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BAB IV 

ANALISA 

 

  Dalam bab III telah di uraikan data hasil penelitian, selanjutnya dalam bab IV ini akan 

di lakukan analisa sebagai upaya untuk mendiskripsikan permasalahan yang berhubungan 

dengan pokok penelitian yaitu: “Perilaku remaja anak kandung dan anak angkat dalam 

keluarga di Kecamatan Mutiara-Alor (suatu kajian dari perspektif Erik Erikson)”. Maka di 

bab ini, penulis akan memfokuskan diri dalam menganalisis data yang telah di paparkan 

antara lain: 

A. Analisa 

 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap setiap subjek, penulis menemukan bahwa 

perilaku remaja anak kandung dan angka angkat dalam keluarga di Teluk Mutiara-Alor 

mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku yang bersifat egois, ingin menang sendiri, 

kecewa, marah, tertekan, minder, tidak mau di atur. Respon-respon ini sangat perkaitan 

dengan kognitif, afektif, dan konatif yang rendah dalam kehidupan setiap keluarga.  

 Respon ini muncul akibat peraturan yang di buat orang tua, perhatian dari orang tua 

yang berbeda kepada setiap anak, dan pergaulan yang terjadi dalam lingkungannya. Pada 

bagian berikut ini, penulis akan memaparkan analisa perilaku remaja anak kandung dan anak 

angkat dalam keluarga Teluk Mutiara-Alor. 
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Tabel 3.2. Perilaku anak kandung (AK) dalam keluarga di Kecamatan Teluk   

      Mutiara-Alor. 

 

No 

 

Nama Anak 

Kandung 

 

Aspek Perilaku  

Identitas 

positif 

 

Identitas 

negatif    

Kognitif Afektif Konatif 

1 Sarah  Dewasa Baik 

 

Baik Positif  

2 Bobi Bersifat egois Labil Bertindak kasar  Negatif 

3 Feby Masih terlihat 

egois 

Manja Bertindak dengan 

hormat 

Sering berubah 

4 Wati Egois Labil Baik dengan 

lingkungan 

Sering berubah 

5 Deci Baik (dewasa) Masih labil Bertindak baik 

dengan 

lingkungannya 

Sering berubah 

 

Tabel 3.3. Perilaku anak angkat (AA) dalam keluarga di Kecamatan Teluk Mutiara- 

      Alor 

 

No 

 

Nama Anak 

Angkat 

 

Aspek Perilaku  

Identitas 

positif 

 

Identitas 

negatif    

Kognitif Afektif Konatif 

1 Nina Berfikir Egois Labil Labil  Negatif 

2 Nona Dapat perfikir 

positif 

Labil Labil Sering berubah 

3 Dedi Berfikir egois Labil Perilaku 

menyimpang 

 Negatif 

4 Ina Bersifat egois Labil Kasar  Negatif 

5 Ratna Dewasa Baik Baik Positif  

 

Penjelasan tabel menurut aspek-aspek perilaku antara lain: 

1 Aspek kognitif  

 

 Pada aspek ini remaja mulai dapat berfikir logis tentang sebuah gagasan, dapat 

membuat keputusan dan memecahkan masalah, mampu berfikir ke arah masa 

depan. Seperti pada subjek: Sarah (AK) dan Ratna (AA) mereka sudah bisa berfikir 

logis tentang sebuah gagasan, dapat membuat keputusan dan mampu berfikir ke 

arah masa depan yang positif. Pada subjek: Feby (AK), Wati (AK), Deci (AA) dan 
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Nona (AA), masih berfikir labil, ada saatnya mereka bisa menentukan yang baik 

dan sebaliknya dapat berfikir dengan tidak baik bila itu berlawanan dengan 

pemikiran mereka. Sedangkan pada subjek: Dedi (AA), dan Nina (AA), Bobi 

(AK), Ina (AA) dan masih memiliki kognitif yang bersifat egosentris, suka 

membantah, mudah marah, murung dan cuek dengan keadaan sekitarnya.  

 Menurut Erikson apabila remaja dapat mengeksplorasi peran-peran dengan 

cara yang sehat dan mendapatkan jalan yang positif untuk di ikuti dalam hidupnya, 

maka suatu identitas positif akan terbentuk. Tetapi bila, suatu identitas di paksakan 

pada remaja oleh orang tua, remaja kurang mengeksplorasi peran-peran yang 

berbeda, dan bila jalan ke masa depan yang positif tidak di tentukan, maka 

kekacauan identitas akan terjadi. 

 

2 Aspek afektif  

 

 Pada aspek ini, remaja mengalami puncak emosionalitasnya, perkembangan 

emosi tingkat tinggi yang menunjukan sifat sensitif, emosi yang bersifat negatif 

dan temperamental (mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung) yang 

berhubungan dengan senang dan tidak senang.  

 Seperti pada subjek, Sarah (AK), Nina (AA), Nona (AA), Feby (AK), Ina 

(AA), dan Ratna (AA), mereka merasa gembira kalau bisa berkumpul dengan 

keluarganya misalnya dengan bapak dan ibu di rumah. Perasaan senang ini muncul 

karena ada kedekatan atau perhatian dari orang tua. Perasaan tidak senang itu ada 

apabila keinginan-keinginan mereka tidak di penuhi maka mereka akan merasa 

sedih atau murung. Sedangkan Dedi (AA), Deci (AK), Bobi (AK), dan Wati (AK) 

lebih senang berkumpul bersama teman-temannya di bandingkan dengan keluarga 
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di rumah. Hal ini menunjukan bahwa mereka lebih banyak menghabiskan 

waktunya dengan teman-temanya di bandingkan bersama keluarga. Hal tersebut 

bisa menjerumuskan mereka ke dalam dampak pemyimpangan atau identitas 

negatif.  

 Menurut Erikson, pentingnya remaja mengembangkan rasa percaya awal jika 

remaja ingin mencapai perasaan aman dan sejahtera di kemudian hari. Di 

bandingkan dengan anak yang rasa percayanya rendah, mereka juga tidak begitu 

semangat dalam mencapai tujuannya.
1
 

 

3 Aspek konatif 

 

 Pada aspek ini, remaja yang sudah mampu berperilaku tidak hanya mengejar 

kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tahap psikologis (rasa di terima, di 

hargai, dan mendapat penilaian positif dari orang lain).
2
  Dalam situasi tertentu 

yang di tentukan oleh kepercayaan dan perasaan (stimulus) tertentu. Terlihat pada 

Sarah (AK), Nona (AA), Febi (AK), Ina (AK), Deci (AK), dan Ratna (AA) 

memperlihatkan perilaku yang baik dan terbuka, dapat menjalani peran mereka 

dengan benar. Sedangkan pada Nina (AA), Bobi (AK), Dedi (AA), dan Wati (AK), 

masih memperlihatkan perilaku kekerasan, ingin menang sendiri, tidak mau di atur, 

dan sering membuat keributan dengan saudara-saudaranya.  

 

 Jadi dari ketiga aspek yang di ungkapkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

remaja anak kandung dan anak angkat selalu mengalami perbedaan baik dalam aspek 

                                                           
 

1
. F. J. Monks & A.M.P. Knoers, Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai    

Bagiaannya,...258 
 

2
. www. Belajarpsikologi.com. Di askes pada tanggal 20 april 2013.  
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kognitif, afektif, maupun pada aspek konatif yang negatif karena respon dari objek perilaku. 

Hal ini di perkuat dengan pernyataan Erikson, bahwa remaja berdasarkan kondisi demikian, 

salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas, 

sehingga di harapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remaja.  

 Remaja yang berhasil mencapai suatu identitas diri yang stabil, akan memperoleh 

suatu pandangan yang jelas tentang dirinya, penuh percaya diri, dapat mengatasi berbagai 

situasi, dapat mengambil keputusan penting, serta mengenal peran dalam masyarakat. Tetapi 

bila perilaku remaja tidak konsisten dan tidak dapat di prediksi baik secara aspek kognitif, 

afektif, dan konatif masa kekacauan identitas akan terjadi. Kegagalan dalam mengatasi krisis 

identitas dan mencapai suatu identitas yang tidak stabil, akan sangat membahayakan masa 

depan remaja.
3
 

 

B. Peranan Orang Tua Dalam Melihat Perilaku Remaja Anak Kandung Dan Anak 

Angkat Dalam Keluarga 

 Dalam melihat akan perilaku kognitif, afektif dan konatif remaja anak kandung dan 

anak angkat, orang tua dalam keluarga 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah membesarkan remaja ini, 

tidak memihak atau membandingkan satu dan lainnya. Tetapi setiap keluarga, kurang 

mendisiplinkan remaja mereka dengan tegas. Sehingga perilaku kognitif (yang bersifat egois, 

suka membantah) masih menjadi perilaku yang mudah untuk di lakukan. Begitu juga dengan 

perilaku Afektif (mudah marah, tersinggung, dan murung), serta perilaku konatif, kekerasan 

antara anak sering terjadi.   

 Berbicara mengenai keluarga dalam memahami kehidupan remaja sangatlah penting, 

hal ini dapat di lihat karena masa remaja adalah masa transisi. Masa remaja merupakan masa 

di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan 

                                                           
 

3
. Ibid...  
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mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, emosi, dan juga penuh dengan 

masalah-masalah. Oleh karenanya remaja sangat rentang sekali mengalami masalah 

psikososial, yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial.
4
 

 Dalam berbagai penelitian yang telah di lakukan, di kemukakan bahwa anak/ remaja 

yang di besarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik/disharmoni, maka resiko 

anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi kepribadian antisosial dan berberilaku 

menyimpang lebih besar di bandingkan dengan anak/remaja yang di besarkan dalam keluarga 

sehat/harmonis. 

 Orang tua dan remaja akan selalu menghadapi konflik karena sang remaja sedang 

berusaha untuk menentukan identitas, tujuan hidup mereka, dan bagaimana mereka bisa 

menjalani kehidupan tersebut. Di dalam proses pencarian filsafat hidup ini, seorang remaja 

harus membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keyakinan beragama, moralitas, 

seksualitas, dan nilai-nilai lainnya. Kegagalan untuk mencapai rasa identitas yang jelas bisa 

mengakibatkan kebimbangan dalam peranan hidup. Tercapainya ciri perkembangan dalam 

setiap tahap sangatlah penting bagi keseimbangan seorang remaja. Kualitas perkembangan 

tersebut akan menentukan keberhasilan remaja dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, 

trauma dan krisis untuk segala tahap dalam hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

4
. www. Faktor-penyebab-perubahan-dan.hltm. Di askes  pada tanggal 20 april 2013 
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