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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga memberi dasar pembentukan sikap, watak, tingkah laku, 

moral dan pendidikan pada anak. Pengalaman interaksi dalam keluarga akan 

menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat, 

karena orang tua mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam 

membimbing anak. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang 

yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat dan sikap yang terpuji. 

Orangtua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, 

dan harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya, seperti pendapat Gunarsa 

(2002:86) bahwa orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan 

anak seperti berikut :  

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga, 

mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada 

anakanak untuk mengetahui, mengenal, mengerti, dan akhirnya dapat 

menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan 

normanorma yang ada dalam masyarakat. Pola asuh yang ditanamkan 

tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya  

 

Orang tua merupakan pusat kehidupan rohani bagi si anak dan sebagai 

perantara anak dalam mengenal dunia luar, maka setiap reaksi emosi dan 

pemikiran anak yang berkembang merupakan pengaruh dari sikap dan cara 

asuh orang tua. Orang tua mempunyai hak untuk mengasuh dan membesarkan 

anaka naknya. Adapun sikap yang dapat diambil oleh orang tua dalam 

menghadapi anak ada tiga jenis yaitu pola asuh otoriter, permisif dan 

demokratis.  
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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 

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 permisif memanjakan 

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. 

Menurut Ali Mohhammad dan Mohammad Asrori (2016:94) bahwa 

faktor utama yang dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan 

sosialnya yaitu kebutuhan akan rasa aman, disayangi, diterima, dihargai dan 
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dapat beraktualisasi. Namun jika didalam keluarga sang anak tidak mendapat 

perhatian yang layak maka anak akan merasa kurang disayangi atau kurang 

dihargai. Hubungan baik yang tercipta antara anak dan orang tua akan 

menimbulkan perasaan aman dan kebahagiaan dalam diri anak. Sebaliknya 

menurut Hurlock (1980) bahwa :  

Hubungan yang kurang baik akan mendatangkan akibat yang sangat 

buruk bagi anak, perasaan aman dan kebahagiaan yang seharusnya 

dirasakan anak tidak lagi dapat terbentuk, anak akan mengalami 

trauma emosional yang kemudian dapat ditampilkan anak dalam 

berbagai bentuk tingkah laku seperti menarik diri dari lingkungan, 

bersedih hati, pemurung, dan sebagainya”.  

 

Seperti dijelaskan diatas bahwa pola asuh orangtua memiliki pengaruh 

besar dalam perkembangan pribadi anak. Apabila sejak masa kanak-kanak 

remaja diterima, disayangi oleh orang tuanya maka anak akan merasa bahwa 

orang tu sangat menghargai kehadirannya dan hal itu yang menjadi dasar bagi 

remaja dalam memandang dirinya. Sebaliknya jika remaja ditolak atau 

diabaikan, maka terbentuklah rasa penolakan dan anak merasa dirinya tidak 

berguna. Dampak yang ditimbulkan pun dapat terlihat dalam jangka waktu 

yang panjang saat anak sudah mulai terjun ke masyarakat. Ciri-ciri yang 

dapat terlihat adalah anak merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang 

lain, anak merasa pesimis, kurang mampu menyesuaikan diri dan mudah 

putus asa. Contohnya dalam pola asuh otoriter memang membuat anak 

menjadi lebih patuh dan hormat namun jika terlalu berlebihan juga efeknya 

tidak baik. Apalagi jika dihubungkan dengan harga diri (self esteem), seperti 

menurut Booner dan Coopersmith sebagaimana dikutipoleh Walgito 

(2010:216) menjelaskan bahwa “harga diri sebagai suatu respon atau evaluasi 
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seseorang mengenai dirinya sendiri terhadap pandangan orang lain mengenai 

dirinya dalam interaksi sosialnya”. Seseorang yang bisa dikatakan memiliki 

harga diri rendah ciri-cirinya yaitu cenderung kurang menghargai 

keberhasilan yang mereka raih, sering sulit menemukan hal-hal yang positif 

dalam tindakan yang mereka lakukan, rendah diri ketika berhadapan dengan 

orang lain. Salah satu faktor yang membuat harga diri rendah seorang anak 

yaitu dari lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan tempat anak 

bersosialisasi yang pertama sehingga dalam mendidik anak sangat 

berpengaruh pada perkembangan anak kelak. Didukung dengan pendapat 

Coopersmith sebagaimana dikutip oleh Dayaksini dan Hudaniah (2006:70) 

bahwa” individu yang mempunyai harga diri (self esteem) tinggi mempunyai 

hubungan yang erat dengan orang tua”. 

Penelitian yang dilakuan oleh  Marliana (2016) tersebut menggunakan 

pendekatan penelitian komperatif penelitian tersebut membuktikan adanya 

perbedaan harga diri siswa antara orang tua yang menerapkan pola asuh 

otoriter dengan orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis. Dimana 

siswa pola asuh otoriter lebih rendah jika dibandingkan harga diri pola asuh 

orang tua demokratis. 

Temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Dian dan Sutejo tentang 

hubungan pola asuh orang tua dengan harga diri siswa di SMAN 1 Kretek 

Bantul menyatakan bahwa pola asuh orang tua mayoritas dalam kategori 

demokratis (75,5%). Harga diri siswa dalam kategori sedang (63,2%). Hasil 

uji statistik diperoleh nilai signifikasi anatara pola asuh orang tua dengan 
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harga diri siswa  yaitu 0,000(<0,05) dengan koefisisen korelasi 0,290.  

Adanya hubungan antara pola asuh orang tua dengan harga diri siswa di 

SMAN 1 kretek Bantul. 

Permasalahan yang penulis temukan saat pra penelitian di SMPN 4 

Kota Jambi temukan yaitu ada beberapa siswa yang menunjukan perasaan 

tidak aman terhadap diri sendiri maupun lingkungan dengan fenomena yang 

ditunjukan bahwa subjek merasa malu dan tidak percaya diri untuk 

melakukan hal-hal baru karena subjek tidak tertarik melakukan sesuatu yang 

belum pernah dilakukan dan lebih memilih untuk ikut-ikutan. Siswa merasa 

pesimis dan ragu-ragu terhadap kemampuan yang dimiliki serta siswa 

seringkali merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan atau bakat  

untuk dikembangkan lebih lanjut.  

Selain itu ada beberapa siswa masih merasa psimis, kurang 

bersemangat bersekolah, kurang puas dengan keberhasilan yang dicapai, 

mudah putus asa dan harga dirinya rendah. Harga diri siswa yang rendah 

memang sering terjadi, salah satu penyebabnya dari lingkungan yang paling 

dekat yaitu hubungan keluarga atau pola asuh dari orangtuanya. Seperti : 

orang tua kurang menghargai prestasi yang dicapai oleh anak, orang tua 

terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang tua kurang memberikan kasih 

sayang ataupun terlalu mengekang keinginan anak 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut tentang perbedaan harga diri siswa ditinjau dari pola asuh orang tua. 

Maka dari itu peneliti mengambil judul tentang “Perbedaan Harga Diri 
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Siswa ditinjau dari pola asuh orang tua pada siswa kelas VIII SMP N 4 

Kota Jambi”.  

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Harga diri dalam penelitian ini dibatasi pada 4 indikator yaitu (a) 

keberartian (significance), (b) kekuatan (power),  (c) kekuatan individu 

dan (d) kemampuan (competence). 

2. Pola asuh 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. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana harga diri siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi? 

2. Bagaimana pola asuh orang tua siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi? 

3. Apakah terdapat perbedaan harga diri siswa ditinjau dari pola asuh orang 

tua pada siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi? 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut Sutja (2017:45) tujua penelitian adalah menemukan jawaban empiris 

atas permasalahan yang diajaukan. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Melihat harga diri siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi. 

2. Melihat pola asuh orang tua siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi. 
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3. Melihat perbedaan harga diri siswa ditinjau dari pola asuh orang tua pada 

siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini, diharapkan siswa memperoleh informasi dan 

mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta menjadi 

pribadi yang memiliki harga diri yang tinggi. 

2. Bagi Guru Pembimbing  

Guru pembimbing dapat memahami adanya perbedaan harga diri dengan 

pola asuh orang tua, sehingga guru pembimbing dapat meningkatkan 

harga diri siswa melalui layanan serta dapat bekerja sama dengan cara 

menginformasikan kepada orang tua siswa terkait dengan pola asuh 

orang tua. 

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

orang tua dalam menentukan pembentukan harga diri siswa, sehingga 

dari pihak orang tua dapat menentukan sikap dalam menerapkan pola 

asuh yang efektif dalam membentuk harga diri positif pada anak. 

F. Anggapan Dasar 

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa memiliki harga diri yang berbeda-beda. 

2. Harga diri merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku 

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

anaknya. 

G. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan harga 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 4 Kota Jambi. 

Ha  : Terdapat perbedaan harga 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 4 Kota Jambi. 

H. Defenisi Operasional 

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Harga diri merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri baik 

secara positif ataupun negatif yang dipengaruhi oleh hasil interaksinya 

dengan orang-orang yang penting di lingkungannya serta dari sikap 

penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain terhadap dirinya. 

Adapun aspek-aspek yang akan menjadi tolak ukur dari harga diri yaitu 

(a) keberartian (significance), (b) kekuatan (power),  (c) kekuatan 

individu dan (d) kemampuan (competence). Dalam hal ini akan diketahui 

sejauh mana subjek memiliki harga diri selama berada di dalam sekolah 

ataupun diluar sekolah. harga diri yang dimiliki oleh individu, akan 



9 
 

diukur melalui skala harga diri Apabila skor yang diperoleh individu 

tinggi, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut memiliki harga diri 

yang tinggi. Sebaliknya apabila subjek mendapatkan skor yang rendah 

maka harga diri yang dimiliki oleh subjek tersebut rendah juga. 

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. Menurut Santrock (2003: 185-186) 

pola asuh orang tua terdiri dari (a) pola asuh authoritarian (pola asuh 

otoriter), (b) pola asuh authoritative (pola asuh demokratis )dan (c) pola 

suh permissive. Adapun penjelasannya pola asuh authoritarian 

merupakan pengasuhan dengan orang tua menetapkan peraturan yang 

kaku dan memaksa, menghukum perilaku buruk anak, dan tidak 

mendengarkan pendapat anak. Pola asuh authoritative adalah jenis 

pengasuhan yang mengkomunikasikan peraturan dengan jelas, 

memberikan penghargaan untuk perilaku baik anak, dan menggunakan 

diskusi dalam pengambilan keputusan keluarga. Pengasuhan secara 

permissive tidak mengkomunikasikan secara jelas dan tidak dipaksakan, 

orang tua menerima tingkah laku baik maupun buruk dari anak, serta 

membebaskan kemauan anak. 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. 
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I. Kerangka Konseptual 

Harga diri merupakan aspek penting dalam perkembangan individu, 

karena berdasarkan beberapa penelitian harga diri dapat mempengaruhi 

bagaimana individu berpikir dan bertindak sehingga berpengaruh besar pada 

tingkah laku individu. Menurut Bradshaw (dalam Ghufron & Risnawita, 

2010:40), proses pembentukan harga diri telah dimulai saat bayi merasakan 

tepukan pertama kali yang diterima orang mengenai kelahirannya. Senada 

dengan pendapat Darajat (dalam Ghufron & Risnawita, 2010:40), 

menyebutkan bahwa harga diri sudah terbentuk pada masa kanak-kanak 

sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang 

tua. Selanjutnya Coopersmith (dalam Ghufron & Risnawita, 2010:41), 

mengemukakan bahwa pola asuh otoriter dan permisif mengakibatkan anak 

mempunyai harga diri yang rendah, sementara pola asuh demokratis akan 

membuat anak memiliki harga diri yang tinggi. 

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. 
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Harga 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 harga diri yang dimiliki semakin baik dan 

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

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

cenderung mengarah pada harga diri negatif. 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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