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ABSTRAK 

 

Makhmudah, Aida N L.2016. “Profil Kepribadian Siswa Berdasarkan Pola Asuh 

Orang Tua Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 37 Semarang Tahun Ajaran 

2015/2016”.Skripsi.Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan.  

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Ninik Setyowani, M.Pd. 

Kata kunci :Profil Kepribadian, Pola Asuh Orang Tua. 

 

 

Bagi seorang anak kepribadian merupakan hal yang penting.Karena 

kepribadian memiliki aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan 

seseorang.Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan kepribadian anak, terutama kedua orang tuanya.Pola asuh orang 

tua juga akan mempengaruhi bagaimana kepribadian anak di masa akan 

datang.Siswa di SMP Negeri 37 Semarang memiliki latar belakang keluarga dan 

pola asuh yang berbeda.Dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda 

tersebut telah membentuk pola asuh yang berbeda didalam keluarga.Masalah yang 

diteliti dalam penelian ini yaitu bagaimana profil keprubadian siswa berdasarkan 

pola asuh orang tua.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran profil 

kepribadian siswa berdasarkan pola asuh orang tua. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantutatif.Populasi yang 

diteliti dalam penelitian ini merupakan siswa kelas VIISMP Negeri 37 Semarang 

tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 256 siswa.Variabel yang dikaji dalam penelitian 

ini yaitu profil kepribadian dan pola asuh orang tua siswa. Pengumpulan data 

dilakukan dengan caramenggunakan skala psikologi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis distribusi frekuensi dan amalisis crosstab. 

Hasil dari analisis distribusi frekuensi dan analisis crosstab kecenderungan 

profil kepribadian siswa pada aspek ekshibition (penonjolan diri) dan siswa 

mayoritas merasakan pola asuh demokratis .Kesimpulan penelitian ini siswa yang 

merasakan pola asuh demokratis memiliki kecenderungan pada aspek kepribadian 

archievement, play, affiliation, ekshibition, understanding, sex, counteraction, 

order dan autonomy.Siswa yang merasakan pola asuh otoriter memiliki 

kecenderungan pada aspek kepribadian autonomy, counterction, ekshibition, 

order, understanding, affiliation, harmavoidance dan sex.Siwa yang merasakan 

pola asuh permisif memiliki kecenderungan pada aspek kepribadian autonomy, 

counteraction dan ekshiboition.Saran untuk guru BK yaitu perlunya 

meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa.Sedangkan saran untuk orang 

tua diharapkan menerapkan pola asuh sesuai kebutuhan tumbuh kembang 

anak.Hal ini dapat membantu mengembangkan kepribadian siswa di SMP N 37 

Semarang agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Individu merupakan makhluk yang memiliki keunikan dan ciri khas 

tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Karakteristik yang khas dari 

seeorang itu disebut dengan kepribadian.Kepribadian merupakan pola khas 

seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat 

diperkirakan (Dorland, 2002:37).Kepribadian setiap individu berbeda dengan 

individu lainnya.Begitu juga pada siswa di sekolah tentunya memiliki kepribadian 

yang berbeda. Kepribadian mengatur tingkah laku manusia dalam merespons hal-

hal yang ada di lingkungannya, karena setiap individu memiliki kepribadian yang 

berbeda maka berbeda pula cara mereka dalam merespons hal  hal yang ada di 

lingkungannya. 

Bagi seorang anak kepribadian merupakan hal yang penting. Karena 

kepribadian memiliki aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Aspek-aspek kepribadian erat kaitannya dengan pendidikan, terutama faktor 

penting yang mempengaruhi hasil belajar. Penelitian yang dilakukan Erik Noftle 

dan Ricard Robins (2007:76) membuktikan bahwa “sifat-sifat kepribadian adalah 

predictor yang kuat untuk banyak aspek kehidupan”. Salah satu area yang telah 

menerima banyak penelitian adalah hubungan antara sifat dengan performa 
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akademis, yang diukur melalui skor yang terstandandisasi dan indeks 

prestasi kumulatif (IPK). (Jess Feist & Gregory J. Feist, 2008:146). 

Menurut studi terbaru di Australia (News Okezone, 2015), kepribadian 

lebih dapat digunakan untuk memprediksi kesuksesan pelajar di sekolah 

ketimbang kecerdasan intelektual yang ditentukan dengan standar tes tertentu. 

Secara spesifik, pelajar yang lebih n terbuka dan teliti tampil lebih baik secara 

akademis ketimbang mereka yang murni cerdas.  

Secara garis besar kepribadian di pengaruhi oleh faktor hereditas (genetik) 

dan faktor lingkungan. Faktor hereditas yang mempengaruhi kepribadian antara 

lain faktor gen, bentuk tubuh dan sifat-sifat turunan dari keluarga. Sedangkan 

faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal atau kebudayaan. 

Menurut Euis (2007:36) ada tiga faktor yang menentukan dalam 

perkembangan kepribadian :  

(1) Faktor bawaan  

Unsur ini terdiri dari bawaan genetik yang menentukan diri fisik 

primer     ( warna, mata, kulit ) selain itu juga kecenderungan  

kecenderungan dasar misalnya kepekaan, penyesuaian diri.  

(2) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan seperti sekolah, atau lingkungan sosial / 

budaya seperti teman, guru. Dapat mempengaruhi terbentuknya 

kepribadian.  

(3) Interaksi antara bawaan serta lingkungan 

Interaksi yang terus menerus antara bawaan serta lingkungan 

menyebabkan timbulnya perasaan AKU / DIRIKU dalam diri 

seseorang. 

 

Selain faktor yang sudah disebutkan diatas, masih ada faktor lain yang 

berpengaruh dalam perkembangan kepribadian individu yaitu keluarga. Keluarga 

memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian 
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anak, terutama kedua orangtuanya.Karena keluarga merupakan lingkungan 

yang pertama dan utama bagi anak. Bayi yang baru lahir sangat tergantung dari 

lingkungan terdekatnya, khususnyaayah dan ibunya.Ada banyak faktor yang dapat 

membentuk kepribadian yang sehat seorang anak, salah satunya adalah hubungan 

antara anak dengan orang tuanya di masa perkembangan awal.Hubungan antara 

orang tua dan anak dimasa perkembangan awal ini menjadi dasar anak dalam 

membentuk kepribadian hingga membentuk kematangan pada saat anak 

menginjak dewasa (Bigner, 2003:107). 

Pola asuh orang tua juga akan mempengaruhi bagaimana kepribadian anak 

di masa akan datang. Menurut Baumrind (1971) dalam Santrock (2011:87)“pola 

asuh terbagi menjadi beberapa macam, yaitu  pola asuh demokratis, otoriter, 

permisif dan penelantaran”. Seoarang anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orangtua memberikan curahan 

kasih sayang,  perhatian serta bimbingan dalam kehidupan keluarga, maka 

perkembangan kepribadian anak tersebut akan cenderung positif. Adapun anak 

yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga broken home, kurang harmonis, 

orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak memperhatikan nilai-nilai 

agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiannya cenderung akan 

mengalamai distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya 

(maladjustment) (dalamYusuf, 2006:128). 

Menurut penelitian Baldwin dkk (1945) dalam (Yusuf, 2010 : 101) tentang 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian anak di temukan bahwa :  

pola asuh orang tua itu ada yang demokratis dan authoritarian. 

Orang tua demokratis ditandai dengan perilaku menciptakan iklim 
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kebebasan, respek terhadap anak, objektif, mengambil keputusan 

secara rasional.Sedangkan orang tua autoritarian, ditandai dengan 

perilaku sewenang-wenang dan dictator dalam mengasuh 

anak.anak yang berkembang dalam lingkungan keluarga yang 

demokratis cenderung akan lebih aktif, lebih bersikap sosial, 

percaya diri, orisinil, lebih memiliki keinginan di bidang 

intelektual, dan lebih konstruktif dibandingkan anak yang 

berkembang di lingkungan keluarga authoritarian. 

 

Prasetya (2003:17), mengatakan bahwa “penerapan pola asuh yang kurang 

tepat dapat menimbulkan permasalahan yang justru sebaliknya tidak kita 

inginkan, bahkan dapat menimbulkan resiko anak akan memiliki gangguan 

kepribadian pada kontinum yang variatif tinggi”. Masih menurut Prasetya 

(2003:17)“ditemukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, 

Jerman dan Jepang, data statistik menunjukkan bahwa anak-anak yang potensial 

menderita gangguan kepribadian (personality disorder) berkisar sekitar 

20%”.  Bila mengacu data di atas, dapat diasumsikan bahwa penerapan pola asuh 

oleh orang tua dapat menjadi titik penentu kepribadian yang akan dimiliki oleh 

anak. Apa yang dapat terjadi apabila sebagai orang tua hanya mempertimbangkan 

segala sesuatu hanya dari sisi kepentingan orang tua tanpa mempertimbangkan 

kepentingan anak-anak. 

Pola asuh dan perlakuan keluarga di rumah akan menunjukan bagaimana 

perilaku anak di sekolah. Anak melihat kebiasaan baik dari orang tuanya maka 

anak akan dengan cepat mencontohnya, demikian sebaliknya bila orang tua 

berperilaku buruk maka akan ditiru perilakunya oleh anak-anak. Anak meniru 

bagaimana orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan harapan, tuntutan, 

dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah, serta 

mengungkapan perasaan dan emosinya.   
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Pada dasarnya banyak peneliti dan ahli yang meneliti tentang 

kepribadian.Para peneliti dan ahli tersebut diantaranya adalah Jung, Freud, 

Maslow, Roger dan Henry Murray. Mereka memiliki pandangan , aliran, konsep 

dan pengertian yang berbeda-beda. Teori kepribadian dari merekapun tentunya 

berbeda. Semua teori yang disajikan oleh para peneliti dan ahli kepribadian 

tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk menganalisis kepribadian tetapi hasil 

analisisnyapun tentunya akan berbeda. Karena banyaknya ahli yang mengkaji 

tentang kepribadian dan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti maka peneliti memilih menggunakan teori dari Henry Murray, Abraham 

Maslow dan Erric From. Alasan peneliti memilih menggunakan tiga pendekatan 

teori tersebut karena ke tiganya menilai kecenderungan kepribadian seseorang 

berdasarkan kebutuhan.Peneliti merasa ke tiga teori tersebut yang paling sesuai 

dan lebih lengkap dalam mengkaji kepribadian. 

Hasil penelitian terdahulu oleh Titik Rotika Sari (2012) yang berjudul 

profil kepribadian siswa dilihat dari polas asuh orang tua pada kelas X SMA 

Angkasa Sulaiman Kabupaten tahun ajaran 2011 / 2012 menyebutkan : 

(1) Siswa yang merasakan pola asuh demokratis memiliki kecenderungan 

lebih tinggi pada  aspek kepribadian yakni deference, order, autonomy, 

seccorance, abasement, nurturance, heterosexuality, dan aggression.  

(2) Siswa yang merasakan pola asuh otoriter memiliki kecenderungan yang 

tinggi pada  tujuh aspek kepribadian yakni order, autonomy, succorance, 

abasement, nurturance, heterosexuality dan agression. 
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(3) Siswa yang merasakan pola asuh permisif memiliki kecenderungan yang 

tinggi pada  aspek kepribadianyakni order, autonomy, abasement, 

heterosexuality dan aggression.  

Faktor pola asuh dapat mempengaruhi kepribadian anak. Hasil penelitian 

dari Ita Rosari Tappang (2013) Pada hubungan pola asuh orang tua dengan 

kepribadian anak remaja usia 14-17 tahun di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Parepare menunjukkan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis 

cenderung untuk memiliki anak remaja dengan kepribadian yang ekstrovert.  

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh fahrizal efendi (2013) 

menyatakan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kemandirian belajar 

siswa kelas VIII semester I di SMP N I Cepiring.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep diri siswa 

yang ditinjau dari pola asuh orang tua. Masing-masing pola asuh orang tua 

mempengaruhi pembentukan konsep diri siswa yaitu konsep diri positif maupun 

konsep diri negatif. Pola asuh autoritarian dan permisif cenderung membentuk 

konsep diri negatif,sedangkan pola asuh autoritatif cenderung membentuk konsep 

diri positif.  

Berdasarkan Fenomena yang peneliti temui ketika Praktek Pengalaman 

Lapangan ( PPL ) di SMP N 37 Semarang siswa - siswanya memiliki kepribadian 

yang berbeda - beda. Ada siswa yang terlihat aktif, mandiri, percaya diri dan 

memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik.Tetapi ada juga siswa yang terlihat 
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pasif, pendiam, tertutup dan lainnya.Dari hasil konseling individual dan 

wawancara antara praktikan dengan siswa – siswa ternyata siswa- siswa tersebut 

memiliki latar belakang keluarga dan pola asuh yang berbeda.Ada yang berasal 

dari keluarga pegawai negeri, pegawai swasta, Polisi, Guru, TNI, petani, buruh 

tani, buruh pabrik dan dari keluarga latar belakang pekerjaan musiman.Dari 

berbagai latar belakang keluarga yang berbeda tersebut telah membentuk pola 

asuh yang berbeda didalam keluarga.Ada yang menerapkan pola asuh otoriter, 

demokratis, permisif dan lainnya. 

Ketika peneliti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terdapat juga siswa-

siswa yang orang tuanya utuh, harmonis dan dari latar belakang keluarga yang 

baik tetapi anaknya cenderung pasif, susah bergaul, dan antisosial. Tetapi 

sebaliknya anak yang dari latar belakang keluarganya kurang baik, broken home, 

dan kurang harmonis justru bersikap aktif, percaya diri dan mudah 

bergaul.Peneliti menemui fenomena – fenomena tersebut pada siswa-siswa kelas 

VII karena ketika Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) penulis di tugaskan oleh 

guru pamong untuk mengampu siswa kelas VII. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ Profil Kepribadian Siswa Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua pada 

Siswa Kelas VII SMP N 37 Semarang Tahun Ajaran 2015/2016“ hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan teori dalam bidang 

ilmu pendidikan serta dapat memberikan wawasan kepada para civitas akademika 

ataupun praktisi lapangan bimbingan dan konseling di sekolah. 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

(1) Bagaimana gambaran profil kepribadian siswa kelas VII di SMP Negeri 37 

Semarang ? 

(2) Bagaimana gambaran pola asuh orang tua siswa kelas VII di SMP Negeri 

37 Semarang ? 

(3) Bagaimana gambaran profil kepribadian siswa berdasarkan pola asuh 

orang tua pada siswa SMP Negeri 37 Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelian ini ialah : 

(1) Mengetahui gambaran profil kepribadian siswa kelas VII di SMP Negeri 

37 Semarang. 

(2) Mengetahui gambaran pola asuh orang tua siswa kelas VII di SMP Negeri 

37 Semarang.  

(3) Mengetahui gambaran profil kepribadian siswa berdasarkan pola asuh 

orang tua pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan teori 

dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan dapat memberikan wawasan 
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kepada mahasiswa maupun civitas akademika utamanya tentang profil 

kepribadian dan pola asuh orang tua dan implikasinya bagi pengembangan 

program bimbingan dan konseling. 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi Guru BK 

Diharapkan dapat memberikan implikasi bagi pengembangan program 

bimbingan dan konseling 

(2) Bagi Orang Tua 

Dapat menerapkan pola asuh sesuai dengan kebutuhan dan tumbuh 

kembang anak. 

(3) Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan acuan teori, sebagai pembanding untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam menelaah skripsi ini, maka dalam 

penyusunannya dibuat sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi kajian mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian: penelitian terdahulu, kajian teoritis mengenai profil 
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kepribadian, pola asuh orang tua, pentingnya konselor mengetahui kepribadian 

siswa berdasarkan pola asuh orang tua. 

Bab 3 Metode Penelitian, pada bab ini berisi uraian metode penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian ini meliputi jenis 

penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

metode dan alat pengumpul data dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil 

penelitian yang meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyajian 

data, analisis data dan interprestasi data serta pembahasan hasil penelitian. 

Bab 5 Penutup, bab ini berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian 

dan penyajian saran sebagai implikasi dari hasil penelitian yang diakhiri dengan 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pemula dan 

untuk membandingkan anatara peneliti yang satu dengan yang lain. Terdapat 

penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah: 

Hasil penelitian terdahulu oleh Titik Rotika Sari ( 2012 ) yang berjudul 

profil kepribadian siswa dilihat dari polas asuh orang tua pada kelas X SMA 

Angkasa Sulaiman Kabupaten tahun ajaran 2011 / 2012 menyebutkan : 

(1) Siswa yang merasakan pola asuh demokratis memiliki kecenderungan 

lebih tinggi pada  aspek kepribadian yakni deference, order, autonomy, 

seccorance, abasement, nurturance, heterosexuality, dan aggression.  

(2) Siswa yang merasakan pola asuh otoriter memiliki kecenderungan yang 

tinggi pada  tujuh aspek kepribadian yakni order, autonomy, succorance, 

abasement, nurturance, heterosexuality dan agression. 

(3) Siswa yang merasakan pola asuh permisif memiliki kecenderungan yang 

tinggi pada  aspek kepribadianyakni order, autonomy, abasement, 

heterosexuality dan aggression.  

Faktor pola asuh dapat mempengaruhi kepribadian anak. Hasil penelitian 

dari Ita Rosari Tappang (2013) Pada hubungan pola asuh orang tua dengan 
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kepribadian anak remaja usia 14-17 tahun di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Parepare menunjukkan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis 

cenderung untuk memiliki anak remaja dengan kepribadian yang ekstrovert.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan profil kepribadian siswa dan pola asuh orang tua. Penelitian 

terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan dalam menentukan indikator-indikator 

yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan instrument. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

objek yang berbeda. 

2.2 Kepribadian  

2.2.1 Pengertian Kepribadian 

Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut “personality“, yang berasal dari 

bahasa latin “persona“, yang berarti topeng. Kata persona lambat laun berubah 

menjadi istilah yang mengacu pada gambaran sosial atau peran tertentu pada diri 

individu ( Sunaryo,2004:85). Menurut Murray, “kepribadian adalah sebuah 

abstraksi yang dirumuskan oleh ahli teori dan bukan hanya satu deskripsi tentang 

perilaku seseorang”. Yakni, kepribadian adalah sebuah formulasi yang didasarkan 

baik pada perilaku yang teramati dan pada faktor-faktor yang sekarang hanya 

dapat kita simpulkan dari apa yang dapat diamati. 

Sedangkan menurut Allport (Yusuf dan Juntika,2007 :55) mendefinisikan :  

kepribadian sebagai “dynamic organization within the individual of 

those psychophysical systems that determine his unique adjustment to 

his environment” (kepribadian merupakan organisasi yang dinamis 

dalam diri individu tentang sistem psikofisik yang menentukan 

penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya). Pengertian 
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menurut Allport bisa dijelaskan bahwa kepribadian berarti : 

(a) dynamic artinya kepribadian dari waktu ke waktu, situasi ke situasi 

merujuk pada perubahan kualitas perilaku (b) Organization artinya 

kepribadian merupakan keterkaitan antara struktur kepribadian  yang 

independen yang saling berhubungan dan saling berinterrelasi (c) 

kepribadian terdiri atas kebiasaan, sikap, emosi, sentimen, motif, 

keyakinan, yang kesemuanaya merupakan aspek psikis, juga 

mempunyai dasar fisik dalam individu seperti syaraf, kelenjar, atau 

tubuh individu secara keseluruhan. (d) determine menunjukkan peran 

motivasional yang mendasari kegiatan yang khas, dan mempengaruhi 

bentuk-bentuknya. (e) unik, merujuk pada keunikan atau keragaman 

tingkah laku individu sebagai ekspresi dari pola sistem psikofisiknya 

. 

Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau 

herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan, yang 

membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap 

kehidupan (Weller,2005:88). Sedangkan menurut Dorland (2002:37) “kepribadian 

merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang 

relatif stabil dan dapat diperkirakan”. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003: 

136) “kepribadian merupakan keterpaduan antara aspek-aspek kepribadian, yaitu 

aspek psikis seperti aku, keceerdasan, bakat, sikap, motif, minat, kemampuan, 

moral, dan aspek jasmaniah seperti postur tubuh, tinggi dan berat badan, indra, 

dll”. Menurut Agus Sujanto dkk (2004:36)bahwa “kepribadian adalah suatu 

totalitas psikofisis yang kompleks dari individu, sehingga nampak dalam tingkah 

lakunya yang unik”. 

Dari beberapa pengertian kepribadian diatas, dapat di simpulkan bahwa 

kepribadian adalah ciri khas atau karakteristik yang dimiliki individu yang dapat 

dilihat dari sikap atau perilakunya, dan setiap manusia memiliki kepribadian yang 

berbeda. Perbedaan kepribadian tersebut dapat dilihat dari karakter, sikap atau 

perilaku seseorang yang berbeda antara individu satuadengan individu yang 
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lainnya. Kepribadian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan memiliki 

keterpaduan antara aspek – aspek tertentu. 

2.2.2 Kecenderungan Kepribadian Berdasarkan Kebutuhan 

2.2.2.1 Kecenderungan Kepribadian Berdasarkan Kebutuhan Menurut Henry 

Murray 

Menurut Murray(dalam Calvin,1993:98) kecenderungan kepribadian 

berdasarkan kebutuhan dibagi dalam 20 kebutuhan yaitu “Sikap merendah, 

prestasi, afiliasi, agresi, otonomi, counteraction, membela diri, sikap hormat, 

dominasi, ekshibishi, menghindari bahaya, menghindari rasa hina, sikap 

memelihara, ketertiban, permainan, penolakan, keharuan, seks, pertolongan dalam 

kesusahan dan pemahaman”. 

Kebutuhan – kebutuhan menurut Murray, dapat dijabarkan seperti di bawah ini: 

(1) Sikap merendah  

Tunduk secara pasif terhadap kekuatan luar.Menerima perlakuan yang 

tidak adil, pengkambing – hitaman, kritik, hukuman, menyerah.Dengan 

sabar menerima nasib.Mengakui kekurangan, kekeliruan, perbuatan salah, 

atau kekalahan.Menyalahkan, meremehkan, merusakan diri 

sendiri.Mencari dan menikmati penderitaan, hukuman, penyakit dan 

kemalangan. 

(2) Prestasi  

Menyelesaikan sesuatu yang sulit.Menguasai, memanipulasi, atau 

mengatur benda – benda fisik, manusia, atau ide – ide.Melakukan hal – hal 

tersebut di atas secepatnya dan semandiri mungkin.Mengatasi rintangan – 
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rintangan dan mencapai standar yang tinggi.Mengunggulkan diri. 

Menyaingi dan mengungguli orang lain. Meningkatkan harga diri dengan 

menyalurkan bakat secara berhasil. 

(3) Afiliasi 

Mendekatkan diri, bekerjasama atau membalas ajakan orang lain yang 

bersekutu ( orang lain yang menyerupai atau menyukai subjek ). Membuat 

senang dan mencari afeksi dari objek yang disukai.Patuh dan tetap setia 

kepada seseorang kawan. 

(4) Agresi 

Menghadapi perlawanan dengan kekerasan.Melawawan.Membalas 

perbuatan yang tidak adil. Menyerang, melukai, atau membunuh orang 

lain. Melawan dengan kekerasan atau menghukum orang lain. 

(5) Otonomi 

Menjadi bebas menghilangkan kekangan, melepaskan diri dari 

lingkungan.Menolak paksaan dan larangan.Menghindari atau 

meninggalkan kegiatan – kegiatan yang di tentukan oleh autoritas – 

autoritas yang menguasai.Tidak tergantung (mandiri) dan bebas bertindak 

menurut impuls.Tidak terikat, tidak bertanggung jawab.Menentang arus. 

(6) Counteraction 

Menguasai atau memperbaiki kegagalan dengan berjuang 

lagi.menghilangkan pelecehan dengan memulai lagi tindakan. Mengatasi 

kelemahan, menekan perasaan takut. Mengembalikan nama baik dengan 
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tindakan. Mencari rintangan – rintangan dan kesulitan – kesulitan untuk 

diatasi.Mempertahankan harga diri dan kebanggaan pada taraf yang tinggi. 

(7) Membela diri 

Mempertahankan diri terhadap serangan, kritik dan 

celaan.Menyembunyikan atau membenarkan perbuatan tercela, kegagalan, 

atau penghinaan.Mempertahankan diri. 

(8) Sikap hormat 

Mengagumi dan menyokong atasan.Memuji, menghormati, atau 

menyanjung.Dengan senang hati tunduk pada pengaruh orang yang 

dikenal.Mencontoh seorng teladan.Menyesuaikan diri dengan kebiasaan. 

(9) Dominasi 

Memiliki kendali atas lingkungan manusiawi. Mempengaruhi atau 

mengarahkan tingkah laku orang – orang lain dengan saean, bujukan, 

imbauan, atau melaran. 

(10) Ekshibisi (sikap menonjolkan diri) 

Menciptakan kesan.Senang dilihat dan didengar. Membuat orang lain 

bergairah, kagum, terpesona, terhibur, terkejut, tergelitik ingin tahu, 

senang, atau terpikat. 

(11)Menghindari bahaya 

Menghindari rasa sakit, luka fisik, penyakit, dan kematian.Melarikan diri 

dari situasi yang berbahaya.Mengambil tindakan – tindakan pencegahan. 
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(12)Menghindari rasa hina 

Menghindari penghinaan. Meninggalkan situasi – situasi yang memalukan, 

atau menghindari kondisi – kondisi yang bisa menimbulkan pelecehan : 

caci maki, ejekan, atau sikap masa bodoh orang – orang lain. Menahan diri 

untuk bertindak karena takut gagal. 

(13)Sikap Memelihara 

Memberi simpati dan memuaskan kebutuhan – kebutuhan objek yang tak 

berdaya : bayi atau setiap objek yang lemah, cacat, lelah, kurang 

berpengalaman, ragu – ragu, kalah, dihina, kesepian, patah hati, sakit, 

bingung. Membantu objek yang berada dalam bahaya.Memberi makanan, 

membantu, menyokong, menghibur, melindungi, menyenangkan, 

merawat, menyembuhkan. 

(14)Ketertiban 

Mengatur barang – barang.Menjaga kebersihan, susunan, organisasi, 

keseimbangan, kerapian, keteraturan, ketelitian. 

(15)Permainan 

Berbuat untuk  “kesenangan“ tanpa tujuan lebih lanjut. Suka tertawa dan 

membuat lelucon.Berusaha meredakan tekanan secara 

menyenangkan.Mengambil bagian dalam permainan, olah raga, joget, 

pesta – pesta, bermain kartu. 
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(16)Penolakan 

Memisahkan diri dari objek yang tidak disenangi.Mengucilkan, 

melepaskan, mengusir, atau bersikap masa bodoh terhadap objek yang 

lebih rendah.Menghina atau memutuskan hubungan cinta dengan objek. 

(17)Keharuan 

Mencari dan menikmati kesan – kesan yang menyentuh perasaan. 

(18)Seks 

Menjalin dan meningkatkan hubungan erotik.Mengadakan hubungan 

seksual. 

(19)Pertolongan dalam kesusahan 

Memuaskan kebutuhan – kebutuhan dengan bantuan simpatik dari objek 

yang dikenal.Dirawat, disokong, didukung, dikelilingi, dilindungi, dicintai, 

dinasihati, dibimbing, dimanjakan, diampuni, dihibur.Menempel pada 

seorang pelindung setia.Selalu memiliki seorang pendukung. 

(20)Pemahaman 

Menanyakan atau menjawab pertanyaan – pertanyaan umum.Tertarik pada 

teori.Memikirkan, merumuskan, menganalisis, dan menggeneralisasikan. 

Dari pendapat Murray diatas dapat disimpulkan bahwa ada 20 kebutuhan 

yang penting. Dari 20 kebutuhan itu, 19 bersifat psychogenic, yakni kebutuhan 

yang kepuasannya tidak berhubungan dengan proses organik tertentu, sehingga 

dipandang sebagai kebutuhan murni psikologikal. Satu kebutuhan, yakni 

kebutuhan seks bersifat fisiologik karena kepuasannya berhubungan dengan 

proses biologis seksual. 
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Semua kebutuhan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam 

berbagai cara. Ada kebutuhan tertentu yang membutuhkan kepuasan sebelum 

kebutuhan lainnya, misalnya orang harus terbebas dari sakit, lapar dan haus 

sebelum berusaha memuaskan kebutuhan memahami datau bermain.Ada 

kebutuhan yang berlawanan/konflik dengan kebutuhan lainnya, misalnya 

kebutuhan otonomi konflik dengan kebutuhan afiliasi. Ada kebutuhan yang 

cenderung bergabung dengan kebutuhan lain, misalnya agresi mungkin bergabung 

dengan dominan. Akhirnya kebutuhan juga mungkin menjadi bagian dari 

kebutuhan lain-beroperasi hanya untuk memudahkan lainnya-misalnya kebutuhan 

merendah mungkin melayani kebutuhan afiliasi 

2.2.2.2 Kecenderungan Kepribadian Berdasarkan Kebutuhan Menurut 

Abraham Maslow 

Maslow (dalam Ujam, 2015:127)berpendapat bahwa “manusia itu didasari 

oleh kerangka kebutuhan, yang kemudian disebut dangan teori kebutuhan 

Maslow”. Maslow mengajukan suatu teori kebutuhan yang berdasarkan kepada 

kirarki, dimana kebutuhan yang mendasar adalah kebutuhan akan biologis, 

kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebuthan akan 

penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 

(1) Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis atau yang biasa disebut dengan kebutuhan biologis. 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan paling jelas diantara 

kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan mempertahankan hidupnya 

secara fisik diantaranya adalah: kebutuhan akan makan, minum, gula istirahat dan 
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seks. Maslow (dalam Ujam, 2015:129)mengatakan “seseorang yang belum 

terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan terlebih dulu memburu kebutuhan 

dasarnya itu sebelum beranjak kepada kebutuhan lainnya”.Kebutuhan fisiologis 

ini sangat kuat, dalam keadaan absolut (kelaparan dan kehausan) semua 

kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya ini 

untuk memenuhi kebutuhan ini.  

(2) Kebutuhan Keamanan 

Setelah kebuthan-kebutuhan fisiologis dapat terpenuhi, maka akan muncul 

kebutuhan rasa aman, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, 

kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan 

hidup jangka pendek, sedang keamanan kebutuhan hidup jangka 

panjang.Kebutuhan rasa aman sudah muncul sejak bayi, dalam bentuk menangis 

dan teriak ketakutan karena perlakuan yang kasar. 

Karena kebutuhan rasa aman biasanya terpuaskan pada orang dewasa yang 

normal dan sehat, maka cara yang terbaik untuk mengetahui kebutuhan tersebut 

adalah dengan mengamati tingkah laku orang dewasa yang mengalami gangguan 

(neurotic). Maslow (dalam Ujam, 2015:130)mengatakan “bahwa orang dewasa 

yang tidak aman (neurotic), maka ia akan bertingkah laku seperti anak-anak yang 

tidak aman, ia akan merasa dalam keadaan terancam, disamping itu ia akan 

bertindak seakan-akan dalam keadaan darurat”. 

 

 

(3) Kebutuhan Dimiliki dan Cinta 



21 

 

 

 

Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan dimiliki dan cinta. Kebutuhan 

dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial  dan cinta menjadi tujuan yang 

dominan. Maslow menolak pandangan Freud bahwa cinta adalah sublimasi dari 

insting seks.Cinta adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang 

melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati dan mempercayai. 

Ada dua jenis cinta (dewasa) yaitu Deficiency atau D-love dan Being atau 

B-love. D-love yaitu mencintai karena kekurangan, cinta yang mementingkan diri 

sendiri.Misalnya, hubungan pacaran atau perkawinan yang membuat seseorang 

merasa puas, nyaman dan aman. B-love didasarkan pada penilaian mengenai 

orang lain apa adanya, tanpa mengubah ata memanfaatkan orang itu.  

Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dimiliki dan cinta menjadi sebab 

hampir semua bentuk psikopatologi.Pengalaman kasih sayang anak – anak 

menjadi dasar perkembangan kepribadian yang sehat. Gangguan pemyesuaian 

bukan disebabkan oleh frustasi keinginan sosial, tetapi lebih karena tidak adanya 

keintiman psikologik dengan orang lain.  

(4) Kebutuhan Harga Diri 

Menurut Maslow ( dalam Ujam, 2015 : 133)Setelah kebutuan dimiliki dan 

cinta kebutuhan yang selamjutnya yaitu kebutuhan harga diri. Ada dua jenis harga 

diri : 

Menghargai diri sendiri (Self respect) : kebutuhan kekuatan, prestasi, 

kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan 

pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu 

menguasai tugas dan tantangan hidup. 

Mendapat penghargaan dari orang lain (respect from others): kebutuhan 

prestise, penghargaan dari orang lain, status ketenaran, dominasi, menjadi 
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orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan 

pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain. 

 

(5) Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi selanjutnya yaitu kebutuhan 

meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk 

memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (self fulfilment), untuk menyadari 

semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat lakukan, dan untuk 

menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya.   

Menurut Maslow (dalam Ujam, 2015 : 140) kebutuhan Meta : Kebutuhan 

Estetik dan KognitifKeanggunan (Beauty) : Keindahan, keseimbangan bentuk, 

menarik perhatian. 

(1) Bersemangat (Aliveness) : Hidup, bergerak spontan, berfungsi penuh, 

berubah dalam aturan. 

(2) Keunikan (Uniqueness) : Keistimewaan, kekhasan, takada yang sama, 

keharuan. 

(3) Bermain – main (Playfullness) : Gembira, riang, senang, menggelikan, 

humor. 

(4) Kesederhanaan (simplicity) : jujur, terbuka, menasar, tidak berlebihan, 

tidak rumit. 

(5) Kebaikan (self sufficiency) : positif, bernilai, sesuai dengan yang 

diharapkan.   

(6) Teratur (order) : Rapi, terencana, mengikuti aturan, seimbang 

(7) Kemandirian (self sufficiency) : otonom, menentukan diri sendiri, tidak 

tergantung 

(8) Kemudahan (Effortlessness) : ringan, tanpa usaha, tanpa hambatan, 

bergaya 

(9) Kesempurnaan (perfection) : mutlak, pantas, tidak berlebih dan tidak 

kurang, optimal. 

(10) Kelengkapan (completion) : selesai, tamat, sampai akhir, puas terpenuhi, 

tanpa sisa. 

(11) Berisi (Richness) : kompleks, rumit, penuh, berat, semua sama penting. 

(12) Hukum (justice) : tidak berat sebelah, menurut hukum, yang seharusnya. 

(13) Penyatuan (dicotomy/transcendence) : menerima perbedaan,perubahan, 

penggabungan.  

(14) Keharusan (necessity) : tak dapat ditolak, syarat sesuatu harus seperti itu. 
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(15) Kebulatan (wholeness) : kesatuan, integrasi, kecenderungan menyatu,  

saling berhubungan 

(16) Kebenaran (Truth) : kenyataan, apa adanya, faktual, tidak berbohong.  

 

Dari beberapa kebutuhan – kebutuhan Maslow tersebut merupakan 

keinginan untuk terus menerus mewujudkan potensi diri. Kebutuhan – kebutuhan 

itu merupakan kodrat manusia. Kebutuhan dapat dengan mudah diabaikan dan 

manusia tidak akan merasa puas, apabila kebutuhan telah terpuaskan akan ada 

kebutuhan lain yang akan menuntut untuk dipuaskan.  

2.2.2.3 Kecenderungan Kepribadian Berdasarkan Kebutuhan Menurut Eric 

Fromm 

Eric Fromm (dalam Alwisol,2004:86)menyatakan bahwa “kecenderungan 

kepribadian seseorang dapat dilihat dari beberapa kebutuhannya”. Kebutuhan – 

kebutuhan tersebut adalah:  

(1) Kebutuhan kebebasan dan keterikatan 

a. Keterhubungan (relatedness) 

Kebutuhan mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari 

alam dan dari dirinya sendiri. 

b. Keberasalan (rootedness) 

Kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya 

merasa nyaman  di dunia. 

c. Menjadi pencipta (transcendency) 

Manusia membutuhkan peningkatan diri, berjuang untuk 

mengatasi sifat pasif dikuasai alam menjadi aktif, bertujuan 

dan bebas, berubah dari makhluk ciptaan menjadi pencipta. 

d. Kesatuan (unity) 

Kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara 

hakekat binatang dan non binatang dalam diri individu. 

e. Identitas (identity) 

Kebutuhan untuk menjadi “aku” kebutuhan untuk sadar 

dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. 

(2) Kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas 

a. Kerangka orientasi (frame of orientation) 
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Orang membutuhkan peta hidup mengenai dunia sosial dan 

dunia yang dialaminya. Kerangka orientasi adalah 

seperangkat keyakinan mengenai  eksistensi hidup, 

perjalanan hidup-tingkah laku bagaimana yang harus 

dikerjakan, yang mutlak dibutuhkan untuk memperoleh 

kesehatan jiwa. 

b. Kerangka kesetiaan (frame of devotion) 

Kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang 

mutlak.Kerangka pengabdian adalah peta yang mengarahkan 

pencarian makna hidup, menjadi dasar dari nilai-nilai dan 

titik puncak dari semua perjuangan. 

c. Keterangsangan-stimulasi (excitation-stimulation) 

Kebutuhan untuk melatih sistem syaraf, untuk memanfaatkan 

kemampuan otak. 

d. Keefektivan (efectivity) 

Kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri melawan perasaan 

tidak mampu dan melatih kompetensi. 

Umumnya kata “kebutuhan” diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh 

Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni 

kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan manusia 

dalam arti kebutuhan sesuai dengan eksistensinya sebagai manusia, menurut 

Fromm meliputi dua kelompok kebutuhan; pertama kebutuhan untuk menjadi 

bagian dari sesuatu dan menjadi otonom, yang terdiri dari kebutuhan Relatedness, 

Rootedness, Transcendence, Unity, dan Identity. Kedua, kebutuhan memahami 

dunia, mempunyai tujuan dan memanfaatkan sifat unik manusia, yang terdiri dari 

kebutuhan Frame of orientation, frame of devotion, Excitation-stimulation, dan 

Effectiveness 

Berdasarkan kebutuhan – kebutuhan dari tiga tokoh diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa aspek – aspek kecenderungan kepribadian berdasarkan 

kebutuhan dari pendapat – pendapat ahli yaitu : 

(1) Archievement (Prestasi) 
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Dapat melakukan sesuatu dengan cepat dan mandiri, berani 

berkompetisi.Memanfaatkan kemampuan otak dan bisa meningkatkan 

kepercayaan diri dengan bakat dan kemampuan. 

(2) Autonomy (Mandiri) 

Mandiri dan bebas untuk bertindak sesuai keinginan.Mampu menolak 

paksaan dan melawan batas yang diberikan.Menentukan diri sendiri dan 

tidak tergantung.Menentang adat yang ada dilingkungan. 

(3) Counteraction (Mengimbangi) 

Memperbaiki kesalahan atau kegagalan dengan berusaha ulang.Mampu 

mengatasi hambatan dan tantangan hidup dan mempertahankan harga diri 

yang tinggi. 

(4) Ekshibition (Penonjolan diri) 

Membuat orang lain tertarik, merasa senang dilihat dan didengar. Bersifat 

aktif dan membuat orang kagum. Ingin dikenal dan dinilai baik oleh orang 

lain.  

(5) Order (Ketertiban) 

Menyusun hal–hal secara rapi dan menjaga kebersihannya.Dapat 

mengatur, menyeimbangkan, merapikan, dan melakuka segala hal dengan 

cermat dan teliti. 

(6) Play (Permainan) 

Berbuat kesenangan untuk meredakan tekanan dan membuat orang lain 

tertawa. Berpartisipasi dalam permainan, bergembira, riang, humor. 

(7) Understanding (Pemahaman) 



26 

 

 

 

Menanyakan ataumenjawab pertanyaan umum.Berspekulasi, berpendapat, 

menganalisa, dan menyimpulkan suatu hal. Mengetahui perjalanan hidup, 

timgkah laku apa yang harus dikerjakan.  

(8) Affiliation (Menggabung) 

Bekerjasama dan bergabung dengan makhluk lain yang disukai. Menjadi 

teman yang setia dan loyal. 

(9) Harmavoidance (Menghindari Bahaya) 

Menghindari rasa sakit,dan keluar dari sesuatu yang 

berbahaya.Membutuhkan rasa aman, melakukan pencegahan sebelum hal 

buruk terjadi. 

(10) Sex (Seks) 

Memiliki hubungan yang dalam dan bersifat erotik. 

2.3 Pola Asuh Orang Tua 

2.3.1 Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pengertian pola asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

merupakan suatu bentuk (struktur), sistem dalam menjaga, merawat, mendidik 

dan membimbing anak kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).Orang tua 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga, mengajar, mendidik, serta 

memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, 

mengerti, dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-

nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.Pola asuh yang ditanamkan 

tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Hal ini tergantung dari pandangan 

pada diri tiap orang tua (Gunarsa 2002:86). Santrock (2002 : 101) mengatakan 
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bahwa “pola asuh adalah cara atau metode pengasuhan yang digunakan oleh orang 

tua agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-individu yang dewasa 

secara social”. Pola asuh adalah segala bentuk interaksi antara orangtua dan anak 

yang mencakup ekspresi atau pernyataan orangtua akan sikap, nilai, minat dan 

harapan – harapan dalam mengasuh anak serta memenuhi kebutuhan anak 

Maccoby dalam (Yusuf, 2010 : 91).   

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

orang tua adalah cara atau metode yang digunakan orang tua untuk mengasuh, 

mendidik, merawat dan membesarkan anak melalui interaksi antara orang tua 

dengan anak sesuai dengan karakter keluarga. Setiap orang tua menerapkan pola 

asuh yang berbeda – beda.  

2.2.3 Jenis Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Baumrind (dalam Dario, 2004:42 ) Membagi pola asuh orang tua 

menjadi 4 macam, yaitu: 

(1) Pola asuh otoriter (parent oriented).  

Ciri pola asuh ini menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh 

anak.Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak 

harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh 

orang tua. Dalam hal ini, anak seolah-olah menjadi“robot”, sehingga ia kurang 

inisiatif, merasa takut, tidak percaya diri, pencemas, rendah diri, minder dalam 

pergaulan; tetapi disisi lain, anak bisa memberontak, nakal, atau melarikan diri 

dari kenyataan, misalnya dengan menggunakan narkoba. Dari segi positifnya, 

anak yang dididik dalam pola asuh ini, cendrung akan menjadi disiplin yakni 
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mentaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau menunjukkan kedisiplinan 

dihadapan orang tua, padahal dalam hatinya berbicara lain, sehingga ketika di 

belakangorang tua, anak bersikap dan bertindak lain. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tindakan anak akibat pola asuh orang tua yang otoriter, anak akan 

melakukan tindakan kedisiplinan yang semu hanya untuk menyenangkan hati 

orang tua.  

(2) Pola asuh permisif  

Sifat pola asuh ini, children centered yakni segala aturan dan ketetapan 

keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua, 

orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak cendrung bertindak semena-mena, 

tanpa pengawasan orang tua.Ia bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Dari 

sisi negative lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. 

Bila anak mampu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab, 

maka anak akan menjadi seorang yang mandiri, inisiatif, mampu mewujudkan 

aktualisasinya.  

(3) Pola asuh demokratis  

Kedudukan antara anak dan orang tua sejajar.Suatu keputusan diambil 

bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan 

yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap harus di 

bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral. 

Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena.Anak diberikan 

kepercayaan dan dilatih untuk mempertanggung jawabkan segala tindakannya. 

Akibat positif dari pola asuh ini, anak akan menjadi seorang individu yang 
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mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, tidak 

munafik, jujur. Namun akibat negative, anak cendrung akan merongrong 

kewibawaan otoritas orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara 

anak dan orang tua.  

(4) Pola asuh situasional   

Dalam kenyataannya, seringkali pola asuh tersebut tidak diterapkan secara 

kaku, artinya orang tua tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh tersebut.Ada 

kemungkinan orang tua menerapkan secara fleksibel, luwes dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu.Sehingga seringkali 

munculah tipe pola asuh situasional.Orang yang menerapkan pola asuh ini, tidak 

berdasarkan pada pola asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara 

luwes. 

Hasil penelitian Eggen & Kauchak (dalam Surna, 2015:40) yang 

mengungkapkan “bahwa pola asuh orang tua ternyata memiliki peran yang sangat 

signifikan dalam mperkembangan personal anak. Pola asuh orang tua 

dikelompokan menjadi empat, yaitu (1) authoritative parenting, (2) authoritarian 

parenting, (3) permissive parenting, dan (4) neglectful atau uninvolved parenting”. 

 

 

(1) Authoritative Parenting 

Authoritative parenting atau pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak dengan menempatkan anak setara 

dengan orang tua. Anak mendapat kesempatan secara proporsional untuk 
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mengemukakan pendapat, mengajukan kritik dan usulan secara normatif kepada 

orang tua. Orang tua pun memandang segala sesuatu yang disampaikan anak 

adalah hasil dari proses penemuan sesuatu yang bermakna bagi perolehan 

pedoman normatif bagi anak.  

Banyak hasil penelitian yang menunjukan bahwa pola asuh demokratis 

memberi dampak yang berarti bagi kepribadian anak. Diantara hasil penelitian 

tersebut mengemukakan bahwa orang tua yang demokratis ternyata mampu 

mengembangkan kepercayaan diri anak, harga diri yang tinggi, bertanggung 

jawab, mandiri, berani mengambil resiko, menunjukan prestasi belajar, dan 

mengembangkan potensinya secara optimal (Xu, 2005; Levy, 2008; Salvin, 2007; 

shields, 2005; Santrock 2009).  

(2) Authoriatarian Parenting 

Pola asuh yang tergolong authoritarian atau pola asuh otoriter adalah 

proses pengasuhan yang menempatkan anak sebagai objek. Anak dianggap tidak 

memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. 

Orang tua yang paling mengerti apa yang harus dilakukan anak, tidak ada pilihan 

bagi anak, kecuali harus patuh pada perintah orang tua. Orang tua memiliki 

tanggung jawab sepenuhnya dalam masa depan anak.  

Banyak hasil penelitian yang mengungkap bahwa orang tua yang 

menerapkan pola asuh otoriter berpengaruh negatif terhadap perkembangan 

kepribadian. Anak memiliki kepercayaan diri rendah, tidak bertanggung jawab, 

pemalu, agresif, menarik diri dari pergaulan, tidak fleksibel dalam pergaulan, 

senantiasa merasa cemas, konsep diri rendah, tidak berani mengambil resiko, 
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tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memiliki perasaan 

rendah diri, harga diri rendah, dan bentuk – bentuk kepribadian yang tidak 

mendukung perkembangan kepribadian dan potensi anak ( William, 2004; 

Rothman, 2007; Katz, 2008; Epstein, 2002).  

(3) Permissive Parenting 

Pola asuh permisive adalah model pengasuhan orang tua bagi anak yang 

tidak memiliki pedoman. Orang tua seolah – olah membiarkan terjadinya 

penguraian hubungan yang terlepas dengan anak. Anak tidak memperoleh 

pedoman normatif dalam menata tugas – tugas perkembangannya secara benar. 

Dalam hal itulah, terjadi pembiaran anak dalam melakukan tugas – tugas 

perkembangan. Orang tua cenderung kurang menaruh harapan yang tinggi pada 

anaknya, tergantung pada apa yang dikehendaki oleh anak.  

Dampak pola asuh permisive bagi anak antara lain kematangan anak 

cenderung lambat, kurang mampu mengontrol diri, impulsif, kurang termotivasi 

dalam melaksanakan tugas, kurang mandiri, motivasi berprestasi cenderung 

lemah, dan kurang percaya diri (Santrock, 2009; Eggen dan Kauchak, 2004; Boyd 

dan Bee, 2010). 

 

(4) Neglectful atau Uninvolved Parenting 

Neglectful atau uninvolved parenting yaitu model pengasuhan yang 

memiliki kecenderungan yang sangat kurang dalam aktivitas dan kehidupan anak. 

Anak kurang mendapat pedoman dari orang tuanya. Anak menata kehidupannya 
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sendiri dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kemauan anak, yang 

terkadang tidak terkontrol oleh orang tua.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang mendapat pola asuh ini 

kecenderungan kurang mampu mengontrol diri, mudah frustasi, sulit mematuhi 

aturan, kurang mampu mempersiapkan kehidupan masa depan yang layak, dan 

kurang mandiri (Eggen dan Kauchak, 2004; Baker dan Stevenson, 2005; Brown, 

2002; Santrock, 2009).  

Berdasarkan pengertian – pengertian dari tokoh diatas, dapat disimpulkan 

bahwa jenis – jenis pola asuh ada 3 macam yaitu : 

(1) Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua 

dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada 

rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis 

terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 

melampaui kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk berpendapat, 

mengajukan kritik, dan mengambil keputusan. Orang tua dengan pola asuh 

ini pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Orang tua juga memberi 

tanggung jawab serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian anak.  

(2) Pola asuh otoriter cenderung menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini 

juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak 

mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini 

tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal 
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diskusi, dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe 

ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai 

anaknya. Anak tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan 

mengajukan pendapat.  

(3) Pola asuh permisif meberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat 

sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Orang tua tidak 

memberikan pedoman normatif untuk anaknya.  

2.4 Hubungan Profil Kepribadian dengan Pola Asuh Orang Tua 

 

Pola asuh orang tua juga akan mempengaruhi bagaimana kepribadian anak 

di masa akan datang. Menurut Baumrind ( 1971 ) dalam Santrock ( 2011 : 

87)“pola asuh terbagi menjadi beberapa macam, yaitu  pola asuh demokratis, 

otoriter, permisif dan penelantaran”. Seoarang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orangtua memberikan 

curahan kasih sayang,  perhatian serta bimbingan dalam kehidupan keluarga, 

maka perkembangan kepribadian anak tersebut akan cenderung positif”. Adapun 

anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga broken home, kurang 

harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak memperhatikan nilai-

nilai agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiannya cenderung akan 

mengalamai distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya 

(maladjustment) (dalam Syamsu Yusuf, 2006 : 128). 
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Prasetya (2003:17), mengatakan bahwa “penerapan pola asuh yang kurang 

tepat dapat menim-bulkan permasalahan yang justru sebaliknya tidak kita 

inginkan, bahkan dapat menimbulkan resiko anak akan memiliki gangguan 

kepribadian pada kontinum yang variatif tinggi”. Masih menurut Prasetya (2003 : 

17)ditemukan “di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Jerman 

dan Jepang, data statistik menunjukkan bahwa anak-anak yang potensial 

menderita gangguan kepriba-dian (personality disorder) berkisar sekitar 

20%”.  Bila mengacu data di atas, dapat diasum-sikan bahwa penerapan pola asuh 

oleh orang tua dapat menjadi titik penentu kepribadian yang akan dimiliki oleh 

anak. Apa yang dapat terjadi apabila sebagai orang tua hanya mempertimbangkan 

segala sesuatu hanya dari sisi kepentingan orang tua tanpa mempertimbangkan 

kepentingan anak-anak. 

Menurut penelitian Baldwin dkk (1945) dalam (Yusuf, 2010 : 101) tentang 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian anak di temukan bahwa : 

“pola asuh orang tua itu ada yang demokratis dan authoritarian. 

Orang tua demokratis ditandai dengan perilaku menciptakan 

iklim kebebasan, respek terhadap anak, objektif, mengambil 

keputusan secara rasional.Sedangkan orang tua autoritarian, 

ditandai dengan perilaku sewenang-wenang dan dictator dalam 

mengasuh anak.anak yang berkembang dalam lingkungan 

keluarga yang demokratis cenderung akan lebih aktif, lebih 

bersikap sosial, percaya diri, orisinil, lebih memiliki keinginan 

di bidang intelektual, dan lebih konstruktif dibandingkan anak 

yang berkembang di lingkungan keluarga authoritarian”. 

 

Pola asuh dan perlakuan keluarga di rumah akan menunjukan bagaimana 

perilaku anak di sekolah. Anak melihat kebiasaan baik dari orang tuanya maka 

anak akan dengan cepat mencontohnya, demikian sebaliknya bila orang tua 

berperilaku buruk maka akan ditiru perilakunya oleh anak-anak. Anak meniru 
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bagaiman orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan harapan, tuntutan, 

dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah, serta 

mengungkapan perasaan dan emosinya.   

2.5 Perlunya Guru BK Mengetahui Profil Kepribadian Siswa Berdasarkan 

Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Kartadinata dkk (2007:31) tugas konselor disekolah adalah sebagai 

berikut: 

... konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi 

konseli mengaktualisasi potensi yang dimilikinya secara optimal. 

Konselor berperan membantu peserta didik dalam menumbuhkan 

potensinya. Salah satu potensi yang seyogyanya berkembang pada 

diri konseli adalah kemandirian, seperti kemampuan mengambil 

keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan 

pendidikan maupun persiapan karier. Dalam melakanakan program 

bimbingan dan konseling seyogyanya melakukan kerjasama 

(kolaborasi) dengan berbagai pihak yang terkait, seperti kepala 

sekolah/madrasah, guru mata pelajaran, orang tua konseli.” 

Sesuai dengan penjelasan diatas maka seorang konselor perlu mengetahui 

bagaimana kepribadian siswanya. Siswa sekolah menengah tergolong dalam usia 

remaja, dimana usia tersebut pada diri siswa terdapat kepribadian yang masih labil 

sehingga memerlukan bimbingan dari konselor agar kepribadiannya menjadi lebih 

baik. Untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling secara optimal 

seorang konselor harus dapat memahami karakteristik kepribadian setiap siswanya 

agar bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kepribadian siswa.  

Untuk mencapai hasil yang optimal konselor melakukan kolaborasi 

dengan orang tua yang merupakan salah satu bentuk tugas konselor disekolah. 

Karena orang tua dapat berinteraksi secara penuh dengan anak. Menurut Gibson  

(2011:542) “konselor mesti mengkomunikasikan dan bekerjasama dengan orang 

tua kerena merekalah yang memiliki banyak kesempatan untuk mengasuh dan 
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membentuk gaya hidup yang sehat bagi emosi dan pengmbangan hubungan antar-

pribadi anak-anak mereka sejak bayi”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bagian ini akan dipaparkan metode penelitian yang mencakup jenis 

penelitian, sasaran penelitian, variabel penelitian metode  dan  alat  pengumpul  

data, validitas, reliabilitas  instrument, dan teknik analisis data.  

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut sukardi (2008 : 14) dijelaskan bahwa “melalui 

penelitian deskriptif para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian 

yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis”. Sesuai dengan 

tujuan penelitian peneliti ingin mengetahui bagaimana profil kepribadian siswa 

berdasarkan pola asuh orang tua siswa pada siswa kelas VII SMP Negeri 37 

Semarang. 

Menurut Azwar (2004:6) menjelaskan bahwa “ penelitian deskriptif 

melakukan analisis hanya sampel pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah menganalisis 

untuk difahami dan disimpulkan”. Arikunto (2006: 12) mendefinisikan ”penelitian 

kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya”. 

Peneliti menggunakan survey deskriptif dirahapkan agar mendapat berbagai data 

yang diperlukan secara lengkap dan efisien.Pendekatan kuantitatif merupakan 
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pendekatan yang dilakukan untuk pengumpulan data dan pengukuran data yang 

berbentuk angka – angka. 

Pada penelitian ini pengambilan data menggunakan skala psikologis dan 

dokumentasi. Penganalisian datanya menggunakan perhitungan statistik dengan 

program SPSS For Windows Release 16. 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007:4) mengemukakan bahwa “variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajaridan 

ditarik kesimpulan”. Sugiyono juga mengemukakan bahwa variabel dibedakan 

menjadi empat yaitu variabel indipenden, variebel dependen, variabel moderator, 

variabel intervening dan variabel control. 

Variabel dalam penelitian inibersifat terikat atau dependen. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2006 : 3). Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah profil kepribadian siswa.Sedangkan variabel bebasnya yaitu pola asuh 

orang tua. 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian ini yaitu profil 

kepribadian siswa sebagai variabel yang dikenai tindakan atau dampak atau biasa 

disebut variabel terikat disimbolkan dengan (Y) .Sedangkan variabel bebasnya 

yaitu pola asuh orang tua disimbolkan dengan (X). 
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Gambar 3.1 Bagan hubungan variabel X dan Y 

 

3.2.2 Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional variabel adalah batasan yang jelas, nyata, konkrit, 

sehingga variebel dapat diukur. Definisi operasional variable dari profil 

kepribadian adalah kecenderungan kepribadian yang dimiliki oleh siswa yang 

meliputi : 

(1) Archievement (Prestasi) yaitu dapat melakukan sesuatu dengan cepat dan 

mandiri, berani berkompetisi. Memanfaatkan kemampuan kognitif dan 

bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan bakat dan kemampuan.  

(2) Autonomy (Mandiri) yaitu mandiri dan bebas untuk bertindak sesuai 

keinginan. Mampu menolak paksaan dan melawan batas yang diberikan. 

Menentukan diri sendiri dan tidak tergantung. Menentang adat yang ada 

dilingkungan. 

(3) Counteraction(Mengimbangi) yaitu memperbaiki kesalahan atau 

kegagalan dengan berusaha ulang. Mampu mengatasi hambatan dan 

tantangan hidup dan mempertahankan harga diri yang tinggi.  

(4) Ekshibition (Penonjolan diri) yaitu membuat orang lain tertarik, merasa 

senang dilihat dan didengar. Bersifat aktif dan membuat orang kagum. 

Ingin dikenal dan dinilai baik oleh orang lain.  

X  Y

      Y 
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(5) Order (Ketertiban) yaitu menyusun hal–hal secara rapi dan menjaga 

kebersihannya. Dapat mengatur, menyeimbangkan, merapikan, dan 

melakuka segala hal dengan cermat dan teliti. 

(6) Play  (Permainan) yaitu berbuat kesenangan untuk meredakan tekanan dan 

membuat orang lain tertawa. Berpartisipasi dalam permainan, bergembira, 

riang, humor.  

(7) Understanding(Pemahaman) yaitu menanyakan atau menjawab pertanyaan 

umum. Berspekulasi, berpendapat, menganalisa, dan menyimpulkan suatu 

hal. Mengetahui perjalanan hidup, timgkah laku apa yang harus 

dikerjakan.  

(8) Affiliaton (Menggabung) yaitu bekerjasama dan bergabung dengan 

makhluk lain yang disukai. Menjadi teman yang setia dan loyal.  

(9) Harmavoidance (Menghindari bahaya) yaitu menghindari rasa sakit, luka 

secara fisik dan keluar dari sesuatu yang berbahaya. Membutuhkan rasa 

aman, melakukan pencegahan sebelum hal buruk terjadi. 

(10) Sex (Seks) Memiliki hubungan yang dalam dan bersifat erotik, 

melakukan hubungan seksual.  

Definisi operasional dari pola asuh orang tua dalam penelitian meliputi : 

(4) Pola asuh Demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua 

dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada 

rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis 

terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 
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melampaui kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk berpendapat, 

mengajukan kritik, dan mengambil keputusan. Orang tua dengan pola asuh 

ini pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Orang tua juga memberi 

tanggung jawab serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian anak.  

(5) Pola asuh Otoriter cenderung menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini 

juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak 

mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini 

tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal 

diskusi, dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe 

ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai 

anaknya. Anak tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan 

mengajukan pendapat.  

(6) Pola asuh Permisif meberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat 

sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Orang tua tidak 

memberikan pedoman normatif untuk anaknya.  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2006:108) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Dengan mendasarkan pada judul, maka populasi dalam penelitian ini 
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adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang.Jumlah seluruh siswa 

kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang adalah 256 siswa. Adapun riciannya adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Populasi Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 37 Semarang 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No. Kelas Jumlah 

1. VII A 32 

2. VII B 32 

3. VII C 32 

4. VII D 32 

5. VII E 32 

6. VII F 32 

7. VII G 32 

8. VII H 32 

Jumlah Keseluruhan 256 

Sumber : Data sekunder SMP N 37 Semarang 

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2007:62) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel. Disini teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu 

Problability Sampling dan Nonprobabiliti Sampling. Peneliti menggunakan 

Proportionalrandom sampling. Menurut Sugiyono (2010:120)proportional 

random samplingadalah teknik yang menghendaki cara pengambilan sampel dari 

tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi 

tersebut. Cara ini dapat memberi landasan generalisasi yang lebih dapat 

dipertanggungjawabkan daripada tanpa memperhitungkan besar kecilnya sub 

populasi dan tiap-tiap sub populasi. 
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Berdasarkan keterangan diatas pengambilan sampel oleh peneliti dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil perwakilan siswa yang diketahui 

memiliki pola asuh demokratis, otoriter dan permisif dari tiap – tiap kelas VII di 

SMP Negeri 37 Semarang yang diuraikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Sampel Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 37 Semarang 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No. Kelas Jumlah 

1. VII A 5 

2. VII B 5 

3. VII C 5 

4. VII D 5 

5. VII E 5 

6. VII F 5 

7. VII G 5 

8. VII H 5 

Jumlah Keseluruhan 40 

Sumber : Data sekunder SMP N 37 Semarang 

3.4 Metode Dan Alat Pengumpul Data 

Menentukan metode dan alat pengumpulan data merupakan langkah penting 

dalam penelitian ilmiah. Langkah ini merupakan cara bagaimana dapat diperoleh 

data mengenai profil kepribadian siswa berdasarkan pola asuh orang tua. Berikut 

akan diuraikan metode dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini. 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

menggunakan metode pengumpulan data non-tes, yaitu skala psikologi untuk 

mengetahui profil kepribadian siswa berdasarkan pola asuh orang tua. Cara yang 



44 

 

 

 

digunakan untuk menyatakan item serta merespon skala tersebut yaitu melalui 

skala likert. 

3.4.2 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui 

skala psikologi dan dokumentasi. 

4.3.2.1 Skala Psikologi 

Menurut Azwar (2005: 3) skala psikologi merupakan alat ukur aspek 

psikologi atau atribut afektif. Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala konsep diri. Azwar (2005: 4) lebih lanjut menjelaskan 

karakteristik skala psikologi antara lain sebagai berikut: 

(1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari yang bersangkutan. 

(2) Skala psikologi selalu berisi banyak item dikarenakan atribut psikologis 

diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku, sedangkan 

indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk item-item. 

(3) Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban "benar" atau "salah". 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh. 

Dalam skala psikologi tersebut terdapat beberapa butir pernyataan yang akan 

dijawab oleh siswa berkaitan dengan profil kepribadian dan pola asuh orang tua. 

Dalam menjawab pernyataan ini berupa checklist, dengan 5 pilihan jawaban yaitu 
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SS (Sangat sesuai), S (Sesuai), KS (Kurang sesuai), TS (Tidak sesuai), dan STS 

(Sangat tidak sesuai). 

Skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa 

pernyataan positif dan negatif.Pernyataan positif dan negatif mempunyai skor 

yang berbeda.Berikut ini adalah penskoran pernyataan positif dan negatif yang 

digunakan peneliti untuk mengukur profil kepribadian siswa berdasarkan pola 

asuh orang tua siswa. 

Tabel 3.3 Kategori jawaban instrumen skala profil kepribadian dan 

pola asuh orang tua 

No 

Pernyataan positif 

No 

Pernyataan 

negative 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

1 SS 5 1 STS 1 

2 S 4 2 TS 2 

3 KS 3 3 KS 3 

4 TS 2 4 S 4 

5 STS 1 5 SS 5 

 

3.4.2.2 Dokumentasi 

“Dokumentasi dari kata asal katanya dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis” (Suharsimi, 2010:201).Metode ini digunakan untuk menggali data yang 

sudah ada di SMP N 37 Semarang seperti daftar data diri siswa, daftar 

pelanggaran siswa, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini 
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yang kemudian akan dilakukan pengamatan apakah daftar yang ada sudah sesuai 

dengan kenyataan, serta beberapa surat yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen dilakukan 

dengan beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji coba seperti bagan : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah dasar penyususnan instrument 

 

. Adapun kisi-kisi pengembangan instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Kisi – Kisi Skala Profil Kepribadian 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Skala Profil Kepribadian 

Variabel Indikator  Deskriptor 
Item 

∑ 

+ _ 

Profil 

Kepribadia

n 

1. Prestasi 

(Archievement) 

1. Dapat melakukan sesuatu 

dengan cepat dan mandiri, 

beraniberkompetisi.Meman

faatkan kemampuan otak 

dan bisa meningkatkan 

kepercayaan diri dengan 

bakat dan kemampuan.  

1,2*,3 4,5 5 

Kisi-kisi pengembangan 

instrumen penellitian 
instrumen Uji coba 

Revisi 

(4) 

Instrumen jadi 
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 2. Mandiri  

(Autonomy) 

2. Bebas bertindak sesuai 

keinginan. Tidak 

tergantung dengan orang 

lain. Mampu menolak 

paksaan. Menentang aturan 

yang ada dilingkungan 

6*,7 8,9* 4 

 3. Mengimbangi 

(Counteraction) 

3. Memperbaiki kesalahan 

atau kegagalan dengan 

berusaha ulang. Mampu 

mengatasi hambatan dan 

tantangan hidup dan 

mempertahankan harga diri 

yang tinggi. 

10,11,

12* 

13,14 5 

 4. Penonjolan diri 

(Ekshibition) 

4. Membuat orang lain 

tertarik, merasa senang 

dilihat dan didengar. 

Bersifat aktif dan membuat 

orang kagum. Ingin dikenal 

dan dinilai baik oleh orang 

lain. 

15*,1

6, 17* 

18,19,

20* 

6 

 5. Ketertiban (order) 5. Menyusun hal–hal secara 

rapi dan menjaga 

kebersihannya. 

Dapatmengatur, 

menyeimbangkan, 

merapikan, dan melakukan 

segala hal dengan cermat 

dan teliti. 

21,22,

23 

24,25 5 

 6.Permainan  (Play) 6. Berbuat kesenangan untuk 26*,2

7 

28,29 4 
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meredakan tekanan dan 

membuat orang lain 

tertawa. 

Berpartisipasidalam  

permainan, bergembira, 

riang, humor.  

 7.Pemahaman 

(Understanding) 

7. Menanyakan 

ataumenjawab pertanyaan 

umum. Berspekulasi, 

berpendapat, menganalisa, 

dan menyimpulkan suatu 

hal. Mengetahui perjalanan 

hidup, timgkah laku apa 

yang harus dikerjakan.  

30, 

31*,3

2 

33,34 5 

 8.Menggabung 

(Affiliaton) 

8. Bekerjasama dan 

bergabung dengan 

makhluk lain yang disukai. 

Menjadi teman yang setia 

dan loyal.  

35,36,

37, 

38 

39,40,

41 

7 

 9.Menghindari  

bahaya 

(Harmavoidance) 

9. Menghindari rasa sakit dan 

keluar dari sesuatu yang 

berbahaya. Membutuhkan 

rasa aman, 

melakukanpencegahan 

sebelum hal buruk terjadi.  

42, 

43* 

44,45 4 

 10. Seks (Sex) 10. Memiliki hubungan yang 

dalam dan bersifat erotik. 

46,47,

48* 

49, 

50* 

5 

Jumlah Item   50 
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Keterangan : Nomor item bintang adalah nomor item yang tidak valid 

 

2. Kisi – Kisi Skala Pola Asuh Orang Tua 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Skala Pola Asuh Orang Tua 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

∑ 

+ _ 

Pola asuh 

orang tua 

1. Polaasuh 

demokratis 

1.1 Memprioritaskankebutuha

n anak, akantetapi tetap 

dalam pengendalian orang 

tua 

1.2 Memberi kesempatan 

kepada anak untuk 

berkomunikasi dengan 

orang tua 

1.3 Orang tua menasehati 

anak dengan ramah 

1.4 Orang tua memberi 

kebebasan untuk breteman 

dan bergaul selama tidak 

melanggar aturan 

 

1,2* 

 

 

 

5,6 

 

9*,10,11* 

 

14*,15 

3,4 

 

 

 

7*,8 

 

12*,13* 

 

16,17 

4 

 

 

 

4 

 

5 

 

4 

 2. Polaasuh 

otoriter 

2.1 Komunikasi dengan orang 

tua,biasanyabersifatsatuara

h. 

2.2 Anak harus menuruti 

keiginan orang tua tanpa 

18,19 

 

 

22,23*,24 

 

27*,28 

 

 

20,21* 

 

 

25,26 

 

29,30* 

 

 

     4 

 

 

5 

 

4 
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Keterangan : nomor item bintang adalah nomor item yang tidak valid 

 

3.6 Validitas dan Realibilitas 

3.6.1 Validitas 

Validitas menurut Saifuddin dalam Anwar Sutoyo (2009:61) 

mengemukakan bahwa sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Sehingga perlua adanya uji validitas untuk 

mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat yang akan digunakan 

untuk meengukur dan fungsi ukurannya. Sugiyono (2007: 352) menyebutkan 

peduli dengan keiginan 

anak 

2.3 Orang tuamenentukan 

teman yang 

cocokbagianaksesuaidenga

nkeingnan orang tua 

2.4 Orang tuaberperan penuh 

membuat keputusan 

tentang masa depan anak 

31,32* 33,34 4 

 

 3. Pola Asuh 

Permisif 

3.1 Orang tua tidak memonitor 

aktivitas anak 

3.2 Orang tua cenderung 

kurang 

menegurataumemperingat

kananak 

3.3 Orang tua memberi 

sedikitbimbingan kepada 

anak 

 

35,36,37* 

 

40*,41*, 

42 

 

45,46,47* 

38,39* 

 

43*,44 

 

48,49,50 

     5 

 

     5 

 

     6 

Jumlah Item   50 
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bahwa ada 3 jenis pengujian validitas instrument (1) Pengujian Validitas Kontruk 

(Contruck Validity), (2) Pengujian Validitas Isi (Content Validity), (3) Pengujian 

Validitas Eksternal. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan validitas 

konstruk. Untuk menguji validitas instrument yang telah dikonstruk tentang 

aspek-aspek yang akn diukur berdasarkan teori tertentu, selanjutnya instrument 

dikonsultasikan dengan ahli pada bidang tersebut, dan diteruskan dengan uji coba 

pada sampel dari populasi. Kemudian untuk menguji validitas setiap butir maka 

skor-skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai 

Y. 

Untuk menguji validitas tiap butir peneliti menggunakan prodak moment, 

dengan rumus sebagai berikut: 

N∑XY – (∑X)(∑Y) 

r xy=   

 √ {N∑X
2
– (∑X)

2
}{N∑Y

2
-(∑Y)

2
} 

Keterangan:  

r xy = Koefisien antara X dan Y  ∑Y = Jumlah skor Y 

∑X = Jumlah skor X   N = jumlah responden 

∑X
2 

= jumlah kuadrat skor X 

∑Y
2 

= jumlah kuadrat skor Y 

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Analisis butir 

dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal dalam instrumen 

dengan cara mengkorelasikan skor-skor item dengan skor total, kemudian 

dibandingkan pada taraf signifikansi 5%. Apabila skor item melebihi taraf 

signifikansi 5%, berarti item tersebut tidak Valid dan sebaiknya tidak digunakan 

menjadi item pengungkap data. Apabila skor item sama atau kurang dari taraf 

signifikansi 5%, maka item tersebut dapat menjadi bagian instrumen untuk 

mengungkap data. 
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3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Arikunto (2006: 178) menyatakan bahwa merujuk pada 

suatu pengetian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercata untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.Jenis uji 

reliabilitas menganalisis data dari hasil satu kali pengetasan terhadap suatu 

kelompok responden yang bukan sempel.Teknik konsentrasi hasil pengukuran 

yang dimaksud adalah alat pengumpulan data utama dalam penelitian. 

Uji reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpa, 

karena jenis data interval yaitu: 

r11 = [
 

     
] [  

   

   
] 

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k  : Banyaknya butir soal 

∑   : Jumlah varians butir 

 t
2 

: Varians total 

 

Nunnaly (1994) dalam Ghazali (2011: 48) ”suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,70. Jika nilai 

Cronbach’s Alpha> 0,70 maka kuesioner yang diuji coba terbukti reliabel”. 

Perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS For Windows Release 

20. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 
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Profil Kepribadian 0,854 0,700 Reliabel 

Pola Asuh Oeang Tua 0,754 0,700 Reliabel 

Sumber: Data diolah tahun 2015 

 

 Tabel 3.6 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.854 (85,4 %) 

umtuk variabel profil kepribadian dan sebesar 0.754 (75,4 %) untuk variable pola 

asuh orang tua. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul atau sumber data lain terkumpul.” Kegiatan dalam analisis data adalah : 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variebel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan” (Sugiyono, 2009:207). Teknik analisis data pada penelitian in 

menggunakan analisis statistik deskriptif karena hanya bertujuan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan tentang kondisi objek.Disini objek yang 

dijelaskan adalah tentang profil kepribadian siswa berdasarkan pola asuh orang 

tua. 

Proses pengolahan data dan analisis data menggunakan perhitungan 

statistik. Perhitungan statistik dilakukan untuk mengetahui profil kepribadian 

siswa berdasarkan pola asuh orang tua pada siswa kelas VII SMP N 37 Semarang. 

3.7.1 Analisis Distribusi Frekuensi 
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Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mendapatkan jumlah respon 

yang diasosiasikan oleh nilai yang berbeda pada suatu variabel (Malhotra, 

2004).Dalam penelitian ini analisis distribusi frekuensi digunakan untuk 

mengolah data profil kepribadian dan pola asuh orang tua.Analisis dalam 

penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan software SPPS 16.0. 

3.7.2 Analisis Crosstab 

Analisis crosstab (tabulasi ulang) dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

hubungan antara dua variabel atau lebih dalam data yang diperoleh (Malhotra, 

2004). Dalam penelitian ini Analisis crosstab akan digunakan untuk melihat 

hubungan yang signifikan antara dua variabel, yaitu profil kepribadian dan pola 

asuh orang tua. Analisis crosstab dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPPS 16.0. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini akan menguraikan tentang penjelasan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan disertai dengan analisis data secara deskriptif persentase dan 

pembahasannya tentang profil kepribadian siswa berdasarkan pola asuh orang tua 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang tahun ajaran 2015/2016 serta 

keterbatasan penelitian. 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk 

memperoleh data empiris tentang (1) Gambaran tentang profil kepribadian siswa 

kelas VII SMP Negeri 37 Semarang (2) Gambaran tentang pola asuh orang tua 

siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang (3) Gambaran profil kepribadian siswa 

berdasarkan pola asuh orang tua pada siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang. 

Data diambil menggunakan skala psikologis yang ditunjukkan kepada 40 orang 

siswa yang berasal dari kelas VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, VIIF, VIIG dan 

VIIH. Deskripsi hasil penelitian ini akan dijelaskan melalui  hasil analisis 

deskripsi persentase secara keseluruhan. 

4.1.1 Analisis Distribusi Frekuensi 

4.1.1.1. Analisis Distribusi frekuensi Variabel Profil Kepribadian 

Profil Kepribadian siswa yang dimaksud disini adalah ciri khas atau 

karakteristik yang dimiliki individu yang dapat dilihat dari sikap atau perilakunya, 
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dan setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda. Perbedaan kepribadian 

tersebut dapat dilihat dari karakter, sikap atau perilaku seseorang yang berbeda 

antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kepribadian juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dan memiliki keterpaduan antara aspek – aspek tertentu. 

Hasil penelitian dari profil kepribadian siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang 

yang meliputi archievement (prestasi), autonomy (mandiri), counteraction 

(mengimbangi), ekshibition (penonjolan diri), order (ketertiban), play 

(permainan), understanding (pemahaman), affiliation (menggabung), 

harmavoidance (menghindari bahaya) dan sex (seks) dapat dilihat pada tabel 4.1 

dan grafik 4.1. 

 

Tabel 4.1 

Persentase Profil Kepribadian Siswa Kelas VII SMP Negeri 37 Semarang 

 

No Profil Kepribadian Presentase 

1. Archievement 5,00% 

2. Autonomy 15,00% 

3. Counteraction 10,00% 

4.  Ekshibition 20,00% 

5.  Order 5,00% 

6. Play 2,50% 

7. Understanding 17,50% 

8. Affiliation 7,50% 

9. Harmavoidance 5,00% 

10. Sex  12,50% 
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Grafik 4.1 

Grafik Persentase Profil Kepribadian Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 37 Semarang 

 

 
 

 

Dari grafik diatas dapat diuraikan bahwa gambaran profil kepribadian 

siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang memiliki kecenderungan pada aspek 

ekshibition (penonjolan diri) 20,00%, understanding (pemahaman) 17,50%, 

autonomy (mandiri) 15,00%, sex (seks) 12,50%, counteraction (mengimbangi) 

10,00%, affilliation (menggabung) 7,50%, order (ketertiban) 5,00%,  

archievement (prestasi) 5,00%, harmavoidance (menghindari bahaya) 5,00% dan 

play (permainan) 2,50%. 

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Persentase VariabelPola Asuh Orang Tua 

Pola asuh orang tua adalah cara atau metode yang digunakan orang tua 

untuk mengasuh, mendidik, merawat dan membesarkan anak melalui interaksi 

antara orang tua dengan anak sesuai dengan karakter keluarga. Setiap orang tua 

menerapkan pola asuh yang berbeda – beda. Hasil analisis data dari pola asuh 
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orang tua pada siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang yang meliputi pola asuh 

demokratis, otoriter dan permisif dapat dilihat pada tabel 4.2 dan grafik 4.2 

Tabel 4.2 

Persentase Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VII SMP Negeri 37 Semarang 

 

 

No Profil Kepribadian Presentase 

1. Demokratis 55,00% 

2. Otoriter 30,00% 

3. Permisif 15,00% 

 

Grafik 4.2 

Grafik Persentase Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 37 Semarang 

 
 

 

 Dari tabel dan grafik di atas menunjukan gambaran umum pola asuh orang 

tua yang dirasakan siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang memiliki 

kecenderunganpada pola asuh demokratis dengan persentase sebanyak 55%. 

Siswadengan pola asuh otoriter sebanyak 30% dan siswa dengan pola asuh 
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permisif 15%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa merasakan 

pola asuh demokratis. 

4.1.2 Analisis Crosstab 

 

Analisis crosstab (tabulasi ulang) dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

hubungan antara dua variabel atau lebih dalam data yang diperoleh (Malhotra, 

2004). Dalam penelitian ini Analisis crosstabakan digunakan untuk melihat 

hubungan yang signifikan antara dua variabel, yaitu profil kepribadian dan pola 

asuh orang tua. Analisis crosstab dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPPS 16.0. 

 

4.1.2.1 Analisis Crosstab Profil Kepribadian terhadap Pola Asuh Demokratis 

 
Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Crosstab Profil Kepribadian terhadap Pola Asuh 

Demokratis 

 

No Profil Kepribadian Presentase 

1. Archievement 100% 

2. Autonomy 16,7% 

3. Counteraction 50,0% 

4.  Ekshibition 62,5% 

6.  Order 50,0% 

6. Play 100% 

7. Understanding 57,1% 

8. Affiliation 66,7% 

9. Harmavoidance 0% 

10. Sex  55,0% 

 

 
Hasil dari anaalisis crosstab terlihat dari 10 kepribadian terdapat 9 profil 

kepribadian yang terbentuk dari pola asuh demokratis, yaitu archievement 

(pestasi) dengan presentase 100%, play (permainan) 100%, affiliation 

(menggabung) 66,7%, ekshibition (penonjolan diri) 62,5%, understanding 
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(pemhaman) 57,1%, sex (seks) 55,0%, counteraction (mengimbangi) 50,0%, 

order (ketertiban) 50,0% dan autonomy (mandiri) 16,7%. Sedangkan 1 profil 

kepribadian yang tidak terbentuk dari pola asuh demokratis yaitu harmavoidance 

(menghindati bahaya) dengan presentase 0%. 

4.1.2.2 Analisis Crosstabs Profil Kepribadian terhadap Pola Asuh Otoriter 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Crosstab Profil Kepribadian terhadap Pola Asuh Otoriter 

 

No Profil Kepribadian Presentase 

1. Archievement 0% 

2. Autonomy 33,3% 

3. Counteraction 25,0% 

4.  Ekshibition 12,5% 

5. Order 50,0% 

6. Play 0% 

7. Understanding 42,9% 

8. Affiliation 33,3% 

9. Harmavoidance 100% 

10. Sex  30,0% 

 

Hasil dari analisis crosstabs terlihat dari 10 kepribadian terdapat 8 profil 

kepribadian yang terbentuk dari pola asuh otoriter, yaitu harmavoidance 

(menghindari bahaya) dengan presentase 100%, order (ketertiban) 50,0%, 

understanding (pemahaman) 42,9%, autonomy (mandiri) 33,3%, affiliation 

(menggabung) 33,3%, sex (seks) 30,0%, counteraction (mengimbangi) 25,0% dan 

ekshibition (penonjolan diri) 12,5%. Sedangkan 2 profil kepribadian lainnya tidak 

terbentuk dari pola asuh otoriter yaitu archievement (pemahaman) dan play 

(permainan) dengan presentase 0%.  
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4.1.2.3 Analisis Perhitungan Crosstabs Profil Kepribadian terhadap Pola Asuh 

Permisif 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Crosstab Profil Kepribadian terhadap Pola Asuh Permisif 

 

No Profil Kepribadian Presentase  

1. Archievement 0% 

2. Autonomy 50,0% 

3. Counteraction 25,0% 

4.  Ekshibition 25,0% 

5. Order 0% 

6. Play 0% 

7. Understanding 0% 

8. Affiliation 0% 

9. Harmavoidance 0% 

10. Sex  0% 

 
Hasil dari perhitungan Crosstabs terlihat dari 10 kepribadian terdapat 3 

profil kepribadian yang terbentuk dari pola asuh permisif, yaitu autonomy 

(mandiri) dengan presentase 50,0%, counteraction (mengimbangi) 25,0% dan 

ekshibition (penonjolan diri) 25,0%. Sedangkan 7 profil kepribadian lainnya tidak 

terbentuk dari pola asuh permisif yaitu archievement (prestasi), order (ketertiban), 

play (permainan), understanding (pemahaman), affiliation (menggabung), 

harmavoidance (menghindari bahaya) dan sex (seks) dengan presentase 0%.  
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4.2 Pembahasan 

 
4.2.2 Gambaran tentang profil kepribadian siswa kelas VII SMP Negeri 37 

Semarang 

Individu merupakan makhluk yang memiliki keunikan dan ciri khas 

tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Karakteristik yang khas dari 

seeorang itu disebut dengan kepribadian.kepribadian adalah ciri khas atau 

karakteristik yang dimiliki individu yang dapat dilihat dari sikap atau perilakunya, 

dan setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda. Perbedaan kepribadian 

tersebut dapat dilihat dari karakter, sikap atau perilaku seseorang yang berbeda 

antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kepribadian juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dan memiliki keterpaduan antara aspek – aspek tertentu.  

Bagi seorang anak kepribadian merupakan hal yang penting. Karena 

kepribadian memiliki aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Dalam penelitian ini ada 10 aspek kepribadian yang cenderung dimiliki oleh 

seseorang, yaitu archievement (prestasi), autonomy (mandiri), counteraction 

(mengimbangi), ekshibition (penonjolan diri), order (ketertiban), play 

(permainan), understanding (pemahaman), affiliation (menggabung), 

harmavoidance(menghindari bahaya) dan sex (seks).  

Kelas VII SMP Negeri 37 Semarang terdapat 8 kelas dengan jumlah siswa 

sebanyak 256 kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ramdom 

sampling untuk menentukan sampel penelitian. Jumlah siswa yang dijadikan 

sampel sebanyak 40 siswa dengan rincian sebagai berikut: 5 siswa dari kelas VII 

A, 5 siswa dari kelas VII B, 5 siswa dari kelas VIIC, 5 siswa dari kelas VIID, 5 
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kelas siswa dari kelas VIIE, 5 siswa dari kelas VIIF, 5 siswa dari kelas VIIG dan 5 

siswa dari kelas VII H.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase profil kepribadian siswa 

dapat diketahui bahwa siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang memiliki 

kecenderungan kepribadian pada aspekekshibition (penonjolan diri) terlihat dari 

presentase sebesar 20.00% hal ini menunjukan siswa cenderung bersikap 

membuat orang lain terkesan, berusaha aktif untuk membuat orang lain kagum, 

merasa senang jika diperhatikan, ingin di kenal dan dinilai baik oleh banyak 

orang. Pada indikator understanding (pemahaman) memiliki presentase sebesar 

17,50%. Hal ini menunjukan siswa memiliki kecenderungan bersikap berani 

bertanya jika belum paham, berani mendebat pendapat yang tidak sesuai, 

mengetahui apa yang harus dan tidak harus dilakukan, berani berpendapat dan 

berani menjawab pertanyaan. 

Indikator autonomy (mandiri) memiliki presentase 15,00%. Hal ini 

menunjukan siswa cenderung bebas bertindak sesuai keinginan, tidak tergantung 

dengan orang lain, mampu menolak paksaan dan mematuhi aturan karena takut 

terhadap hukuman. Selanjutnya indikator sex (seks) memiliki presentase 12,50%. 

Hal ini menunjukan siswa cenderung berdandan ketika ingin menemui lawan 

jenis, ingin tampil menarik di hadapan lawan jenis, ingin mengetahui tentang 

hubungan sexual, ingin membuat lawan jenis tertarik dan ingin mengetahui lebih 

dalam tentang lawan jenis. 

Indikator counteraction (mengimbangi) memiliki presentase 10,00% hal 

ini menunjukan siswa cenderung mampu memperbaiki kesalahan dan kegagalan 
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dengan berusaha kembali, mampu mempertahankan harga diri yang tinggi, 

mampu mengatasi hambatan dan tantangan hidup. Indikator affiliation 

(menggabung) memiliki presentase 7,50% hal ini menunjukan siswa cenderung 

menjadi teman yang menyenangkan, menjadi anggota organisasi, memahami 

perasaan teman yang sedang kesusahan, selalu siap menolong teman yang 

membutuhkan bantuan, suka berinteraksi dan berkumpul dengan orang lain, suka 

bekerjasama dengan orang lain dan suka mempunyai banyak teman. 

Indikator archievement (prestasi) memiliki presentase 5,00% hal ini 

menunjukan bahwa siswa cenderung mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas, 

mandiri, berani bersaing untuk mendapat prestasi, mampu memanfaatkan 

kemampuan berpikir dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Pada 

indikator order (ketertiban) memiliki presentase 5,00% hal ini menunjukan siswa 

cenderung senang menyusun hal – hal secara rapi, berusaha merapikan segala hal 

dengan cermat dan teliti, selalu menjaga kebersihan dan dapat mengatur waktu 

dengan baik. 

Indikator harmavoidance (menghindari bahaya) memiliki presentase 

5,00% hal ini menunjukan siswa memiliki kecenderungan manpu menjaga diri 

dari prasangka buruk orang lain, tidak berlarut – larut dalam kesedihan, 

membutuhkan rasa aman dan melakukan pencegahan sebelum hal buruk terjadi. 

Selanjutnya pada indikator play (permainan) memiliki presentase sebesar 2,50% 

hal ini menunjukan siswa senang membuat orang lain tertawa, ikut serta dalam 

permainan bersama teman, suka menghibur orang lain, dan senang melakukan hal 

– hal menyenangkan untuk meredakan stress. 
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Dari hasil penelitian tersebut terlihat presentase terbanyak yaitu pada 

profil kepribadian ekshibition (penonjolan diri). Sehingga siswa kelas VII di SMP 

Negeri 37 Semarang cenderung bersikap membuat orang lain terkesan, berusaha 

aktif untuk membuat orang lain kagum, merasa senang jika diperhatikan, ingin di 

kenal dan dinilai baik oleh banyak orang. 

4.2.2. Gambaran tentang pola asuh orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 

37 Semarang 

Pola asuh orang tua adalah cara atau metode yang digunakan orang tua 

untuk mengasuh, mendidik, merawat dan membesarkan anak melalui interaksi 

antara orang tua dengan anak sesuai dengan karakter keluarga. Setiap orang tua 

menerapkan pola asuh yang berbeda – beda. Setiap pola asuh yang diterapkan 

kepada anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menyebabkan anak 

memiliki kecenderungan kepribadian yang berbeda pula.Dalam penelitian ini, ada 

3 pola asuh yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, yaitu pola asuh 

demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. 

Pola asuh Demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola 

asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran.Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan 

anak.Anak diberi kesempatan untuk berpendapat, mengajukan kritik, dan 

mengambil keputusan.Orang tua dengan pola asuh ini pendekatannya kepada anak 
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bersifat hangat.Orang tua juga memberi tanggung jawab serta mendorong 

kepercayaan diri dan kemandirian anak. 

Pola asuh Otoriter cenderung menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman.Orang tua tipe ini juga 

cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau 

melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan 

menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal diskusi, dan dalam 

komunikasi biasanya bersifat satu arah.Orang tua tipe ini tidak memerlukan 

umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya.Anak tidak diberi 

kesempatan untuk mengambil keputusan dan mengajukan pendapat.Selanjutnya 

pola asuh permisif memberikan pengawasan yang sangat longgar.Memberikan 

kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang 

cukup darinya.Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak 

apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan 

oleh mereka.Orang tua tidak memberikan pedoman normatif untuk anaknya. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif setiap indikator pola 

asuh orang tua yang meliputi pola asuh demokratis, otoriter dan permisif 

menunjukan bahwa siswaa kelas VII di SMP N 37 semarang cenderung 

dibesarkan oleh orang tua dengan pola asuh demokratis. Orang tua yang 

menerapkan pola asuh demokratis pada siswa kelas VII di SMP N 37 Semarang 

sebesar 55,00%. Hal ini menunjukan orang tua cenderung memprioritaskan 

kepentingan anak akan tetapi tetap dalam pengendalian orang tua, mmberi 

kesempatan kepada anak untuk berkomunikasi dengan orang tua, orang tua 
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menasehati dengan ramah dan memberi kebebasab untuk berteman dan bergaul 

selama tidak melanggar aturan.  

  Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter pada siswa kelas  VII di 

SMP N 37 Semarang sebesar 30,00%. Hal ini menunjukan bahwa orang tua dari 

siswa cenderung berperan penuh dalam membuat keputusan tentang masa depan 

anak, komunikasi dengan anak biasanya bersifat satu arah, anak harus menuruti 

keinginan orang tua tanpa peduli dengan keinginan anak dan orang tua 

menentukan teman yang cocok bagi anak sesuai dengan keinginan orang tua. 

Selanjutnya orang tua yang menerapkan pola asuh permisif memiliki presentase 

sebesar 15,00%. Hal ini menunjukan orang tua cenderung tidak memonitor 

aktivitas anak, orang tua cenderung kurang menegur atau memperingatkan anak 

dan orang tua memberi sedikit bimbingan kepada anak. 

  Dari hasil penelitian tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa 

mayoritas siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang merasakan pola asuh 

demokratis. Sehingga siswa cenderung memiliki kebebasan untuk membuat 

pilihan, siswa memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan orangtua, orang 

tua menasehati dengan ramah dan memberi kebebasan untuk berteman dan 

bergaul selama tidak melanggar aturan. 

4.2.3. Gambaran Tentang Profil Kepribadian Siswa Berdasarkan Pola asuh 

Orang Tua pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 37 Semarang  

Individu merupakan makhluk yang memiliki keunikan dan ciri khas 

tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Karakteristik yang khas dari 

seeorang itu disebut dengan kepribadian.Kepribadian setiap individu berbeda 
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dengan individu lainnya.Begitu juga pada siswa di sekolah tentunya memiliki 

kepribadian yang berbeda.  Kepribadian mengatur tingkah laku manusia dalam 

merespons hal-hal yang ada di lingkungannya, karena setiap individu memiliki 

kepribadian yang berbeda maka berbeda pula cara mereka dalam merespons hal  

hal yang ada di lingkungannya. 

Secara garis besar perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh keluarga. 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan 

kepribadian anak, terutama kedua orangtuanya.Karena keluarga merupakan 

lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Ada banyak factor yang dapat 

membentuk kepribadian yang sehat seorang anak, salah satunya adalah hubungan 

antara anak dengan orang tuanya di masa perkembangan awal.Hubungan antara 

orang tua dan anak dimasa perkembangan awal ini menjadi dasar anak dalam 

membentuk kepribadian hingga membentuk kematangan pada saat anak 

menginjak dewasa (Bigner, 2003). 

Pola asuh orang tua juga akan mempengaruhi bagaimana kepribadian anak 

di masa akan datang. Menurut Baumrind ( 1971 ) dalam Santrock ( 2011 )pola 

asuh terbagi menjadi beberapa macam, yaitu  pola asuh demokratis, otoriter, 

permisif dan penelantaran. Seoarang anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orangtua memberikan curahan 

kasih sayang,  perhatian serta bimbingan dalam kehidupan keluarga, maka 

perkembangan kepribadian anak tersebut akan cenderung positif. Adapun anak 

yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga broken home, kurang harmonis, 

orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak memperhatikan nilai-nilai 
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agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiannya cenderung akan 

mengalamai distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya 

(maladjustment) (dalam Syamsu Yusuf: 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian, dari analisis Crosstabs terlihat dari 10 

kepribadian terdapat 9 profil kepribadian yang terbentuk dari pola asuh 

demokratis yaitu archievement (prestasi), play (permainan), affiliation 

(menggabung), ekshibition (penonjolan diri), understanding (pemahaman), sex 

(seks), counteraction (mengimbangi), order (ketertiban) dan autonomy (mandiri). 

Selanjutnya untuk pola asuh otoriter terlihat dari 10 kepribadian terdapat 8 profil 

kepribadian yang terbentuk dari pola asuh otoriter, yaitu autonomy (mandiri), 

counteraction (mengimbangi), ekshibition (penonjolan diri), order (ketertiban), 

understanding (pemahaman), affiliation (menggabung), harmavoidance 

(menghindari bahaya) dan sex (seks). Pada pola asuh permisif berdasarkan dari 

hasil perhitungan crosstabs terlihat dari 10 kepribadian terdapat 3 kepribadian 

yang terbentuk dari pola asuh permisif, yaitu autonomy (mandiri) counteraction 

(mengimbangi) dan ekshibition (penonjolan diri). 

Hasil penelitian mengenai profil kepribadian berdasarkan pola asuh 

demokratis menunjukkan bahwa profil kepribadian yang terbentuk dari pola asuh 

demokratis adalah archievement(prestasi), autonomy (mandiri), counteraction 

(mengimbangi), ekshibition (penonjolan diri), order (ketertiban), play 

(permainan), understanding (pemahaman), affiliation (menggabung), dan sex 

(seks). Hal tersebut sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh  Baumrind ( 

dalam Dario 2004 ) yang menyatakan bahwa “pola asuh demokratis memiliki 
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dampak positif yaitu anak akan menjadi seorang individu yang mempercayai 

orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, tidak munafik, dan 

jujur. Namun akibat negative, anak cendrung akan merongrong kewibawaan 

otoritas orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara anak dan 

orang tua.” Tindakan anak yang menunjukkan mempercayai orang lain adalah 

affiliation, yaitu bekerjasama dan bergabung dengan orang yang disukai. 

Kepribadian yang menunjukkan bertanggung jawab terhadap tindakan-

tindakannya adalah counteraction yaitu memperbaiki kesalahan atau kegagalan 

dengan berusaha ulang. Selanjutnya kepribadian yang menunjukan tidak munafik 

dan jujur adalah ekshibition yaitu membuat orang lain tertarik merasa senang 

dilihat dan didengar. 

Hasil penelitian mengenai profil kepribadian berdasarkan pola asuh 

otoriter menunjukkan bahwa profil kepribadian yang terbentuk dari pola asuh 

otoriter adalah autonomy (mandiri), counteraction (mengimbangi), ekshibition 

(penonjolan diri), order (ketertiban), understanding (pemahaman), affiliation 

(menggabung), harmavoidance (menghindari bahaya) dan sex (seks). Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh  Baumrind ( dalam Dario 2004 ) yang 

menyatakan bahwa “pola asuh otoriter memiliki dampak positif yaitu anak yang 

dididik dalam pola asuh ini, cendrung akan menjadi disiplin yakni mentaati 

peraturan. Dampak negatifnya yaitu anak menjadi kurang inisiatif, merasa takut, 

tidak percaya diri, pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan.” Tindakan 

anak yang menunjukan anak menjadi disiplin dalam peraturan adalah order yaitu 
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menyusun hal – hal secara rapi dan menjaga kebersihan. Dapat mengatur, 

menyeimbangkan, merapikan dan melakukan segala hal dengan cermat dan teliti.  

Selanjutnya hasil penelitian mengenai profil kepribadian berdasarkan pola 

asuh permisif menunjukkan bahwa profil kepribadian yang terbentuk dari pola 

asuh permisif adalah autonomy (mandiri), counteraction (mengimbangi) dan 

ekshibition (penonjolan diri). Hal tersebut sesuai dengan teori yang di sampaikan 

oleh  Baumrind ( dalam Dario 2004 ) yang menyatakan bahwa “Bila anak mampu 

menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab, maka anak akan 

menjadi seorang yang mandiri, inisiatif, mampu mewujudkan aktualisasinya.Dari 

sisi negative lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku.” 

Tindakan anak yang menunjukan anak menjadi seorang yang mandiri adalah 

autonomy yaitu mandiri, mampu menolak paksaan, menentukan diri sendiri dan 

tidak tergantung pada orang lain. Kepribadian yang menunjukan inisiatif yaitu 

counteraction yaitu mampu mengatasi hambatan dan tantangan hidup dan 

mempertahankan harga diri yang tinggi.Selanjutnya kepribadian yang 

menunjukan mampu mewujudkan aktualisasinya adalah ekshibition yaitu 

membuat orang lain tertarik, bersifat aktif dan membuat orang lain kagum. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab 4, maka dapat diambil beberapa simpulan antara lain: 

1. Siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang tahun ajaran 2015/2016 

memiliki kecenderungan kepribadian ekshibition (penonjolan diri). Hal 

ini menunjukan siswa cenderung bersikap membuat orang lain terkesan, 

berusaha aktif untuk membuat orang lain kagum, merasa senang jika 

diperhatikan, ingin di kenal dan dinilai baik oleh banyak orang. 

2. Gambaran umum pola asuh orang tua yang dirasakan siswa kelas VII 

SMP Negeri 37 Semarang tahun ajaran 2015/2016 menunjukan pola 

asuh demokratis memiliki presentase sebesar 55%, pola asuh otoriter 

memiliki presentase sebesar 30% dan pola asuh permisif sebesar 15%. 

Artinya secara umum siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang tahun 

ajaran 2015/2016 mayoritas merasakan pola asuh demokratis. Hal ini 

menunjukan siswa cenderung memiliki kebebasan untuk membuat 

pilihan, siswa memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang 

tua, orang tua menasehati dengan ramah dan memberi kebebasan untuk 

berteman dan bergaul selama tidak melanggar aturan. 

3. Secara umum kecenderungan profil kepribadian siswa kelas VII SMP 

Negeri 37 Semarang berdasarkan pola asuh orang tua, yaitu : 
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a. Siswa yang merasakan pola asuh demokratis memiliki 

kecenderungan pada 9 aspek kepribadian yaitu archievement 

(prestasi), play (permainan), affiliation (menggabung), ekshibition 

(penonjolan diri), understanding (pemahaman), sex (seks), 

counteraction (mengimbangi), order (ketertiban) dan autonomy 

(mandiri). Hal ini menunjukan bahwa siswa suka bekerjasama dan 

bergabung dengan orang yang disukai, memperbaiki kesalahan atau 

kegagalan dengan berusaha ulang dan membuat orang lain tertarik. 

b. Siswa yang merasakan pola asuh otoriter memiliki kecenderungan 

yang tinggi pada 8 aspek kepribadian yaitu autonomy (mandiri), 

counteraction (mengimbangi), ekshibition (penonjolan diri), order 

(ketertiban), understanding (pemahaman), affiliation (menggabung), 

harmavoidance (menghindari bahaya) dan sex (seks). Hal ini 

menunjukan siswa yang merasakan pola asuh otoriter cenderung 

menyusun hal – hal secara rapi dan menjaga kebersihan. Dapat 

mengatur, menyeimbangkan, merapikan dan melakukan segala hal 

dengan cermat dan teliti.  

c. Siswa yang merasakan pola asuh permisif memiliki kecenderungan 

pada 3 aspek yaitu autonomy (mandiri), counteraction 

(mengimbangi) dan ekshibition (penonjolan diri). Hal ini 

menunjukan siswa yang merasakan pola asuh permisif cenderung 

mampu mengatasi hambatan dan masalah – masalah yang di hadapi, 

berani berpendapat dan berani mendebat pendapat yang tidak sesuai, 
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membuat orang lain tertarik, bersifat aktif dan membuat orang lain 

kagum. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang merupakan hasil pokok 

pembahasan maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

(1) Bagi Guru BK 

Guru BK perlu meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa dengan 

mengadakan pertemuan rutin membahas mengenai perilaku siswa dan 

mendiskusikan mengenai pola pengasuhan di rumah. Hal ini dapat 

memberikan informasi tambahan mngenai gaya pengasuhan orang tua dan 

dampaknya terhadap anak. 

(2) Bagi Orang Tua  

Orang tua diharapkan menerapkan pola asuh sesuai kebutuhan tumbuh 

kembang masing – masing anak, memahami gaya pengasuhan dan 

mengetahui dampaknya terhadap anak.  

(3) Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat menjadi masukan untuk 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan sampel yang lebih 

besar dan analisis permasalahan yang lebih luas dan pada subjek yang 

berbeda.  
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI SKALA PSIKOLOGIS PROFIL KEPRIBADIAN 

 

Variabel Indikator  Deskriptor 
Item 

∑ 

+ _ 

Profil 

Kepribadia

n 

6. Prestasi 

(Archievement) 

11. Dapat melakukan sesuatu 

dengan cepat dan mandiri, 

berani berkompetisi. 

Memanfaatkan 

kemampuan otak dan bisa 

meningkatkan kepercayaan 

diri dengan bakat dan 

kemampuan.  

1,2*,3 4,5 5 

 7. Mandiri  

(Autonomy) 

12. Bebas bertindak sesuai 

keinginan. Tidak 

tergantung dengan orang 

lain. Mampu menolak 

paksaan. Menentang aturan 

yang ada dilingkungan 

6*,7 8,9* 4 

 8. Mengimbangi 

(Counteraction) 

13. Memperbaiki kesalahan 

atau kegagalan dengan 

berusaha ulang. Mampu 

mengatasi hambatan dan 

tantangan hidup dan 

mempertahankan harga diri 

yang tinggi. 

10,11,

12* 

13,14 5 

 9. Penonjolan diri 

(Ekshibition) 

14. Membuat orang lain 

tertarik, merasa senang 

dilihat dan didengar. 

Bersifat aktif dan membuat 

15*,1

6, 17* 

18,19,

20* 

6 
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orang kagum. Ingin dikenal 

dan dinilai baik oleh orang 

lain. 

 10. Ketertiban 

(order) 

15. Menyusun hal–hal secara 

rapi dan menjaga 

kebersihannya.  

Dapat mengatur, 

 menyeimbangkan, 

merapikan, dan melakukan 

segala hal dengan cermat 

dan teliti. 

21,22,

23 

24,25 5 

 6. Permainan  (Play) 16. Berbuat kesenangan untuk 

meredakan tekanan dan 

membuat orang lain 

tertawa. Berpartisipasi 

dalam  

permainan, bergembira, 

riang, humor.  

26*,2

7 

28,29 4 

 7.Pemahaman 

(Understanding) 

17. Menanyakan atau 

menjawab pertanyaan 

umum. Berspekulasi, 

berpendapat, menganalisa, 

dan menyimpulkan suatu 

hal. Mengetahui perjalanan 

hidup, timgkah laku apa 

yang harus dikerjakan.  

30, 

31*,3

2 

33,34 5 

 8.Menggabung 

(Affiliaton) 

18. Bekerjasama dan 

bergabung dengan 

makhluk lain yang disukai. 

Menjadi teman yang setia 

35,36,

37, 

38 

39,40,

41 

7 
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI SKALA PSIKOLOGIS POLA ASUH ORANG TUA 

 

dan loyal.  

 9.Menghindari  

bahaya 

(Harmavoidance) 

19. Menghindari rasa sakit dan 

keluar dari sesuatu yang 

berbahaya. Membutuhkan 

rasa aman, melakukan 

pencegahan sebelum hal 

buruk terjadi.  

42, 

43* 

44,45 4 

 10. Seks (Sex) 20. Memiliki hubungan yang 

dalam dan bersifat erotik. 

46,47,

48* 

49, 

50* 

5 

Jumlah Item   50 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

∑ 

+ _ 

Pola asuh 

orang tua 

4. Pola asuh 

demokratis 

4.1 Memprioritaskan 

kebutuhan anak, akan 

tetapi tetap dalam 

pengendalian orang tua 

4.2 Memberi kesempatan 

kepada anak untuk 

berkomunikasi dengan 

orang tua 

4.3 Orang tua menasehati 

anak dengan ramah 

4.4 Orang tua memberi 

1,2* 

 

 

 

5,6 

 

9*,10,11* 

 

14*,15 

3,4 

 

 

 

7*,8 

 

12*,13* 

 

16,17 

4 

 

 

 

4 

 

5 

 

4 
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kebebasan untuk breteman 

dan bergaul selama tidak 

melanggar aturan 

 

 5. Pola asuh 

otoriter 

5.1 Komunikasi dengan orang 

tua,biasanya bersifat satu 

arah. 

5.2 Anak harus menuruti 

keiginan orang tua tanpa 

peduli dengan keiginan 

anak 

5.3 Orang tua menentukan 

teman yang cocok bagi 

anak sesuai dengan 

keingnan orang tua 

5.4 Orang tuaberperan penuh 

membuat keputusan 

tentang masa depan anak 

18,19 

 

 

22,23*,24 

 

27*,28 

 

 

31,32* 

20,21* 

 

 

25,26 

 

29,30* 

 

 

33,34 

     4 

 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

 6. Pola Asuh 

Permisif 

6.1 Orang tua tidak memonitor 

aktivitas anak 

6.2 Orang tua cenderung 

kurang menegur atau 

memperingatkan anak 

6.3 Orang tua memberi sedikit 

bimbingan kepada anak 

 

35,36,37* 

 

40*,41*, 

42 

 

45,46,47* 

38,39* 

 

43*,44 

 

48,49,50 

     5 

 

     5 

 

     6 

Jumlah Item   50 
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Lampiran 3 

 

SKALA PROFIL KEPRIBADIAN 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Di bawah ini merupakan skala mengenai profil kepribadian. Dimohon kesediaan 

Saudara untuk bekerjasama dengan mengisi skalaberikut secara jujur dan sesuai 

dengan kondisi Saudara. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah 

benar kecuali yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban 

Saudarabersifat pribadi dan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu Saudara 

diminta menjawab sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sebenarnya.  

 

Pilihlah salah satu dari 5 (lima) alternatif  jawaban yang tersedia. Berilah tanda 

silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban yang 

disediakan adalah: 

SS : Sangat Sesuai 
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S : Sesuai 

KS : KurangSesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

 

Tuliskan jawaban Saudara pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan 

1. Saya ingin menyelesaikan tugas dengan cepat dan tuntas 

2. Saya mampu menyelesaikan tugas secara mandiri  

3. Saya berani bersaing untuk mendapat prestasi 

4. Saya kurang semangat menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk 

menyelesaikan suatu tugas 

5. Saya kurangpercaya diri dengan kemampuan yang saya miliki 

6. Saya bebas bertindak sesuai keinginan 

7. Saya merasa saya termasuk orang yang mandiri 

8. Saya merasa bersalah ketika menolak paksaan dari orang lain 

9. Saya patuh terhadap aturan yang ada dilingkungan karena takut dipersalahkan 

10. Saya mampu memperbaiki kesalahan yang saya lakukan 

11. Ketika mengalami kegagalan, saya termasuk orang yang cepat untuk bangkit 

kembali 

12. Saya mampu mempertahankan harga diri saya 

13. Saya kesulitan mengatasi masalah - masalah yang saya alami 

14. Saya mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan tantangan hidup 

15. Penting bagi saya untuk membuat orang lain tertarik kepada diri saya 

16. Saya merasa senang jika didengar oleh orang lain 

17. Saya berusaha aktif untuk membuat orang kagum  

18. Saya merasa tidak suka jika diperhatikan 

19. Bagi saya memiliki sedikit teman membuat saya menjadi lebih bebas 

20. Saya tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadap saya 

21. Saya menyusun jadwal belajar secara rapi 
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22. Saya berusaha  merapikan ruang belajar dengan cermat dan teliti 

23. Saya menyusun jadwal kegiatan harian  

24. Saya merasa nyaman dengan lingkungan yang kotor 

25. Saya kebingungan mengatur waktu dengan baik 

26. Saya berusaha membuat orang lain tertawa  

27. Saya merasa bergembira saat bermain bersama teman – teman 

28. Saya malu menghibur orang lain 

29. Saya malas menghibur diri untuk meredakan stress 

30. Saya berani bertanya jika belum paham agar saya tidak penasaran 

31. Saya berani mendebat jika ada pendapat orang lain yang tidak sesuai  

32. Saya mengetahui mana hal yang benar dan hal yang salah untuk saya lakukan 

33. Saya malu berpendapat ketika diskusi 

34. Saya minder menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada diri saya 

35. Saya menjadi teman yang menyenangkan untuk teman - teman saya 

36. Saya menjadi anggota sebuah organisasi di sekolah 

37.  Saya termasuk orang yang peka dalam memahami perasaan teman yang sedang 

kesusahan 

38. Saya selalu siap menolong teman yang membutuhkan bantuan 

39. Saya lebih suka menyendiri daripada berkumpul berkumpul dengan teman 

40. Saya menghindari bekerjasama dengan orang lain 

41. Saya merasa lebih nyaman memiliki sedikit teman 

42. Saya mampu menjaga diri dari sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk orang 

lain 

43. Saya termasuk orang yang tidak berlarut – larut dalam kesedihan ketika kecewa 

44. Saya tidak merasa khawatir ketika terkena musibah 

45. Saya tidak menghindari hal buruk yang akan terjadi 

46. Saya berdandan ketika ingin bertemu dengan lawan jenis 

47. Saya selalu ingin tampil menarik dihadapan lawan jenis 

48. Saya memiliki keigininan untuk mengetahui tentang hubungan seksual 

49. Saya tidak ingin membuat lawan jenis tertarik kepada saya 

50. Saya merasa malu jika harus mengetahui lebih dalam tentang lawan jenis 
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Lampiran 4 

SKALA POLA ASUH ORANG TUA 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Di bawah ini merupakan skala mengenai pola asuh orang tua. Dimohon kesediaan 

Saudara untuk bekerjasama dengan mengisi skalaberikut secara jujur dan sesuai 

dengan kondisi Saudara. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah 

benar kecuali yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban 

Saudarabersifat pribadi dan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab itu Saudara 

diminta menjawab sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sebenarnya.  

 

Pilihlah salah satu dari 5 (lima) alternatif  jawaban yang tersedia. Berilah tanda 

silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban yang 

disediakan adalah: 

SS : Sangat Sesuai 
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S : Sesuai 

KS : KurangSesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

 

Tuliskan jawaban Saudara pada lemba rjawab yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan 

1. Orang tua saya memberikan saya kesempatan untuk memilih apa 

yang saya inginkan namun mereka menuntut tanggung jawab saya 

2. Orang tua saya berusaha memenuhi apapun yang saya inginkan 

walaupun tidak semua hal yang saya inginkan diberikan. 

3. Orang tua tidak bisa memahami apa yang saya inginkan 

4. Saya merasa orang tua tidak mendukung kegiatan saya 

5. Orang tua saya memberi kesempatan kepada saya untuk berpendapat 

6. Orang tua mendorong adanya diskusi tentang hal yang terjadi di 

keluarga 

7. Orang tua saya tidak memberi kesempatan kepada saya untuk 

mengajukan kritik 

8. Orang tua tidak memberi kesempatan kepada saya untuk berpendapat 

  9. Orang tua memberikan pujian kepada saya apabila berlaku baik dan 

menegur apabila saya melakukan kesalahan 

10. Orang tua berdiskusi dengan saya tentang perbuatan yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan 

11. Orang tua saya bisa membuat suasana nyaman dirumah, penuh 

dengan keceriaan 

12. Orang tua saya tidak menanyakan tentang apa yang saya lakukan di 

sekolah 

13. Orang tua saya bersikap kasar saat menasehati saya 

14. Orang tua saya menyarankan saya untuk bergaul di lingkungan sosial 

yang baik  

15. Orang tua saya memberi alasan yang jelas apabila melarang bermain 
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16. Orang tua saya tidak memberi penjelasan tentang larangan saya 

bergaul dengan orang yang tidak baik 

17. Orang tua saya tidak memberi pengertian agar tidak melanggar 

aturan dalam bergaul 

18. Semua keputusan berada ditangan orang tua saya 

19. Orang tua saya melarang saya untuk berbeda pendapat 

20. Orang tua saya mudah diajak bertukar pikiran 

21. Orang tua memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan 

kesalahan yang saya lakukan 

22. Orang tua memaksa saya melakukan saran dan nasehat yang 

diberikan, meskipun saya tidak menyetujuinnya 

23. Orang tua selalu memaksakan keinginannya kepada saya tanpa 

merundingkannya terlebih dahulu.  

24. Saya dilarang membantah terhadap apa yang diperintahkan orang tua 

25. Orang tua menanyakan kesediaan saya saat memberi perintah 

26. Saat mengambil keputusan orang tua membicarakan terlebih dahulu 

dengan saya 

27. Orang tua saya melarang teman saya main kerumah 

28. Saya harus memilih teman yang sesuai dengan keingnan orang tua 

saya 

29. Orang tua saya memberi kesempatan saya untuk memilih teman 

30 Orang tua memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman 

31. Orang tua saya menentukan dimana saya harus bersekolah, walaupun 

tidak sesuai dengan keinginan saya 

32. Cita – cita saya di tentukan oleh orang tua saya 

33. Orang tua saya memberi kesempatan untuk memilih sekolah lanjutan 

34. Orang tua saya membolehkan saya menentukan jurusan untuk 

pendidikan lanjut 

35. Saya bebas melakukan apa saja tanpa pengawasan orang tua 

36. Orang tua saya tidak peduli terhadap pertemanan dan pergaulan saya 

37. Orang tua saya tidak peduli dengan kegiatan yang saya lakukan 

38. Orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk bergaul dengan 

siapapun 

39. Orang tua saya melarang saya bermain 

40. Apa yang saya lakukan selalu diperbolehkan oleh orangtua 

41. Orang tua selalu menuruti kemauan anak meski orang tua tidak 

menyukainya 

42. Orang tua sayatidak memberikan peringatan jika saya melakukan 

kesalahan 

43. Orang tua menegur saya apabila bermain seharian  

44. Orang tua saya menegur atau memperingatkan ketika saya dalam 

bahaya 

45. Orang tua tidak pernah menasehati saya 

46. Orang tua saya tidak memperhatikan bagaimana perkembangan saya 

di sekolah 
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47. Orang tua saya tidak peduli dengan masalah yang saya hadapi 

48. Orang tua saya memperhatikan kebutuhan saya 

49. Orang tua saya memberikan perhatian kepada saya 

50. Orang tua saya mengawasi aktivitas saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

 

DAFTAR RESPONDEN UJI COBA I 

 

No Nama Kelas 

1 R1 VII D 

2 R2 VII D 

3 R3 VII D 

4 R4 VII D 

5 R5 VII D 

6 R6 VII D 

7 R7 VII D 

8 R8 VII D 

9 R9 VII D 

10 R10 VII D 

11 R11 VII D 

12 R12 VII D 

13 R13 VII D 

14 R14 VII D 

15 R15 VII D 

16 R16 VII D 

17 R17 VII D 

18 R18 VII D 

19 R19 VII D 
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20 R20 VII D 

21 R21 VII D 

22 R22 VII D 

23 R23 VII D 

24 R24 VII D 

25 R25 VII D 

26 R26 VII D 

27 R27 VII D 

28 R28 VII D 

29 R29 VII D 

30 R30 VII D 

31 R31 VII D 

32 R32 VII D 

 

 

 

Lampiran 11 
 
Correlations Profil Kepribadian 

 
 

Correlations 

 Jumlah 

VAR00001 Pearson Correlation .397
*
 

Sig. (2-tailed) .025 

N 32 

VAR00002 Pearson Correlation .136 

Sig. (2-tailed) .459 

N 32 

VAR00003 Pearson Correlation .438
*
 

Sig. (2-tailed) .012 

N 32 

VAR00004 Pearson Correlation .377
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 32 

VAR00005 Pearson Correlation .592
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 32 

VAR00006 Pearson Correlation -.324 
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Sig. (2-tailed) .071 

N 32 

VAR00007 Pearson Correlation .455
**
 

Sig. (2-tailed) .009 

N 32 

VAR00008 Pearson Correlation .464
**
 

Sig. (2-tailed) .007 

N 32 

VAR00009 Pearson Correlation -.290 

Sig. (2-tailed) .107 

N 32 

VAR00010 Pearson Correlation .684
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 32 

VAR00011 Pearson Correlation .421
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 32 

VAR00012 Pearson Correlation .122 

Sig. (2-tailed) .505 

N 32 

VAR00013 Pearson Correlation .367
*
 

Sig. (2-tailed) .039 

N 32 

VAR00014 Pearson Correlation .574
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 32 

VAR00015 Pearson Correlation .160 

Sig. (2-tailed) .383 

N 32 

VAR00016 Pearson Correlation .458
**
 

Sig. (2-tailed) .008 

N 32 

VAR00017 Pearson Correlation .183 

Sig. (2-tailed) .315 

N 32 

VAR00018 Pearson Correlation .351
*
 

Sig. (2-tailed) .049 
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N 32 

VAR00019 Pearson Correlation .584
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 32 

VAR00020 Pearson Correlation .199 

Sig. (2-tailed) .276 

N 32 

VAR00021 Pearson Correlation .609
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 32 

VAR00022 Pearson Correlation .398
*
 

Sig. (2-tailed) .024 

N 32 

VAR00023 Pearson Correlation .385
*
 

Sig. (2-tailed) .029 

N 32 

VAR00024 Pearson Correlation .361
*
 

Sig. (2-tailed) .042 

N 32 

VAR00025 Pearson Correlation .434
*
 

Sig. (2-tailed) .013 

N 32 

VAR00026 Pearson Correlation .159 

Sig. (2-tailed) .385 

N 32 

VAR00027 Pearson Correlation .488
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 32 

VAR00028 Pearson Correlation .661
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 32 

VAR00029 Pearson Correlation .543
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 32 

VAR00030 Pearson Correlation .409
*
 

Sig. (2-tailed) .020 

N 32 
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VAR00031 Pearson Correlation .040 

Sig. (2-tailed) .829 

N 32 

VAR00032 Pearson Correlation .395
*
 

Sig. (2-tailed) .203 

N 32 

VAR00033 Pearson Correlation .686
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 32 

VAR00034 Pearson Correlation .560
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 32 

VAR00035 Pearson Correlation .395
*
 

Sig. (2-tailed) .025 

N 32 

VAR00036 Pearson Correlation .579
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 32 

VAR00037 Pearson Correlation .441
*
 

Sig. (2-tailed) .011 

N 32 

VAR00038 Pearson Correlation .543
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 32 

VAR00039 Pearson Correlation .433
*
 

Sig. (2-tailed) .013 

N 32 

VAR00040 Pearson Correlation .402
*
 

Sig. (2-tailed) .023 

N 32 

VAR00041 Pearson Correlation .528
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 32 

VAR00042 Pearson Correlation .366
*
 

Sig. (2-tailed) .039 

N 32 

VAR00043 Pearson Correlation -.005 
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Sig. (2-tailed) .980 

N 32 

VAR00044 Pearson Correlation .376
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 32 

VAR00045 Pearson Correlation .351
*
 

Sig. (2-tailed) .049 

N 32 

VAR00046 Pearson Correlation .373
*
 

Sig. (2-tailed) .035 

N 32 

VAR00047 Pearson Correlation .353
*
 

Sig. (2-tailed) .048 

N 32 

VAR00048 Pearson Correlation -.074 

Sig. (2-tailed) .687 

N 32 

VAR00049 Pearson Correlation .434
*
 

Sig. (2-tailed) .013 

N 32 

VAR00050 Pearson Correlation .043 

Sig. (2-tailed) .815 

N 32 

jumlah Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 32 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability 
 
Scale: profil kepribadian 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 32 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.854 50 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 
 
Correlation Pola Asuh 
 

Correlations 

 JUMLAH 

VAR00001 Pearson Correlation .442
*
 

Sig. (2-tailed) .011 

N 32 

VAR00002 Pearson Correlation .023 

Sig. (2-tailed) .900 

N 32 

VAR00003 Pearson Correlation .454
**
 

Sig. (2-tailed) .009 

N 32 

VAR00004 Pearson Correlation .468
**
 

Sig. (2-tailed) .007 

N 32 

VAR00005 Pearson Correlation .432
*
 

Sig. (2-tailed) .014 

N 32 

VAR00006 Pearson Correlation .375
*
 

Sig. (2-tailed) .035 

N 32 
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VAR00007 Pearson Correlation -.215 

Sig. (2-tailed) .238 

N 32 

VAR00008 Pearson Correlation .404
*
 

Sig. (2-tailed) .022 

N 32 

VAR00009 Pearson Correlation .089 

Sig. (2-tailed) .627 

N 32 

VAR00010 Pearson Correlation .566
**
 

Sig. (2-tailed) .001 

N 32 

VAR00011 Pearson Correlation -.079 

Sig. (2-tailed) .666 

N 32 

VAR00012 Pearson Correlation -.001 

Sig. (2-tailed) .997 

N 32 

VAR00013 Pearson Correlation -.348 

Sig. (2-tailed) .051 

N 32 

VAR00014 Pearson Correlation -.351 

Sig. (2-tailed) .049 

N 32 

VAR00015 Pearson Correlation .376
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 32 

VAR00016 Pearson Correlation .380
*
 

Sig. (2-tailed) .032 

N 32 

VAR00017 Pearson Correlation .442
*
 

Sig. (2-tailed) .011 

N 32 

VAR00018 Pearson Correlation .351
*
 

Sig. (2-tailed) .049 

N 32 

VAR00019 Pearson Correlation .491
**
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Sig. (2-tailed) .004 

N 32 

VAR00020 Pearson Correlation .410
*
 

Sig. (2-tailed) .022 

N 31 

VAR00021 Pearson Correlation .189 

Sig. (2-tailed) .301 

N 32 

VAR00022 Pearson Correlation .402
*
 

Sig. (2-tailed) .023 

N 32 

VAR00023 Pearson Correlation .133 

Sig. (2-tailed) .467 

N 32 

VAR00024 Pearson Correlation .483
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 32 

VAR00025 Pearson Correlation .439
*
 

Sig. (2-tailed) .012 

N 32 

VAR00026 Pearson Correlation .384
*
 

Sig. (2-tailed) .030 

N 32 

VAR00027 Pearson Correlation .200 

Sig. (2-tailed) .273 

N 32 

VAR00028 Pearson Correlation .426
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 32 

VAR00029 Pearson Correlation .449
**
 

Sig. (2-tailed) .010 

N 32 

VAR00030 Pearson Correlation .097 

Sig. (2-tailed) .596 

N 32 

VAR00031 Pearson Correlation .402
*
 

Sig. (2-tailed) .023 
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N 32 

VAR00032 Pearson Correlation .327 

Sig. (2-tailed) .067 

N 32 

VAR00033 Pearson Correlation .375
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 32 

VAR00034 Pearson Correlation .394
*
 

Sig. (2-tailed) .026 

N 32 

VAR00035 Pearson Correlation .358
*
 

Sig. (2-tailed) .044 

N 32 

VAR00036 Pearson Correlation .400
*
 

Sig. (2-tailed) .023 

N 32 

VAR00037 Pearson Correlation -.007 

Sig. (2-tailed) .969 

N 32 

VAR00038 Pearson Correlation .397
*
 

Sig. (2-tailed) .024 

N 32 

VAR00039 Pearson Correlation -.179 

Sig. (2-tailed) .328 

N 32 

VAR00040 Pearson Correlation .024 

Sig. (2-tailed) .895 

N 32 

VAR00041 Pearson Correlation .019 

Sig. (2-tailed) .918 

N 32 

VAR00042 Pearson Correlation .426
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 32 

VAR00043 Pearson Correlation .008 

Sig. (2-tailed) .964 

N 32 
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VAR00044 Pearson Correlation .376
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 32 

VAR00045 Pearson Correlation .378
*
 

Sig. (2-tailed) .033 

N 32 

VAR00046 Pearson Correlation .407
*
 

Sig. (2-tailed) .021 

N 32 

VAR00047 Pearson Correlation -.163 

Sig. (2-tailed) .372 

N 32 

VAR00048 Pearson Correlation .369
*
 

Sig. (2-tailed) .038 

N 32 

VAR00049 Pearson Correlation .375
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 32 

VAR00050 Pearson Correlation .422
*
 

Sig. (2-tailed) .016 

N 32 

JUMLAH Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 32 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability 
 
Scale: Pola asuh 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 96.9 

Excluded
a
 1 3.1 
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Total 32 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.745 50 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 

SKALA PROFIL KEPRIBADIAN 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Dimohon kesediaan Saudara untuk bekerjasama dengan mengisi skalaberikut 

secara  

jujur dan sesuai dengan kondisi Saudara.  

2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar kecuali yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Jawaban Saudara bersifat pribadi dan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab 

itu Saudara diminta menjawab sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan 

sebenarnya.  

 

Pilihlah salah satu dari 5 (lima) alternatif  jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda silang (X). Pilihan jawaban yang disediakan adalah: 

SS : Sangat Sesuai 
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S : Sesuai 

KS : Kurang Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

 

Tuliskan jawaban Saudara pada lembarjawab yang telah disediakan. 

 

 

 

 

No Pernyataan 

1. Saya ingin menyelesaikan tugas dengan cepat dan tuntas 

2. Saya berani bersaing untuk mendapat prestasi 

3. Saya kurang semangat menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk 

menyelesaikan suatu tugas 

4. Saya kurang percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki 

5. Saya merasa saya termasuk orang yang mandiri 

6. Saya merasa bersalah ketika menolak paksaan dari orang lain 

7. Saya mampu memperbaiki kesalahan yang saya lakukan 

8. Ketika mengalami kgagalan, saya termasuk orang yang cepat untuk bangkit 

kembali 

9. Saya kesulitan mengatasi masalah - masalah yang saya alami 

10. Saya mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan tantangan hidup 

11. Saya merasa senang jika didengar oleh orang lain 

12. Saya merasa tidak suka jika diperhatikan 

13. Bagi saya memiliki sedikit teman membuat saya menjadi lebih bebas 

14. Saya mengatur jadwal belajar secara rapi 

15. Saya berusaha merapikan ruang belajar dengan cermat dan teliti 

16. Saya menyusun jadwal kegiatan harian  

17. Saya merasa nyaman dengan lingkungan yang kotor 

18. Saya kebingungan mengatur waktu dengan baik 

19. Saya merasa bergembira saat bermain bersama teman – teman 

20. Saya malu menghibur orang lain 

21. Saya malas menghibur diri untuk meredakan stress 

22. Saya berani bertanya jika belum paham agar saya tidak penasaran 

23. Saya mengetahui mana hal yang benar dan hal yang salah untuk saya lakukan 

24. Saya malu berpendapat ketika diskusi 
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25. Saya minder menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada diri saya 

26. Saya termasuk orang yang bisa menyenangkan teman – teman saya 

27. Saya menjadi anggota sebuah organisasi di sekolah  

28.  Saya termasuk orang yang peka dalam memahami perasaan teman yang sedang 

kesusahan 

29. Saya selalu siap menolong teman yang membutuhkan bantuan 

30. Saya lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan teman 

31. Saya menghindari bekerjasama dengan orang lain 

32. Saya merasa lebih nyaman memiiki sedikit teman 

33. Saya mampu menjaga diri dari sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk orang 

lain 

34. Saya tidak merasa khawatir ketika terkena musibah 

35. Saya tidak menhindari hal buruk yang akan terjadi  

36. Saya berdandan ketika ingin bertemu dengan lawan jenis 

37. Saya selalu ingin tampil menarik dihadapan lawan jenis 

38. Saya merasa tidak nyaman apabila ada lawan jenis yang tertarik kepada saya 

 

Lampiran 14 

SKALA POLA ASUH ORANG TUA 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Dimohon kesediaan Saudara untuk bekerjasama dengan mengisi skalaberikut 

secara  

jujur dan sesuai dengan kondisi Saudara.  

2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar kecuali yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Jawaban Saudara bersifat pribadi dan dijamin kerahasiaannya, oleh sebab 

itu Saudara diminta menjawab sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan 

sebenarnya.  

 

Pilihlah salah satu dari 5 (lima) alternatif  jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda silang (X). Pilihan jawaban yang disediakan adalah: 

SS : Sangat Sesuai 
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S : Sesuai 

KS : Kurang Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

 

Tuliskan jawaban Saudara pada lembar jawab yang telah disediakan. 

 

 

 

 

No Pernyataan 

1. Orang tua saya memberikan saya kesempatan untuk memilih apa 

yang saya inginkan namun mereka menuntut tanggung jawab saya 

2. Orang tua tidak bisa memahami apa yang saya inginkan 

3. Saya merasa orang tua tidak mendukung kegiatan saya 

4. Orang tua saya memberi kesempatan kepada saya untuk berpendapat 

5. Orang tua saya mendorong adanya diskusi tentang segala hal yang 

terjadi di keluarga 

8. Orang tua tidak memberi kesempatan kepada saya untuk berpendapat 

6. Orang tua berdiskusi dengan saya tentang perbuatan yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan 

7. Orang tua saya memberi alasan yang jelas apabila melarang bermain 

8. Orang tua saya tidak memberi penjelasan tentang larangan saya 

bergaul dengan orang yang tidak baik 

9. Orang tua saya tidak memberi penjelasan tentang memilih teman 

yang baik 

10. Semua keputusan berada ditangan orang tuasaya 

11. Orang tua saya melarang saya untuk berbeda pendapat 

12. Orang tua saya enak untuk diajak bertukar pikiran 

13. Orang tua memaksa saya melakukan saran dan nasehat yang 

diberikan, meski saya tidak menyetujuinya 

14. Saya dilarang membantah terhadap apa yang diperintahkan orang tua  

15. Orang tua menanyakan kesediaan saya saat memberi perintah 

16. Saat mengambil keputusan orang tua mebicarakan terlebih dahulu 

dengan saya 

17. Sayaharusmemilih teman yang sesuai dengan keinginan orang 

tuasaya 

18. Orang tua saya tmemberi kesempatan untuk memilih teman 
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19. Orang tua memberi kesempatan kepada saya untuk berinteraksi 

dengan teman 

20. Orang tua saya menentukan dimana saya harus bersekolah, walaupun 

tidak sesuai dengan keinginan saya 

21. Orang tua saya memberi kesempatan untuk memilih sekolah lanjutan 

22. Orang tua saya membolehkan saya menentukan jurusan untuk 

pendidikan lanjut 

23. Saya bebas melakukan apa saja tanpa pengawasan orang tua 

24. Orang tua saya tidak peduli terhadap pertemanan dan pergaulan saya 

25. Orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk bergaul dengan 

siapapun 

26. Orang tua membiarkan saya saat melakukan kesalahan 

27. Orang tua saya memperingatkan ketika saya dalam bahaya 

28. Orang tua tidak pernah menasehati saya 

29. Orang tua saya tidak memperhatikan bagaimana perkembangan saya 

di sekolah 

30.  Orang tua saya memperhatikan kebutuhan saya 

31. Orang tua saya memberikan perhatian kepada saya 

32. Orang tua saya mengawasi aktivitas saya 
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Lampiran 18 

 
Frequency Table 
 

 

 
 
 

 

Profil Kepribadian

2 5.0 5.0 5.0

6 15.0 15.0 20.0

4 10.0 10.0 30.0

8 20.0 20.0 50.0

2 5.0 5.0 55.0

1 2.5 2.5 57.5

7 17.5 17.5 75.0

3 7.5 7.5 82.5

2 5.0 5.0 87.5

5 12.5 12.5 100.0

40 100.0 100.0

Archievement)

Autonomy

Counteraction

Ekshibition

order

Play

Unders tanding

Affil iaton

Harmavoidance

Sex

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Pola Asuh

22 55.0 55.0 55.0

12 30.0 30.0 85.0

6 15.0 15.0 100.0

40 100.0 100.0

Demokratis

Otoriter

Permis if

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Lampiran 19 

 
 

Crosstabs 

    

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%
Profil  Kepribadian

* Pola Asuh

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Profil Kepribadian * Pola Asuh Crosstabulation

2 0 0 2

1.1 .6 .3 2.0

100.0% .0% .0% 100.0%

1 2 3 6

3.3 1.8 .9 6.0

16.7% 33.3% 50.0% 100.0%

2 1 1 4

2.2 1.2 .6 4.0

50.0% 25.0% 25.0% 100.0%

5 1 2 8

4.4 2.4 1.2 8.0

62.5% 12.5% 25.0% 100.0%

1 1 0 2

1.1 .6 .3 2.0

50.0% 50.0% .0% 100.0%

1 0 0 1

.6 .3 .2 1.0

100.0% .0% .0% 100.0%

4 3 0 7

3.9 2.1 1.1 7.0

57.1% 42.9% .0% 100.0%

2 1 0 3

1.7 .9 .5 3.0

66.7% 33.3% .0% 100.0%

0 2 0 2

1.1 .6 .3 2.0

.0% 100.0% .0% 100.0%

4 1 0 5

2.8 1.5 .8 5.0

80.0% 20.0% .0% 100.0%

22 12 6 40

22.0 12.0 6.0 40.0

55.0% 30.0% 15.0% 100.0%

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Count

Expected Count

% within Profi l

Kepribadian

Archievement)

Autonomy

Counteraction

Ekshibition

order

Play

Unders tanding

Affil iaton

Harmavoidance

Sex

Profil

Kepribadian

Total

Demokratis Otoriter Permis if

Pola Asuh

Total


