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Abstrak.Keluarga merupakan salah satu dari lembaga kontrol sosial. Keluarga yang terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak akan membentuk struktur dengan peran yang melekat.  Secara struktur tersebut 

akan terbentuk relasional berdasarkan pengamatan masing-masing pihak, khususnya posisi anak 

terhadap orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Anak perempuan terhadap ayah, anak perempuan 

terhadap ibu, anak laki-laki terhadap ayah, dan anak laki-laki terhadap ibu. Tujuan dari studi ini 

adalah untuk memahami pola kontrol sosial yang terbentuk berdasarkan lintas jenis kelamin dan 

lintas posisi. Kajian ini berasal dari data kuesioner terbuka pada 147 remaja (71,4% laki-laki dan 

28,6% perempuan), menempuh pendidikan SMU/SMK, dan terindikasi berisiko menyalahgunkan 

NAPZA. Dengan analisis deskriptif berdasarkan kategorisasi diperoleh hasil  bahwa  (1) figur ayah 

dan ibu positif, (2) ibu menjadi sosok yang dekat dengan anak, (3) anak laki maupun perempuan 

tidak dekat dengan ayah, (4) figur ayah berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, (5) figur ibu 

dipandang sama oleh anak, (6) budi pekerti yang diajarkan adalah sopan santun dengan ibu 

menjadi pengajar dominan, dan (7)  munculnya peran saudara sangat penting ketika remaja punya 

masalah. 

 

Kata Kunci : Figur, cross-sex, peran control sosial 

 

LATAR BELAKANG 

  Usia remaja merupakan tahapan 

perkembangan dimana seseorang akan lebih 

mengorientasikan dirinya sesuai dengan 

lingkungan sosial yang dominan. Dominansi 

tersebut mengarah pada lingkungan di luar 

keluarga. Remaja lebih banyak menghabiskan 

waktu luang bersama dengan teman-

temannya atau dengan orang dewasa di luar 

lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan 

tahapan perkembangan sosial. Menurut 

Erikson (dalam Hurlock, 2009) menyatakan 

bahwa usia remaja berada pada tahap Ego-

identity vs Role on fusion, dimana pada tahap 

ini individu ingin mencari identitas dirinya. 

Anak yang sudah beranjak menjadi remaja 

mulai ingin tampil memegang peran-peran 

sosial di masyarakat. Namun masih belum 

bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam 

peran yang berbeda. 

 Peran dan tugas remaja tidak bisa 

lepas dari lingkungan di sekitarnya. Dan 

lingkungan yang paling dekat dengan remaja 

adalah keluarga (meskipun orientasinya 

mengarah ke luar keluarga). Menurut mantan 

penyalahguna NAPZA, keluarga menjadi 

tempat kembalinya semua masalah 

(Purwandari, 2007). Peningkatan kasus 

penyalahgunaan NAPZA perlu mendapat 

perhatian semua pihak. Berdasarkan catatan 

Badan Narkotika Nasional (BNN dalam 

http://www.berita99.com/…/wow-2015-

pengguna-narkoba-di-indo…-), jumlah 

tersangka kasus narkoba terus meningkat 

khususnya yang melanda pelajar sekolah 

dasar. Tahun 2007, pengguna narkoba pada 

kalangan pelajar SD mencapai 4.138. Jumlah 

ini meningkat pada 2011 mencapai 5.087 

pelajar SD. Berapa ya angka sekarang???...... 

Menjadi fenomena gunung es. Kerugian 

secara pribadi dan sosial sebesar 63,1 trilyun 

(UI & BNN, 2014 dalam Metrotv.com) 

dengan kerugian psikologis, kesehatan, 

hilangnya masa depan menjadi impact yang 

sangat perlu mendapat perhatian. Oleh karena 

mailto:eny.purwandari@ums.ac.id
mailto:enypurwandari75@gmail.com
http://www.berita99.com/berita/7131/wow-2015-pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-51-juta
http://www.berita99.com/berita/7131/wow-2015-pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-51-juta
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itu program preventif menjadi sebuah 

kebutuhan.  

 Masalah penyalahgunaan NAPZA 

dapat dibahas melalui pendekatan individual 

dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan 

individual melalui pandangan psikososial. 

Berdasarkan pandangan psikososial, perilaku 

akan diidentifikasi sebagai masalah sosial 

apabila remaja tidak berhasil dalam melewati 

belajar sosial. Gangguan perilaku, dalam hal 

ini penyalahgunaan NAPZA di kalangan 

remaja  dapat dilihat sebagai perwujudan dari 

konteks sosial. Perilaku penyalahgunaan 

NAPZA tidak dapat dilihat secara sederhana 

sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan 

lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil 

interaksi dari transaksi yang tidak benar 

antara seseorang dengan lingkungan 

sosialnya.            

Mengenai pendekatan sistem, yaitu 

perilaku individu sebagai masalah sosial yang 

bersumber dari sistem sosial terutama dalam 

pandangan disorganisasi sosial sebagai 

sumber masalah. Dikatakan oleh Zimbardo 

dengan teori Lucifer Effect bahwa seorang 

dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup 

dalam lingkungan masyarakat yang buruk. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada 

umumnya pada masyarakat yang mengalami 

gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai 

sosial menjadi kehilangan kekuatan 

mengikat. Dengan demikian kontrol sosial 

menjadi lemah, sehingga memungkinkan 

terjadinya berbagai bentuk penyimpangan 

perilaku.   

 Kenakalan remaja, khususnya 

penyalahgunaan NAPZA semakin 

menunjukkan trend yang amat 

memprihatinkan. Kenakalan remaja yang 

diberitakan dalam berbagai forum dan media 

dianggap semakin membahayakan.  

Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu 

outcome dari suatu proses yang menunjukkan 

penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran 

terhadap norma-norma yang ada. Kenakalan 

remaja disebabkan oleh berbagai faktor baik 

faktor pribadi, faktor keluarga yang 

merupakan lingkungan utama (Willis, 1994), 

maupun faktor lingkungan sekitar yang 

secara potensial dapat membentuk perilaku 

seorang anak.  

Berdasarkan paparan tersebut apa 

yang muncul dalam benak remaja yang 

berisiko penyalahgunaan NAPZA 

memandang keluarganya, khususnya orang 

tuanya. Bagaimana remaja laki-laki 

memandang ibunya, memandang ayahnya, 

remaja perempuan memandang ibunya, 

memandang ayahnya, bagaimana dengan 

anggota keluarga lainnya? Hal ini penting 

diketahui untuk memahami berlakunya 

sebuah sistem keluarga pada remaja berisiko 

penyalahgunaan NAPZA.  

 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami dinamika dan sistem dalam 

keluarga dengan memakai perspektif persepsi 

remaja terhadap orang tuanya, baik ayah 

maupun ibu. Ketika pemahaman sistem sudah 

terbentuk akan bermanfaat untuk membuat 

program preventif, khususnya preventif 

primer, sebagai demand reduction, ranah 

keilmuan psikologi yang dapat dilakukan 

untuk membantu memecahkan masalah 

bangsa. 

 

KAJIAN TEORI  

Keluarga sebagai sebuah unit 

masyarakat, lembaga yang terdiri dari ayah, 

ibu, dan anak. Keluarga disebut sebagai 

organisasi yang mengalami transformasi. 

Setiap anggota keluarga menuju pada 

perubahan yang diinginkan bersama. Untuk 

mencapai tujuan bersama tersebut akan berisi 

apa yang seharusnya, apa yang terjadi dengan 

tiap anggota keluarga, bagaimana hubungan 

antara ayah, ibu, dan anak, serta problem apa 

yang muncul dalam keluarga (Nichols & 

Schwartz, 2004).   

Kelekatan ayah-anak dan kelekatan 

ibu-anak berdasarkan definisi struktur dan 

fungsionalnya (Weigel, 2008) jelas 

menunjukkan perbedaan. Secara struktur, 

ayah berperan sebagai kepala keluarga dan 

ibu pengatur keluarga secara internal. Secara 
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fungsional, antara ayah dan ibu menurut 

Margaret Mead (dikutip dari Olson, DeFrain, 

& Skogrand, 2011) mempunyai peran yang 

berbeda. Peran ibu lebih pada pemenuhan 

kebutuhan yang muncul karena ikatan 

biologis, seperti pemenuhan afeksi, sedangkan 

ayah lebih pada kebutuhan sosial.   

Didukung pula oleh temuan Doyle, 

Lawford, & Markiewicz (2009); Esbjorn, 

Pedersen, Daniel, Hald, Holm, & Steele 

(2013) yang menunjukkan bahwa ibu lebih 

mempunyai kemampuan empati dan 

memberikan kenyamanan dibandingkan ayah. 

Namun ibu sering diremehkan di dalam 

jalinan relasi dengan anak.  Ayah lebih 

menampakkan figur yang menakutkan. 

Meskipun perbedaan relasional antara ayah 

dan ibu tersebut harus dipertimbangkan, 

namun ayah dan ibu sebaiknya menunjukkan 

kualitas kerjasama sebagai pasangan 

(Easterbrooks, Raskin, & McBrian, 2014).   

Perbedaan kelekatan ayah-anak dan 

ibu-anak akan membentuk pola munculnya 

perilaku. Hal ini menunjukkan secara 

langsung maupun tidak langsung bahwa  

orang tua yang membangun dan menunjukkan 

kelekatan pada anak akan menjadikan anak 

nyaman di rumah. Orang tua akan menjadi 

tempat curahan perasaan dengan terlibat 

secara fisik dengan anak, 

mengkomunikasikan, dan orang kepercayaan.  

Perbedaan jenis kelamin pada remaja 

berisiko penyalahguna NAPZA tidak dapat 

diabaikan begitu saja. Secara konsisten 

penelitian tentang penyalahgunaan NAPZA 

menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan (Brown, 

Salsman, Brechiting, & Carlson, 2007; 

DeMartini & Carey, 2009; Herman, 2005; 

Johnson et al., 2010; Purwandari, et al., 2011; 

Shinew & Parry, 2005; White, Labourie, & 

Papadaratsakis, 2005).  

Kontrol sosial yang disampaikan 

dalam penelitian Hirschi semua subjeknya 

laki-laki. Namun penelitian perbedaan jenis 

kelamin dan kontrol sosial ini dilakukan oleh 

Booth, Farrell, & Varano (2008); De Li & 

Mackenzie (2003); Dukes & Stein (2001); 

Durkin et al. (1999); Ford  (2009); Heimer 

(1996); Huebner & Betts (2002); Ozbay & 

Ozcan (2007) menunjukkan bahwa teori 

tersebut dapat digunakan pada laki-laki dan 

perempuan, di mana laki-laki lebih besar 

dalam paparan teori kontrol sosial. 

 Ozbay & Ozcan (2006) dalam 

penelitiannya pada 1.710 siswa SMA (51% 

laki-laki dan 49% perempuan) dari wilayah 

tengah dari Ankara, ibukota Turki. Temuan 

menunjukkan bahwa variabel dalam kontrol 

sosial memainkan peran yang lebih penting 

bagi siswa laki-laki daripada siswa 

perempuan. Selain itu,  menunjukkan bahwa 

komponen dalam teori kontrol sosial yang 

sama dapat menjelaskan kenakalan pria dan 

wanita. Hasil lain, wanita lebih mampu 

dijelaskan bentuk penyimpangan perilaku 

dengan teori kontrol sosial apabila 

dibandingkan dengan laki-laki (Krohn & 

Massey, 1980). 

 Kajian jenis kelamin dilakukan oleh 

Krohn & Massey (1980); Kirmani & Suman 

(2010); Smith, R. C. (2011); Swaim, Perrine, 

& Aloise-Young (2007); Zimmermann & 

Sieverding (2010). Pada perilaku konsumsi 

alcohol, wanita lebih mampu dijelaskan teori 

perilaku terencana apabila dibandingkan 

dengan laki-laki (Zimmermann & Sieverding, 

2010). Sedangkan Kirmani & Suman (2010); 

Smith (2011) menyatakan bahwa perilaku 

konsumsi alkohol pada laki-laki dan 

perempuan berbeda signifikan, dimana laki-

laki lebih tinggi daripada perempuan. 

Pola kenakalan penyalahguna 

NAPZA ditinjau dari jenis kelamin, 

responden pria menunjukkan frekuensi yang 

lebih tinggi dalam perilaku kenakalan 

dibandingkan dengan  

responden wanita (Booth, et al., 

2008; Tracy, et al., 2009; Purwandari, et al., 

2011). Penyalahgunaan NAPZA menurut 

Regoli & Hewitt (2003) termasuk salah satu 

bentuk perilaku delinkuen.  Berdasarkan 

paparan kajian di atas, maka figur ayah perlu 
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dilihat dari perspektif anak laki-laki dan 

perempuan, serta figur ibu juga dilihat oleh 

anak laki-laki dan perempuan.  Posisi laki-

laki lebih tinggi tingkat risikonya 

dibandingkan perempuan di dalam kajian 

teori kontrol sosial. Dalam penelitian ini, 

jenis kelamin akan dibahas secara cross sex. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Subjek yang dipakai adalah remaja 

kelas 1 dan kelas 2 setingkat SMA. 

Pemberiaan skala risiko penyalahgunaan 

NAPZA dan skala terbuka dalam satu waktu. 

Screening remaja berisiko penyalahgunaan 

NAPZA diperoleh sebanyak 147 orang (dari 

632 orang). Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif berdasarkan kategorisasi yang 

dilakukan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Proses kategorisasi yang diperoleh 

pada penelitian melalui dua tahap. Tahap I 

kategorisasi yang masih bersifat terinci, 

dilanjutkan pada tahap II dimana kategorisasi 

pada tahap I diabstraksikan kembali sehingga 

lebih bersifat general atau umum. Dari proses 

tersebut terlapor tabel 1 sampai tabel 14. 

  

Tabel 1. Kedekatan Anak perempuan 

KODE KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Ibu 22 52,40% 

2 Ayah  8 19,00% 

3 Kakak atau adik 8 19,00% 

4 Tidak ada 2 4,80% 

5 Bapak dan ibu 1 2,40% 

6 Nenek  1 2,40% 

TOTAL 42 100,00% 

 

Tabel 2. Kedekatan Anak laki-laki 

KODE REKATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Ibu  35 33,30% 

2 Keluarga batih 25 24,00% 

3 Kakak atau adik 24 23,00% 

4 Ayah  10 9,52% 

5 Bapak dan ibu 8 8,00% 

6 Tidak ada 3 3,00% 

TOTAL 105 100,00 % 

 

 

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 dapat 

disimpulkan bahwa ibu menjadi objek lekat 

pada remaja, baik laki maupun perempuan. 

Kondisi ini menjadi wajar karena seorang 

ibulah yang mengandung. Kedekatan  dengan 

ibu karena ikatan biologis (Mead dalam 

Olson, DeFrain, & Skogrand, 2011). Posisi 

ayah sangat jauh dari anak laki-lakinya. Rasa 

yang tidak dekat dengan ayah karena ayah 

terlalu sibuk dengan pekerjaan. Hasil ini 

berbeda dengan temuan Yuliawati (2006) 

yang menyatakan lebih dekat dengan ayahnya 

dibandingkan dengan ibunya. Hal ini terjadi 

karena subjek dari penelitian ini berbeda, 

Yuliawati (2006) subjeknya remaja secara 

normal dan penelitian ini subjek remaja 

berisiko menyalahgunakan NAPZA.  

 Kondisi tersebut menjadi catatan 

penting bahwa peran ayah perlu ditingkatkan 

untuk menangani kasus remaja berisiko 

penyalahgunaan NAPZA. Ayah perlu 

mereposisikan diri sebagai figur ayah, baik 
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secara struktural, fungsional maupun secara 

interaksional (Weigel, 2008). Ayah adalah 

pemimpin keluarga akan bertanggung jawab 

penuh terhadap kelangsungan seluruh 

penghuni keluarga di dalam mencapai tujuan 

bersama. Ayah memanfaatkan posisi dituntut 

mampu menjalin relasional dengan anak 

remajanya di tengah-tengah kesibukan dalam 

bekerja. 

 

Tabel 3. Hal yang membuat dekat (anak perempuan) 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Baik  34 71,40% 

2 Komunikasi  6 14,30% 

3 Sibuk  1 2,40% 

4 Tidak tahu 1 2,40% 

 TOTAL 42 100,00% 

 

 

Tabel 4. Hal yang membuat dekat (anak laki-laki) 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Baik  83 79,00% 

2 Komunikasi 14 13,30% 

3 Tidak tahu 5 5,00% 

4 Tidak diisi 2 2,00% 

5 biasa 1 1,00% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4, alasan 

seorang anak remaja dekat dengan seseorang 

yang dipilih pada tabel 1 dan tabel 2 dengan 

alas an karena kebaikan dan komunikasinya. 

Kebaikan dalam hal ini adalah pengertian, 

perhatian, bersedia membantu, penyayang, 

dan memberi semangat. Kebaikan akan 

dirasakan oleh seseorang apabila mampu 

menyentuh sisi afeksi atau perasaan. 

Informasi dan  perilaku yang mampu 

membuat nyaman seseorang akan tersimpan 

secara emosional di dalam memori, lebih 

tepatnya memori emosional (Pinel, 2009; 

Sternberg, 1998).  

 Graves, dkk. (2005) menyatakan 

keluarga sebagai faktor proteksi dan faktor 

risiko terhadap penyalahgunaan NAPZA. 

Komunikasi orang tua-anak, kontrol orang 

tua, keberfungsian keluarga, keterlibatan 

keluarga sebagai faktor proteksi, sedangkan 

faktor yang berisiko adalah masa lalu orang 

tua yang pernah menyalahgunakan NAPZA. 

Komunikasi terjadi apabila komunikator dan 

komunikan sama-sama memiliki pengertian 

yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena 

itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya 

“the communication is in tune” ,yaitu kedua 

belah pihak yang berkomunikasi sama-sama 

mengerti apa pesan yang disampaikan. 

Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi 

Komunikasi menyebutkan, komunikasi yang 

efektif ditandai dengan adanya pengertian, 

dapat menimbulkan kesenangan, 

mempengaruhi sikap, meningkatkan 

hubungan sosial yang baik, dan pada 

akhirnya menimbulkan suatu tidakan. Jadi 

untuk remaja berisiko penyalahgunaan 

NAPZA membutuhkan kebaikan dan 

komunikasi, khususnya oleh ayah

. 
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Tabel 5. Pandangan anak perempuan terhadap ayah 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Pandangan positif 30 71,40% 

2 Pandangan negatif 11 26,20% 

3 Tidak tahu 1 2,40% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

Tabel 6. Pandangan anak laki-laki terhadap ayah 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Pandangan positif 74 70,50% 

2 Pandangan negatif 30 28,60% 

3 Tidak tahu 1 1,00% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

 

Figur ideal ayah dan ibu sudah terbentuk di 

dalam diri anak remaja yang mencapai angka 

70%. Namun mengapa mereka mempunyai 

penilaian negatif terhadap ayah. Anak laki 

memandang ayah negatif karena pelit, suka 

memarahi, pilih kasih, tidak baik, dan tidak 

perhatian, sedangkan anak perempuan 

memandang negatif pada ayah karena ayah 

sebagai sosok kepala keluarga yang tidak 

bertanggung jawab. Pada kajian ini 

ketidakpuasan relasional dirasakan oleh anak 

laki-laki dan ketidakpuasan secara struktural 

dan fungsional dirasakan oleh anak 

perempuan terhadap ayah. Seperti yang 

dikemukakan oleh Weigel (2008) di dalam 

keluarga terdapat konsep secara struktural, 

fungsional, dan relasional. Terpenuhinya 

harapan sesuai dengan masing-masing konsep 

tersebut menjadikan seorang anak 

mempunyai pandangan negatif. Pada tabel 7 

dan tabel 8 muncul pandangan terhadap ibu.  

  

 

 

 

 

Tabel 7. Pandangan anak perempuan terhadap ibu 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Baik  32 76,20% 

2 Biasa  6 14,30% 

3 Pandangan negatif 4 9,50% 

TOTAL 42 100,00% 

 

Tabel 8. Pandangan anak laki-laki terhadap ibu 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Baik  79 75,20% 

2 Pandangan negatif 21 28,60% 

3 Biasa  4 3,80% 

4 Tidak diisi 1 1,00% 

TOTAL 105 100,00% 
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 Paparan data tabel 7 dan tabel 8, 

pandangan negatif yang muncul pada anak 

laki-laki pada ibu ternyata sama dengan anak 

perempuan terhadap ayah, yaitu pelit, suka 

memarahi, pilih kasih, tidak baik, tidak 

perhatian dan prosentasenya lebih besar dan 

berbeda menyolok dibandingkan pandangan 

negatif anak perempuan terhadap ibu 

(28,60% dan 9,50%). Ibu dipandang negatif 

oleh anak perempuan yang berisiko 

penyalahgunaan NAPZA karena sifat 

pemarahnya. Sosok ibu diharapkan oleh anak 

laki-laki dan perempuan dalam menjalin 

relasional yang lebih menekankan afeksi.  

 Budaya Jawa juga menguatkan 

bahwa sosok ibu penuh kelembutan dan 

kehangatan. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Niels Muder  seorang sosiolog 

yang melakukan riset di Jawa mengatakan 

bahwa sosok ibu sangat dekat dengan anak-

anak, ramah, cahaya kehangatan dan hiburan, 

hadir untuk anak-anaknya dan menjadi pusat 

kehidupan mereka (dikutip dari 

http://www.cpps.or.id/content/hadapi-

tantangan-mea-2015-manusia-indonesi, 16 

Januari 2015). Sebagai simbol moralitas, 

kebajikan, pengorbanan diri, kesabaran dan 

tanggung jawab, wanita yang posisinya 

sebagai ibu memikul beban idealisasi yang 

juga menjadi alasan mengapa dirinya 

dihormati lebih dari segalanya. Pengalaman 

emosional dan kedekatan dengan ibu serta 

petuah-petuah moralnya meneguhkan dirinya 

menjadi figure dominan dalam kesadaran dan 

hati nurani anak-anaknya, dan menjadikannya 

wakil utama dari suara hati mereka. 

 

 

Tabel 9. Budi pekerti yang diajarkan dalam keluarga menurut anak perempuan 

NO KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Sopan santun 24 57,10% 

2 Kejujuran 7 16,70% 

3 Berbuat baik 5 12,00% 

4 Tidak tahu 2 4,80% 

5 Kedisiplinan  1 2,40% 

6 Pergaulan 1 2,40% 

7 Budi pekerti 1 2,40% 

8 Tidak diisi 1 2,40% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

Tabel 10. Budi pekerti yang diajarkan dalam keluarga menurut anak laki-laki 

NO KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Sopan santun 68 64,80% 

2 Berbuat baik 27 25,70% 

3 Kedisiplinan  5 4,80% 

4 Tidak diisi 4 3,80% 

5 Kejujuran 1 0,95% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

Sopan santun adalah sikap dan 

perilaku yang tertib sesuai dengan adat 

istiadat atau norma-norma yang  berlaku di 

dalam masyrakat (Zuriah, 2007). Norma 

sopan-santun adalah peraturan hidup yang 

timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. 

Norma kesopanan  bersifat relatif , artinya 

apa yang dianggap sebagai norma kesopanan 

berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, 

atau waktu. Contoh-contoh norma kesopanan 

http://www.cpps.or.id/content/hadapi-tantangan-mea-2015-manusia-indonesi
http://www.cpps.or.id/content/hadapi-tantangan-mea-2015-manusia-indonesi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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ialah: 1) Menghormati orang yang lebih tua. 

2) Menerima sesuatu selalu dengan 

tangan kanan.3) Tidak berkata-kata kotor , 

kasar, dan sombong. 4) Tidak meludah di 

sembarang tempat   

Sopan santun merfleksikan 

kepribadian yang  penuh cinta dan tenggang 

rasa. Akan tetapi pendidikan sopan santun 

dan  budi pekerti bagi anak bukanlah suatu 

hal yang mudah dilakukan.  Cara mendidik 

yang tepat harus dilakukan oleh seorang 

pendidik, dalam hal ini ayah dan ibu, saat 

anak usia dini sampai remaja di saat mereka 

masih benar-benar mencontoh tingkah laku 

dari orang-orang di sekitarnya terutama 

tingkah laku orang tuanya adalah waktu yang 

paling tepat untuk mendidik sopan santun dan 

budi pekerti (Wahyudi & Arsana, 2014). 

Setiap orang tua ingin melihat anak-

anaknya bersopan santun. Sikap sopan anak, 

bagaimanapun wujudnya adalah cerminan 

sikap orangtuanya. Sayangnya, sopan santun 

terkadang sulit diajarkan pada anak. Wahyudi 

& Arsana (2014) menerapkan pendidikan 

sopan santun pada anak dengan metode 

memberikan contoh, memberi hukuman, dan 

memberi penguatan. Namun yang dominan 

adalah memberi contoh. 

 

Tabel 11. Mengajarkan prinsip dan budi pekerti menurut anak perempuan 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Ibu  18 42,80% 

2 Bapak dan ibu 12 28,60% 

3 Bapak  7 16,70% 

4 Keluarga 3 7,14% 

5 Tidak ada 2 4,80% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

Tabel 12. Mengajarkan prinsip dan budi pekerti menurut anak laki-laki 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Bapak dan ibu 35 33,00% 

2 Ibu 33 31,40% 

3 Keluarga 19 18,10% 

4 Bapak 15 14,30% 

5 Tidak diisi 1 0,95% 

6 Guru 1 0,95% 

7 Diri sendiri 1 0,95% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

Analisa data tabel 11 dan tabel 12, 

ibu berperan dalam memberi contoh kepada 

anak. Disini yang paling banyak dilakukan 

ibu adalah menunjukkan sikap yang baik di 

depan anak agar anak selalu meniru 

kebiasaannya sehari-hari. Ibu adalah guru 

pertama bagi anak-anaknya. Metode 

memberikan contoh, memberikan hukuman, 

dan memberikan penguatan yang sudah 

terpapar pada penjelasan tabel 9 dan tabel 10 

dilakukan oleh seorang ibu. Seperti yang 

dikemukakan oleh Ainworth (1969) 

relasional ibu-anak yang terbentuk akan 

membangun kelekatan 

. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kotor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sombong&action=edit&redlink=1
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Tabel 13. Seseorang yang diajak bicara anak perempuan ketika punya masalah 

No KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Kakak atau adik 13 30,90% 

2 Ibu 10 23,80% 

3 Ayah 5 12,00% 

4 Teman 5 12,00% 

5 Tidak ada 5 12,00% 

6 Lain-lain 2 4,80% 

7 Nenek 1 2,40% 

8 Tidak diisi 1 2,40% 

TOTAL 42 100,00% 

 

Tabel 14. Seseorang yang diajak bicara anak laki-laki ketika punya masalah 

NO KATEGORISASI FREKUENSI PROSENTASE 

1 Kakak dan adik 33 31,40% 

2 Ibu  29 27,60% 

3 Tidak ada 18 17,10% 

4 Ayah  5 4,80% 

5 Ayah dan ibu 5 4,80% 

6 Tidak diisi 5 4,80% 

7 Teman 4 3,80% 

8 Lain-lain 3 2,80% 

9 Keluarga batih 3 2,80% 

TOTAL 105 100,00% 

 

 

Hal menarik pada tabel 13 dan tabel 

14 adalah munculnya kakak dan adik yang 

dijadikan teman ngobrol ketika remaja 

sedang bermasalah. Fenomena sebelumnya 

secara praktis menyatakan bahwa remaja 

akan mencari teman-temannya. Hasil ini 

menunjukkan pergeseran nilai-nilai sosial 

yang berkembang di masyarakat. Pergeseran 

tersebut adalah teman sebaya yang dijadikan 

remaja teman yang baik dikala duka dan 

dianggap paling mengerti, seperti apa yang 

dikemukakan oleh Santrock (2003) bahwa 

kelompok teman sebaya anak-anak menerima 

umpan balik dari teman-teman mereka 

tentang kemampuan mereka. Anak-anak 

menilai apa-apa yang mereka lakukan, 

apakah dia lebih baik dari pada teman-

temannya, sama, ataukah lebih buruk dari apa 

yang anak-anak lain kerjakan. Hal demikian 

akan sulit dilakukan dalam keluarga karena 

saudara-saudara kandung biasanya lebih tua 

atau lebih muda 

Berdasarkan paparan tersebut, pada 

dasarnya perbedaan jenis kelamin pada 

munculnya perilaku kenakalan pada remaja 

penyalahgunaan NAPZA telah dikaji 

Purwandari, et al. (2011) yang menunjukkan 

perbedaan intensitas kenakalan yang 

signifikan antara laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki lebih tinggi intensitas kenakalannya 

dibandingkan perempuan. Temuan Herman 

(2005)  juga menyatakan hal yang sama, yaitu 

laki-laki 29,77 kali lebih mungkin 

menyalahgunakan NAPZA dibanding dengan 

perempuan.  Tracy, et al.  (2009) 

menegaskan tentang perbedaan jenis 

kelamin dalam perilaku nakal, hampir semua 

dilakukan oleh laki-laki, sedangkan 

perempuan hanya melakukan pada kasus-

kasus kenakalan spesifik yang diulang-ulang. 

Kasus kenakalan pada laki-laki banyak 

dikaitkan dengan faktor keluarga, teman, dan 

kondisi psikologis, seperti tingkat komunikasi 
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dengan orang tua, serta komunikasi anak 

dengan lingkungan sekolah, sedangkan 

kenakalan pada perempuan lebih tersamar. 

Namun hasil berbeda dikemukakan oleh 

Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration (SAMHSA, 2014) yang 

menyatakan bahwa dalam penyalahgunaan 

NAPZA tidak ada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan. Kajian beberapa sumber 

menyebutkan bahwa perbedaan tersebut 

karena stereotype budaya. Di Indonesia, laki-

laki lebih diberi kelonggaran (permakluman) 

oleh orang-orang di sekitarnya, sedangkan 

perempuan akan dilihat lebih bermasalah 

dengan insiden kenakalan kecil yang 

dilakukan. Kenakalan yang dilakukan 

seseorang pada masa anak menurut Sneider 

(2001, dalam Flores 2003) dapat juga 

dijadikan sebagai prediksi risiko 

penyalahgunaan NAPZA. Risiko 

penyalahgunaan NAPZA seperti yang 

dikemukakan Ludden & Seccles (2007); 

Siebenbruner, et al (2006); Wills, et al. 

(1996); Zapert, et al. (2002) merupakan salah 

satu tahapan awal penyalahgunaan NAPZA. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Hasil kajian dengan telaah yang 

sudah dilakukan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa bahwa  (1) Figur ayah 

dan ibu positif. Munculnya pandangan negatif 

terhadap ayah dan ibu pada tuntutan 

berdasarkan struktural, fungsional, dan 

relasional,        (2) Ibu menjadi sosok yang 

dekat dengan anak. Hal ini karena ibu 

mempunyai ikatan biologis, (3) Anak laki 

maupun perempuan tidak dekat dengan ayah, 

karena ayah terlalu sibuk sesuai dengan 

tuntutan tugas secara struktural dan 

fungsional, (4) Figur ayah berbeda antara 

anak laki-laki dan perempuan. Ayah bagi 

anak laki-laki diharapkan lebih bersifat 

relasional, sedangkan pada anak perempuan 

lebih bersifat struktural dan fungsional,            

(5) Figur ibu dipandang sama oleh anak, yaitu 

relasional, (6) Budi pekerti yang diajarkan 

adalah sopan santun dengan ibu menjadi 

pengajar dominan. Ibu mempunyai posisi 

kuat sejak anak dimana sebagai guru pertama, 

dan (7) munculnya peran saudara, baik kakak 

maupun adik sangat penting ketika remaja 

punya masalah.  

 Data-data yang diperoleh pada 

penelitian ini diharapkan menjadi pijakan 

kuat untuk membuat program prevensi 

perilaku penyalahgunaan NAPZA, khususnya 

berbasis keluarga. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan struktur, fungsi, dan relasi 

masing-masing anggota keluarga, yaitu ayah, 

ibu, dan saudara. Selain itu dapat 

dikembangkan ke dalam penelitian 

longitudinal dengan pendekatan teori 

perilaku, untuk mengetahui dari remaja 

berisiko penyalahgunaan NAPZA menjadi 

penyalahguna. 
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