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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Pada masa ini, anak-anak mengalami banyak perubahan pada 

psikis dan fisiknya. Perubahan yang terjadi pada aspek perkembangan remaja 

cenderung berpengaruh terhadap aspek perkembangan yang lain, seperti fisik, 

psikologis dan sosialnya. Secara psikologis, masa remaja adalah masa dimana 

individu mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Tugas perkembangan 

pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap da pola perilaku 

anak (Hurlock, 1980:209). 

Pubertas merupakan tahap awal pada masa remaja. Periode pubertas 

ditandai dengan perubahan dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual 

dan tahap ini disertai dengan adanya perubahan-perubahan dalam 

pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis (Hurlock, 1980:184). 

Menurut Hurlock (1980:209), siswa seringkali mengalami kesulitan 

untuk menerima keadaan fisiknya bila sejak kanak-kanak mereka telah 

mengagungkan konsep tentang penampilan fisik yang menarik. Permasalahan 

yang sering dialami dalam masa remaja adalah kurang dapat menerima 

keadaan/penampilan fisiknya. Siswa merasa tidak percaya diri atau merasa 

tidak memiliki kelebihan yang bisa dipakai sebagai modal dalam bergaul. 

Sebagai contoh, sejak kanak-kanak seorang individu telah mengagungkan 

konsep tentang penampilan fisik yang menarik apabila memiliki bentuk tubuh 

yang proporsional. Ketika memasuki usia dewasa, ternyata penampilan 
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fisiknya tidak sesuai dengan harapannya selama ini dan hal tersebut dapat 

menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri dan merasa kurang percaya diri. 

Berdasarkan pengalaman penulis PLKPS (Praktik Lapangan 

Konseling Pendidikan di Sekolah) dari bulan Februari sampai bulan Mei 2017 

di SMP Negeri 21 Kota Jambi, penulis menemukakan beberapa siswa 

perempuan yang mengeluh dengan bentuk tubuhnya, seperti bentuk badan 

yang terlalu gemuk cenderung tidak percaya diri dalam bergaul dan 

berinteraksi dengan orang lain. Siswa perempuan tersebut merasa bahwa 

dirinya tidak menarik karena bentuk tubuh dan hal itu membuatnya sering 

diejek oleh teman-temannya. Penilaian negatif yang dipersepsikan siswa 

tersebut kemudian menjadikannya sebagai pribadi yang pemalu, tidak 

memiliki banyak teman di sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya, 

cenderung menutup diri dan membatasi hubungan pergaulan dengan orang 

lain. Hal tersebut menghambat perkembangan sosial individu dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

Selain itu, permasalahan lain yang penulis temukan, ada seorang 

siswa yang menyatakan bahwa semenjak kedua orang tuanya bercerai, sikap 

ibunya sangat keras, tidak perhatian, tidak mempedulikannya, sering marah-

marah dan mengancam dengan kata-kata yang menyakitkan. Perlakuan 

ibunya tersebut membuat dia tertekan, merasa dirinya tidak berharga, tidak 

pantas untuk disayangi dan diperhatikan. Sehingga ia menjadi orang yang 

rendah diri dan bahkan dia sampai memendam perasaan kesal yang begitu 

besar terhadap ibunya,  seringkali marah marah, merasa sangat sedih dan 
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kecewa. Kondisi ini ternyata juga menganggu kegiatan belajarnya, terutama 

kegiatan belajar di rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Michael Lifshitz 

(Moh. Shochib, 2014:9) yang menyatakan bahwa anak remaja yang berasal 

dari keluarga kacau (gagal) lebih banyak memiliki konsep diri negatif, lebih 

banyak mengalami kesulitan dalam hubungan sosial, lebih ekstrim 

mengekspresikan perasaan, lebih penakut dan lebih sulit mengontrol 

jasmaninya daripada anak remaja dari keluarga utuh. 

Selain itu menurut beberapa guru yang ada di sekolah, anak-anak yang 

mengalami permasalahan di atas cenderung lebih suka menutup diri dalam 

pergaulan di sekolah baik didalam kelas maupun di luar kelas. Mereka lebih 

suka menyendiri dan susah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekolah, 

anak-anak tersebut banyak yang menjadi pemalu terutama anak-anak yang 

mengalami permasalahan yang sesuai dengan fenomena di lapangan, 

Berdasarkan paparan kasus di atas, individu yang memiliki penilaian 

negatif terhadap dirinya akan membentuk pola pemikiran negatif. Penilaian 

yang diberikan individu kepada diri sendiri akan mempengaruhi konsep diri 

mereka yang kemudian konsep diri tersebut akan berpengaruh kepada 

perkembangan individu itu sendiri. Calhoun & Acocella (dalam Desmita, 

2014:166) menyatakan bahwa individu yang memiliki konsep diri positif 

akan memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya, sehingga dapat 

memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang 

dirinya. Sedangkanindividu yang memiliki konsep diri negatif akan memiliki 

penilaian negatif  terhadap dirinya serta belum dapat memahami tentang 
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keseluruhan diri, sehingga merasa bahwa tidak cukup baik dan tampak tidak 

berharga dibandingkan dengan apa yang diperolah orang lain. 

Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan atau herediter, bukan 

juga sesuatu yang tiba-tiba muncul atau ada. Konsep diri merupakan hasil 

belajar yang berlangsung terus setiap hari, tanpa disadari serta hasil bentukan 

dari pengalaman individu selama proses perkembangan dirinya menjadi 

dewasa. Cooley (Sarwono & Minarno, 2009:53-54) menjelaskan bahwa 

konsep diri dianalogikan sebagai cermin yaitu sarana bagi seseorang melihat 

dirinya. Analogi tersebut menjelaskan bahwa konsep diri seseorang diperoleh 

dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap dirinya. 

Lingkungan pertama yang memiliki pengaruh besar dalam 

perkembangan seorang individu adalah lingkungan keluarga. Keluarga 

sebagai kelompok masyarakat terkecil yang terbentuk oleh ikatan dua orang 

dewasa yang berlainan jenis kelamin, wanita dan pria serta anak-anak yang 

mereka lahirkan. Fungsi keluarga yang utama ialah mendidik anak-anaknya. 

Orang tua adalah tokoh utama dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak 

agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan, mengelola tantangan, 

serta menghadapi dan mengalahkan berbagai persoalan kehidupan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara (dalam Shochib, 2014: 10) yang 

menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat pendidikan”yang pertama dan 

terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga 

selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiaptiap menusia. Dengan 

demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. 
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Sebagai orang tua dalam memberikan dasar pembentukan tingkah laku, 

kepribadian, watak, moral, dan pendidikan anak, adakalanya berlangsung 

melalui ucapan-ucapan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung. 

Namun, adakalanya orang tua memberikan patokan dan contoh yang baik 

untuk ditiru anak. Orang tua menjadi faktor terpenting dalam menanamkan 

dasar kepribadian tersebut yang turut menentukan corak dan gambaran 

kepribadian seseorang setelah dewasa. 

Setiap orang tua memiliki harapan dan keinginan terhadap anaknya. 

Orang tua ingin supaya anak-anak mereka kelak akan memiliki konsep diri, 

kepribadian dan karakter yang baik Dengan mengetahui konsep diri 

seseorang, kita akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah laku 

orang tersebut. Pembentukan konsep diri, kepribadian, dan karakter pada 

seorang individu dapat dipengaruhi oleh bagaimana cara dan sikap orangtua 

dalam mengasuhnya. Pola asuh terdiri dari beberapa macam dan karakteristik 

yang berbeda. 

Macam-macam pola asuh seperti yang dikemukakan oleh Baumrind 

(Santrock, 2003:185-186) terdiri dari tiga macam, yaitu pola asuh 

autoritarian, autoritatif dan permisif (permisif-tidak peduli dan permisif-

memanjakan). Pola asuh autoritarian atau yang lebih dikenal dengan pola 

asuh otoriter menekankan batasan maupun aturan yang kaku dan tegas, 

bersifat menghukum dan memaksakan kehendak kepada anak serta tidak 

adanya hubungan yang hangat antara orang tua dan anak. Kemudian, orang 

tua yang menerapkan pola asuh autoritatif atau demokratis cenderung 
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memberikan kebebasan pada anak tetapi tetap memberikan batasan dan 

mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Pola asuh ini menekankan 

hubungan yang hangat, komunikasi terbuka serta adanya sikap saling 

menghargai kedudukan dan peran masing-masing. Sedangkan, pola asuh 

permisif yang terdiri dari permisif-tidak peduli dan permisifmemanjakan 

menekankan pada sikap orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak 

untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, tanpa adanya kontrol 

dan aturan yang jelas. Setiap jenis pola asuh yang diterapkan orang tua tidak 

ada yang benar dan salah, semua tergantung bagaimana menerapkannya 

sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi pada anak. Dalam penerapan 

pola asuh, orang tua seringkali menerapkan beberapa macam pola asuh tetapi 

memiliki kecenderungan kepada salah satu pola asuh.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indang Maryati, Asrori, 

Donatianus (2012) tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial 

Anak Siswa di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya menyatakan bahwa siswa dalam pengasuhan orang tua 

demokratis akan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri 

dalam situasi perbedaan pendapat, tidak mudah cemas, mampu mengambil 

keputusan dengan tepat dalam situasi yang sulit, mencari penyebab masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab dan mampu menerima 

kritikan. juga menyatakan bahwa dalam mengasuh orang tua bukan hanya 

mampu mengkomunikasikan fakta, gagasan dan pengetahuan saja, melainkan 

membantu menumbuhkembangkan kepribadian anak. 
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Temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Nurus Safa’ah (2009) 

tentang Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Konsep Diri pada Siswa 

Usia 15 – 18 di SMA PGRI 1 Tuban, ditemukan bahwa individu yang tinggal, 

tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga yang saling menyayangi, perhatian, 

bisa menjaga sikap terhadap anak, menyadari peran dan hak anak cenderung 

memiliki konsep diri positif. Sedangkan, individu yang tumbuh dan 

dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif, ataupun lingkungan yang 

kurang mendukung, kurang perhatian dan menerapkan sistem hukuman 

cenderung mempunyai konsep diri negatif. 

Penelitian yang dilakukan Nurus Safa’ah (2009) tersebut 

menggunakan pendekatan penelitian korelasional (hubungan/asosiasi). 

Penelitian tersebut membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 

konsep diri dengan pola asuh orang tua. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengemukakan satu pendekatan baru terhadap masalah yang sudah ada. 

Peneliti menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) untuk mencari 

perbedaan (membandingkan) antara konsep diri siswa apabila ditinjau dari 

berbagai macam pola asuh orang tua. 

Penelitian terdahulu baru membahas tentang konsep diri yang 

dipengaruhi oleh pola asuh demokratis dan otoriter. Penelitian tersebut belum 

membahas lebih lanjut tentang pola asuh orang tua permisif dalam 

pembentukan konsep diri. Dalam penelitian ini akan membahas lebih 

mendalam lagi tentang macam-macam pola asuh yang terdiri dari pola asuh 

autoritarian, autoritatif dan permisif (permisif-memanjakan). 
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Berdasarkan asumsi tentang perbedaan pola pengasuhan orang tua 

yang mempengaruhi konsep diri, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang “Perbedaan Konsep Diri Siswa Ditinjau dari Pola Asuh 

Orang Tua pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi”.  

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Konsep diri dalam penelitian ini dibatasi pada 3 indikator pengetahuan, 

harapan dan penilaian. 

2. Pola asuh orang tua dalam penelitian ini dibatasi pada 3 indikator yaitu (a) 

pola asuh authoritarian (pola asuh otoriter), (b) pola asuh authoritative 

(pola asuh demokratis) dan (c) pola suh permissive. 

3. Penelitian ini di fokus kan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Kota 

Jmabi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep diri siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi 

berdasarkan aspek pengetahuan, harapan, dan penilaian?  

2. Bagaimanakah pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh 

permissive yang diterapkan oleh masing-masing orang tua siswa kelas 

VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi? 
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3. Apakah ada perbedaan konsep diri ditinjau dari pola asuh orang tua yang 

terdiri dari pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh 

permissive pada siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi?  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengungkapkan konsep diri siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi 

berdasarkan aspek pengetahuan, harapan, dan penilaian. 

2. Mengungkapkan pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh 

permissive yang diterapkan oleh masing-masing orang tua siswa kelas 

VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi. 

3. Mengungkapkan perbedaan konsep diri siswa ditinjau dari pola asuh 

orang tua yang terdiri dari pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan 

pola asuh permissive pada siswa kelas VIII SMP Negeri 21 Kota Jambi. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi siswa, memberikan gambaran tentang pembentukan konsep diri 

dalam diri seseorang, sehingga siswa termotivasi dan semakin yakin 

dalam membentuk konsep diri positif. 

2. Bagi orang tua, memberikan wawasan tentang bagaimana pola asuh orang 

tua dalam menentukan pembentukan konsep diri siswa, sehingga dari 

pihak orang tua dapat menentukan sikap dalam menerapkan pola asuh 

yang efektif dalam membentuk konsep diri positif pada anak. 
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3. Bagi guru BK, dapat menjadi gambaran situasi dan kondisi pola asuh 

orang dan kosep diri siswanya, yang nantinya diharapkan dapat menjadi 

bahan rujukan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang 

sesuai. 

F. Anggapan Dasar 

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa memiliki konsep diri yang berbeda-beda. 

2. Konsep diri merupakan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang 

mengenai dirinya sendiri. 

3. Setiap orang tua menerapkan pola asuh yang berbeda-beda kepada setiap 

anaknya. 

G. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah  

Ho : Tidak terdapat perbedaan konsep diri siswa ditinjau dari pola asuh 

         orang tua yang terdiri dari pola asuh otoriter, pola asuh 

          demokratis, dan pola asuh permissive pada siswa kelas VIII SMP 

          Negeri 21 Kota Jambi. 

Ha  : Terdapat perbedaan konsep diri siswa ditinjau dari pola asuh 

         orang tua yang terdiri dari pola asuh otoriter, pola asuh 

         demokratis, dan pola asuh permissive pada siswa kelas VIII SMP 

          Negeri 21 Kota Jambi. 

H. Defenisi Operasional 

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 



11 

 

1. Konsep diri merupakan suatu gagasan yang mencakup keyakinan, 

pandangan, penilaian dan perasaan individu mengenai dirinya yang dapat 

bersifat psikologis, sosial, dan fisik dan berkembang sesuai dengan 

pengalaman dan interaksi dengan orang lain.  

2. Pola asuh orang tua merupakan perlakuan khas orang tua dalam 

mengasuh anak yang ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan anak, 

mendidik, membimbing, mengawasi, serta mendisiplinkan anak melalui 

penguatan positif maupun negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi 

indikator pola asuh orang tua dilihat dari aspek (a) pola asuh 

authoritarian (pola asuh otoriter), (b) pola asuh authoritative (pola asuh 

demokratis) dan (c) pola suh permissive. 

I. Kerangka Konseptual 

Konsep diri merupakan suatu gagasan yang mencakup keyakinan, 

pandangan, penilaian dan perasaan individu mengenai dirinya sendiri, yang 

dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisik kemudian berkembang sesuai 

dengan pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Perkembangan 

pembentukan konsep diri merupakan suatu proses yang terus berlanjutan 

disepanjang kehidupan manusia.  

Masa remaja ditandai dengan adanya banyak perubahan pada aspek-

aspek perkembangannya. Pada masa remaja awal individu sudah mulai 

mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, 

memiliki kepekaan yang berlebihan dan masih mengalami kesulitan dalam 

mengendalikan ego, sikap, kepribadian, cara mendidik serta cara mengasuh 
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orang tua kepada anak akan menentukan seperti apa kepribadian dan konsep 

diri yang dimiliki anak. Bagaimana sikap, perilaku dan respon orang tua 

dalam mengasuh dan menilai kemampuan anak, akan berdampak pada 

penilaian anak terhadap dirinya sendiri. Penilaian yang orang tua kenakan 

terhadap anaknya sebagian besar menjadi penilaian yang dipegang oleh 

seorang anak tentang dirinya. 

Menurut Baumrind (Santrock, 2003: 185-186), pola asuh orang tua 

terdiri dari tiga macam, yaitu autoritarian, autoritatif dan permisif 

(permisiftidak peduli dan permisif-memanjakan). Masing-masing pola asuh 

memiliki karakteristik yang berbeda. Pola asuh autoritarian menekankan pada 

kontrol dan aturan yang kaku, orang tua terlalu banyak menuntut dan 

mengatur, sehingga individu merasa kurang memiliki kebebasan dalam 

berperilaku. Sikap orang tua yang seperti itu cenderung membuat individu 

merasa tidak memiliki kebebasan, kurang dalam berekspresi dan menilai 

dirinya sebagai individu yang lemah. 

Konsep diri dan pola asuh orang tua jika dilihat dari berbagai uraian di 

atas memiliki hubungan yang positif. Semakin baik dan tepat pola asuh orang 

tua yang diterapkan, maka konsep diri yang dimiliki semakin baik dan 

mengarah pada konsep diri positif. Sebaliknya, semakin buruk pola asuh orang 

tua yang diterapkan, maka konsep diri yang dimiliki pun semakin buruk dan 

cenderung mengarah pada konsep diri negatif. 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1.1 sebagai berikut. 
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Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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