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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Persepsi 

1. Pengertian  

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. 

Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan 

ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang 

persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) 

langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui 

panca inderanya. Sugihartono (dalam Asmaliyah, 2009), mengemukakan 

bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau 

proses untukmenerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera 

manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam 

penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang 

positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia 

yang tampak atau nyata. 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang 

sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut 
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pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap 

suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat 

indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik 

positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam 

pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus 

yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Menurut Notoatmodjo (2010), ada banyak faktor yang akan 

menyebabkan stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor 

tersebut dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, 

sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang 

mempersepsikan stimulus tersebut. 

a. Faktor Eksternal 

1) Kontras 

       Cara termudah dalam menarik perhatian adalah dengan membuat 

kontras baik warna, ukuran, bentuk atau gerakan. 

2) Perubahan Intensitas 

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang 

berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang. 
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3) Pengulangan (repetition)  

Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak 

termasuk dalam rentang perhatian kita, maka akan mendapat perhatian 

kita. 

4) Sesuatu yang baru (novelty) 

Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian kita daripada 

sesuatu yang telah kita ketahui. 

5) Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak 

Suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik 

perhatian seseorang. 

b. Faktor Internal 

1) Pengalaman atau pengetahuan 

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan 

faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang 

kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah dipelajari akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi. 

2) Harapan (expectation) 

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap 

stimulus. 

3) Kebutuhan 

Kebutuhan akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan 

stimulus secara berbeda. Misalnya seseorang yang mendapatkan 
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undian sebesar 25 juta akan  merasa banyak sekali jika ia hanya ingin 

membeli sepeda motor, tetapi ia akan merasa sangat sedikit ketika ia 

ingin membeli rumah. 

4) Motivasi 

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang yang 

termotivasi untuk menjaga kesehatannya akan menginterpretasikan 

rokok sebagai sesuatu yang negatif. 

5) Emosi 

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus 

yang ada. Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan 

mempersepsikan semuanya serba indah. 

6) Budaya 

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan 

menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, 

namun akan mempersepsikan orang-orang di luar kelompoknya 

sebagai sama saja. 

3. Proses Persepsi 

Menurut Mifta Toha dalam (Walgito, 2003), proses terbentuknya persepsi di 

dasari pada beberapa tahapan, yaitu: 

a. Stimulus atau Rangsangan 

Terjadinya persepsi di awali ketika seseorang dihadapkan pada suatu 

stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. 
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b. Registrasi 

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik 

yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat 

indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat 

informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi 

yang terkirim kepadanya tersebut. 

c. Interpretasi 

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat 

penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. 

Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, 

dan kepribadian seseorang. 

 

B. Pola Asuh Orang tua 

1. Pengertian  

Pendidikan yang paling awal adalah dari keluarga yaitu melalui pola 

asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu sendiri secara harfiah mempunyai 

maksud pola interaksi antara orang tua dan anak. Pola interaksi ini meliputi, 

bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berhubungan dengan anak Pada 

dasarnya orang tua dalam keluarga memiliki peranan penting dalam 

pendidikan anak, karena sesuatu yang diperbuat oleh orang tua akan 

berpengaruh terhadap diri anak, sehingga perhatian dan tanggung jawab orang 

tua sangat diperlukan oleh anak. Hal senada juga dikemukakan oleh Sayekti 
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Suwarno (2004) yakni; “segala sikap dan tingkah laku orang tua, baik yang 

disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan 

anak akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kepribadian anak”. Dari  

pendapat tersebut, orang tua mempunyai berbagai macam fungsi diantaranya 

adalah mengasuh anak-anaknya. Keluarga merupakan tempat utama dan 

pertama bagi pendidikan seorang anak, sehingga pembentukan sikap dan 

kepribadian sangatlah dominan. Hal ini sangat tergantung pada pola asuh 

yang diberikan orang tua kepada anaknya. Perbuatan dan pola perilaku yang 

dilakukan orang tua sehari-hari akan dilihat, dinilai dan ditiru oleh anak, 

sehingga anak akan berbuat dan berperilaku seperti orang tuanya, terlebih bagi 

anak- anak yang usianya semakin memasuki usia remaja,  

 Contoh, bagaimana sikap atau perilaku orangtua dalam menerapkan 

aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang 

serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan 

contoh/model bagi anaknya. 

Anak secara kontinu berkembang baik secara fisik maupun secara psikis 

untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak dapat terpenuhi apabila 

orang tua dalam memberi pengasuhan dapat mengerti, memahami, menerima 

dan memperlakukan anak sesuai dengan tingkat perkembangan psikis anak, 

disamping menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan fisiknya. Hubungan orang 

tua dengan anak ditentukan oleh sikap.  
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2. Macam – macam Pola Asuh 

Menurut Baumrind (dalam Santrock,2002) secara garis besar, pola 

asuh orang tua dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu :  

1) Pola Asuh Otoriter 

Dalam pola asuh ini orang tua menerapkan seperangkat peraturan 

kepada anaknya secara ketat dan sepihak, cenderung menggunakan 

pendekatan yang bersifat diktator, menonjolkan wibawa, menghendaki 

ketaatan mutlak. Anak harus tunduk dan patuh terhadap kemauan orang 

tua. Apapun yang dilakukan oleh anak ditentukan oleh orang tua. Anak 

tidak mempunyai pilihan dalam melakukan kegiatan yang ia inginkan, 

karena semua sudah ditentukan oleh orang tua. Tugas dan kewajiban 

orang tua tidak sulit, tinggal menentukan apa yang diinginkan dan harus 

dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Selain itu, mereka 

beranggapan bahwa orang tua harus bertanggungjawab penuh terhadap 

perilaku anak dan menjadi orang tua yang otoriter merupakan jaminan 

bahwa anak akan berperilaku baik. Orang tua yakin bahwa perilaku anak 

dapat diubah sesuai dengan keinginan orang tua dengan cara memaksakan 

keyakinan, nilai, perilaku dan standar perilaku kepada anak. Anak yang 

dibesarkan dalam keluarga otoriter cenderung merasa tertekan, dan 

penurut. Mereka tidak mampu mengendalikan diri, kurang dapat berpikir, 

kurang percaya diri, tidak bisa mandiri, kurang kreatif, kurang dewasa 

dalam perkembangan moral, dan rasa ingin tahunya rendah. Menurut 
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Yusuf (2000), Pola asuh otoriter mempunyai ciri-ciri, yaitu mudah 

tersinggung, penakut, pemurung tidak bahagia, mudah terpengaruh dan 

mudah stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas, tidak 

bersahabat, gagap (stuttering) serta rendah diri. 

2) Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu 

tergantung kepada orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan 

kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak didengar 

pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut 

dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih 

untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anak dilibatkan dan diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.  

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pola asuh demokratis adalah pola 

pendidikan, dimana anak diberi kebebasan dan kesempatan luas dalam 

mendiskusikan segala permasalahannya dengan orang tua, dan orang tua 

mendengarkan, memberi tanggapan, pandangan serta menghargai 

pendapat anak, keputusan dari orang tua selalu dipertimbangkan dengan 

anak-anaknya. Namun orang tua tetap menentukan dalam segala 

pengambilaln keputusan. Menurut Yusuf (2000), pola asuh demokratis 

mempunyai ciri bersikap bersahabat, memiliki percaya diri, mampu 
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mengendalikan (self control), sikap sopan, mau bekerjasama, memiliki 

rasa ingin tahunya tinggi, mempunyai tujuan atau arah yang jelas, 

berorientasi terhadap prestasi, berani berpendapat. 

3) Pola Asuh Permissive 

Pola asuh permissive ditandai dengan orang tua mendidik anak 

secara bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa (muda), ia diberi 

kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. 

Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan  

bimbingan yang cukup berarti bagi anaknya, semua yang telah dilakukan 

anak adalah benar dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan 

(bimbingan). Menurut Yusuf (2000), pola asuh permissive mempunyai 

ciri-ciri dominasi pada anak, bersikap impulsif dan ogresif, suka bersikap 

memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, 

tidak jelas arahnya, dan prestasinya rendah. 

3. Syarat Pola Asuh Efektif 

Pola asuh yang efektif menurut Theresia (2008) itu bisa dilihat dari hasilnya, 

anak jadi mampu memahami aturan-aturan di masyarakat, syarat paling utama 

pola asuh yang efektif adalah landasan cinta dan kasih sayang. Berikut hal-hal 

yang dilakukan orang tua demi menuju pola asuh efektif : 

a. Pola Asuh harus dinamis 

Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Sebagai contoh,  penerapan pola asuh untuk anak 
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balita tentu berbeda dari pola asuh untuk anak usia sekolah. 

Pasalnya,kemampuan berfikir balita masih sederhana. Jadi pola asuh harus 

disertai komunikasi yag tidak bertele-tele dan bahasa yang mudah 

dimengerti. 

b. Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak 

 Ini perlu dilakukan karena kebutuhan dan kemampuan anak  yang 

berbeda. Shanti memperkirakan saat usia satu tahun, potensi anak sudah 

mulai dapat terlihat seumpama jika mendengar alunan musik, dia lebih 

tertarik ketimbang anak seusianya, kalau orang tua sudah memiliki 

gambaran potensi anak, maka ia perlu diarahkan dan difasilitasi. 

c. Ayah ibu mesti kompak 

Ayah dan ibu sebaiknya menerapkan pola asuh yang sama. Dalam hal ini, 

kedua orang tua sebaiknya “berkompromi” dalam menetapkan nilai-nilai 

yang boleh dan tidak. 

d. Pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tua 

Penerapan pola asuh juga  membutuhkan sikap-sikap positif dari orang tua 

sehingga bisa dijadikan contoh/panutan bagi anaknya. Tanamkan nilai-

nilai kebaikan dengan disertai penjelasan yang mudah dipahami. 

e. Komunikasi efektif 

Syarat untuk berkomunkasi efektif sederhana yaitu luangkan waktu untuk 

berbincang-bincang dengan anak.  Jadilah pendengar yang baik dan 

jangan meremehkan pendapat anak. Dalam setiap diskusi, orang tua dapat 
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memberikan saran, masukan atau meluruskan pendapat anak yang keliru 

sehingga anak lebih terarah. 

f. Disiplin 

Penerapan disiplin juga  menjadi bagian pola asuh, mulailah dari hal-hal 

kecil dan sederhana. Misal, membereskan kamar sebelum berangkat 

sekolah anak juga perlu diajarkan membuat jadwal  harian sehingga bisa 

lebih teratur dan efektif mengelola kegiatannya. Namun penerapan disiplin 

mesti fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan / kondisi anak. 

g. Orang tua konsisten 

Orang tua juga bisa menerapkan konsistensi sikap, misalnya anak tidak 

boleh minum air dingin kalau sedang terserang batuk, dari situ ia belajar 

untuk konsisten terhadap sesuatu, sebaliknya orang tua  juga harus 

konsisten, jangan sampai lain kata dengan perbuatan  

 

C. Remaja 

1. Pengertian  

Remaja adalah periode perkembangan dimana individu mangalami 

perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Perry & Potter, 

2006). Menurut Santrock (2003) remaja dapat diartikan sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang 

mencangkup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional. 

22 

Hubungan Persepsi Pola..., Fajar Septiaji, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



 
 

xxxix 
 

Menurut Prawirohardjo (2005), berdasarkan kematangan psikososial 

dan seksual, remaja akan melewati tahapan berikut : 

a. Masa remaja awal/dini (early adolence) umur 11-13 tahun 

Remaja awal dimulai kurang lebih antara usia 11 sampai 13 tahun 

(Prawirohardjo, 2005). Masa remaja awal kira-kira sama dengan masa 

sekolah menengah pertama dan mencangkup semua perubahan pubertas 

(Santrock,  2003). 

b. Masa remaja pertengahan (middle adolence) umur 14-16 tahun 

Minat pada karir, berpacaran, dan eksplorasi identitas seringkali lebih nyata 

dalam masa remaja akhir (Santrock, 2003). Terdapat pergerakan pasti 

menjauh dari keluarga. Hubungan seusia (Peer group) mendominsi di atas 

keluarga (Prawirohardjo, 2005). 

c. Masa remaja lanjut (late adolence) umur 17-20 tahun 

Remaja akhir merupakan fase kematangan secara fisik. Kebanyakan remaja 

akhir mencapi body image yang stabil. Remaja akhir menjdi seseorang 

yang mandiri penuh sebagai warga negara yang produktif (Bobak, 

Lowdermilk, & Jensen, 2005). 

2. Perubahan-Perubahan Masa Remaja 

a. Pengertian perubahan 

Perubahan merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan waktu 

yang relatif lama. Seseorang dalam menerima perubahan baru dalam 
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hidupnya melalui 3 tahap yaitu pengetahuan (knowledge), sikap ( attitude), 

dan praktek ( practice) ( Notoatmodjo,  2010) 

b. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja: 

1) Perubahan kognitif 

Memasuki masa remaja seorang anak akan memiliki 

kemampuan berpikir ke arah operasional formal. Pemikiran mereka 

semakin abstrak, logis dan idealistis. Dengan kemampuan metakognisi 

dan daya abstraksinya diharapkan remaja mampu mengukur 

kemampuan diri, memiliki tujuan, menganalisa alternatif pemecahan 

masalah, merencanakan strategi dan mengambil suatu keputusan 

(Prawirohardjo,  2005). 

2) Perubahan sosial  

Semakin berkembangnya sosial remaja maka remaja mulai 

memisahkan diri dari orang tua dan mulai memperluas hubungan 

dengan teman sebaya. Kelompok sebaya menjadi begitu berarti dan 

sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial remaja sehingga remaja 

menjadi sangat tergantung kepada teman sebagai sumber kesenangan 

dan keterkaitannya (Mahfiana, 2009). 

3) Perubahan emosi 

Suatu ciri dari remaja adalah kecenderungan untuk berpikir 

tentang apa yang terjadi pada diri seseorang dan mempelajari dirinya 

sendiri.Tahap selama remaja adalah berpusat pada dirinya. Perubahan 
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pubertas memerlukan remaja untuk mengubah konsep fisik mereka, 

menyesuaikan diri terhadap harapan-harapan teman dan keluarga serta 

dalam membuat keputusan. Kemampuan intelektual remaja tumbuh, 

termasuk kecenderungan baru tentang refleksi dan analisis diri dan 

juga membuat perubahan dalam konsep diri (Prawirohardjo, 2005). 

4) Perubahan fisik 

Sepanjang masa puber akan terjadi perubahan fisik antara lain 

perubahan ukuran tubuh, perubahan bentuk tubuh dan munculnya 

cirri-ciri, baik ciri seks primer maupun ciri seks sekunder. 

 

D. Stres 

1. Pengertian  

 Pada umumnya, setiap orang pernah mengalami perasaan tertekan atau 

mengalami ketegangan yang dalam bahasa populernya dikenal dengan istilah 

stress. Sebab stress merupakan bagian dari kehidupan manusia, artinya bahwa 

manusia tidak akan pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan da- 

lam hidupnya. Cara individu dalam mensikapi kondisi stres pun berbeda-beda 

dari pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu, kepribadiannya, dan 

kondisi lingkungan hidupnya. Acevedo, Edmund, Ekkekakis, Panteleimon 

(2006), menyatakan bahwa stres dapat ditimbulkan, pertama: oleh 

karakteristik bawaan yang merupakan predisposisi keturunan dan keterbatasan 

pikologis individu. Kedua, dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi 
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dan situasi tempat tinggal serta pengalaman masa lalu individu. Dengan 

demikian muncuplnya stres dapat disebabkan oleh faktor dari dalam diri 

individu maupun faktor dari luar diri individu. Carson, Butcher, dan Mineka 

(2000), mengungkapkan bahwa istilah stres biasanya mengacu pada dua hal, 

yaitu tuntutan penyesuaian yang ditempatkan pada diri organisme dan respon 

internal organisme secara biologis dan psikologis terhadap berbagai tuntutan. 

Stres dapat dikonseptualisasikan dari berbagai macam pendekatan. 

2. Sumber-Sumber Stres 

Sumber stres dapat berubah-ubah, sejalan dengan perkembangan manusia 

tetapi kondisi stres juga dapat terjadi di setiap saat sepanjang kehidupan. 

Sarafino (dalam Smet 1994) membedakan sumber- sumber stres, yaitu dalam 

diri individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. 

a. Stres dari dalam diri individu 

Kadang-kadang sumber stres itu ada di dalam diri seseorang. Salah satunya 

melalui kesakitan. Tingkatan stres yang muncul tergantung pada keadaan 

rasa sakit dan umur individu. Stres juga akan muncul dalam seseorang 

melalui penilaian dari kekuatan motivasional yang melawan, bila seseorang 

mengalami konflik. Konflik merupakan sumber stres yang utama. 

b. Stres di dalam keluarga 

Stres di sini dapat bersumber dari interaksi di antara para anggota keluarga, 

seperti: perselisihan dalam masalah keuangan, pekerjaan rumah, perasaan 

saling acuh tak acuh, tujuan-tujuan yang saling berbeda antara orang tua. 
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c. Stres di dalam komunitas dan lingkungan 

Interaksi subyek di luar lingkungan keluarga melengkapi sumber- sumber 

stres. Contohnya: pengalaman stres anak di sekolah dan di beberapa 

kejadian kompetitif dan lingkungan. 

3. Gejala Stres 

Menurut   Rice (1998),   secara   umum gejala- gejala  stres  dapat  dibedakan  

ke dalam empat   macam jenis,  yaitu  gejala- gejala  berupa  perilaku,  emosi,  

kognitif dan fisik : 

a. Gejala- gejala perilaku (Behavioral symptoms) 

Dari banyaknya gejala-gejala perilaku yang timbul, beberapa diantaranya 

adalah   prokrastinasi dan  avoidance,  menarik  diri  dari teman dan 

keluarga, hilangnya nafsu makan dan  tenaga,  ledakan emosi dan agresi, 

berupa pola tidur. 

b. Gejala- gejala Emosi (Emotive symptoms)    

Gejala- gejala emosi yang paling umum adalah cemas, takut, mudah 

marah, dan depresi. Gejala lainnya, ketakutan, frustasi, merasa bingung 

dan kehilangan kendali.   

c. Gejala- gejala kognitif (Cognitive symptoms)  

Gejala- gejala kognitif yang paling umum adalah hilangnya motivasi dan 

konsentrasi. Individu seakan-akan kehilangan kemampuan untuk 

memfokuskan perhatian pada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan 

kehilangan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan 
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baik. Gejala- gejala mental dan kognitif lainnya adalah kekhawatiran yang 

berlebihan. Salah satu gejala final dari gejala kognitif ini adalah keinginan 

untuk melarikan diri dari situasi dimana dia berada.   

d. Gejala- gejala fisik (Physical symptoms)  

Gejala- gejala fisik yang paling umum adalah pegal-pegal dan lemas, 

migraine dan sakit kepala, sakit punggung termasuk sakit punggung 

bagian bawah, dan ketegangan otot yang dapat dilihat dalam bentuk 

kejang urat. Pada system kardiovaskular, stres seringkali direflesikan 

dengan meningkatnya detak jantung, hipertensi, dan buruknya peredaran 

darah arteri. Pada system pernafasan, seringkali diperlihatkan dengan 

tarikan nafas yang cepat dan pendek- pendek dan mengalami kelelahan 

yang luar biasa.   

4. Tipe Stres 

Menurut Greenberg  (2002) membagi tipe stres menjadi empat, yakni: 

a. Acute stress 

Adalah stres yang timbul secara mendadak, mudah dikenali, dan umum 

terjadi. Pemicu tipe stres ini meliputi, antara lain: kebisingan, isolasi, 

kesesakan dan kelaparan. Efek atau dampak dari acute stres terhadap 

kondisi fisik maupun psikis biasanya berjangka pendek dan tidak 

menyebabkan penderitaan atau kerusakan yang permanen atau tetap. 

Kondisi fisik akan kembali normal setelah pemicu acute stres telah 
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tidak ada lagi.  

b. Episodic acute stress 

Adalah acute stres yang berlangsung terus menerus dan muncul karena 

individu yang bersangkutan tidak mampu mengontrol diri, 

kehidupannya tidak tertib atau kacau dan senantiasa menghadapi 

beragam situasi hidup yang stresfull. Individu yang mengalami episodic 

acute stres adalah individu yang menjalankan beragam kesibukan atau 

aktivitas, seringkali terlambat dalam menjalankan beragam aktivitas 

(tidak tepat waktu), terlalu banyak menuntut dan terlalu banyak kegiatan 

yang ditangani. 

c. Chronic stres 

Adalah stres yang melelahkan karena tidak ada lagi jalan keluar yang 

dianggap tepat. Tipe stres ini muncul karena adanya tekanan dan 

ancaman yang terus menerus dan nampaknya tidak akan berhenti dalam 

jangka waktu panjang. Pemicu Chronic stres meliputi, antara lain: 

kemiskinan dan kecemasan financial (keuangan), pengangguran dalam 

jangka panjang, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dipojokkan 

dalam hubungan interpersonal, perfeksionis (serba sempurna) hidup 

diwilayah perang atau hidup penuh dengan kekerasan dan ancaman 

pihak lain. 
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d. Traumatic stress 

Adalah stres yang muncul karena dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang 

mengerikan atau pengalaman yang sangat kuat, seperti: bencana alam, 

perkosaan, kecelakaan berat, dan terlibat dalam peperangan. 

 

E. Dukungan sosial  

1. Pengertian  

  Menurut Leavit (dalam Purba, 2006) dukungan sosial adalah suatu 

hubungan yang didalamnya terkandung pemberian bantuan dan dukungan 

yang memiliki nilai khusus. Sementara Kumalasari dan Ahyani (2012) 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu bentuk bantuan yang terdiri 

dari berbagai tipe yaitu dukungan emosional, dukungan penilaian, dukungan 

informasi, dan dukungan instrumental dan tersedia dari anggota jaringan 

sosial. Menurut Taylor (2003), mngatakan dukungan sosial  merupakan 

bentuk pemberian informasi serta merasa dirinya dihargai, serta merupakan 

bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik dari orangtua, 

kekasih/kerabat, teman, jaringn lingkungan social serata dalam lingkungan 

masyarakat. Dukungan sosial merupakan suatu kumpulan proses sosial, 

emosil, kognitif dan perilaku yang berlangsung dalam sebuah hubungan 

pribadi dimana individu memperoleh bantuan untuk melakukan penyesuaian 

adaptif atas masalah yang dihadapinya (Dalton dalam Wandansari,  2004).  
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2. Aspek-aspek Dukungan Sosial    

a. Dukungan Emosional 

Dukungan ini biasanya diberikan oleh seseorang yang menjalin hubungan 

dekat dengan individu, misalnya orangtua, pasangan hidup dan sahabat 

meliputi ekspresi dari empati, memelihara dan penuh perhatian pada 

individu yang bersangkutan. Dukungan emosional ditunjukkan melalui 

ungkapan empati, simpati, perhatian dan kepedulian kepada seseorang 

sehingga individu merasa nyaman, berarti dan dikasihi. Dukungan 

emosional merupakan dukungan yang diwujudkan dalam bentuk kelekatan, 

kehangatan, kepedulian, dan ungkapan empati sehingga timbul keyakinan 

bahwa individu yang bersangkutan dicintai diperhatikan (Johnson dalam 

Ruwaida, Lilik dan  Dewi,  2006).   

b. Dukungan Instrumental atau Berupa Bantuan Langsung 

 Dukungan bantuan langsung adalah jenis dukungan yang paling sering 

diterima dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan ini dapat berupa bantuan 

instrumental yang dapat berwujud barang, pelayanan, dukungan keuangan, 

menyediakan peralatan, pemberian bantuan dalam melaksanakan berbagai 

aktivitas, memberi peluang waktu, serta modifikasi lingkungan (Johnson 

dalam Ruwaida, Lilik dan Dewi, 2006). 

c. Dukungan Penilaian atau Penghargaan 

 Dukungan ini dapat menjadi masukan bagi individu sehingga dapat 

mendorong rasa percaya dirinya dalam menghadapi masalah meliputi 
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ekspresi dari penghargaan secara positif pada individu dan memberikan 

perbandingan yang positif antara individu dan orang lain. Dukungan  

penghargaan dapat berwujud penilaian atau penghargaan yang mendukung 

perilaku atau gagasan individu dalam bekerja maupun peran sosial yang 

meliputi pemberian umpan balik, informasi, atau penguatan, dan 

perbandingan sosial yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan dorongan 

untuk maju (Johnson dalam Ruwaida, Lilik dan Dewi, 2006). 

d. Dukungan Informasi 

 Bantuan informasi merupakan bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan 

pemberian informasi. Informasi tersebut membantu individu membatasi 

masalahnya sehingga individu mampu mencari jalan keluar untuk 

mengatasi masalah melalui pemberian informasi, nasehat, sugesti ataupun 

umpan balik mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. 

3. Sumber-sumber Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya 

pasangan hidup atau kekasih, keluarga, teman, rekan kerja, maupun komunitas 

organisasi (Retnowati, Singgih dan Suparman, 2005). Dukungan sosial 

bersumber dari orang-orang yang memiliki hubungan yang berarti bagi 

individu misalnya keluarga, teman, maupun tetangga terdekat dengan rumah 

(Thoist dalam Purba, 2006). Dalam penelitian ini sumber dukungan sosial 

yang sesuai adalah berasal dari  keluarga yaitu orang tua, teman, dan 

komunitas organisasi sekolah yaitu guru. 

32 

Hubungan Persepsi Pola..., Fajar Septiaji, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



 
 

xlix 
 

Sumber-sumber dukungan sosial di kelompokan oleh Sarafino (1994) 

yang mengemukakan bahwa dukungan social dapat berasal dari: 

a. Orang-orang sekitar individu yang termasuk kalangan  non-profesional 

(signinffication other) seperti: keluarga, teman dekat, atau rekan. 

Hubungan dengan kalangan non-profesional (signinffication other) 

merupakan hubungan yang menempati bagia terbesar dari kehidupan 

seorang individu dan menjadi sumber dukungan social yang sangat 

potensial. 

b. Professional, seperti psikolog atau dokter, yang  berguna untuk 

menganalisis secara klinis maupun psikis. 

c. Kelompok-kelompok dukungan social (social support groups), merupakan 

suatu kelompok kecil yang melibatkan interaksi langsung dari para 

anggotanya, menkankan pada partisipasi individu yang hadir secara suka 

rela yang bertujuan untuk secara bersama-sama mendapatkan pemecaan  

masalah untuk menolong anggota-anggota kelompok dalammenghadapi 

masalhnya dalam menolong serta menyediakan dukungan emosi kepada 

para anggotanya. 

Sumber-sumber dukungan sosial yang dijelaskan diatas yang dapat 

memberikan efek sangat besar bagi fungsi psikologi seseorang adalah 

dukungan yang berasal dari keluarga dan lingkungan (Taylor, 2003).  
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F. Koping Stres 

1. Pengertian Koping Stres 

 Koping  berasal  dari  kata cope yang  dapat diartikan  menghadang,  

melawan  ataupun mengatasi. Koping stres diartikan sebagai suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang ketika dihadapkan pada tuntutan-tuntutan internal 

maupun eksternal yang ditujukan untuk mengatur suatu keadaan yang penuh 

stres dengan tujuan mengurangi distres (Nuzulia, 2005). Sementara Sarason 

(2001) mengartikan koping stres sebagai cara untuk menghadapi stres, yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang mengidentifikasi dan mencoba untuk 

menyelesaikan masalah. koping stres merupakan suatu proses yang dinamis 

individu mengubah secara konstan  pikiran  dan  perilaku mereka dalam 

merespon perubahan-perubahan dalam penilaian terhadap kondisi stres dan 

tuntutan-tuntutan dalam situasi tersebut (Cheng dalam Hapsari,  Karyani dan 

Taufik, 2002). koping stress bereaksi terhadap tekanan yang berfungsi 

memecahkan, mengurangi dan menggantikan kondisi yang penuh tekanan. 

Niam  (2009),  menyatakan  bahwa  koping terhadap  stres  adalah  suatu  

usaha  untuk menghadapi situasi  yang dapat menimbulkan frustrasi, stress atau 

tekanan perasaan dengan mengurangi,  memperkecil  dan mengendalikan  

pengaruh  lingkungan dengan tujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan 

yang  dianggap  sebagai  tantangan, ketidakadilan, kerugian dan ancaman. 

 Berdasarkan  uraian  di  atas,  koping  stres dimaknai  sebagai upaya  

atau  cara yang dilakukan individu untuk mengatasi berbagai situasi  atau  
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permasalahan  yang  dapat menimbulkan  tekanan  ataupun  memicu timbulnya  

stress  dengan  tujuan  untuk menyelesaikan  sumber  stres  atau  tekanan 

tersebut. 

2.   Bentuk-bentuk dan Indikator dari Koping Stres  

a. Problem Focus Coping 

Problem focus coping merupakan respon yang berusaha memodifikasi sumber 

stres dengan menghadapi situasi sebenarnya (Pramadi & Lasmono, 2003). 

Problem focus coping merupakan koping stres yang orientasi utamanya 

adalah mencari dan menghadapi pokok permasalahan dengan cara 

mempelajari strategi atau keterampilan-kererampilan baru dalam rangka 

mengurangi stresor yang dihadapi dan dirasakan. Lebih lanjut menurut 

Lazarus (dalam Hapsari, Karyani, Taufik, 2002) koping stres yang berpusat 

pada masalah, individu mengatasi stres dengan mempelajari cara-cara atau 

keterampilan-keterampilan baru. Individu cenderung menggunakan strategi ini 

bila dirinya yakin akan dapat mengubah situasi. 

b. Emotion focus coping 

Emotion focus coping lebih sesuai dilakukan oleh subjek yang memiliki usia 

berkisar antara 17 sampai 20 tahun karena mereka belum mencapai tahap 

perkembangan yang matang untuk bisa menggunakan problem focus coping 

(Tanumidjojo, Basoeki, & Yudiarso, 2004). Menurut Pramadi & Lasmono 

(2003), Emotion focus coping merupakan respon yang mengendalikan 

penyebab stres yang berhubungan dengan emosi dan usaha memelihara 
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keseimbangan yang efektif. Perilaku koping yang berpusat pada emosi yang 

digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Sementara 

emotion focus coping menurut Hapsari, Karyani dan Taufik (2002), 

merupakan pelarian dari masalah yaitu individu menghindari masalah dengan 

cara berkhayal atau membayangkan seandainyadia berada pada situasi yang 

menyenangkan.   

3.   Faktor-faktor yang mempengaruhi koping stress   

 a.   Jenis Kelamin   

Laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan kedua bentuk koping 

yaitu problem focus coping dan emotion focus koping. Menurut Billings dan 

Moos (dalam Pramadi &, Lasmono, 2003), wanita lebih cenderung 

berorientasi pada emosi sedangkan pria lebih berorientasi pada masalah.  

Secara umum respon coping stress antara pria dan wanita hampir sama, tetapi 

wanita lebih lemah atau lebih sering menggunakan penyaluran emosi daripada 

pria (Hapsari, Karyani dan Taufik, 2002).  

b.   Tingkat Pendidikan  

Semakin tinggi tingkat pendidikan seesorang akan semakin tinggi pula 

kompleksitas kognitifnya, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya 

seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih realistis dan aktif dalam 

memecahkan masalah.  
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c.   Perkembangan Usia  

Struktur psikologis seseorang dan sumber-sumber untuk melakukan koping 

akan berubah menurut perkembangan usia dan akan membedakan seseorang 

dalam merespons tekanan. Menurut Garmezy (dalam Hapsari, Karyani dan  

Taufik,  2002), koping stres akan berbeda untuk setiap tingkat usia. Pada usia 

muda akan menggunakan problem focus coping sedangkan pada usia yang 

lebih tua akan menggunakan emotion focus coping. Hal ini disebabkan pada 

orang yang lebih tua memiliki anggapan bahwa dirinya tidak mampu 

melakukan perubahan terhadap masalah yang dihadapi sehingga akan bereaksi 

dengan mengatur emosinya daripada pemecahan masalah.    

d.   Status Sosial Ekonomi  

Seseorang dengan status sosial ekonomi rendah akan menampilkan koping 

yang kurang aktif, kurang realistis, dan lebih fatal atau menampilkan respon 

menolak, dibandingkan dengan seseorang yang status ekonominya lebih 

tinggi.  

  Menurut Tanumidjojo, Basoeki, dan Yudiarso (2004), faktor-faktor 

yang mempengaruhi koping stres antara lain perkembangan kognitif, yaitu 

bagaimana subjek berpikir dan memahami kondisinya, kemudian kematangan 

usia yaitu bagaimana subjek mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya saat 

menghadapi masalah. Hal lainnya adalah urutan kelahiran yaitu posisi subjek 

diantara saudara-saudaranya yang berpengaruh terhadap karakteristik subjek 
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dalam menilai dirinya sendiri, serta moral yaitu bagaimana subjek 

memandang aturan tentang masalah yang sedang dihadapi,   

  Menurut Mu`tadin (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi 

coping stres, yaitu cara individu menangani situasi yang mengandung tekanan 

ditentukan oleh sumber daya individu yang meliputi kesehatan fisik/energi, 

keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial dan dukungan sosial 

dan materi, sebagi beikut:  

1. Kesehatan Fisik   

 Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama dalam usaha  

mengatasi stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup 

besar. 

2. Keyakinan atau Pandangan Positif   

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti 

keyakinan akan nasib (eksternal locus of control) yang mengerahkan 

individu pada penilaian ketidakberdayaan (helplessness) yang akan 

menurunkan kemampuan strategi coping tipe : problem-solving focused 

coping. 

3. Keterampilan Memecahkan Masalah   

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, 

menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk 

menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif 
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tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada akhirnya 

melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. 

4. Keterampilan Sosial   

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan 

bertingkah laku dengan cara- cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial 

yang berlaku dimasyarakat.   

5. Dukungan Sosial   

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan 

emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota 

keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitarnya.  

6. Materi   

Dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang barang atau 

layanan yang biasanya dapat dibeli. 
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G. Kerangka Teori 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori 

Teori modifikasi Sarwono(2011), Pramadi(2003), Tanumidjojo(2004), 

Mu’tadin(2002) 
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H. Kerangka Konsep 

Dari kerangka teori yang telah di paparkan di atas, maka dibuat kerangka 

konsep penelitian sebagai berikut:

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep 

 

I. Hipotesis 

Terdapat hubungan antara persepsi pola asuh orangtua dan dukungan sosial 

dengan koping stres pada remaja di Desa Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas.
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