperti layaknya dengan teman  

     

19. Menurut saya, semua pendapat orang tua saya adalah benar, 

karena mereka lebih berpengalaman dari saya 

     

20.  Saya menerima apa adanya hal-hal yang kurang pada diri 

orang tua saya  
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21.  Saya siap menghadapi resiko dari keputusan saya, tanpa 

melibatkan orang tua  

     

22.  Saya mengandalkan orang tua dalam menyelesaikan masalah 

yang saya hadapi  

     

23.  Mengatur jadwal kegiatan sehari-hari merupakan masalah 

saya, bukan tanggung jawab orang tua  

     

24.  Menurut saya sangat tidak lazim bila orang tua saya 

mempunyai kekurangan, karena orang tua adalah tempat saya 

bertanya  

     

25.  Saya mampu mengatasi kegalauan hati saya tanpa bantuan 

orang tua  

     

26.  Orang tua saya adalah satu-satunya orang yang harus saya 

jadikan contoh dan panutan  

     

27.  Keputusan tetap pada saya, meskipun orang tua memberikan 

saran  

     

28.  Saya ragu untuk saling bertukar pendapat dengan orang tua 

mengenai masalah yang saya hadapi  

     

29.  Orang tua tidak perlu bertanggungjawab atas apa yang telah 

saya lakukan  

     

30.  Saya berdiskusi dengan orang tua bila sangat perlu saja       

31.  Saya takut pergi sendiri ke suatu tempat yang belum pernah 

saya datangi, tanpa ditemani orang tua  

     

32.  Saya tidak terbiasa mengajak orang tua saya untuk berdiskusi 

mengenai masalah pribadi saya  

     

33.  Saya dapat berdialog dengan orang tua hingga menemukan 

jalan keluar  

     

34.  Saya ragu mengajukan pendapat kepada orang tua, karena 

khawatir mereka melecehkan gagasan saya  

     

35.  Saya mencari-cari alasan agar orang tua yang 

bertanggungjawab pada masalah yang saya hadapi  

     

36.  Saya tidak perna meminta orang tua untuk ikut bertanggung 

jawab atas tindakan saya  

     

37.  Saya bisa secara bebas mengungkapkan gagasan atau 

pendapat saya pada orang tua  

     

38.  Saya mampu mengatasi sendiri kegelisahan yang saya hadapi, 

tanpa cerita pada orang tua saya  

     

39.  Saya selalu bertanya pada orang tua bila saya menghadapi 

kesulitan  

     

40.  Saya merasa tidak ada jarak antara saya dengan orang tua bila 

melakukan diskusi tentang masalah pribadi saya 

     

41. Saya tidak terbiasa berbeda pendapat dengan orang tua       

42. Masalah yang saya hadapi dengan teman sebaiknya 

diselesaikan bersama orang tua  

     

43. Saya minta orang tua untuk tidak mendengarkan pembicaraan 

saya dengan teman  

     

 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                         44 

 

 

Gaya Pengasuhan Authoritarian Orang Tua Dan Konsep Diri Dengan Kemandirian Emosional Remaja oleh Marsudi 

 

No.  Pernyataan-Pernyataan  SS  S  R  TS  STS  

44. Tanpa pikir panjang, saya berusaha untuk secepatnya 

mengungkapkan kesedihan saya kepada orang tua  

     

45. Saya tidak bisa menyimpan rahasia diri saya terhadap orang 

tua  

     

46. Saya berusaha menutupi perbedaan yang terjadi dengan orang 

tua tentang sesuatu hal  

     

47. Saya merasa tenang, jika orang tua bersedia mengatasi 

masalah saya  

     

48. Perasaan saya bisa lebih tenang bila telah menceritakan 

masalah yang saya hadapi kepada orang tua  

     

49. Saya mengatur sendiri kamar saya, tanpa campur tangan 

orang tua  

     

50. Sebagai anak, saya merasa tidak lazim membesarkan 

perbedaan yang terjadi antara saya dengan orang tua  

     

51. Saya minta orang tua untuk mengetuk pintu, bila saya sedang 

ada di dalam kamar  

     

52. Hanya kepada orang tua, saya bisa membagi kebingungan dan 

kegembiraan yang saya alami  

     

53. Saya punya cara tersendiri yang berbeda dengan orang tua 

dalam menyelesaikan masalah saya dengan orang lain  

     

54. Saya punya pilihan selain pilihan yang sudah ditentukan oleh 

orang tua saya  

     

55. Saya terbiasa mempunyai pandangan yang berbeda dengan 

orang tua  

     

56. Saya tidak mampu mengatasi ketakutan serta kesedihan, 

kecuali mengandalkan bantuan orang tua  

     

57. Saya tidak berani mengharuskan orang tua izin bila memasuki 

kamar saya  

     

58. Perbedaan pendapat tentang masa depan saya dengan orang 

tua tidak mengurangi harga diri saya  

     

59. Saya menyerahkan kepada orang tua dalam mengatur 

keuangan pribadi saya  

     

60. Saya berhak untuk mengatur sendiri keuangan saya       

61. 
Saya mampu mengatur sendiri waktu kegiatan sehari-hari, 

tanpa bantuan orang tua 

     

62.  
Saya tidak berani bertentangan dengan orang tua tentang 

rencana masa depan saya  

     

 

Terima Kasih 

 

 

 


