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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari parentification dan contingencies of self worth pada
remaja berstatus sosial ekonomi rendah. Penelitian ini merupakan studi korelasional dan menggunakan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 177 orang sebagai partisipan yang berada pada usia remaja (1219 tahun). Parentification didefinisikan sebagai pertukaran peran (tanggung jawab) antara orang tua dan anakanak, sementara self worth didefinisikan sebagai harga diri yang didasarkan pada domain-domain dalam
kehidupan yang dipercaya sebagai aspek penting dalam membangun kepercayaan diri individu.
Variabel parentification diukur dengan menggunakan Parentification Inventory, dan variabel Self Worth diukur
dengan menggunakan Contingencies of Self Worth Scales. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara parentification dan contingencies of self worth (r = 0.291, p <0.001). Hal ini
berarti bahwa terdapat hubungan positif antara variabel parentification dan contingencies of self worth.
kata kunci: parentification; contingencies of self worth; sosial ekonomi rendah

The Relationship between Parentification and Self Worth in Adolescents
from Low SocioEconomic Status
Abstract
This study aims to determine the relationship between parentification and contingencies of self-worth in
adolescents of low socioeconomic status. This study is a correlational study and using quantitative approach. The
study involved 177 people as participants who are in their teens (12-19 years old). Parentification is defined as
the exchange of roles (responsibilities) between parents and children, while self-worth is defined as the selfesteem that is based on domains in life is believed to be an important aspect in building confidence.
Parentification measured using Parentification Inventory by Hooper, and Self Worth was measured using
Contingencies of Self Worth Scales. The results showed that there is a significant relationship between
parentification and contingencies of self-worth (r = 0.291, p < 0.01). This means that there is a positive
relationship between the parentification and contingencies of self worth.
keywords: parentification; contingencies of self worth; low socioeconomic

Pendahuluan
Mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hal yang fundamental
dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi mengingat semakin tingginya pola konsumsi
masyarakat seiring dengan laju perekonomian negara Indonesia. Tingginya konsumsi
masyarakat ini mengakibatkan masyarakat harus bekerja dan mencari uang demi memenuhi
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kebutuhannya. Tidak hanya pria dan wanita dewasa, namun remaja juga terkadang ikut turun
tangan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rendahnya status
ekonomi keluarga menyebabkan setiap anggota di dalam keluarga, tanpa terkecuali anak, ikut
bekerja dengan upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebanyakan remaja dengan yang
berasal dari keluarga dengan pendapatan yang rendah akan sering terlibat dengan tanggung
jawab dirumah dibandingkan remaja dengan tingkat ekonomi yang lebih baik (Burton, 2007).
Keluarga dengan ekonomi yang rendah membuat anak juga harus mandiri dalam memenuhi
kebutuhannya dan keluarganya. Apalagi remaja yang bekerja tersebut tidak mendapat
bimbingan dari orang tua tentang pekerjaan yang dilakukannya (Burton, 2007), seolah orang
tua terlihat mengabaikan kepentingan remaja tersebut.
Fenomena remaja bekerja bukan fenomena yang tergolong baru kita temui.

Di

Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya ketentuan dalam pasal 68 UU No. 13 tahun
2003 untuk tidak mempekerjakan setiap individu yang berusia dibawah 18 tahun. Dengan kata
lain, usia 18 tahun menjadi usia minimum yang diperbolehkan pemerintah bagi remaja untuk
dapat bekerja secara legal. Akan tetapi, banyak remaja Indonesia mencari uang untuk
membantu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Contohnya pada kasus Tasripin.
Taspirin adalah seorang anak dari keluarga miskin yang berasal Banyumas. Ia meninggalkan
bangku sekolah dan bekerja sebagai buruh tani demi menafkahi tiga orang adiknya. Ayah
Tasripin dan kakaknya merantau ke Kalimantan. Setiap hari, Tasripin pun harus bekerja bisa
memberikan makanan kepada tiga adiknya. Selain itu, Tasripin juga harus mengasuh adikadiknya, dari mulai memandikan, mencuci baju, dan menyiapkan makan (Vivanews, 2013).
Apabila dilihat dari pemenuhan tugas perkembangannya, tentulah tugas yang dilakukan
Tasripin tidak sesuai dengan tugas perkembangannya seperti mencari identitas diri,
menempuh kemandirian, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi dengan
lingkungan sosialnya (Papalia, 2010). Ketika anak mulai beranjak menjadi remaja, ia masuk
ke dalam masa transisi antara anak-anak dan orang dewasa yakni usia 12-19 tahun. Terlebih
lagi, remaja yang bekerja lebih cenderung akan lebih fokus terhadap pekerjaannya
dibandingkan pemenuhan tugas perkembangannya sebagai remaja terlebih lagi apabila ia
memiliki status ekonomi rendah. Pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan oleh remaja
banyak mengundang kontroversi di antara para ahli karena menimbulkan banyak dampak
negatif seperti kurangnya kemampuan bersosialisasi, stres, gangguan kepribadian (Hooper,
2007), serta prestasi akademik yang rendah (Jurkovic, 1997), serta remaja bekerja juga akan
lebih sering berinteraksi orang dewasa lainnya dibandingkan dengan teman sebayanya (Elder,
1999). Meskipun remaja mulai belajar mandiri untuk terlepas dari orangtua mereka,
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kenyataannya remaja masih tetap membutuhkan kehangatan dan kasih sayang di dalam
keluarga untuk dapat tumbuh dengan baik dan menjalankan tugas perkembangannya dengan
tepat (Soufre & Fleeson, 1988). Namun, pemenuhan tugas perkembangan ini dapat terganggu
apabila anak mengalami pertukaran peran dengan orangtua.
Pertukaran peran tersebut adalah pertukaran peran sosial antara remaja dengan orang
tua, yang disebut dengan parentification (Hooper, 2007). Pertukaran peran sosial yang
dimaksudkan adalah remaja dapat mengambil peran dan tanggung jawab yang seharusnya
dilakukan orang dewasa seperti mencari nafkah ataupun menjadi tempat bercerita bagi
anggota keluarganya. Dengan kata lain, remaja yang mengalami parentification merupakan
remaja yang menjalani peran orang tua mereka (Hooper, 2007). Cichetti (dalam Hooper,
2008) menyatakan bahwa peristiwa parentification hampir sama halnya dengan peristiwa
traumatik bagi anak. Lazarus dan Folkman (dalam Hooper, 2008) menyatakan peristiwa
traumatik ini disebabkan oleh stres yang dirasakan oleh anak yang membuat anak tersebut
tidak mampu menghadapi situasi di luar batas kemampuannya. Terlebih lagi, apabila remaja
yang mengalami parentification berada dalam situasi menekan seperti adanya anggota
keluarga yang mengidap penyakit kritis, perceraian, serta anggota keluarga dengan gangguan
mental (Hooper, 2007) dan rendahnya status ekonomi keluarga (Jelastopulu & Tzoumerka,
2013). Sementara itu peneliti-peneliti lain juga menyatakan bahwa parentification dapat
menyebabkan rendahnya self esteem pada individu (Hooper, 2007). Kernis (2006)
mengemukakan bahwa ada tiga sudut pandang besar mengenai self esteem yaitu sebagai
global self esteem, self evaluation, dan self worth. Self esteem sebagai global artinya harga
diri dilihat sebagai sebuah karakteristik diri yang menetap. Jadi harga diri dilihat sebagai
sebuah sifat (trait) dari individu. Sementara, self esteem sebagai evaluation dilihat sebagai
bentuk persepsi diri individu terhadap kemampuannya. Jadi harga diri biasanya dikaitkan
dengan evaluasi atau bentuk belief tentang kemampuan dirinya. Adapun self esteem dilihat
sebagai self-worth adalah harga diri sebagai sebuah pengalaman emosi dari sebuah situasi
yang bisa berbeda-beda.
Crocker dan Luthanen (2003) juga menyatakan pentingnya melihat contingencies of self
worth sebagai aspek yang

membentuk self esteem. Pada konsepnya, Crocker (2001)

mendefinisikan contingencies of self worth sebagai kaitan (kontingensi) setiap domain penting
menurut individu dalam membangun self esteem-nya. Hal ini dikarenakan contingencies of
self worth berperan untuk mengatur kestabilan self esteem (Crocker & Luthanen, 2003).
Contingencies of self worth

didasarkan pada keadaan situasional. Dapat juga dikatakan

bahwa contingencies of self worth lebih dapat mengukur keberagaman situasi pengalaman
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emosi yang diterima individu, khususnya pada remaja yang mengalami parentification dan
terlibat dengan situasi beragam. Adapun domain yang sangat erat kaitannya dengan individu
yaitu school competence (prestasi akademik), competition (kompetisi), approval from others
(penerimaan dari orang lain), family support (dukungan keluarga), appearance (penampilan),
God’s love (cinta Tuhan), serta virtue (kebajikan terhadap sesama). Contingencies of self
worth individu berkembang melalui hasil sosialisasi dan pengaruh sosial, berkembang pada
bidang-bidang yang dianggap berharga bagi seseorang, serta berdasarkan pengalaman pribadi
yang menyebabkan seseorang merasa aman ketika mereka berhasil (sukses) pada domain
tersebut (Crocker & Wolfe, 2001). Jadi dengan kata lain, individu menilai keberhargaan
dirinya melalui kaitan antara pengalaman keberhasilan atau kegagalan dalam suatu bidang
yang telah mereka anggap penting. Keberhasilan yang telah ditetapkan pun sesuai dengan
standar yang telah ia berlakukan untuk dirinya (Crocker, 2001). Semakin sering individu
memperoleh pengalaman akan sukses dalam bidang tersebut, semakin berkontingensi juga
makna bidang tersebut bagi keberhargaan dirinya.
Remaja yang mengalami parentification lebih sering terlibat dalam pelaksanaan tugas
rumah seperti membantu menjaga adik di rumah, bekerja, atau mendengarkan curahan hati
anggota keluarga akan memperoleh pengalaman belajar lebih banyak dibandingkan dengan
remaja yang tidak mengalami parentification. Seperti yang telah dikemukakan oleh Wells
dan Jones (2008) bahwa remaja yang mengalami parentification akan lebih mendahulukan
kepentingan orang tua dibanding kepentingannya. Hal ini menjadikan remaja yang mengalami
parentification lebih terlibat secara emosional (emotionally invested) dalam menjalani
perannya. Pengalaman-pengalaman emosi tersebut menyebabkan remaja yang mengalami
parentification akan sering menerima evaluasi baik dalam bentuk apresiasi positif ataupun
feedback negatif dari orang tua tentang pelaksanaan tugasnya. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa anak remaja yang dipercaya orang tua mengerjakan tugas parentification
merasa lebih mampu mengerjakan tugas karena dipilih untuk mengerjakan tugas yang sulit
dibanding yang lain (Hooper, 2008). Terlebih lagi bila remaja menerima pujian atas pekerjaan
yang ia lakukan akan lebih merasa yakin dengan kemampuan diri (Butler, 1999) serta lebih
merasa baik tentang dirinya (Emmons, 2011). Dengan kata lain, remaja yang menerima lebih
banyak menerima penilaian positif akan lebih menganggap dirinya mampu melaksanakan
tugas dibandingkan remaja yang menerima penilaian negatif. Hal ini berarti remaja akan
semakin menginternalisasi pengalaman suksesnya di rumah dan berpotensi untuk menjadikan
pengalaman tersebut sebagai salah satu domain keberhargaan pada dirinya.
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Beberapa penelitian terkait parentification juga memiliki dampak positif bagi remaja
yaitu kemampuan yang baik dalam penyelesaian masalah (McMahon & Luthar, 2007),
kompetensi diri (Champion, Jaser, Reeslund, Potts, & Shears, 2009), serta kesehatan mental
yang positif (Shifren, 2001). Adapun yang menjadi pertanyaan permasalahan pada penelitian
ini ialah apakah terdapat hubungan antara parentification dan contingencies of self worth pada
remaja dengan keluarga berpendapatan rendah? Dampak positif dari parentification
menimbulkan pertanyaan pada peneliti tentang bagaimana hubungan parentification dan
contingencies of self worth pada remaja berstatus sosial ekonomi rendah. Selain itu, belum
ada penelitian yang mengukur secara langsung antara hubungan parentification dan
contingencies of self worth seseorang.
Tinjauan Pustaka
Parentification
Role reversal anak dengan orang tua atau yang lebih familiar disebut dengan
parentification merupakan salah satu fenomena di mana terjadinya pertukaran peran antara
anak dengan orang tuanya. Parentification merupakan hasil dari kurangnya batasan di dalam
subsistem sebuah keluarga sehingga anak-anak dapat mengambil peran dan tanggung jawab
yang diperuntukkan oleh orang dewasa atau dalam konteks ini orang tua (Boszormenyi-Nagy
& Sparks, 1973). Tanpa disadari dalam keluarga dengan parentification, orang tua secara
sengaja maupun tidak sengaja menciptakan atmosfer di mana anak-anak mereka dapat
menciptakan keseimbangan di dalam keluarga dengan melakukan tugas-tugas yang
seharusnya dilakukan oleh orang tua.
Hubungan dalam keluarga dengan parentification akan berbeda dengan hubungan
pada keluarga umumnya. Apabila pada keluarga umumnya, hubungan antara ayah dan ibu
merupakan suatu hubungan timbal balik yang horizontal, sedangkan hubungan anak dengan
orangtua merupakan hubungan yang unidirectional (satu arah) dan berjenjang—dalam kasus
ini orangtua memberi kasih sayang dan anak menerima kasih sayang (Hartup, 1986).
Terjadinya pertukaran peran anak dengan orangtua dapat menyebabkan hubungan ini berubah
menjadi hubungan yang horizontal. Disaat orangtua harusnya berperan sebagai caregiver dan
sosok panutan, orangtua sebaliknya bersikap sebagai anak yang menerima kasih sayang dari
buah hati mereka (Macfie, Houts, McElwain, & Cox, 2005). Salah satu penyebab terjadinya
pertukaran peran anak dengan orang tua adalah orang tua juga merasa masih membutuhkan
perlindungan dan kasih sayang dari orang lain sehingga muncul rasa ketidakmampuan pada
orang tua untuk mampu memberikan kasih sayang serta perlindungan kepada anak mereka
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(Mayless, Bartholomew, Henderson & Trinke, 2004). Seringkali hal ini disebabkan oleh
beberapa situasi khusus seperti pada anggota keluarga yang mengidap penyakit kritis,
keluarga yang telah bercerai, serta anggota keluarga dengan gangguan mental (Hooper, 2007)
dan kemiskinan sehingga menyebabkan anak mengalami pertukaran peran dengan orang
tuanya. Parentified child atau anak yang diasuh dengan cara parentification memiliki
beberapa tanggung jawab tertentu dalam membina keluarganya yaitu dengan memberikan
dukungan secara emosional ataupun instrumental. Dukungan emosional yang diberikan
merupakan dukungan-dukungan yang melibatkan anak untuk menjadi sahabat orang tua
seperti tempat berbagi cerita, sementara dukungan instrumental yang diberikan mencakup
segala pekerjaan rumah seperti mencari nafkah, berbelanja kebutuhan sehari-hari, serta
merawat anggota keluarga yang sakit. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran peran
antara anak dan orang tua. Peneliti memilih untuk menggunakan definisi parentification yang
dikemukakan oleh Hooper (2007) yaitu pertukaran peran atau tanggung jawab antara anak
dengan orang tuanya.
Berdasarkan jenisnya, parentification dibedakan menjadi dua yaitu emotional dan
instrumental parentification (Jurkovic, 1997), kemudian dikembangkan oleh Hooper (2007)
yaitu perceived benefits of parentification. Emotional parentification adalah parentified child
bertugas memenuhi kebutuhan emosional atau psikologis anggota keluarganya tanpa
terkecuali. Remaja yang mengalami parentification juga terkadang diminta menengahi konflik
keluarga, menyediakan pengasuhan, serta berperan untuk memberikan
anggota keluarga yang membutuhkan. Parentification tipe

dukungan pada

emosional akan memberikan

pengaruh pada tahap perkembangan sang anak karena ia rela memendam segala kebutuhannya
guna mendahulukan kepentingan keluarga dan saudara kandungnya (Hooper, 2007).
Instrumental parentification adalah partisipasi parentified child dalam menjaga dan
memelihara keberlangsungan keluarga dalam kontek fisik (pemenuhan tugas-tugas logistik)
(Jurkovic, 1999). Adapun hal-hal yang dilakukan parentified child pada tipe instrumental
parentification adalah memasak, merapikan rumah, berbelanja kebutuhan rumah tangga, serta
mengatur keuangan keluarga.
Perceived benefits of parentification didefinisikan Hooper (2008) sebagai remaja yang
mengalami parentification akan bisa memaknai benefit (keuntungan) pada hubungannya
dengan keluarga apabila remaja tersebut bisa mempersepsikan pola hubungan yang terbentuk
adalah fair. Dengan kata lain, remaja tidak merasa diberatkan dalam melaksanakan
kewajibannya karena merasa mendapat keuntungan dari interaksi yang terbentuk, sebagai
sebuah mutual hubungan antara anak dan orang tua.
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Self Worth
Contingencies of self worth seseorang didefinisikan sebagai harga diri yang didasarkan
pada domain-domain dalam kehidupan yang dipercaya sebagai aspek penting dalam
membangun kepercayaan diri individu (Crocker & Wolfe, 2001). Kaitan (kontingensi) setiap
domain penting menurut individu dalam membangun harga dirinya (Crocker & Wolfe, 2001).
Individu juga menilai keberhasilan atau kegagalannya sesuai dengan standar yang telah ia
berlakukan untuk dirinya. Semakin sering individu pengalaman sukses dalam bidang tersebut,
semakin penting juga makna bidang tersebut bagi dirinya. Contingencies of self worth
seseorang juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial (Bandura 1986, 1991),
interaksi anak dengan orang tua (Moretti & Higgins, 1990), serta nilai dan norma yang
berlaku di masyarakat (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991).
Crocker (dalam Crocker, Luthanen, Cooper & Bouvrette, 2003) juga berargumen
bahwa individu yang sadar akan bidang penting dalam contingencies of self worth-nya selalu
berusaha memantau performanya agar ia bisa memberikan yang terbaik dan meningkatkan
kepercayaan dirinya melalui domain tersebut (Crocker & Wolfe, 2001). Hal ini dilakukan
karena bidang-bidang pada self worth memfasilitasi penilaian akan tinggi-rendahnya
kepercayaan diri seseorang terkait dengan performa yang optimal.
Crocker dan Wolfe (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa domain yang
menyusun self worth seseorang. Domain-domain terkait dinilai sangat erat kaitannya dengan
individu yaitu school competence (prestasi akademik), competition (kompetisi), approval
from others (penerimaan dari orang lain), family support (dukungan keluarga), appearance
(penampilan), God’s love (cinta Tuhan), serta virtue (kebajikan terhadap sesama).
1. Kompetensi
Hal-hal yang mencakup kompetensi

ialah kemampuan yang dipersepsi individu

berhubungan dengan kemampuan atau keahlian yang ia miliki (Rosenberg, 1979).
Sementara itu, kompetensi akademik dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang
dipersepsi individu berhubungan dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki pada
bidang akademik terkait dengan evaluasi dari guru-guru (Hoge, Smit & Hanson, 1990)
serta nilai-nilai di sekolah (Rosenberg, 1979).
2. Kompetisi
Dibandingkan dengan kompetensi, Crocker menyebutkan bahwa kompetisi lebih
berperan penting dalam pembentukan kepercayaan diri pada individu (2003). Hal ini
dikarenakan menggungguli orang lain dalam suatu pertandingan dapat membentuk
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pengalaman sukses.
3. Penerimaan dari Orang Lain
Domain ini melihat bagaimana ranah sosial seseorang. Yang dimaksud dengan dengan
konsep diri sosial seseorang yaitu bagaimana persepsi seseorang terhadap seberapa
besar orang-orang disekitarnya menyukai dan mengagumi dirinya (Cooley dalam
Trisynthia, 1999) juga dibentuk melalui pandangan dan penilaian orang lain terhadap
individu (Leary & Baumeister, 2000). Kepercayaan diri seseorang dibentuk
berdasarkan persetujuan dan penerimaan orang lain terhadap individu (Harter, 1986).
4. Dukungan Keluarga
Afeksi yang didapatkan dari orang lain sangat berperan penting dalam pembentukan
kepercayaan diri seseorang. Attachment merupakan salah satu aspek yang mendukung
seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dicintai oleh keluarga
juga berhubungan dengan perasaan keberhargaan diri secara umum (Harter, 1986).
5. Penampilan
Menurut Stein yang dimaksud dengan konsep diri fisik adalah bagaimana seseorang
mempersepsi kemampuan fisik serta penampilan fisiknya (Stein dalam Trisynthia,
1999). Crocker (2003) menyebutkan bahwa pada remaja masalah penampilan fisik
merupakan salah satu aspek terkuat yang berperan dalam pembentukan kepercayaan
diri pada laki-laki dan perempuan. Faktor ini merupakan aspek yang paling kuat
apabila dibandingkan dengan bidang lainnya seperti akademis, olahraga, serta
popularitas (Harter, 1986). Penelitian Heaps (dalam Trisynthia, 1999) juga
menyebutkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara penampilan dan harga diri
seseorang.
6. Cinta Tuhan
Crocker (2003) mengatakan bahwa Ketuhanan merupakan salah satu aspek yang
memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Amerika. Terkait dengan
religiusitas instrinsik yang dikemukakan beberapa ahli (Baker & Gorusch, 1984;
Bergin, Maters & Richards, 1987; Nelson, 1989 dalam Crocker, 2003) yaitu jenis
kehidupan beragama pada individu mencakup penghayatan dan komitmen individu
dalam mengamalkan seluruh ajaran agamanya masing-masing. Hal ini dipercaya
memiliki korelasi positif dengan kepercayaan diri serta kesejahteraan psikologis.
7. Standar Moral
Aspek lain yang berpotensi memiliki kontingensi dengan self worth seseorang adalah
keadekuatan moral atau melakukan kebajikan terhadap sesama (Crocker, 2003). Pada
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prakteknya, individu dengan keadekuatan moral atau yang melakukan kebajikan
terhadap sesama dapat disimpulkan sebagai individu yang baik, bermoral, dan
worthwhile (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991 dalam Crocker)
Metode Penelitian
Terdapat 177 partisipan dalam penelitian ini yang terdiri dari laki-laki (n =101)
dan perempuan (n=76). Kriteria partisipan yang harus yang harus dipenuhi dalam penelitian
ini yaitu partisipan harus berada dalam rentang usia 12-19 tahun dan berasal dari keluarga
dengan status sosial ekonomi rendah di daerah Jakarta. Partisipan penelitian berasal dari
PKBM di Jakarta. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan dua alat
ukur dalam perhitungannya yaitu Parentification Inventory (PI) (Hooper, 2009) dan
Contingencies of Self Worth Scales (CSWS) (Crocker, Luthanen & Bouverette, 2003).
Teknik pengolahan statistik yang digunakan dalam perhitungan data menggunakan
teknik statistik deskriptif, pearson correlation, independent sample t-test, dan ANOVA.
Teknik statistik deskriptif dipergunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana gambaran data
demografis partisipan. Adapun data tersebut berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan,
uang saku, dan status pekerjaan. Teknik analisis pearson correlation untuk melihat bagaimana
hubungan signifikansi parentification dan self worth. Teknik analisis independent sample ttest untuk mengetahui hubungan dari faktor demografis yang terdiri dari 2 variasi terhadap
variabel parentification dan contingencies of self worth. Kemudian, teknik analisis ANOVA
digunakan untuk mengetahui hubungan dari faktor demografis yang memiliki lebih dari dua 2
variasi terhadap variabel parentification dan self worth.
Hasil Penelitian
Diperoleh dari keseluruhan skor parentification, skor rata-rata sebesar 49.23 dengan
standar deviasi 6.613. Sedangkan pada instrumental parentification diperoleh skor rata-rata
19.16 dengan SD 3.876, pada emotional parentification diperoleh skor rata-rata 20.47 dengan
SD 3.284, dan pada perceived benefits of parentification diperoleh skor rata-rata 9.6 dengan
SD 1.624. Sedangkan pada contingencies of self worth diperoleh skor rata-rata sebesar 128.21
dengan standar deviasi 17.228. Peneliti menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan di antara variabel Parentification dan Self Worth. Berikut merupakan tabel
hasil perolehan korelasi.
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Tabel 1. Tabel Korelasi Parentification dan Contingencies of Self Worth pada Partisipan
Variabel
Parentification

r

p

Keterangan

0.291

0.000*

Signifikan

Contingencies Self Worth
*. Korelasi signifikan pada L.O.S 0.01 (1 tailed)

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi r = 0.291, p > 0.01 menunjukan
bahwa hipotesis nol (ho) ditolak dan hipotesis alternatif (ha) diterima. Dapat dikatakan bahwa
terdapat hubungan positif antara variabel Parentification dan Self Worth pada remaja dengan
sosial ekonomi yang rendah.
Selain itu peneliti juga mengaitkan setiap penggolongan dimensi pada variabel
parentification yaitu Emotional Parentification (EP), Instrumental Parentification (IP), dan
Perceived of Benefit Parentification (PBP), dengan skor total pada variabel CSW. Berikut
merupakan pada tabel 2 hasil perolehan korelasinya.
Tabel 2. Tabel Hubungan Penggolongan Parentification dan CSW pada Partisipan
Penggolongan Parentification

r terhadap CSW

p (los = 0.01)

Keterangan

EP

0.245

0.001

Signifikan

IP

0.185

0.007

Signifikan

PBP

0.251

0.000

Signifikan

Hasil pada tabel 2 di atas menunjukan bahwa terdapat hasil yang signifikan pada setiap
golongan parentification dengan total skor dari variabel CSW. Dari ketiga penggolongan,
golongan PBP merupakan golongan yang memiliki nilai signifikansi paling besar terhadap
variabel CSW yaitu sebesar 0.251.
Tabel 3. Tabel Korelasi Skor Domain CSW terhadap Skor Total Parentification
Domain CSW

r terhadap skor
parentification

p

Keterangan

AK

0.349**

0.000

Signifikan

K

0.132*

0.039

Signifikan

DK

0.218**

0.002

Signifikan

Pn

0.223**

0.001

Signifikan

POL

0.061

0.210

Tidak Signifikan

CT

0.156*

0.019

Signifikan

0.019

Signifikan

SM
0.156*
**. Korelasi signifikan pada L.O.S 0.01 (1 tailed)
*. Korelasi signifikan pada L.O.S 0.05 (1 tailed)
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Tabel di atas menunjukan bahwa hampir pada setiap domain CSW berkorelasi dengan
total skor parentification, kecuali pada domain POL. Domain AK memiliki nilai skor korelasi
yang paling besar (0.349) dibandingkan dengan domain yang lainnya, sementara domain POL
memperoleh skor korelasi yang paling kecil (0.061). Hal ini berarti domain AK pada CSW
memiliki hubungan yang paling signifikan dibandingkan dengan domain lainnya.
Untuk hasil penelitian yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan perhitungan
terhadap setiap dimensi yang terdapat di dalam variabel Parentification dengan penggolongan
EP, IP, dan PBP sementara pada variabel CSW dengan ke tujuh dimensinya. Untuk tabel
hasil perhitungan bisa dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Tabel Korelasi Penggolongan Parentification dengan CSW
Penggolongan Parentification
Domain CSW

EP

IP

PBP

r

p

r

p

r

p

AK

0.275

0.000**

0.282

0.000**

0.195

0.005**

K

0.169

0.012**

0.072

0.171

0.025

0.369

DK

0.189

0.006**

0.066

0.191

0.349

0.000**

Pn

0.230

0.001**

0.136

0.036*

0.120

0.056

POL

0.078

0.151

0.038

0.309

0.000

0.498

CT

0.078

0.150

0.087

0.125

0.270

0.000**

0.093
0.109
0.128
0.045*
**korelasi signifikan pada L.o.s 0.01 (1 tailed)
*korelasi signifikan pada L.o.s 0.05 (1 tailed)

0.139

0.033*

SM

Dalam perhitungan korelasinya, peneliti menggunakan p < 0.05 dikarenakan ada
beberapa skor r parentification yang mencapai signifikan pada los 0.05. Tabel 4.16 di atas
menunjukan korelasi antara dimensi-dimensi contingencies of self worth dengan
penggolongan variabel parentification. Dimensi kompetensi akademik menunjukan skor r EP
(r = 0.275), IP (r = 0.282), dan PBP (r = 0.195), p < 0.01. Dapat dikatakan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara domain kompetensi akademik dengan setiap penggolongan
pada variabel parentification.
Peneliti juga mencoba mengaitkan gambaran parentification dengan faktor-faktor
demografis partisipan seperti jenis kelamin, usia, pendidikan saat ini, dan status pekerjaan.
Berikut merupakan tabel 5 hasil pengolahan gambaran parentification dilihat melalui faktor
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demografisnya.
Tabel 5. Gambaran Korelasi Parentification Partisipan berdasarkan Faktor Demografis
Karakteristik

Jenis Karakteristik

n

Signifikansi
F/t dan P

Rata-rata
skor

Jenis Kelamin

Laki-Laki

101

t = 0.127

49.18

Perempuan

76

p = 0.902

49.30

Keterangan

Tidak signifikan

(p > 0.05)
Usia

Pendidikan

Uang Saku

Aktivitas

12-14 tahun

23

F = 0.82

49.74

15-16 tahun

57

p = 0.660

49.09

17-19 tahun

97

(p > 0.05)

49.20

Setara SD

13

F= 1.356

52.08

Setara SMP

67

p = 0.260

48.67

Setara SMA

97

(p > 0.05)

49.28

≤ Rp10.000

99

F = 0.956

49.83

Rp10.000-20.000

45

p = 0.387

48.29

> Rp 20.000

33

( p > 0.05)

48.73

Bekerja

82

t = -2.956

50.79

Tidak Bekerja

95

p = 0.003

47.88

Tidak signifikan

Tidak signifikan

Tidak Signifikan

Signifikan

(p > 0.05)

Sebagian besar faktor pada tabel di atas menunjukan bahwa tidak ditemukannya
perbedaan skor rata-rata yang signifikan pada variabel parentification terhadap faktor
demografis partisipan. Namun, peneliti menemukan salah satu faktor demografis yang
menunjukan perbedaan skor rata-rata yang signifikan yaitu pada status pekerjaan partisipan.
Hal ini berarti, variabel parentification dipengaruhi oleh faktor demografis yang berkaitan
dengan status berkerja atau tidaknya partisipan.
Selain mengaitkan variabel parentification, peneliti juga mengaitkan variabel
contingencies of self worth dengan faktor demografis partisipan. Hasil data dapat di lihat pada
tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6.Gambaran Contingencies of Self Worth Partisipan berdasarkan Faktor Demografis
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Karakteristik

Jenis
Karakteristik

n

Signifikansi
F/t dan P

Rata-rata
skor

Jenis Kelamin

Laki-Laki

101

t = 1.757

126.25

Perempuan

76

p = 0.81

130.82

Keterangan

Tidak signifikan

(p > 0.05)
Usia

Pendidikan

Aktivitas

12-14 tahun

23

f = 4.031

124.09

15-16 tahun

57

p = 0.20

124.30

17-19 tahun

97

(p > 0.05)

131.48

Setara SD

13

f = 2.967

122.58

Setara SMP

67

p = 0.50

125.45

Setara SMA

97

(p > 0.05)

131.11

Bekerja

82

t = - 0.926

127.09

Tidak Bekerja

95

p = 0.356

129.50

Tidak signifikan

Tidak signifikan

Tidak signifikan

(p > 0.05)

Tabel di atas menunjukan bahwa tidak ditemukannya hasil yang signifikan antara skor ratarata contingencies of self worth terkait dengan faktor demografis partisipan. Oleh karena itu,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa tidak terdapat perbedaan skor rata-rata yang
signifikan dari faktor demografis terhadap contingencies of self worth partisipan.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, berikut kesimpulan yang ditemukan
dalam penelitian ini terdapat hubungan positif yang signifikan antara parentification dan self
worth pada remaja usia 12-19 tahun yang berasal dari status sosial ekonomi rendah. Hal ini
menandakan bahwa semakin tinggi tingkat parentification akan semakin tinggi juga self worth
pada diri remaja.
Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan parentification dengan contingencies
of self worth pada remaja 12-19 tahun dengan status sosial ekonomi rendah. Berdasarkan
penelitian, peneliti menemukan adanya hubungan yang positif antara variabel parentification
dan self worth. Hal ini berarti semakin banyak anak melakukan peran atau tanggung jawab
orang tua, semakin tinggi juga harga diri anak. Ada pengambilan kesimpulan penelitian dapat
dijelaskan melalui analisis perhitungan skor dimensi parentification dan total skor self worth,
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peneliti memperoleh nilai signifikansi positif dari ketiga dimensi parentification yaitu pada
EP, IP, dan PBP. Pada dimensi EP terdapat nilai signifikansi 0.245 dengan nilai koefisien
0.060. Hal ini berarti hasil skor CSW dapat dijelaskan sebesar 6% melalui variabel
parentification pada dimensi EP. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wells dan Jones
(2008) bahwa remaja yang mengalami parentification akan terlibat secara emosional dalam
menjalani perannya terlebih lagi dalam melaksanakan tugas parentification yang melibatkan
emosi, seperti mendengarkan curhatan hati anggota keluarga. Ketika remaja semakin terlibat
secara emosional dan menjadikan keadaan tersebut sebagai harga dirinya, remaja tersebut
akan bisa memiliki harga diri yang tinggi saat menjalani tugas yang melibatkan emosi
(Crocker & Wolfe, 2001).
Dimensi IP juga memiliki nilai signifikansi positif terhadap skor self worth. Hal ini
berarti peneliti juga berhasil membuktikan bahwa remaja yang mengalami parentification usia
12-19 tahun juga memiliki kontingensi keberhargaan yang cukup baik, meskipun mengalami
pertukaran peran dengan orang tuanya dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan usianya
(Papalia, 2010). Hal ini dikarenakan remaja yang mengalami parentification biasanya lebih
banyak menghabiskan mementingkan anggota keluarganya dibanding dengan dirinya. Selain
itu, peneliti juga menemukan bahwa skor IP berkaitan dengan juga dengan domain
kompetensi. Meskipun item pada domain kompetensi yang ditawarkan Crocker (2003)
terfokus kepada kompetensi akademik, skor IP juga memiliki hubungan yang positif dengan
domain tersebut. Hal ini dianggap mempersepsikan kemampuan partisipan saat menjalankan
tugas-tugas parentification di rumah.
Hal berhasil dijelaskan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Champion et
al (dalam Hooper, 2011) berkaitan dengan kompetensi. Champion et al (2009) mengatakan
bahwa remaja yang bertugas sebagai perawat orang tua memiliki kompetensi yang sangat baik
dan terasosiasi dengan kemampuannya merawat orang tua. Champion (2009) juga
menambahkan bahwa ada asosiasi yang unik antara skor EP dan IP dengan kompetensi remaja
saat menjadi perawat bagi orang tuanya. Hal ini berarti bahwa semakin remaja yang terlibat
dalam perawatan orang tua mereka akan juga memiliki keyakinan dan kemampuan akan
kompetensi diri dalam merawat orang tua mereka.
Peneliti juga berhasil menemukan hubungan bahwa pada dimensi PBP pada
parentification memiliki nilai signifikansi yang paling besar terhadap total skor self worth.
Hal ini berarti bahwa dimensi PBP dari parentification secara keseluruhan memiliki hubungan
terhadap skor self worth dari cara partisipan mempersepsikan keuntungan yang diperolehnya
saat melakukan tugas-tugas di rumah.
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Peneliti juga menemukan hasil penelitian tambahan yaitu terdapat nilai korelasi yang
signifikan dari salah satu dimensi self worth yaitu kompetensi terhadap skor parentification.
Dengan kata lain, semakin tinggi keberhargaan diri remaja pada domain kompetensi, akan
semakin baik pula self worth remaja tersebut. Hal ini karena domain kompetensi mencakup
tentang bagaimana kemampuan yang dipersepsi individu berhubungan dengan kemampuan
atau keahlian yang ia miliki (Rosenberg, 1979) dalam kasus ini sebagai anak yang mengalami
pertukaran peran dengan orang tuanya dan melakukan tanggung jawab selayaknya orang tua.
Dengan demikian, remaja yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan pertukaran
peran sebagai orang tua menjadikan tugas-tugas yang mereka lakukan sebagai manifestasi
atas harga dirinya dalam domain kompetensi.
Skor PBP juga memiliki signifikansi yang positif terhadap domain kompetensi. Hal ini
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hooper (2008) dengan bagaimana cara individu
mempersepsikan keuntungan atau keadilan yang diterima ketika ia merasa tidak diberatkan
dalam melaksanakan tanggung jawabnnya, sekalipun ia melaksanakan hal yang bukan
tanggung jawabnya. Dengan demikian, hal ini berarti kebanyakan partisipan penelitian dapat
mempersepsikan keuntungan atau keadilan yang diterima saat melakukan tanggung jawab
yang diberikan kepada dirinya berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan diri yang ia
miliki.
Untuk hasil yang lebih mendalam, peneliti juga mengaitkan kedua variabel,
parentification dan CSW dengan faktor demografis partisipan. Hasil pengolahan data
menunjukan, peneliti memperoleh hasil perbedaan skor rata-rata yang signifikan pada faktor
status pekerjaan partisipan dengan variabel parentification. Sementara itu untuk faktor
demografis lainnya seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan partisipan tidak menghasilkan
perbedaan skor rata-rata yang signifikan dengan skor parentification. Hal ini menandakan
bahwa status bekerja atau tidak bekerjanya remaja dapat mempengaruhi tingginya
parentification pada seseorang. Selain itu, pada contingencies of self worth tidak ditemukan
perbedaan skor rata-rata yang signifikan berdasarkan karakteristik demografis partisipan.
Dari analisis faktor demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan)
terkait dengan variabel parentification dan contingencies of self worth. Salah satu faktor yaitu
status pekerjaan berkorelasi dengan variabel parentification. Meskipun faktor partisipan yang
bekerja memiliki nilai signifikansi yang tidak jauh berbeda dengan partisipan yang tidak
bekerja, hasil korelasi signifikan dengan skor signifikansi 0.003. Hal ini sesuai dengan
penelitian Burton (2007) bahwa kebanyakan remaja dengan yang berasal dari keluarga dengan
pendapatan yang rendah akan lebih sering terlibat dengan tanggung jawab di keluarga serta
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keluarga dengan ekonomi yang rendah membuat anak juga harus mandiri dalam memenuhi
kebutuhannya dan keluarganya atau dengan kata lain bekerja. Sementara itu, pada variabel
contingencies of self worth, peneliti tidak menemukan hasil signifikan terkait dengan kategori
status pekerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hassan dan Al-Rajoo (2008) terkait dengan
status pekerjaan. Hassan dan Al Rajoo tidak menemukan skor signifikan terhadap konsep diri
dan status bekerja pada remaja yang berkerja dan remaja bersekolah. Remaja berkerja
diartikan sebagai remaja berkerja dan bersekolah, sementara remaja bersekolah diasumsikan
remaja tidak berkerja. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga dan teman sebaya lebih
mempengaruhi perkembangan konsep diri dibandingkan status pekerjaan pada remaja
(Hurlock, 1986).
Apabila dilihat dari hubungan parentification dan self worth terkait dengan jenis
kelamin partisipan, peneliti tidak menemukan hasil skor yang signifikan pada penelitian.
Namun, temuan ini tidak sejalan dengan temuan terkait peran gender anak perempuan sebagai
nurturer dalam keluarga (Giligan, 1982) dan peran anak perempuan yang dapat beradaptasi
lebih baik dibandingkan dengan anak laki-laki dalam peran pertukaran peran dengan orang tua
(dalam Mayseless, Bartholomew, Henderson & Trinke, 2004). Peneliti menduga bahwa hal
ini juga dapat disebabkan karena lebih banyak jumlah partisipan laki-laki (101) dibandingkan
dengan partisipan perempuan (76).
Faktor usia tidak signifikan dengan variabel parentification dan self worth. Hal ini
dapat terjadi karena kemandirian remaja yang semakin tinggi, sehingga remaja lebih percaya
dalam pengambilan keputusan di dalam hidupnya (Santrock, 2007) terlebih lagi bagaimana
cara remaja memandang diri juga dipengaruhi oleh subjective age dirinya (Benson, Johnson &
Elder Jr, 2012). Subjective age merupakan bagaimana cara individu mengidentifikasi penuaan
dan proses maturasi yang terjadi pada diri dan dibandingkan dengan teman-teman sebayanya.
Terkait dengan faktor jenjang pendidikan terhadap variabel.
Saran
Pada bagian ini, peneliti akan memberikan saran terkait dengan metodologi dan saran
praktis bagi penelitian selanjutnya atau penelitian serupa dengan penelitian ini. Pertama,
menyeleksi terlebih dahulu populasi sampel yang akan diikutsertakan dalam penelitian. Pada
penelitian ini, peneliti melakukan seleksi sampel setelah pengerjaan kuesioner dilakukan.
Sebaiknya untuk menghemat waktu, dana, dan tenaga, peneliti selanjutnya bisa
menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak sekolah untuk tidak mengikutsertakan
partisipan di luar karakteristik yang telah ditentukan sehingga semua kuesioner dapat
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digunakan sebagai data. Kedua, dilakukannya penyetaraan jumlah jenis kelamin partisipan.
Pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan hasil perbedaan skor yang signifikan pada
faktor jenis kelamin partisipan dikarenakan perbedaan jumlah partisipan laki-laki dan
perempuan. Alangkah baiknya jika pada penelitian selanjutnya diadakan penyetaraan jumlah
partisipan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya saran praktis untuk penelitian yang ditujukan
kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini yaitu pada tenaga pendidik disarankan untuk
dapat memberikan semangat belajar kepada siswa didiknya untuk selalu memperdalam
pengetahuan siswa dalam bidang lain untuk dapat lebih meningkatkan kontingensi
keberhargaan diri mereka, meskipun pada saat yang bersamaan siswa memiliki tanggung
jawab di rumah. Hal ini karena hasil penelitian yang menunjukan bahwa semakin tinggi
tingkat parentification semakin tinggi juga kontingensi keberhargaan diri seseorang pada
bidang kompetensi. Selanjutnya, epada pihak orang tua untuk memberikan apresiasi pada
setiap pekerjaan rumah yang telah dikerjakan anak-anak mereka agar kontingensi
keberhargaan diri anak tetap stabil atau lebih meningkat.
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