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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini, akan di kemukakan hasil penelitian yang telah di lakukan penulis 

dengan melihat “perilaku remaja anak kandung dan anak angkat dalam keluarga di 

Kecamatan Teluk Mutiara-Alor ( suatu kajian dari perspektif Erik Erikson )”.  

 Oleh Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting, karena 

remaja harus mencapai tingkat identitas ego, dalam pengertiannya identitas pribadi berarti 

mengetahui siapa dirinya dan bagaimana remaja terjun ke tengah masyarakat. Beberapa hal 

yang menyebabkan penelitian ini penting yaitu, karena perilaku remaja cenderung akan di 

bawah sampai pada usia dewasa. Seperti yang telah di bahas pada bab 2 sebelumnya. Remaja 

pada usia ini secara psikologis membutuhkan jawaban-jawaban yang ada di sekitar mereka 

untuk kemudian membangun persepsi sendiri terhadap fakta yang akan terjadi di sekitar 

mereka, terutama dalam lingkungan keluarga.  

 Maka penulis akan memberi gambaran tempat penelitian, yang di bagi menjadi dua 

bagian antara lain: gambaran umun daerah Alor dan hasil penelitian, sebagai berikut: 

A. Gambaran umun daerah Alor 

1. Letak Geografis 

Alor merupakan kabupaten yang terletak paling timur dalam gugusan 

kepulauan di wilayah NTT wilayah utara. Berbatasan dengan Propinsi Maluku, laut 

Sawu, laut Flores dan selat Ombai sebelah baratnya, Kabupaten ini memiliki beberapa 

pulau kecil, pulau Pantar, Baranusa, Kambing, Buaya, Tereweng. Luas kabupaten 

Alor 2864,6 km2. Keadaan alam pulau Alor agak berbeda dengan gugusan pulau 
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Flores di Adonara dan Lembata yang subur dengan gunung berapi. Kecuali sebagian 

kecil wilayah sebur Alor Timur.  

Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan 

memberikan variasi iklim yang berbeda, dan sangat menguntungkan bagi daerah dan 

rakyat dalam pengembangan tanaman produksi.  

Kabupaten Alor secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, sebagai 

berikut:
1
 

1. Kecamatan Teluk Mutiara 

2. Kecamatan Lembur 

3. Kecamatan Kabola 

4. Kecamatan Pulau Pura 

5. Kecamatan Pureman 

6. Kecamatan Alor Timur Laut 

7. Kecamatan Mataru 

8. Kecamatan Pantar Tengah 

9. Kecamatan Pantar Barat Laut 

10. Kecamatan Alor Selatan 

11. Kecamatan Pantar Timur 

12. Kecamatan Pantar Barat 

13. Kecamatan Pantar 

14. Kecamatan Alor Timur 

15. Kecamatan Alor Barat Daya 

16. Kecamatan Alor Tengah Utara 

17. Kecamatan Alor Barat Laut 

                                                           
 

1
. Zulyani. Hidaya, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, (Indonesia: PT Pustaka LP3ES, Anggota Ikap,  

1997),  hal. 8 
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2. Segi Ekonomi 

 

 Perekonomian penduduk Alor masih mengandalkan sektor pertanian 

dan perikanan. Hal ini membuat para petani dan nelayan harus bergantung 

pada iklim dan cuaca. Untuk peladang, mereka sekarang memilih untuk 

menanam sorgum karena lebih tahan cuaca dan produktivitasnya tinggi. Selain 

itu, vanili, kunyit, kemiri, kopi, dan cendana adalah komoditas lain pulau ini. 

Sedangkan nelayan mengandalkan ikan tuna, tongkol, tangkung, dan ikan 

karang sebagai hasil tangkapan. 

 

3. Sistem Religi Masyarakat Alor 

 

Pelaksanaan ibadah bagi umat beragama di Kabupaten Alor cukup 

kondusif. Penganut agama melaksanakan kegiatan peribadatan cukup bebas. 

Para penganut agama baik Kristen Protestan, Islam, Katolik, maupun Hindu 

merasa aman dalam melaksanakan segala aktifitas ibadah mereka.  

Penganut agama Kristen sebagai penganut yang mayoritas di 

Kabupaten Alor. Kondisi tersebut di tandai dengan kebebasan penganut agama 

tersebut melaksanakan sejumlah macam peribadatan tanpa ada tekanan dari 

pihak-pihak tertentu. 

 

4. Tingkat Pendidikan 

 

 Tingkat pendidikan masyarakat Alor beragam. Di daerah perkotaan, 

umumnya masyarakat mengenyam pendidikan sampai SMA, hanya sedikit 
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saja mengambil pendidikan sarjana. Sedangkan di pedesaan dan daerah 

pegunungan, tingkat pendidikan umumnya hanya sampai SD. Hanya sedikat 

yang mengambil pendidikan sampai SMA. Jumlah sarana pendidikan di Alor: 

Taman Kanak-kanak  : 48 buah 

Sekolah Dasar   : 218 buah 

Sekolah Menengah Pertama : 36 buah 

Sekolah Menengah Atas : 14 buah 

 

5. Sistem Kekerabatan Masyarakat Alor 

 

Masyarakat Alor pada mulanya di bentuk berdasarkan pada himpunan 

keluarga inti/bathi yang terdiri dari bapak, ibu, anak, yang secara tradisional memilih 

tempat tinggal berpisah-pisah tetapi dalam satu klen besar di lembah yang dalam, 

atau di puncak gunung atau di lereng-lereng bukit. 

Himpunan ini akhirnya membentuk bala atau satu klen kecil yang merupakan 

perluasan dari keluarga inti. Beberapa bala membentuk klen yang lebih besar 

berdasarkan keturunan ayah dalam satu rumah adat. 

Suku bangsa ini sendiri terdiri atas sejumlah sub suku bangsa antara lain: 

Abui, Alor, Belagar, Deing, Kabola, Kawel, Kelong, Kemang, Kramang, Kui, 

Lemma, Maneta, Mauta, Seboda, Wersin, dan Wuwuli. Pada masa lampau sub-sub 

suku bangsa tersebut di atas masing-masing hidup terasing di daerah perbukitan dan 

pegunungan, terutama untuk menghindari peperangan dan tekanan dari dunia luar. 

Di sana mereka mendirikan rumah-rumah bertiang kayu bulat, tinggi dan dengan 

atap dari alang-alang atau ijuk, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, daun lontar 
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atau papan. Karena kurangnya komunikasi di antara mereka, maka berkembanglah 

dialek yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain.
2
  

 

B. Hasil Penelitian 

 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan perilaku remaja 

anak kandung dan anak angkat, dan alasan yang mempengaruhi perilaku remaja 

anak kandung dan anak angkat dalam keluarga di Kecamatan Teluk Mutiara-Alor. 

Maka penulis, membagi subjek penelitian dalam tiga klasifikasi yaitu: 1). orang tua, 

2). remaja anak kandung, dan 3). remaja anak angkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  

2
. Ibid,..  8 



38 
 

 Tabel 3.1. Aspek-aspek perilaku remaja anak kandung (AK) dan anak angkat (AA) dalam 

keluarga di Teluk Mutiara-Alor   

Nama 

Umur 

Pendidikan 

 

S (AK)  

14 tahun 

SMP 

Ni (AA)  

15 tahun 

SMP 

B (AK) 

15 tahun  

SMA  

Nn (AA) 

13 tahun  

SMP 

D (AA) 

14 tahun  

SMP 

 

 

Aspek 

Kognitif 

Subjek berfikir kalau 

pekerjaannya dapat di 

selesaikan dengan 

bantuan orang di 

sekitarnya 

Subjek dalam melihat 

keadaan di sekitarnya 

masih bersifat 

untuk kepuasan dirinya 

sendiri. 

 

Subjek memiliki 

pemikiran yang 

egois 

Subjek selalu 

berfikir untuk 

menurut dengan 

keadaan yang 

terjadi. 

 

Subjek masih 

bersifat egois, 

tidak mau 

mendengarka

n nasehat 

orang tua. 

 

 

Aspek 

Afektif 

Subjek menunjukan 

penerimaan dengan 

saudara angkatnya. 

Subjek lebih banyak 

melakukan penolakan 

kalau itu 

memberatkannya. 

Subjek 

menunjukan 

emosi yang labil 

dan sering  

menolak 

aturan dalam 

rumah. 

Subjek sering 

menunjukan 

sikap 

penerimaan. 

 
 
 

Subjek sering 

menolak 

perintah 

orang tua dan 

lebih suka 

bersama 

dengan 

teman-

temannya. 

 

 

Aspek 

Konatif 

Subjek merasa ingin 

di hargai atau di 

terima dengan saudara 

angkatnya, dan itu ia 

dapatkan walaupun 

tidak sesuai dengan 

harapannya. 

Subjek menunjukan 

perilaku kasar dengan 

saudaranya. 

Subjek 

menunjukan 

perilaku yang 

kurang tepat 

agar bisa di 

hargai oleh 

adik-adiknya. 

Subjek 

menunjukan 

perilaku yang 

bisa di terima 

oleh orang lain 

walaupun itu  

ber- 

tentangan 

dengan 

keinginannya. 

Subjek 

memiliki rasa 

ingin di 

terima atau di 

hargai bila 

bersama 

dengan 

teman-

temannya. 
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Lanjutan: Aspek-aspek perilaku remaja anak kandung (AK) dan anak angkat (AA) dalam 

keluarga di Teluk Mutiara-Alor.  

Nama 

Umur 

Pendidikan 

 

F (AK) 

12 tahun  

SMP 

W (AK) 

15 tahun  

SMA 

I (AA) 

13 tahun  

SMP 

D (AK) 

14 tahun  

SMP 

R (AA) 

13 tahun  

SMP 

 

Aspek 

Kognitif 

Subjek lebih 

banyak 

menghabiskan 

waktu di rumah 

atau mengikuti 

kegiatan yang 

bermanfaat. 

Subjek belum 

mencapai 

kematangan 

dalam 

pemikirannya, 

mudah sekali 

marah, dan egois. 

Subjek juga 

mudah sekali 

marah, masih 

bersifat egois, 

dan lebih  

senang 

bersama 

teman-

temanya. 

Subjek bisa 

berfikir yang 

benar tapi 

terkadang menilai 

salah di 

sekitarnya masih 

egois. 

Subjek berfikir 

dewasa dan cepat 

mengalah. 

 

 

Aspek Afektif 

Subjek memiliki 

perasaan senang 

bersaama mamanya 

atau teman-teman 

untuk mengikuti 

kegiatan 

kerohanian. 

Subjek sering 

melakukan 

penolakan 

terhadap hal-hal 

yang tidak ia 

sukai, emosinya 

masih labil. 

Subjek 

memiliki 

emosi yang 

tidak stabil, 

melakukan 

penolakan bila 

tidak sesuai 

dengan 

keinginannya. 

Subjek belum 

bisa menahan 

emosinya, 

menunjukan 

penolakan bila 

tidak sesuai 

dengan 

keinginannya. 

Subjek selalu 

menerima dengan 

persaan senang. 

 

Aspek Konatif 

Subjek menerima 

penilaian positif 

dari orang lain. 

Subjek ingin di 

hargai tetapi 

belum bisa 

menunjukan 

perilaku yang 

baik. 

Subjek 

melakukan 

hal-hal dala 

rumah untuk  

penilaian 

positif dengan 

orang tua. 

Subjek menerima 

perilaku ingin di 

hargai oleh orang-

orang di 

sekitarnya. 

Subjek memiliki 

perilaku yang bisa 

di terima dan di 

hargai oleh 

lingkungannya.  

 

 

Subjek 1 (keluarga 1) 

 

Keluarga pertama, bapak Bram, berusia 55 tahun dan Ibu Tati, 50 tahun, 

beragama Kristen. Latar belakang pendidikan bapak Bram lulusan perguruan tinggi 

dan sekarang telah bekerja sebagai guru SMA dan ibu Tati lulusan SMA, sebagai ibu 

rumah tangga. Bapak Bram dan ibu Tati memiliki tiga orang anak, dua anak 
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kandung dan satu anak angkat. Anak kandung bernama Sarah berusia 14 tahun yang 

masih SMP, dan Edi berusia 10 tahun, duduk di bangku SD, dan anak yang di angkat 

bernama Nina, berusia 15 tahun, yang duduk di bangku SMP. Adapun kehidupan 

keluarga ini mempunyai penghasilan yang pas-pasan. Namun hubungan dalam 

keluarga ini sangatlah harmonis. Terlihat dari kedekatan dan perhatian bapak Bram 

dan ibu Tati kepada anak-anaknya.  

 Psikososial yang di alami Sarah (AK) dan Nina (AA) menurut Erikson 

merupakan bagian dari aspek perilaku yang di dalamnya ada aspek kognitif, aspek 

afektif tentang perasaan/emosi, dan aspek konatif tentang perilaku : 

a. Aspek kognitif, dapat berfikir positif  dan tegas. 

 Contohnya:  

  Sarah (AK) berfikir kalau pekerjaannya dapat di selasaikan   

 dengan bantuan orang di sekitarnya. Berbeda dengan Nina   

 (AA) dalam melihat keadaan di sekitarnya masih bersifat   

 untuk kepuasan dirinya sendiri.  

b. Aspek afektif, memiliki perasaan gembira, manja, dan juga tidak gembira 

murung atau cuek. 

Contoh:  

Sarah (AK) menunjukan penerimaan dengan saudaranya angkatnya. 

Sedangkan Nina (AA) lebih banyak melakukan penolakan kalau itu 

memberatkannya. 

c. Aspek konatif,  suka bergaul, rajin, ingin di hargai atau di terima, berperilaku 

kasar/memukul. 

Contoh:  

Sarah (AK) merasa ingin di hargai atau di terima dalam hubungannya dengan 

saudaranya angkatnya, dan itu ia dapatkan walaupun tidak sesuai dengan 

harapannya. Berbeda dengan Nina (AA), yang masih menunjukan perilaku 

kasar dengan saudaranya.  
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Seperti yang di katakan bapak Bram,
3
: “Saya mendidik anak bukan 

 karena satu keharusan, tetapi saya  dan  istri bertanggung jawab  untuk 

 melihat anak - anak saya hidup bahagia, bisa sekolah  dan dapat

 menjadi orang yang berguna. Anak dari darah daging sendiri (anak 

 kandung) atau anak yang kami angkat, tidak menjadi persoalan  bagi kami. 

 Kami memberikan apa yang sudah menjadi kewajiban  kami untuk anak-

 anak. Kalau ada keributan atau perkelahian (beda pendapat) antara Sarah, 

 Nina atau Edi, saya dan istri akan  coba menanyakan penyebab dari 

 masalah yang terjadi, maka  Sarah, Nina atau Edi akan menjelaskan secara 

 rinci sebab-sebabnya  kejadian itu terjadi. Dan kami akan mencoba 

 mancari jalan  keluarnya. Ada saat di mana saya akan memberikan hukuman 

 lewat marah, pukulan. Ya....menurut saya biar anak-anak tahu kalau ada 

 hal-hal yang lain yang tidak boleh mereka lakukan, misalnya mengambil 

 barang yang bukan milik mereka atau pulang terlambat  waktu malam hari. 

 Kami memberikan kebebasaa kepada anak-anak berada di luar rumah, 

 namun kedisiplinan dalam keluarga tetap kami utamakan”.  

 

Interpretasi: Keluarga ini, dapat memberikan perhatian yang baik, bagi remaja 

 mereka. Terlihat tidak ada perbandingan perhatian  antara remaja anak 

 kandung dan anak angkat mereka yang sudah di besarkan dalam keluarga ini.  

 

 

Sarah,
4
 adalah anak kandung dari bapak dan ibu Tati. Menurut ibu Tati, ia adalah 

anak yang manja, cuek, suka murung kalau permintaannya tidak di penuhi. Tetapi ia 

juga tegas dalam membuat keputusan bila itu di pandang baik untuk dirinya. Sarah 

juga mengerjakan pekerjaan rumah sama seperti Nina, kakak angkatnya. Tugas yang 

sudah di bagi oleh ibu Tati untuk Nina dan Sarah. Bila apa yang tidak bisa ia 

kerjakan maka, Sarah akan memberikan pekerjaan itu kepada Nina untuk membantu 

mengerjakannya. Sarah suka bergaul dengan teman-teman seusianya.  

 

 Seperti yang di ungkapkan Sarah:“Saya senang kalau mendapat PR 

(pekerjaan rumah) dari sekolah, yang saya tidak tahu ka’ Nina akan 

membantu saya. Walaupun saya sering di marahin karena tugas tersebut yang 

menurut ka’ Nina saya  bisa kerjakan sendiri. Saya juga sering di ajak 

jalan oleh ka’ Nina ke pasar untuk berbelanja kalau di suru mama atau 

berangkat ke gereja bersama-sama. Ka’ Nina orangnya baik, sayang sama 

saya. Tetapi begitu, kami juga sering kali ribut kalau harus menjalankan 

                                                           
 

3
.  Hasil wawancara, pada tanggal 15 – 12 - 2009 

 
4
.  Hasil wawancara, pada tanggal 15 – 12 - 2009 
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pekerjaan rumah. Saya juga biasa berkumpul dengan teman-teman kalau ada 

waktu di sore hari.  

 

Interpretasi: Subjek merasa bahwa apa yang di lakukan bisa di di lakukan 

bersama-sama dengan Nina (kakak angkatnya).  

 

 

Nina,
5
 adalah anak angkat dari bapak dan ibu Tati. Menurut ibu Tati, Ia anak yang 

periang, mudah bergaul dengan lingkungan di sekitarnya, suka memberi, dan rajin. 

Tapi ada saat Nina berlaku kasar (memukul) adik-adiknya (Sarah dan Adi).  

 

Seperti yang di katakannya: “Saya jengkel kalau apa yang saya kerjakan 

dalam pekerjaan rumah, Sarah atau Adi selalu masuk begitu saja. Saya 

sampai marah dan memukul mereka dan mama yang selalu menegur saya. 

Saya juga tidak sependapat dengan Sarah, karena sarah cuek melihat 

mama kalau lagi kerja, dia tidak akan membantu, tapi malah dia berjalan 

begitu saja. Mama atau papa memberikan saya kebebasan memilih apa 

yang saya suka walau tidak semuanya.  

 

Interpretasi: Subjek masih terlihat egois, belum bisa mengontrol emosinya 

dan berakibat ia dapat berlaku kasar.          

 

 

Subjek 2 ( Keluarga 2 ) 

 

 

  Bapak Samuel, 50 tahun bekerja sebagai seorang guru SMP dan ibu Erna, 48 

tahun adalah seorang guru SD. Keluarga ini beragama Kristen. Bobi, adalah anak 

kandung dari bapak dan ibu Erna yang berusia 14 tahun, duduk di bangku sekolah 

SMA. Bobi mempunyai dua saudara kandung yaitu Putri usia 9 tahun (SD) dan Santi 

usia 11 tahun (SMP). Saudara angkatnya bernama Nona, usia 13 tahun yang masih 

duduk di bangku SMP. Keluarga ini hidup dengan berkecukupan. Dalam mengurus 

rumah dan mendidik anak-anak. 

          Psikososial yang di alami Bobi (AK) dan Nona (AA) menurut Erikson 

merupakan bagian dari aspek perilaku yang di dalamnya ada aspek kognitif, aspek 

afektif tentang perasaan/emosi, dan aspek konatif tentang perilaku : 

                                                           
 

5
.  Hasil wawancara, pada tanggal 15 – 12 - 2009 
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a. Aspek kognitif  : ingin menang sendiri, dapat berfikir positif.  

Contohnya:  

Bobi (AK) memiliki pemikiran yang egois, sedangkan Nona (AA) selalu 

berfikir untuk menurut dengan keadaan yang terjadi. 

b. Aspek afektif  : manja dan cuek, senang karena di berikan kebebasan 

Contoh:  

Bobi (AK) menunjukan emosi yang labil dan sering mengadakan penolakan 

terhadap aturan yang ada dalam rumah. Sedangkan Nona (AA) sering 

menunjukan sikap penerimaan.  

 

c. Aspek konatif : kasar, suka mencari keributan, mudah bergaul. 

Contoh:  

Bobi (AK) menunjukan perilaku yang kurang tepat agar bisa di hargai oleh 

adik-adiknya. Berbeda dengan Nona (AA) menunjukan perilaku yang bisa di 

terima oleh orang lain, walaupun itu bertentangan dengan keinginannya. 

 

 Seperti yang di katakan ibu Erna:
6
 “Semua anak sangat kami sayangi 

tetapi, kami sebagai orang tua tetap membuat aturan untuk mereka. 

Mereka mempunyai karakter yang sangat berbeda, anak pertama saya, 

Bobi tidak mau mengalah, kasar, suka cari keribuatan dengan adik-

adiknya, susah di bilang kalau dia berbuat salah, dan punya banyak 

teman yang datang ke rumah, dan sering keluar bersama teman-

temannya. Adapun anak kedua kami yaitu anak yang kami angkat dari 

bayi hingga sekarang, yang sudah selayaknya anak kandung dalam 

keluarga kami. Nona, anaknya tenang, pendiam, dan juga rajin dalam 

melakukan pekerjaan di rumah. Nona selalu mengalah dan mengikuti apa 

yang kakaknya (Bobi) katakan. Saya tidak pernah membedakan Nona, 

Bobi, Putri dan Santi. Begitu juga dengan suami saya. Kami selalu 

memberikan dukungan kepada mereka, dan menegur kalau anak-anak 

kami itu berbuat salah itu adalah hal yang penting”.  

 

 Interpretasi: Bagi ibu Erna, hal dalam memberikan dukungan, perhatian 

dan kasih sayang kepada anak-anak itu sangat perlu. Dengan tingkat 

pendidikan dari bapak dan ibu Erna, mereka dapat mengetahui dengan 

pasti tentang perkembangan anak-anak mereka baik dalam aspek kognitif, 

mereka tidak membandingkan, mereka lebih mencurahkan perhatian untuk 

                                                           
 

6
. Hasil wawancara, tanggal 17 - 12 - 2009    
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masing-masing anak, dan begitu juga dengan perilaku mereka sebagai 

orang tua yang manjadi contoh untuk anak-anaknya.   

          

 

 Bobi,
7
 sendiri tidak banyak bicara, dengan sifatnya yang manja dan cuek, ia 

 berkata: 

 

“Papa-mama sayang sama saya, apa yang saya inginkan pasti papa dan 

mama berikan. Kalau saya dengan Nona, adik saya biasa-biasa saja. Apa 

yang saya katakan Nona pasti mendengarkannya. Bapak atau mama 

marah kalau saya selalu bertengkar dengan adik-adik dan apabila saya 

pulang tidak tepat waktu kerana saya sering sama-sama dengan teman-

teman ”.  

 

Interpretasi: Subjek merasa di sayang, merasa diri harus di dengarkan oleh 

adik-adiknya.  

 

 

Berbeda dengan Nona,
8
 yang pendiam, ramah dan penurut dalam keluarga ini. 

Sifatnya yang terbuka ini memberikan kesempatan saudaranya (Bobi) untuk selalu 

memerintahnya. Hubungan dengan bapak dan ibu Erna sangat baik. Karena perhatian 

dan kasih sayang yang Nona dapat sama seperti juga pada Bobi dan ke dua adiknya. 

Seperti di tuturkan Nona:  

 

“Saya merasa baik-baik saja, ketika saya harus di suruh mengerjakan 

sesuatu. Tapi tidak semuanya saya harus kerjakan. Mama yang selalu 

mengajarkan bagaimana cara memasak, sampai saya telah 

mengetahuinya. Saya juga di beri waktu untuk berkumpul dengan teman-

teman, seperti anak-anak yang lain. Kalau saya salah, saya juga di tegur 

oleh papa dan mama. Begitu juga dengan ka’ Bobi, Putri dan Santi”.  

 

Interpretasi: Subjek merasa diri baik-baik saja dengan apa yang dia terima. 

Perasaan yang negatif bisa di atasinya. 

 

 

 

 

                                                           
 

7
. Hasil wawancara, tanggal 17 – 12 - 2009    

 
8
. Hasil wawancara, tanggal 17 -  12 - 2009   
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Subjek 3 ( Keluarga 3 ) 

 

Bapak Sam, 52 tahun seorang wiraswasta dan ibu Rina, 50 tahun, bekerja 

sebagai guru SD, beragama Kristen. Keluarga ini memiliki dua anak yaitu anak 

pertama, adalah anak yang di angkat, bernama Dedi, 14 tahun yang duduk di bangku 

SMP. Anak kedua, bernama Feby, 12 tahun, masih duduk di bangku SMP, anak 

kandung dari bapak Sam dan ibu Rina.  

 Psikososial yang di alami Dedi (AA) dan Feby (AK) menurut Erikson 

merupakan bagian dari aspek perilaku yang di dalamnya ada aspek kognitif, aspek 

afektif tentang perasaan/emosi, dan aspek konatif tentang perilaku : 

a. Aspek kognitif : belum bisa berfikir logis dengan apa yang di lakukan dan 

masih bersifat labil. 

Contohnya:  

Dedi (AK) masih bersifat egois, tidak mau mendengarkan nasehat orang tua. 

Berbeda dengan Feby (AA) lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau 

mengikuti kegiatan yang bermanfaat. 

 

b. Aspek afektif  : suka marah dan lebih senang bila berada  bersama-sama 

dengan teman-temanya, manja dan pendiam 

Contoh:  

Dedi (AK) sering melakukan penolakan terhadap perintah orang tua dan 

lebih menunjukan penerimaan bersama teman-temannya. Berbeda dengan 

Feby (AA) memiliki perasaan senang bila bersama dengan mamanya atau 

berkumpul dengan teman-teman untuk mengikuti satu kegiatan kerohanian. 

c. Aspek konatif : menutup  diri dengan lingkungannya dan berperilaku 

menyimpang. 
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Contoh:  

Dedi (AK) memiliki rasa ingin di terima atau di hargai bila bersama dengan 

teman-temannya. Sedangkan Feby (AA) menerima penilaian positif dari 

orang tua. 

 

  

Seperti yang di katakan ibu Rina:
 9

“Dengan kehadiran anak dalam keluarga 

kami, merupakan berkat tersendiri yang kami rasakan. Setelah beberapa 

waktu yang lalu kami belum di karuniai anak. Saya bersama suami merasa 

senang dapat memelihara Dedi dan Feby. Dengan melihat kedekatan kami 

dengan Dedi, sebelum kehadiran Feby, itu menjadi tanda bahwa kami sangat 

menyayanginya. Dedi lebih dekat dengan bapaknya, karena kedekatan 

tersebut, apa yang Dedi mau bapak akan berikan. Tapi terkadang perilaku 

Dedi tidak bisa kami atasi, dengan pergaulannya dia mulai mengisap rokok, 

dan sering kali berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam. 

Kami sebagai orang tua hanya bisa menegur. Feby, anak kandung kami yang 

kedua. Ia anak yang manja, peringan, dan suka membantu apa yang saya 

kerjakan. Hubungan Dedi dan adiknya Feby menurut saya baik, walau 

kadang ada sedikit pertengkaran tapi tidak begitu lama. Karena kami 

sebagai orang tua mengajarkan untuk bisa saling menghormati dan 

menghargai”.  

 

Interpretasi: Hal ini menunjukan bahwa ibu dan bapak dalam keluarga ini, 

belum bisa mengambil ketegasan dalam mendidik anak remaja mereka. 

Pemahaman keluarga ini tentang kehadiran seorang anak merupakan berkat 

tersendiri. Keluarga ini menunjukan perasaan senang apabila mereka dapat 

berkumpul bersama. Perilaku yang di tunjukan oleh bapak atau ibu dapat di 

terima oleh anak-anak mereka.   

 

Dedi,
10

 adalah anak angkat dari bapak dan ibu Rina. Ia selalu membantah apa yang di 

katakan bapak dan ibu Rina.  

 

Seperti yang di ungkapkannya: “Bapak yang biasa menegur bahkan sampai 

marah kepada saya, kalau saya pulang sampai malam. Saya kadang marah 

juga dengan bapak, karena saya sudah besar tapi kok masih di berikan 

peraturan.  
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Interpretasi: Subjek merasa diri tidak di berikan kebebasan. Di dasarkan atas 

perilaku subjek yang mulai menyimpang. Perilaku seperti ini mendorong 

subjek terlihat marah dengan keadaan yang terjadi subjek berfikir kalau sudah 

saatnya subjek bisa mandiri. 

 

 

 

Adapun Feby, anak kandung dari keluarga ini. Ia mempunyai sifat yang manja, sikap 

hormat, pendiam, selalu di rumah dan jarang berkumpul dengan teman-temannya, 

seperti ungkapan Feby:
11

  

 

“Saya malas bermain dengan teman-teman, saya lebih suka di rumah, 

nonton atau bersama mama. Kalau ada kegiatan di gereja saya ikuti, 

misalnya mengikuti vokal group. Ka’ Dedi sering mengantar saya ke 

gereja, karena jarak gereja dan rumah cukup jauh. Itu pun kalau  ka’ 

Dedi bersedia mau mengantar saya”. 

 

Interpretasi: Subjek lebih senang berada di rumah dengan keluarganya di 

banding berkumpul dengan teman-temannya. Hal ini menunjukan subjek 

menutup diri dengan lingkungan sosialnya. 

 

 

Subjek 4 ( Keluarga 4 ) 

 

  Bapak Ima, 59 tahun bekerja di salah satu kantor pemerintahan dan Ibu Vina, 

57 tahun adalah ibu rumah tangga. Mereka beragama Kristen. Bapak dan ibu Vina 

mempunyai dua anak kandung dan satu anak angkat. Anak pertama bernama Frengki, 

19 tahun, duduk di bangku kuliah;  anak ke dua, bernama Wati 15 tahun, masih duduk 

di bangku SMA; dan anak yang di angkat bernama Ina 13 tahun, duduk di bangku 

SMP. Menurut bapak dan ibu Vina, keluarga ini jarang sekali berkumpul, semuanya 

berkumpul pada waktu jam makan malam. Karena berbagai tugas yang harus mereka 

jalankan di luar rumah. 
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 Psikososial yang di alami Wati (AK) dan Ina (AA) menurut Erikson 

merupakan bagian dari aspek perilaku yang di dalamnya ada aspek kognitif, aspek 

afektif tentang perasaan/emosi, dan aspek konatif tentang perilaku : 

a. Aspek kognitif  : masih bersifat egois 

Contohnya:  

Wati (AK) belum mencapai kematangan dalam pemikirannya, mudah sekali 

marah, dan masih bersifat egois. Ina (AA) juga mudah sekali marah, masih 

bersifat egois, dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-

temanya. 

 

b. Aspek afektif  : terkadang ramah dan marah, kasar, acuh, malawan, suka 

dendam dan lebih senang apabila bersama teman-temannya. 

Contoh:  

Wati (AK) sering melakukan penolakan terhadap hal-hal yang tidak ia sukai, 

emosinya masih labil. Begitu juga dengan  Ina (AA) memiliki emosi yang 

tidak stabil, melakukan penolakan bila tidak sesuai dengan keinginannya. 

c. Aspek konatif : berperilaku terbuka, sering berkumpul dengan teman-

temannya, berperilaku kasar. 

Contoh:  

Wati (AK) ingin di hargai tetapi belum bisa menunjukan perilaku yang baik. 

Berbeda dengan Ina (AA) melakukan hal-hal dalam rumah untuk 

mendapatkan penilaian positif dengan orang tua. Memiliki penerimaan lebih 

banyak dengan teman-temannya. 

 

Seperti yang di katakan ibu Vina:
 12

 “Kami keluarga jarang sekali 

berkumpul, kami berkumpul pada hari sabtu atau minggu. Pada saat kami 

semua dapat berkumpul, saya bersama suami dan anak-anak mengadakan 

refresing bersama dan membicarakan apa yang kami lakukan pada hari-hari 

sebelumnya. Tapi ini tidak rutin kami lakukan. Kedekatan saya bersama 

anak-anak khususnya pada Dewi dan Ina, saya memberikan perhatian dan 
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ketegasan. Karena mereka adalah anak gadis, punya aturan dalam rumah. 

Saya juga membagi tugas untuk pekerjaan rumah. Anak saya yang bernama 

Wati, cepat marah,kasar, tapi kadang juga ramah dan dia lebih banyak 

berkumpul dengan teman-temannya. Begitu juga dengan anak angkat saya, 

Ina, sifatnya yang tidak mau mengalah dengan kakaknya Wati, kadang 

menjadi pemicu permusuhan antara mereka. Masing-masing 

mempertahankan prinsipnya. Dalam hal ini saya dan suami tidak memihak 

pada seorang anak, tapi kami memberikan teguran untuk ke duanya”.  

 

Interpretasi: Subjek tidak memilih kasih antara anak kandung maupun 

anak angkat, dan lebih mengutamakan kedisiplinan dalam keluarganya, 

tetapi terkadang kedisiplinan yang telah di buat tidak bisa di ikuti oleh 

anak-anak.  

 

 

Wati,
13

 adalah anak kandung dari bapak dan ibu Vina. Wati dengan sifatnya cepat 

marah dan kasar, acuh, melawan, egois memberikan gambaran kalau Wati tidak mau 

di atur. Ia lebih senang berkumpul dengan teman-temannya. Setiap pekerjaan rumah 

tentu dia bisa menyelesaikan. Tapi ada hal yang tidak mau dia lakukan. Kalau hal itu 

terjadi maka, dia akan bergegas pergi. Seperti ungkapannya: 

 

“Saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah, sudah waktunya saya untuk 

beristirahat atau berkumpul dengan teman-teman, tatapi kenapa harus 

menyuruh saya. Saya kesal kenapa bukan Ina saja yang melanjutkannya. 

Saya tidak suka di suruh, saya senang mengerjakan atas kemauan saya, 

toh saya pasti akan kerjakan itu. Saya juga merasa iri kalau mama 

membelikan barang untuk Ina tapi saya tidak”.  

 

Interpretasi: Subjek merasa diri terganggu apabila selalu di perintah untuk 

melakukan sesuatu, cepat marah, merasa kesal dan kekesalannya di 

alihkan kepada Ina, saudara angkatnya.  

 

 

Ina,
14

 adalah anak angkat dari bapak dan ibu Vina. Ia mempunyai sifat kasar, egois, 

suka dendam, suka mengeluarkan kata yang kasar terhadap lawan bicaranya kalau 

membuatnya marah. Seperti yang di ungkapan Ina: 
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“Saya suka bersama teman-teman, kalau saya berada di rumah atau pas 

lagi di sekolah. Setelah pulang sekolah, pekerjaan rumah saya kerjakan 

dulu, makan, terus kumpul dengan teman-teman yang juga satu sekolah 

dengan saya. Saya sering cerita atau jalan bersama mereka Jarang sekali 

saya bercerita dengan ka’ Wati, karena ka Wati juga sibuk dengan 

urusannya. Saya paling tidak suka bila ada teman yang membicarakan 

nama saya, begitu juga waktu saya berada di rumah, maka saya akan 

marah”.  

 

Interpretasi: Subjek lebih banyak berkumpul dengan teman seusianya 

(teman sekolah).  

 

 

 

 

Subjek 5 ( Keluarga 5 ) 

 

 Bapak Adi adalah seorang Pegawai Negeri, berusia 48 tahun dan istrinya 

bernama ibu Selvi, berusia 46 tahun adalah ibu rumah tangga. beragama Kristen. 

Keluarga ini di karuniai dua anak perempuan, yaitu satu anak kandung dan satu anak 

angkat. Anak kandung bernama Deci, usia 14 tahun. Sedangkan Ratna adalah anak 

angkat, berusia 13 tahun. Keduanya masih duduk di bangku SMP.  

 Psikososial yang di alami Deci (AK) dan Ratna (AA) menurut Erikson 

merupakan bagian dari aspek perilaku yang di dalamnya ada aspek kognitif, aspek 

afektif tentang perasaan/emosi, dan aspek konatif tentang perilaku : 

a. Aspek kognitif  : berfikir logis, dewasa, dan memahami kondisi yang terjadi. 

Contohnya:  

Deci (AK) bisa berfikir yang benar tapi terkadang menilai salah di sekitarnya 

masih bersifat egois. Berbeda dengan Ratna (AA) berfikir dewasa, cepat 

mengalah. 

b. Aspek afektif : lebih senang bila berkumpul dengan teman-temannya, bersifat 

mengalah dengan keadaan. 
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Contoh:  

Deci (AK) belum bisa menahan emosinya, biasa menunjukan penolakan bila 

tidak sesuai dengan keinginannya. Ratna (AA) selalu menerima dengan 

perasaan senang. 

c. Aspek konatif : berperilaku taat, dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, 

sopan, penurut, aktif mengikuti kegiatan di luar rumah /gereja. 

Contoh:  

Deci (AK) menerima perilaku ingin di hargai oleh orang-orang di sekitarnya. 

Begitu juga dengan Ratna (AA) memiliki perilaku yang bisa di terima dan di 

hargai oleh lingkungannya. 

 

“Menurut apa yang di katakan ibu Selvi:
15

 ”Keluarga kami sangat sederhana, 

kebiasaan-kebiasaan yang sering kami lakukan adalah duduk bersama, 

berkumpul dan bercerita. Terlebih saya bersama ke dua anak saya. Karena 

saya tidak mempunyai kesibukan. Deci dan Ratna, tidak beda jauh, kalau lagi 

membutuhkan sesuatu mereka langsung bilang ke saya. Deci, anak yang 

mandiri, sabar, mungkin karena lebih kakak setahun dari Deci, dia lebih 

dewasa dalam melakukan sesuatu tanpa harus di bilang. Begitu juga dengan 

Ratna, dewasa dalam melakukan sesuatu”. 

 

Interpretasi: Keluarga ini lebih mengutamakan kebersamaan, terutama  

kebersaman antara ibu dan anak-anaknya.  

   

 

Deci,
16

 adalah anak kandung dari bapak dan ibu Selvi. Ia dewasa, dan juga pintar, 

banyak mengikuti kegiatan di sekolah maupun di gereja, seperti yang di katakannya: 

 

“Saya lebih senang kerja tanpa harus di suruh bapak atau mama. Saya 

sering mengikuti kegiatan di sekolah atau di gereja.  Karena itu saya 

lebih senang bila berkumpul dengan teman-teman. Bapak dan mama 

memberikan kebebasan untuk saya mengikuti kegiatan. Saya bersama 

Ratna selalu membagi pekerjaan rumah. Jadi sama-sama kerja. Hal yang 

membuat saya terganggu apabila saya di bentak atau di marahin 

walaupun saya yang berbuat salah”.  
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Interpretasi: Subjek merasa diri ingin mandiri, tapi belum bisa menahan 

emosinya.  

 

Ratna,
17

 adalah anak angkat dari bapak dan ibu Selvi. Ia,  anak yang dewasa, mudah 

mengalah, lebih banyak diam dan mendengarkan khususnya dengan bapak atau ibu. 

Meskipun begitu, dia juga aktif mengikuti kegiatan di gereja dan sekolah seperti 

mengikuti ibadah remaja bersama dengan, kakaknya Deci, seperti yang di 

ungkapkannya: 

 

“Begitu juga dengan ka’ Deci, kami sering belajar bersama, walau dia 

kakak kelas saya. Kami sering pergi ke sekolah bersama-sama dan 

mengikuti kegiatan di gereja. Saya suka mengalah kalau apa yang 

menjadi milik saya di minta oleh ka’ Deci. Bapak dan ibu selalu 

memberikan apa yang saya maupun ka’ Deci minta”.  

 

Interpretasi: Subjek dapat mengatasi dan memahami kondisi yang terjadi.  

 

Dapat di simpulkan bahwa ada beberapa anak kandung dan anak angkat yang 

memiliki aspek kognitif mereka lebih kuat misalnya:  

Sarah (AK), Deci (AK), Nona (AA), dan Ratna (AA), di sebabkan karena mereka 

sudah mampu berfikir lebih dewasa, dapat mengambil keputusan dan memahami 

kondisi yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini, juga di dukung oleh perhatian orang 

tua terhadap keputusan-keputusan yang di buat dalam keluarga. Sedangkan pada 

aspek kognitif yang terlihat lemah terjadi pada: Nina (AA), Bobi (AK), Dedi (AA), 

Feby (AK), Wati (AK), dan Ina (AA). Mereka, baik anak kandung atau anak angkat 

sama-sama memperlihatkan perilaku egois, tidak mau mengalah atau mendengarkan 

dan belum bisa mengambil keputusan sendiri. Hal ini disebabkan karena pada 

umumnya sifat berfikir mereka belum mencapai kematangan. Jadi, dalam menilai 

benar atau salah terhadap sekitarnya masih sesuia dengan pemikiran mereka sendiri.   
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Sedangkan pada aspek afektif dan konatif terlihat lemah kepada anak 

kandung dan anak angkat. Hal ini terjadi apabila mereka mendapat tekanan dari 

dalam keluarga atau dari luar tempat mereka berkumpul. Maka mereka akan 

menperlihatkan perasaan dan perilaku yang kurang pantas. Misalnya: marah, 

murung, cuek dengan keadaan, menutup diri dengan lingkungannya, bahkan ada 

yang berperilaku kasar dengan saudara atau temannya. Hal ini meyebabkan 

kurangnya pembekalan atau kedisiplinan yang di peroleh dari keluarga.  

 


