
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pola asuh merupakan segala sesuatu yang dilakukan orang tua untuk membentuk perilaku 

anak-anak mereka meliputi semua peringatan dan aturan, pengajaran dan perencanaan, contoh dan 

kasih sayang, serta pujian dan hukuman (Turner,2009).Kegiatan pengasuhan dilakukan dengan 

mendidik, membimbing, memberi perlindungan, serta pengawasan terhadap anak.Pengalaman dan 

pendapatan individu menjadikan perbedaan penerapan pola asuh orang tua terhadap anak. Boumrid 

(dalam, Santrock 2007), menyebutkan 4 tipe pola asuh: otoriter, otoritatif/demokratis, permisif,  dan 

lalai. Otoriter  yaitu menetapkan aturan atau standar perilaku yang dituntut untuk diikuti secara kaku 

dan tidak boleh dipertanyakan (Wong, 2009). Demokratis/otoritatif yaitu menekankan menghormati 

indidividualitas anak, mendorong anak agar belajar mandiri, namun orang tua tetap pemegang 

kendali atas anak (Santrock, 2007 ; Wong, 2009).  Lalai  merupakan gaya pengasuhan anak ketika 

orang tua tidak telibat dalam kehidupan anak. Permisif yaitu dapat dikatakan pola asuh tanpa 

penerapan disiplin pada anak (Wong, 2009) 

Pengasuhan memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan 

emosional yang besar (Santrock, 2007).Pola asuh orang tua akan memberikan dampak positif dan 

negatif pada seorang anak mulai dari tingkah laku, cinta kasih, dan emosional (Turner, 2009). Faktor 

yang mempengaruhi terjadinya emosional pada seorang anak salah satunya adalah pola asuh orang 

tua, yang dimana orang tua adalah sekolah pertama seorang anak mempelajari emosi dan 

mengendalikan emosi (Santrock, 2007). 



Emosi merupakan suatu keadaan individu pada suatu waktu tertentu diwarnai dengan adanya 

perasaan atau getaran jiwa mulai dari tingkatan lemah sampai pada tingkatan yang kuat (Hurlock , 

2007). Perkembangan remaja dalam saat masa transisi dari anak-anak menuju dewasa sangat rentan 

terjadi emosi yang tidak terkendali (Hurlock, 2007). Ketidakmatangan emosi yang dimiliki oleh para 

mahasiswa ini akan berdampak negatif dan melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat dan lebih 

khusunya pada dunia pendidikan, sehingga seseorang mahasiswa harus mampu mengendalikan 

emosi dan menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Pengendalianemosi yaitu berusaha 

sekuat-kuatnya mempertahankan atau mengarahkan pengaruh energi emosi kesaluran ekspresi yang 

bermanfaat dan dapat diterima (Hurlock, 2007). Seseorang yang mampu mengelola emosi akan 

membuat dirinya mampu memecahkan segala permasalahan (Turner, 2009). Beberapa ahli 

menyatakan bahwa, seseorang yang memiliki locus of control dapat mengendalikan emosi dan stress 

secara efektif dengan menggunakan strategi pemecahan masalah (Ponggempoel, 2010). 

Locus of controlialah kepercayaan individu tentang sesuatu  yang menyebabkan hasil yang baik 

atau buruk, baik secara umum atau khusus seperti kesehatan dan akademis (Vijayashree, 2011). 

Seseorang yang memiliki kendali terhadap diri sendiri disebut locus of control internal, sedangkan 

seseorang yang berkeyakinan bahwa dirinya dikendalikan oleh sesuatu dari luar disebut locus of 

controleksternal (Robbins, 2007).Seseorang yang memiliki locus of control internalmempunyai  

kecenderungan untuk melakukan usaha yang lebih besar dalam mengendalikan perilaku, 

mengendalikan emosi dan memotivasi diri. Sedangkan locus of controleksternal memiliki kecenderungan 

untuk lebih pasif dalam mengendalikan keadaan lingkungannya (Ponggempoel, 2010). Pernyataan ini 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan(2014), menyatakan bahwa ada 

hubungan antara locus of control dengan motivasi berprestasi pada tingkat batas kesalahan sebesar 5%, 

dimana nilai signifikasi lebih kecil dari alpha 5% (0,000 < 0,005), jika dilihat dari tingkat 



hubungannya (0,532) berasal pada tingkat hubungan sedang, atau dengan kata lain seseorang yang 

mempunyailocus of control akan mempengaruhi motivasi berprestasinya menjadi tinggi pula. 

Keberhasilan dalam belajar tidak hanya dengan IQ yang tinggi, nilai yang baik, tetapi  harus 

dibarengi dengan  perubahan tingkah laku yang baik. Disinilah peran pentinglocus of control.Locus of 

control sangat mudah di pengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah 

setiap saat. Untuk itu peranan lingkungan keluarga terutama orang tua sangat mempengaruhi dalam 

pembentukan locus of control  dan dalam mengendaliak emosi seorang anak. Demirkan (2006), 

menyatakan locus of control dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. 

Seseorang yang mempunyai locus of controlakan mampu menyeimbangkan antara lingkungan 

dan emosional. Menurut pinasti (2011); boshoff (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan locus of control seperti, pola asuh, emosi, budaya,usia, gender dan lingkungan tempat 

tinggal. Beberapa faktor ini bisa mempengaruhi perubahan locus of control pada seorang individu dari 

internal ke eksternal maupun memiliki kedua-duanya karena locus of control yang bersifat continuum 

(Demirkan, 2006). Pola asuh orang tua akan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan  locus of 

control pada seorang anak, hal ini dapat di lihat dari perubahan perkembangan locus of controlnya 

(Boshof, 2011). Pola asuh mempunyai beberapa tipe  permisif, lalai, otoriter,  dan demokratis. 

Seseorang dengan pola asuh permisif, lalai dan otoriter  akan merubah seorang anak menjadi 

ketakutan, merasa tidak berarti, tidak mampu bergaul (Turner, 2009), dan akan menjadikan seorang 

anak memiliki locus of control  kearah eksternal(Boshoff, 2011). Sedangkan pola asuh demokratis dimana 

orang tua selalu melibatkan anaknya dalam mengambil keputusan (Turner, 2009), akan mejadikan 

seorang anak memiliki locus of control kearah internal (Boshoff, 2011). Locus of control yang dimiliki oleh 

seorang anak bisa dipengaruhi pula oleh faktor emosi (Pinasti, 2011), dimana seseorang yang 

mempunyai locus of control internal memiliki tingkat keyakinan yang lebih kuat mengatasi berbagai 

permasalahan yang timbul dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak mengalami kegelisahan dan 



mampu mengendalikan emosi sesuai dengan keadaannya. Sedangkan seseorang dengan locus of control 

eksternal merasa kurang menghadapi permasalahan yang timbul pada dirinya dan beranggapan bahwa 

kegagalan berada diluar kemampuannya sehingga mereka akan sering gelisah da akan kesulitan 

mengendalikan emosi (Kresnawan, 2010 ). 

Kesulitan mengendalikan emosi seorang anak akan menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti bermusuhan. Ketidakmampuan mengendalikan emosi akan menimbulkan banyak 

permasalahan dan dapat merugikan anak itu sendiri. Hal ini merupakan masalah emosional yang di 

tunjukan oleh mahasiswa seperti tidak masuk kuliah, bermusuhan dengan teman sebaya, membuat 

kekacauan dalam masyarakat dan lain sebagainya, sehingga sangat diperlukan peran orang tua dalam 

memberikan arahan serta perhatian terhadap anak-anaknya dan menumbuhkan rasa percaya diri 

terhadap locus of control yang dimiliki oleh anak tersebut. 

Beberapa teori yang telah dijabarkan diatas  menunjukkan bahwa pentingnya locus of control 

yang harus terdapat pada mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan locus of 

control, akan tetapi permasalahan  yang terjadi pada mahasiswa yaitu akibat dari ketidaktahuan dan 

ketidakmampuan mengendalikan emosi, mahasiswa cenderung tidak mau berusaha, tidak ada minat 

terhadap hal-hal yang bernuansa kesehatan, kekurangan biaya untuk makan sehari-hari akhirnya 

bekerja, bermusuhan dengan teman, masih mengandalkan orang tua, tidak ada motivasi diri yang 

tinggi, dan paling banyak yaitu masih mudah dipengaruhi oleh sesuatu dari luar, mempercayai nasib 

dan keberuntungan. Dari hasil yang dijelaskan di atas, hampir setengah  mahasiswa cenderung 

memiliki locus of controleksternal, hal ini di perkuat dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

Setiawan (2014), menyebutkan bahwa masih banyak mahasiswa yang memiliki eksternal locus of control 

di bandingkan internal locus of control. 

Hasil wawancara secara informal yang dilakukan oleh peneliti  pada tanggal 24 April 

2014,pada 18 mahasiswa SI-Keperawatan angkatan 2008, 2009 dan 2010 terdapat bahwa 67% 



mahasiswa kecenderungan menyatakan tidak ada minat, dan tidak ada kemampuan dibidang 

kesehatan, sehingga mahasiswa lebih memilih untuk bermain, jalan-jalan dan tidak ada keinginan 

untuk berusaha menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa, atau dengan kata lain mahasiswa 

tersebut mempunyai internal locus of control. Sedangkan 33% mahasiswa menyatakan malas belajar 

karena mempercayai masih ada teman yang akan membantu, dan mempercayai keberuntungan dan 

nasib yang akan menentukan  ataudengan kata lain mahasiswa tersebut mempunyai ekternallocus of 

control,terlihat dengan banyaknya mahasiswa angkatan lanjut yang masih belum menyelesaikan studi. 

Dilihat dari locus of control internal maupun eksternal,hampir beberapa mahasiswa tidak memiliki 

keterampilan dalam bidang tersebut.Pemaparan ini didukung oleh penelitian psikologi yang telah 

menemukan bahwa orang dengan internal locus of control tampak lebih baik dibandingkan locus of control 

eksternal, misalnya cenderung berorientasi pada prestasi (Vijayashree, 2011). 

Berdasarkan data yang uraikan diatas, masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan pada 

seorang mahasiswa seperti memberikan motivasi untuk mengembangkan minat dan kemampuan, 

memberikan pendidikan tentang pengendalian emosi, menyerukan kepada mahasiswa tersebut untuk 

lebih berfikir positif. Hal ini dukung berdasarkan data yang diperoleh bahwa 60,8% mahasiswa yang 

memiliki motivasi tinggi (internal) berprestasi tinggi yang memuaskan dan kebalikannya sebesar 

39,2% mahasiswa yang berfikiran kekuatan dari luar (eksternal) memiliki prestasi kurang memuaskan 

(Setiawan, 2014).Data yang telah didapatkan bahwa mahasiswa SI-Keperawatan masih banyak yang 

perlu ditingkatkan mulai dari minat, usaha, kemampuan dan keterampilan (internal locus of 

control),kepercayaaan pada sesuatu dari luar (eksternal locus of control), pikiran negatif tentang 

perkuliahan, dan mengendalikan emosi. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada mahasiswa 

angkatan 2008, 2009 dan 2010 dengan judul“Pengaruh Pola Asuh dan Pengendalian Emosi 



TerhadapLocus Of Control Pada Mahasiswa Si-Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai brikut:  

1. Bagaimanakah gambaran pola asuh  pada Mahasiswa SI-Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang ? 

2. Bagaimanakah gambaranpengendalian emosi pada Mahasiswa SI-Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

3. Bagaimanakah gambaran locus of control pada Mahasiswa SI-Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

4. Adakah hubungan antara pola asuh dengan locus of control pada Mahasiswa SI-Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

5. Adakah hubungan antara pengendalian emosi dengan locus of control pada Mahasiswa SI-

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

6. Adakah pengaruh pola asuh, pengendalian emosi terhadap locus of control pada Mahasiswa SI-

Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 



Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara pola asuh dan pengendalian emosi dengan locus of control  pada mahasiswa SI-Keperawatan di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendrisipkan gambaran karakteristik responden. 

2. Mendriskripsikan gambaran pola asuh pada mahasiswa SI-Keperawatan. 

3. Mendriskripsikan gambaran pengendalian emosi pada mahasiswa SI-Keperawatan. 

4. Mendriskripsikan gambaran locusofcontrol pada mahasiswa SI-Keperawatan. 

5. Menganalisis hubungan antara pola asuh dengan locus ofcontrol pada mahasiswa SI-

Keperawatan.. 

6. Menganalisis hubungan antara pengendalianemosi dengan locus ofcontrol pada mahasiswa 

SI-Keperawatan 

7. Menganalisis pengaruh pola asuh dan pengendalian emosi dengan locus ofcontrol pada 

mahasiswa SI-Keperawatan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan sosial adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa 

Menambah wawasan dan menjadi bahan dalam meningkatkan pemahaman  mahasiswa 

tentang  locus of control untuk fokus dalam menyelesaikan studi dengan penuh tanggung jawab 

dan sebagai modal mahasiswa untuk terjun ke dalam masyarakat dan rumah sakit. 

2. Bagi institusi Kesehatan 



Memberikan informasi terhadap institusi kesehatan dan menjadi bahan referensi  

tentang pentingnya pola asuh, pengendalian  emosi dengan locus ofcontrol pada mahasiswa. 

3. Bagi orang tua 

Memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anak dari pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua pada anak remaja, serta menganjurkan untuk memberikan 

pola asuh yang positif agar perkembangan anak tersebut sesuai dengan tugas 

perkembangannya. 

4. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti dan menjadi 

pengalaman berharga untuk peneliti dan menjadi masukan bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian dalam skala yang lebih luas yang berkaitan dengan locus of control. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu : 

1. Locus Of Controland  Procrastination, Amber E. Hampton, 2005. Penelitian ini dilakukan di 

Capital University Amerika. Hasil penelitian melalui independent simple t test, menyebutkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal 

prokranasi. Prokratisnasi pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akan tetapi, 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal locus of 

control. Hasil uji perhitungan dengan menggunakan pearson’s product moment correlation coefficient 

menunjukan adanya hubungan antara prokratisnasi dengan locus of control. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini peneliti 

meneliti hubungan pola asuh dan pengendalian emosi dengan locus ofcontrol pada mahasiswa. 



2. The influence of parenting styles, achievement motivation, and self-efficacy on academic performance in collage 

students, Erlanger A Turner, 2009. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengasuhan 

otoritatif terus mempengaruhi kinerja akademik. Selain itu, penelitian ini menguji interaksi 

antara self-efficacy dan pengasuhan otoritatif, tetapi interaksi itu tidak signifikan.  Penelitian ini 

lebih mengarah pada pengasuhan otoritatif dan kinerja, sedangkan penelitian yang ingin 

dilakukan oleh peneliti lebih cenderung mengarah pada pola asuh dan pengendalian emosi 

dengan locus of control. 

3. Hubungan antara locus of control dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa SI-Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, Indra Dwi Setiawan 

(2014),dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Dwi Setiawan variabel independennya 

yaitu locus of control dan variabel dependennya yaitu motivasi prestasi, sedangkan variabel yang 

digunakan oleh peneliti yaitu variabel independennya ialah pola asuh danpengendalianemosi, 

variabel dependennya ialah locus ofcontrol. Terdapat perbedaan dari penelitian ini.   

4. “Hubungan antara pola asuh orang tua dan tipe kepribadian dengan perilaku bullying di 

sekolah pada siswa” SMP, Fitri Yuniartiningtyas (2013), dalam penelitian ini variabel 

independen adalah pola asuh dan tipe kepribadian dan variabel dependen adalah perilaku 

bullying. Sedangkan peneliti variable independen adalah pola asuh danpengendalian emosi 

dan variabel dependen locusof control, terdapat perbedaan dari sisi variabel.  

 

 


