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BUNGAN PERSEPSI POLA ASUH DEMOKRATIS ORANG TUA 

DENGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA REMAJA DAN 

ORANG TUA 

Arsyan Fuadi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ABSTRAK 

Komunikasi dalam keluarga merupakan bentuk komunikasi yang paling 

ideal karena terdapat hirarki antara orang tua dan anak yang tidak menyebabkan 

formalitas komunikasi di antara mereka. Setiap keluarga sangat menginginkan 

adanya komunikasi interpersonal yang baik. Komunikasi yang tidak ada batasan 

formal antara anak dan orang tua maupun sebaliknya sehingga suatu masalah 

dapat terselesaikan dengan baik dan terdapat keterbukaan antara orang tua dengan 

anak (remaja). Akan tetapi, kondisi yang sering dijumpai adalah tidak semua 

keluarga memiliki komunikasi yang ideal. Hal tersebut terbukti bahwa sebagian 

besar orangtua cenderung suka melarang dan tidak mau terbuka saat anak ingin 

memberikan pendapatnya atau bahkan ada pula orangtua yang cenderung 

membiarkan anak melakukan apa yang mereka suka. Namun, semua 

permasalahan tersebut dapat teratasi dengan penerapan pola asuh orang tua yang 

tepat sehingga dapat meminimalisir masalah remaja tersebut. Tujuan penelitian ini 

antara lain untuk mengetahui 1) hubungan antara persepsi pola asuh demokratis 

orangtua dengan komunikasi interpersonal remaja; 2) seberapa besar tingkat 

persepsi pola asuh demokratis orangtua; 3) seberapa besar tingkat komunikasi 

interpersonal remaja; 4) seberapa besar peran persepsi pola asuh demokratis 

terhadap komunikasi interpersonal remaja. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan positif antara persepsi remaja terhadap pola asuh demokratis orang 

tua dengan komunikasi interpersonal antara remaja dan orang tua. 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 7 

Surakarta yang berjumlah 93 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik cluster random sampling. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan 

skala persepsi pola asuh demokratis orang tua dan skala komunikasi interpersonal 

remaja. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

product moment. 

Berdasarkan hasil perhitungan product moment diperoleh nilai koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,860 ; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada 

hubungan positif yang sangat signigikan antara persepsi pola asuh demokratis 

orang tua dengan komunikasi interpersonal remaja pada siswa SMA Negeri 7 

Surakarta. Sumbangan efektif persepsi pola asuh demokratis orang tua terhadap 

komunikasi interpersonal remaja sebesar 74 % ditunjukkan oleh koefisien 

determinan (r²) sebesar 0,740. Variabel komunikasi interpersonal remaja memiliki 

rerata empirik 192,151 dan rerata hipotetik sebesar 152,5 yang berarti komunikasi 

interpersonal remaja pada siswa SMA Negeri 7 Surakarta tergolong tinggi. 

Variabel persepsi pola asuh demokratis orang tua pada siswa SMA Negeri 7 

Surakarta memiliki rerata empirik 212,452 dan rerata hipotetik sebesar 165 yang 

berarti persepsi pola asuh demokratis orang tua pada siswa SMA Negeri 7 

Surakarta tergolong tinggi. Kata kunci: persepsi pola asuh demokratis orang 

tua, komunikasi interpersonal. 



Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah suatu 

kebutuhan yang sangat fundamental 

bagi seseorang dalam hidup 

bermasyarakat dan merupakan prasyarat 

kehidupan manusia. Adapun fungsi 

komunikasi bagi manusia adalah 

sebagai upaya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkungan. Komunikasi antara dua 

orang maupun lebih  atau yang sering 

disebut dengan komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi 

yang sederhana dan  paling ideal untuk 

mentransfer informasi atau mengetahui 

informasi sehingga dapat diketahui 

timbal baliknya secara langsung. Proses 

komunikasi interpersonal terjadi 

disetiap lingkungan, seperti pada 

lingkungan keluarga, masyarakat luas, 

tempat bekerja, sekolah, organisasi, dan 

lain-lain.  Diantara lingkungan yang 

ada, lingkungan keluarga memiliki 

peran penting dalam kehidupan setiap 

manusia dikarenakan intensitas dan 

frekuensinya yang cenderung tetap dan 

rutin. Komunikasi interpersonal dalam 

keluarga adalah bentuk komunikasi 

yang paling ideal karena terdapat hirarki 

antara orang tua dan anak yang tidak 

menyebabkan formalitas komunikasi di 

antara mereka. 

Komunikasi interpersonal yang 

terjadi di dalam lingkungan keluarga 

dipengaruhi oleh berbagai macam pola 

asuh orang tua. Menurut Hurlock 

(1979),  Pola asuh orang tua dibagi 

menjadi tiga jenis yakni Otoriter, 

Permisif, dan Demokratis. Pada saat ini 

sering dijumpai masalah remaja, seperti 

hubungan atau ikatan kekeluargaan 

yang kurang harmonis, kekurangan gizi, 

ketidaksiapan orangtua, perubahan 

biopsikososial, industrialisasi serta 

kurangnya sarana bagi remaja untuk 

melakukan aktivitas. Berdasarkan 

penuturan Soedjatmiko (2009) bahwa 

sebenarnya hanya sebagian kecil remaja 

yang memiliki masalah, tapi remaja-

remaja ini bisa mempengaruhi remaja 

lain yang memiliki niat dan tekad yang 

kurang kuat. Hal ini disebabkan pada 

masa remaja, tekanan dan dorongan dari 

teman sebaya (peer group) akan lebih 

kuat dibandingkan dengan pengaruh 

orangtua atau sekolah.  

Selama ini umunya, sebagian 

besar orangtua cenderung suka 

melarang dan tidak mau terbuka pada 

saat anak mereka ingin memberikan 

pendapatnya atau bahkan ada pula 

orangtua yang cenderung membiarkan 

anak melakukan apa yang mereka suka. 

Selain itu, banyak remaja yang 

mempunyai permasalahan dan 

terkadang takut untuk meminta saran 

dari orang tua yang dikarenakan 

kesalahan persepsi yang ditangkap oleh 

anak tentang orang tua mereka sehingga 

mereka akan suka meminta saran atau 

pendapat dari teman sebaya yang belum 

cukup pengalaman atau bahkan tidak 

pernah mendapatkan permasalahan 

yang sama sehingga dapat menyesatkan 

dalam pemberian saran untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi 

interpersonal antara orangtua dan anak 

sehingga dapat meminimalisir masalah 

remaja sekaligus dapat melakukan 

komunikasi yang ideal antara orang tua 

dan anak. 

 

Landasan Teori 

Komunikasi Interpersonal antara 

Remaja dan Orang Tua 

Komunikasi diartikan sebagai 

proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seorang (komunikator) 

kepada orang lain (komunikan), pikiran 

ini bisa berupa gagasan, informasi, 



opini, dan lain-lain, perasaan bisa 

berupa keyakinan, kekawatiran, 

kemarahan, dan lain-lain. (Darmastuti, 

2006). Manusia merupakan makhluk 

sosial dimana masing-masing individu 

saling membutuhkan dan berinteraksi 

satu sama lain sehingga tercipta 

komunikasi diantaranya. Komunikasi 

yang berlangsung dalam kontak tatap 

muka, dimana pesan-pesan mengalir 

melalui saluran-saluran yang bersifat 

antar personal, seperti dalam 

percakapan antar orang per orang yang 

umumnya dikenal sebagai komunikasi 

interpersonal (Purwanto, 2000). 

Menurut Mulyana (2010) Komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi antara 

orang-orang secara tatap muka yang 

memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara 

langsung, baik secara verbal atau non 

verbal. 

Setiap manusia selalu akan 

melakukan komunikasi dalam 

kehidupan sehari-harinya, tak terkecuali 

remaja dan orang tua. Remaja adalah 

masa transisi antara masa anak dan 

masa dewasa yang mencakup perubahan 

biologis, kognitif dan sosial emosi. 

Disisi lain orang tua adalah pria dan 

wanita yang terikat dalam perkawinan 

dan siap sedia untuk memikul tanggung 

jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-

anak yang dilahirkannya (Kartono, 

1982). Oleh karenanya, komunikasi 

interpersonal antara remaja dan orang 

tua adalah suatu proses pertukaran 

informasi yang terjadi antara remaja 

dengan orang tua untuk mengubah 

pandangan serta perilaku remaja kearah 

kedewasaan melalui umpan balik yang 

diberikan. 

Aspek-aspek Komunikasi 

Interpersonal antara Remaja dan 

Orang Tua 

Untuk mendapatkan komunikasi 

interpersonal yang berhasil maka pelaku 

komunikasi interpersonal tersebut harus 

berpartisipasi satu sama lainnya, baik 

dengan pesan-pesan maupun non 

verbal. Adapun aspek yang menentukan 

komunikasi interpersonal menurut 

Kumar dalam Wiryanto (2004), antara 

lain; keterbukaan (openess), empati 

(emphaty), dukungan (supprtiveness), 

rasa positif (positiveness), dan 

kesamaan (equality). Selain itu, Laswell 

dan Laswell dalam Astuti (2003) 

menuturkan aspek-aspek komunikasi 

terdiri dari; keterbukaan, kejujuran, 

kepercayaan, empati, dan 

mendengarkan. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Komunikasi Interpersonal 

Lunandi (1994) menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

komunikasi interpersonal, sebagai 

berikut: 

a. Faktor psikologi, yaitu segala 

sesuatu yang ada di benak 

komunikator dan komunikan 

termasuk sikap dan situasi kejiwaan 

komunikator. Hal ini akan 

mengiring komunikasi yang terjadi 

menjadi formal atau tidak formal. 

b. Faktor fisik, merupakan lingkungan 

fisik saat komunikasi terjadi, 

seperti restauran, kantor, ruang 

tunggu, dan lain-lain. 

c. Faktor sosial, meliputi hubungan 

manusia satu sama lain, misalnya 

orang tua dan anak. Komunikasi 

yang terjadi mengikuti aturan-

aturan sosial yang ada dalam 

masyarakat. 

d. Faktor budaya, biasanya terdiri dari 

tradisi dan adat yang memiliki 

kemempuan besar untuk 



mempengaruhi karakter seseorang. 

Seluruh isi komunikasi akan 

mengikuti kebiasaan normal suatu 

budaya. 

e. Faktor waktu, yaitu kapan sebuah 

komunikasi terjadi. 

Menurut Rakhmad (2001) 

menyatakan bahwa faktor-faktor utama 

yang mempengaruhi komunikasi 

interpersonal antara lain : 

a. Konsep diri 

Merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mewujudkan 

komunikasi interpersonal, karena 

seorang mampunyai konsep diri 

positif akan mampu mengeluarkan 

segala sesuatu yang ada pada 

dirinya terutama dalam 

mengeluarkan pendapat, ide 

ataupun gagasan-gagasannya pada 

orang lain. 

b. Hubungan interpersonal 

Menurut Taylor (dalam rakhmat 

1996) banyak penyebab dari 

rintangan komunikasi berakibat 

kecil saja bila ada hubungan baik 

diantara komunikan (orang tua dan 

remaja). Sebaliknya, pesan yang 

jelas, paling tegas dan paling 

cermat tidak dapat menghindari 

kegagalan, jika terjadi hubungan 

yang jelek. Dengan adanya 

kegagalan hubungan tidak dapat 

dipungkiri dapat menghancurkan 

setiap pesan yang disampaikan. Hal 

tersebut selaras dengan pendapat 

Rakhmat (1996) setiap kali 

melakukan komunikasi, tidak hanya 

sekedar menyampaikan pesan 

(content) tetapi juga hubungan 

(relationship). 

c. Atraksi interpersonal 

Keterkaitan yang terjadi diantara 

pelaku komunikasi interpersonal 

dapat dipakai sebagai alat untuk 

memprediksi komunikasi 

interpersonal yang akan terjadi. 

Semakain tertarik seseorang kepada 

orang lain maka kecenderungan 

berkomunikasi semakin besar. 

d. Persepsi interpersonal 

Kegagalan dalam berkomunikasi 

seringkali disebabkan oleh persepsi 

interpersonal yang tidak tepat. 

Apabila pihak-pihak yang terlibat 

dalam komunikasi interpersonal 

mempunyai persepsi yang salah 

terhadap orang lain atau lawan 

komunikasi mereka, bisa 

menyebabkan terjadinya kegagalan 

dalam komunikasi interpersonal 

(communication breakdown). 

Persepsi Pola Asuh Demokratis 

Orangtua  

Persepsi adalah suatu proses 

pemberian arti, penafsiran terhadap 

objek yang diamati dan dipengaruhi 

oleh pengamatan, pengalaman, 

sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan 

dalam diri untuk menafsirkan 

pengamatan tersebut. Masa tumbuh 

kembang anak tidak dapat lepas dari 

peran orang tua sebagai penanggung 

jawab utama dalam mendidik anak-

anaknya. Kebiasaaan orang tua dalam 

mengasuh dan membesarkan anak 

tersebut dikenal dengan istilah pola 

asuh orang tua.  

Salah satu bentuk pola asuh 

yang dikenal adalah pola asuh 

demokratis dimana pola asuh yang 

ditandai dengan sikap orang tua yang 

menerima, responsif, dan sangat 

memperhatikan kebutuhan anak yang 

disertai tuntutan, kontrol, dan 

pembatasan. Pola asuh demokratis 

disebut juga pengasuhan otoratif 

merupakan mendorong anak-anak agar 

mandiri tetapi masih menetapkan 

batasan-batasan dan pengendalian atas 

tindakan-tindakan mereka. Menurut 

Dariyo (2007) pola asuh demokratis 



akan berjalan efektif bila ada tiga syarat 

yaitu :  

a. Orang tua dapat menjalankan 

fungsi sebagai orang tua dengan 

memberi kesempatan kepada anak 

untuk mengemukakan pendapatnya. 

b. Anak memiliki sikap dewasa yakni 

dapat memahami dan menghargai 

orang tua sebagai tokoh utama yang 

tetap memimpin keluarganya. 

c. Orang tua belajar memberi 

kepercayaan dan tanggung jawab 

terhadap anaknya. 

Persepsi pola asuh demokratis 

merupakan proses pemberian arti, 

penafsiran dan pemberian makna 

terhadap sesuatu yang diamati yaitu 

pola asuh demokratis dimana pola asuh 

ini orang tua dapat sikap terbuka, 

bersedia menerima keluhan, komentar, 

ataupun pendapat dari anak. Selain itu, 

orang tua memberikan kebebasan yang 

terkontrol kepada anak sehingga 

kemampuan sosial anak  dapat terasah 

dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh anak 

tersebut. 

Aspek-aspek Persepsi Pola Asuh 

Demokratis 

Berdasarkan pendapat yang 

dikemukakan oleh Baumrind dalam 

Mussen (1994) aspek-aspek persepsi 

pola asuh demokratis terdiri dari; 

kontrol orang tua, tuntutan kedewasaan, 

komunikasi orang tua dan anak, dan 

kasih sayang. Sejalan dengan pendapat 

tersebut Waruan dalam Utami (2009) 

yang mengemukakan beberapa aspek 

dalam pola asuh demokratis orang tua, 

yaitu: 

a. Kasih sayang 

Penuh kehangatan, cinta, perawatan 

dan perasaan kasih serta 

keterlibatan yang meliputi 

penghargaan dan pujian orang tua 

terhadap prestasi anak. 

b. Komunikasi anak dan orang tua,  

Terjalinnya komunikasi yang baik 

antara anak dan orang tua, yaitu 

orang tua selalu menanyakan 

bagaimana pendapat dan perasaan 

anak bila mempunyai persoalan 

yang harus dipecahkan. 

c. Kontrol 

Merupakan usaha mempengaruhi 

aktivitas anak secara seimbang 

untuk mencapai tujuan, sehingga 

tidak menimbulkan ketergantungan 

pada anak, menjadikan anak 

bertanggung jawab, serta ditaatinya 

aturan orang tua dengan penuh 

kesadaran. 

d. Tuntutan kedewasaan 

Merupakan kegiatan memberi 

pengertian kepada anak untuk 

mencapai suatu tingkat kemampuan 

baik secara intelektual, sosial dan 

emosional dengan selalu 

memberikan kesempatan kepada 

anak untuk berdiskusi dengan orang 

tuanya. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi pola asuh demokratis 

Menurut Mussen (1994) 

mengemukakan beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi pola asuh 

demokratis orang tua, antara lain : 

a. Faktor nilai yang dianut orang tua. 

b. Faktor kepribadian. 

c. Tingkat pendidikan orang tua. 

d. Faktor sosial ekonomi orang tua. 

Disamping itu, Menurut Hurlock 

(1999) faktor yang dapat mempengaruhi 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

adalah  

a. Faktor nilai yang dianut orang tua 

yaitu nilai budaya mengenai cara 



terbaik memperlakukan anak, 

secara otoriter, secara demokratis 

maupun realistis, akan 

mempengaruhi sikap orang tua dan 

cara mereka memperlakuakan anak 

mereka sendiri.  

b. Faktor kepribadian adalah cara 

anak beraeksi terhadap orang tua 

dimana hal tersebut mempengaruhi 

sikap orang tua terhadapnya. 

c. Faktor pendidikan orang tua, 

apabila orang tua berpendidikan 

tinggi umumnya akan memiliki 

banyak pengetahuan maupun 

pendidikan tentang cara mengasuh 

anak yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Hubungan antara Persepsi Pola Asuh 

Demokratis Orang tua dengan 

Komunikasi Interpersonal Remaja 

Keluarga merupakan  

lingkungan sosial pertama dalam 

kehidupan anak sebagai tempat belajar 

menjadi  mahluk sosial terutama dalam 

pembentukan tingkah laku, watak, 

moral dan pendidikan anak. Oleh karena 

itu, interaksi keluarga akan menentukan 

kepribadian anak terhadap orang lain di 

lingkungan masyarakat.  

Pola asuh orang tua merupakan 

hal yang sangat penting dalam 

mewarnai kehidupan anak baik aspek 

kepribadian, sikap, maupun gaya 

berkomunikasi dengan orang lain. Pada 

umumnya anak yang terbiasa mendapat 

pengasuhan dengan diberikan 

kebebasan yang bertanggung jawab 

akan dapat mengembangkan  

kepribadian, sikap, maupun gaya 

berkomunikasi yang dimilikinya. Akan 

tetapi, berbeda keadaannya apabila 

seorang anak diasuh dengan cara atau 

pola penuh dengan tekanan atau 

tuntutan dari orang tua. Dengan 

demikian, pola asuh orang tua memiliki 

peran penting bagi perkembangan 

kepribadian anak, pembentukan watak, 

perkembangan cara berkomunikasi 

dalam bersosialisasi.  

Berdasarkan berbagai bentuk 

pola asuh, bentuk pola asuh yang 

dianggap paling baik adalah pola asuh 

demokratis menurut Dariyo (2004). 

Pada pola asuh demokratis  anak 

diberikan kebebasan, dihargai, 

dibimbing dan diperhatikan dengan 

penuh pengertian dan kasih sayang oleh 

orang tuanya. Selain itu, sikap orang tua 

dalam pola asuh demokratis bersifat 

menerima, responsif, serta 

memperhatikan kebutuhan anak dengan 

disertai kontrol dan pembatasan.  

Pola asuh demokratis yang 

diterapkan oleh orang tua terhadap 

anak, khususnya pada remaja dapat 

mengembangkan komunikasi yang 

dimiliki oleh anak remaja mereka, 

khusunya komunikasi interpersonal. 

Menurut Hurlock (1999) pada pola asuh 

demokratis, orang tua menciptakan 

komunikasi yang efektif (komunikasi 

dua arah atau komunikasi interpersonal) 

sehingga anak remaja merasa terpenuhi 

kebutuhannya dan memimalisir masalah 

yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, 

pola asuh demokratis akan membawa 

dampak  positif bagi remaja untuk 

mengembangkan komunikasi 

interpersonal sehingga dapat digunakan 

secara luas diberbagai bidang. 

Menurut rakhmad (1996) salah 

satu faktor yang mempengaruhi 

komunikasi interpersonal antara remaja 

dan orang tua adalah faktor psikologis 

yang sebelumnya dibangun oleh faktor 

sosial. Hal ini disebabkan oleh adanya 

hubungan interpersonal antara remaja 

dan orang tua yang baik akan 

mempengaruhi persepsi diri pada 

remaja dan persepsi terhadap orang tua 



sekaligus akan mempengaruhi persepsi 

pola asuh demokratis orang tua. Dengan 

baiknya hubungan antara remaja dan 

orang tua akan berdampak baiknya 

penangkapan persepsi pola asuh yang 

dilakukan orang tua sehingga tidak ada 

kesalahan dalam penafsiran atau 

persepsi pola asuh yang dilakukan oleh 

orang tua dan  remaja makin terbuka 

untuk mengungkapkan dirinya dan 

semakin efektif komunikasi yang 

berlangsung diantara remaja dan orang 

tua. 

 

Hipotesis 

Ada hubungan positif antara 

persepsi remaja terhadap pola asuh 

demokratis dengan komunikasi 

interpersonal antara remaja dan orang 

tua.  

Metode Penelitian 

Identifikasi variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah : 

Variabel tergantung : komunikasi 

interpersonal antara remaja dan orang 

tua. 

Variabel bebas  :  persepsi 

remaja terhadap pola asuh demokratis 

Subjek Penelitian 

Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa siswi SMA 

Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012. 

 

Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala komunikasi 

interpersonal antara (remaja dan orang 

tua) dan skala persepsi pola asuh 

demokratis orang tua. 

Metodologi 

Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis korelasi product 

moment dari Pearson. 

Hasil 

Berdasarkan pengambilan data 

yang dilaksanakan pada hari Senin 

tanggal 11 Juni 2012 setelah 

memperoleh ijin dari Kepala Sekolah 

dan telah di analisis dengan analisis 

product moment dengan bantuan 

program Seri Program Statistik (SPS) 

Edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universitas Gajah 

Mada, Yogyakarta, Versi 2005-BL, Hak 

Cipta © 2005, Dilindungi Undang-

Undang, diperoleh nilai koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,860; p = 0,000 (p 

< 0,01). Hal ini berarti ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

dengan komunikasi interpersonal 

remaja pada siswa SMA Negeri 7 

Surakarta dengan kata lain variabel 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

mempengaruhi komunikasi 

interpersonal remaja pada siswa SMA 

Negeri 7 Surakarta. Oleh karenanya, 

semakin tinggi persepsi pola asuh 

demokratis orang tua maka  komunikasi 

interpersonal seseorang semakin tinggi 

pula. Begitupun sebaliknya, semakin 

rendah persepsi pola asuh demokratis 

orang tua maka akan semakin rendah 

pula komunikasi interpersonal 

seseorang. 

Hubungan antara variabel 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

dengan komunikasi interpersonal 

remaja apabila dilihat dari sumbangan 

efektif persepsi pola asuh demokratis 

orang tua terhadap komunikasi 



interpersonal remaja sebesar 74 % 

ditunjukkan oleh koefisien determinan 

(r²) sebesar 0,740. Hal ini berarti 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

memberikan sumbangan efektif yang 

besar terhadap komunikasi interpersonal 

remaja dan terdapat 26% variable lain 

yang dapat mempengaruhi komunikasi 

interpersonal remaja seperti : sumber 

komunikator, komunikan, faktor 

psikologi, faktor fisik, faktor sosial, 

faktor budaya, dan faktor waktu. 

Adanya persepsi yang baik pada 

diri seorang anak terhadap pola asuh 

demokratis orang tua dapat 

memperpendek jarak antara orang tua 

dan anak sehingga anak akan lebih 

terbuka kepada orang tua atau 

terjalinnya komunikasi interpersonal 

antara anak dan orang tua. Hal ini 

selaras dengan pendapat Rakhmad 

(1996) yang menyatakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi dalam 

pembentukan komunikasi interpersonal 

remaja dan orang tua adalah faktor 

hubungan interpersonal yang baik. 

Kegagalan dalam berkomunikasi 

seringkali disebabkan oleh hubungan 

interpersonal yang tidak baik. Dengan 

adanya hubungan interpersonal antara 

remaja dan orang tua yang baik akan 

mempengaruhi persepsi diri pada 

remaja dan persepsi terhadap orang lain 

(pada penelitian ini adalah orang tua) 

sekaligus akan mempengaruhi persepsi 

pola asuh demokratis orang tua. Dengan 

baiknya hubungan antara remaja dan 

orang tua akan berdampak baiknya 

penangkapan persepsi pola asuh yang 

dilakukan orang tua sehingga tidak ada 

kesalahan dalam penafsiran atau 

persepsi pola asuh yang dilakukan oleh 

orang tua dan  remaja makin terbuka 

untuk mengungkapkan dirinya dan 

semakin efektif komunikasi yang 

berlangsung diantara remaja dan orang 

tua. 

Menurut Hurlock (1999) pada 

pola asuh demokratis, orang tua 

menciptakan komunikasi yang efektif 

(komunikasi dua arah atau komunikasi 

interpersonal) sehingga anak remaja 

merasa terpenuhi kebutuhannya dan 

memimalisir masalah yang akan 

dihadapinya. Oleh karena itu, pola asuh 

demokratis akan membawa dampak  

positif bagi remaja untuk 

mengembangkan komunikasi 

interpersonal sehingga dapat digunakan 

secara luas diberbagai bidang. 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui variabel komunikasi 

interpersonal remaja memiliki rerata 

empirik 192,151 dan rerata hipotetik 

sebesar 152,5 yang berarti komunikasi 

interpersonal remaja pada siswa SMA 

Negeri 7 Surakarta tergolong tinggi. Hal 

ini berarti siswa SMA Negeri 7 

Surakarta memiliki tingkat kemampuan 

komunikasi interpersonal yang baik 

sehingga para siswa dapat 

berkomunikasi dan beradaptasi dalam 

kondisii apapun dengan baik. Persepsi 

pola asuh demokratis orang tua pada 

siswa SMA Negeri 7 Surakarta 

memiliki rerata empirik 212,452 dan 

rerata hipotetik sebesar 165 yang berarti 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

pada siswa SMA Negeri 7 Surakarta 

tergolong tinggi. Dengan demikian,  

siswa SMA Negeri 7 Surakarta 

memiliki persepsi yang baik terhadap 

pola asuh demokratis yang diterapkan 

atau dilaksanakan oleh orang tua. 

Kesimpulan yang dapat diambil 

dari uraian diatas adalah ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

dengan komunikasi interpersonal 

remaja. Hal ini menunjukan bahwa 

persepsi pola asuh demokratis orang tua 

yang tinggi mempengaruhi tingginya 

komunikasi interpersonal remaja. 

Dalam penelitian ini terdapat 



kekurangan dalam hal alat ukur 

penelitian. Alat ukur penelitian ini 

terdapat dua skala yaitu skala persepsi 

pola asuh demokratis orang tua dan 

skala komunikasi interpersonal remaja. 

Kedua skala tersebut masih terbilang 

kurang memiliki persiapan yang kurang 

walaupun uji reliabilitas dapat dikatakan 

sebagai alat ukur yang dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur, namun 

kedua skala ini kurang baik karena tidak 

melewati tahap uji coba terlebih dahulu 

dan hanya menggunakan tryout terpakai 

yang sebenarnya kurang tepat. 

Penggunaan tryout terpakai ini atas 

dasar pertimbangan keterbatasan waktu 

dari pihak peneliti dan perijinan yang 

diberikan oleh pihak sekolah yang 

menjadi tempat berlangsungnya 

penelitian merupakan kekurangan dari 

penelitian ini. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan diatas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah SMA Negeri 7 

Surakarta diharapkan dapat lebih 

aktif berkordinasi dengan orang tua 

siswa yang bermasalah berdasarkan 

tindak lanjut dari hasil home visit 

yang telah dilakukan oleh guru BK 

SMA Negeri 7 Surakarta. 

2. Bagi Guru BK 

Bagi guru BK SMA Negeri 7 

Surakarta diharapkan dapat 

berperan aktif dalam kegiatan 

kunjungan kerumah siswa (home 

visit) untuk mengetahui kegiatan 

anak dirumah, sekaligus 

mengetahui seberapa besar orang 

tua mengontrol kegiatan anak dan 

memberitahukan perkembangan 

anak ketika disekolah. Dengan 

demikian guru BK akan memahami 

seberapa besar peran dan kontrol 

orang tua siswa terhadap siswa saat 

dirumah dan memahami kebutuhan 

siswa yang belum tercukupi 

dirumah sehingga dapat membantu 

siswa dalam menghadapi atau 

mengurangi permasalahan yang 

akan disebabkan oleh siswa 

tersebut. 

3. Bagi Guru 

Bagi guru SMA Negeri 7 Surakarta 

diharapkan dapat berperilaku adil 

kepada seluruh siswa SMA Negeri 

7 Surakarta dan apabila 

memberikan sanksi atau nasehat 

lebih bersifat pribadi dan tidak 

ditempat yang umum. Meskipun 

diberikan sanksi diharapkan lebih 

bersifat edukatif dan tidak 

mengandung masalah pribadi. Hal 

tersebut dikhawatirkan akan 

membuat siswa yang bermasalah 

menjadi orang yang minder, 

pemalu, merasa tidak mempunyai 

teman dan mengurangi kemampuan 

berkomunikasi interpersonal yang 

sudah tergolong tinggi. 

4. Bagi Siswa 

Bagi siswa SMA Negeri 7 

Surakarta diharapkan dapat bersifat 

terbuka kepada orang tua maupun 

guru-guru SMA Negeri 7 Surakarta 

dalam menghadapi permasalahan 

yang mereka alami. 

5. Bagi Orang tua 

Bagi orang tua siswa SMA Negeri 

7 Surakarta diharapkan dapat 

bekerja sama dengan pihak sekolah 

dalam mengawasi kegiatan anak-

anak baik disekolah maupun diluar 

lingkungan sekolah serta lebih 

memberikan perhatian baik secara 

psikologis maupun non psikologis. 

Sehingga dapat meminimalisir 

permasalahan yang akan dihadapi 

oleh anak mereka. 

6. Bagi Peneliti Lain 



Bagi peneliti lain diharapakan dapat 

memberikan sumbangan 

pengetahuan dan wacana pemikiran 

untuk mengembangkan, 

memperdalam khasanah teoritis 

mengenai persepsi pola asuh 

demokratis orang tua dengan 

komunikasi interpersonal antara 

remaja dan orang tua. Diharapkan 

pula peneliti selanjutnya dapat 

memperbaiki kesalahan dan 

kekurangan dari metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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