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ABSTRAK 

Emosi moral dapat ditransmisikan dari orangtua pada remaja karena orangtua merupakan agen 

penting bagi remaja untuk mengenal emosi moral. Melalui praktik pengasuhan yang tepat, diharapkan 

remaja dapat memiliki emosi moral yang dijadikan modal untuk memunculkan perilaku bermoral dan 

mengantisipasi munculnya perilaku agresif atau perilaku antisosial. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan praktik-praktik pengasuhan orangtua yang berkaitan dengan emosi yang dirasakan oleh 

remaja terutama peran orangtua sebagai “Coach”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini adalah 

wawancara semi-terstruktur. Informan penelitian terdiri dari delapan n remaja usia antara 12 – 18 

tahun di Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut remaja, orangtua memiliki 

peran penting dalam mentransmisikan emosi moral dan dapat berperan sebagai “coach” bagi remaja 

dengan cara mengajak berkomunikasi; mengobrol santai antara orangtua dan remaja; memberikan 

pertimbangan, arahan, saran, masukan, info baru; serta menunjukkan dengan contoh-contoh baik 

lewat tontonan di televisi maupun film di bioskop. Hal-hal yang diajarkan orangtua pada remaja 

berkaitan dengan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan emosi moral (seperti malu, rasa 

bersalah, bangga, kagum, iba, marah, dan rasa syukur). 

 

Kata kunci : pengasuhan, coach, emosi moral 

 

L A T A R   B E L A K A N G 

Moralitas secara umum dikaitkan dengan nilai kemanusiaan dan berhubungan dengan perilaku yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan. Salah satu domain yang penting adalah emosi moral. Emosi moral 

berperan penting dalam mengantisipasi munculnya pelanggaran moral dan motif penting bagi 

kecenderungan tindakan moral (Malti, Keller, Gummerum, & Buchmann, 2009(Spruit, Schalkwijk, 

Vugt, & Stams, 2016). 

 

Konsep moral akan semakin berkembang dengan baik dan berintegrasi dengan emosi moral saat 

mendekati remaja karena remaja mampu mengambil berbagai pertimbangan yang bervariasi sesuai 

dengan situasi yang dihadapi (Krettenauer, Campbell, & Hertz, 2013; Krettenauer & Eichler, 2006). 

Banyak remaja yang berprestasi, tetapi banyak pula ditemukan berbagai persoalan berkaitan dengan 

pelanggaran moral. Orang tua merasa sedih dengan berbagai fenomena pelanggaran moral seperti 

perkelahian, perundungan, perilaku seks bebas, aborsi, maupun persoalan etika kesopanan. Orang 

tua merasa bahwa telah mengajarkan pada remaja untuk memiliki nilai-nilai moral dan berperilaku 

sopan. Namun ternyata tidak semua remaja mampu mengikuti apa yang disampaikan orang tua.  
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Emosi moral yang dimiliki remaja juga terkait erat dengan transmisi antar anggota keluarga dan paling 

sering mengalir dari orang tua kepada anak. Transmisi bertujuan untuk menularkan atau menurunkan 

sesuatu dari agen transmiter kepada penerima isi transmisi. Proses pentransmisian objek transmisi 

bisa dari orangtua sebagai agen kepada anak, satu anggota keluarga sebagai agen kepada anggota 

keluarga lainnya,  guru sebagai agen kepada murid, ataupun teman sebagai agen transmisi kepada 

teman lainnya, atau masing banyak contoh agen kepa penerima isi transmisi.  Fokus penelitian ini 

adalah proses transmisi dari orangtua kepada anak remaja sebagai penerima. 

Objek yang dapat ditransmisikan dapat berupa ajaran, aturan, nilai-nilai kebajikan, karakter, emosi, 

maupun cara pandang. Selama ini, sebagian besar orangtua lebih memfokuskan mentransmisikan 

perilaku-perilaku yang benar dan boleh dilakukan, nilai-nilai positif yang harus dimiliki anak, dan 

karakter pribadi yang positif. Namun, orangtua jarang mentransmisikan bentuk-bentuk emosi yang 

tepat dalam merespon peristiwa, cara mengekspersikan emosi yang tepat, ataupun bereaksi pada 

peritiwa tertentu. Orang tua lebih fokus mengenalkan dan mengajarkan nilai- nilai moral daripada 

emosi moral. Sedangkan remaja merasa bahwa sumber utama agar memiliki emosi moral adalah 

orang tua. Oleh karena itu, proses transmisi emosi khususnya emosi moral dengan agen orangtua 

menjadi poin penting untuk diteliti lebih lanjut karena praktik pengasuhan dapat memediasi hubungan 

antara emosi moral yang dimiliki orangtua dan anak (Tangney & Dearing, 2004). Keyakinan tentang 

pengasuhan yang baik akan membuat orangtua akan melakukan praktik pengasuhan tertentu yang 

dapat membantu remaja menemukan emosi moral. Salah satu peran orangtua bagi perkembangan 

emosi moral remaja dengan memberikan dukungan emosional (Tina Malti, Eisenberg, Kim, & 

Buchmann, 2013). Kedekatan orangtua dengan anak dan monitoring orangtua pada anak 

berhubungan secara signifikan dengan perubahan individu dalam nilai-nilai moral dan emosi moral 

(Pauwels & Svensson, 2015; Svensson, Weerman, Pauwels, Bruinsma, & Bernasco, 2013). Namun 

demikian, penelitian yang khsusu mengkaji tentang pengasuhan orangtua berkaitan dengan emosi 

kepada remaja belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran peran orangtua khususnya sebagai ”coach” sebagai proses transmisi emosi 

moral dari orangtua kepada remaja.  

T I N J A U A N   P U S T A K A 

Emosi Moral 

Emosi moral merupakan salah satu domain dari perkembangan moral yang didalamnya termasuk 

emosi seperti rasa bersalah, malu, dan bangga dalan perilaku etis (Shaffer & Kipp, 2010).  Emosi 

moral berkaitan dengan kepentingan atau kesejahteraan baik dari masyarakat secara keseluruhan 

atau setidaknya orang lain selain sebagai “agen“ (Haidt, 2003). Emosi moral merupakan emosi yang 

merespon pelanggaran moral atau emosi yang dapat memotivasi individu untuk memilih perilaku 

moral tertentu dan memiliki kekuatan untuk memotivasi untuk berbuat baik dan menghindari 

melakukan hal buruk (Tangney, Stuewig, & Mashek, 2007). Ada dua komponen yang berguna untuk 

mengidentifikasi emosi moral, yaitu menggerakkan seseorang yang semula tidak berminat 

(disinterested elicitor) dan kemampuan untuk menggerakkan kecenderungan perilaku individu 

kearah kebaikan (prososial action tendencies) (Haidt, 2003). 

Emosi moral dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan tujuan atau targetnya yaitu emosi sebagai 

actor emotions yang muncul karena ditargetkan pada perbuatannya sendiri dan Observer emotions 

lebih berkaitan dengan bagaimana individu hanya sebagai pengamat saja (Rudolph, Schulz, & 

Tscharaktschiew, 2013). Emosi moral sebagai actor emotions sama dengan yang disebut self-

conscious (Haidt, 2003; Tangney et al., 2007) atau self-directed (Weiner, 2006). Actor emotions 

positif terdiri dari bangga (tanda dimana orang merasa telah melakukan sesuatu yang baik atau layak 
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dipuji dan dapat memotivasi dirinya). Sebaliknya, actor emotions negatif yaitu, malu, rasa bersalah, 

menyesal, malu yang merupakan tanda bahwa seseorang melakukan sesuatu yang salah atau buruk, 

bahwa orang tersebut dapat disalahkan dan harus mengubah perilaku. Fungsi regulatif diterapkan 

untuk Observer emotions, kecuali bahwa sinyal evaluatif dalam hal ini diarahkan pada orang yang 

diamati. Menyesal dan malu merupakan tanda bahwa sinyal bahwa seseorang melakukan sesuatu yang 

salah atau buruk, bahwa orang tersebutdapat disalahkan dan harus mengubah perilaku. 

Pengasuhan Orangtua Berkaitan dengan Emosi 

Keluarga mentransmisikan emosi moral melalui tiga cara (Tangney & Dearing, 2004). Pertama, gaya 

afektif orangtua dapat secara langsung mempengaruhi anak-anak. Orangtua dan anak berinteraksi 

setiap hari. Orangtua menjadi model bagi anak, contohnya bagaimana orangtua bereaksi dalam 

menghadapi peristiwa negatif akan ditiru oleh anak. Kedua, gaya afektif anggota keluarga. 

Kesinambungan antargenerasi akan muncul tidak hanya dari pemodelan langsung tetapi dari interaksi 

yang lebih umum dalam sistem keluarga. Ketiga, praktik pengasuhan tertentu dapat memainkan peran 

mediasi yang sangat penting dalam hubungan langsung antara gaya emosional orangtua dan anak. 

Keyakinan orang tua dan praktik pengasuhan mungkin memiliki dampak paling langsung terhadap 

perkembangan gaya emosi anak (rasa bersalah dan rasa malu).  

Praktik pengasuhan dapat ditentukan sebagian oleh aspek lingkungan keluarga dan sebagian oleh 

karakteristik afektif dari orang tua (Tangney & Dearing, 2004). Kebanyakan orangtua memiliki 

bebeberapa keyakinan tentang kualitas mereka dalam mengembangkan dan cara-cara pengasuhan 

yang dapat mendukung (Tocu, 2014). Dua dimensi yang terlibat dalam pengasuhan adalah responsif 

dan tuntutan (Gafoor & Kurukkan, 2014; Pasquali, Gouveia, & Andrade, 2012). Dimensi responsif 

berkaitan dengan perilaku orangtua pada anak yang hangat, responsif, pemberian dukungan, adanya 

penerimaan, dan berpusat pada anak. Dimensi kedua lebih melihat dari sudut kontrol : orangtua yang 

memberikan tuntutan pada anak, adanya pengawasan, dan disiplin. Gaya pengasuhan yang 

berorientasi pada dimensi emosional, ada dalam suatu kontinum yang bergerak dari dimensi 

hangat/responsif ke dimensi dingin dan menolak (rejecting). Gaya pengasuhan yang berorientasi pada 

dimensi kontrol ada dalam suatu kontinum yang bergerak dari dimensi tuntutan yang sifatnya 

otoriter ke sikap acuh tak acuh dan mengabaikan. 

Emosi terkait erat dengan transmisi antar anggota keluarga.  Transmisi emosi terjadi saat kejadian 

atau emosi dalam satu pengalaman langsung pada anggota keluarga menunjukkan hubungan prediktif 

yang konsisten terhadap emosi atau perilaku berikutnya pada anggota keluarga lainnya (Larson & 

Almeida, 1999). Artinya, emosi yang dirasakan satu anggota keluarga dapat memprediksi emosi apa 

yang akan dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Penelitian tentang transmisi emosional memberi 

kesan bahwa emosi paling sering mengalir dari orang tua kepada anak. 

Ada beberapa bukti empiris yang mendukung argumen bahwa mengasuh anak berhubungan dengan 

emosi moral anak-anak (Kochanska, 2010). Peneliti perkembangan menekankan peran sentral 

kualitas hubungan emosional dan dukungan orang tua dalam pengembangan emosi moral (Dunn, 

n.d.; Grusec, 2011; Hoffman, 2000). Interaksi keluarga yang memberi kesempatan bagi anak untuk 

mengamati dan berinteraksi dengan anggota keluarga dengan cara mendorong sensitivitas dan 

responsif dapat menumbuhkan simpati anak. Orang tua dapat  mendukung dan menciptakan suasana 

emosional sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan mengambil peran dan memahami 

kebutuhan emosionalnya (Ijzendoorn, Wolff, Ijzendoorn, & Wolff, 2016). Selain itu,  dalam konteks 

pengasuhan orang tua pada anak,  anak-anak dapat belajar tentang standar, norma, dan harapan yang 

akan bermanfaat bagi pengalaman anak tentang kebanggaan, rasa malu, dan rasa bersalah. Artinya, 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

343 
 

 

dalam memahami standar perilaku, anak akan dibantu oleh orang dewasa yang menyampaikan 

harapan perilaku dalam pengalaman sehari-hari (Lagattuta & Thompson, 2007). 

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran dalam mentransmisikan 

emosi moral pada anak. Banyak remaja yang berprestasi dan mampu memiliki standart, aturan, tujuan 

yang berkaitan dengan perkembangan moral. Namun kenyataannya tidak semua remaja memiliki 

standart, aturan, tujuan, dan emosi moral. 

M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Pengambilan data menggunakan in-depth interview dan menggunakan pedoman wawancara semi-

terstruktur. Subjek penelitian dipilih melalui purposeful sampling. Informan penelitian terdiri dari 

delapan  remaja usia antara 12 – 18 tahun di Semarang. Observasi partisipatif Pengujian keabsahan 

data menggunakan triangulasi data dengan mengkolaborasi- kan hasil wawancara dan observasi. 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S AN 

Berdasarkan hasil dari pengambilan data, ditemukan bahwa orangtua dapat berfungsi sebagai coach 

dalam menularkan emosi moral pada remaja. Orangtua telah mengajarkan hal-hal yang baik sejak 

kecil termasuk mengajarkan emosi tertentu alasan untuk melakukan hal yang baik. 

“Dari aku SD soalnya mamah papahku sering kasih tau aku kalo kita harus membantu sesama, saling 

berbagi, bekal makanan contohnya. Pasti waktu SD aku bagi-bagi bekalku ke temen-temenku yang 

gak bawa bekal... dulu waktu SD juga aku sama mamahku pernah nungguin temenku yang belum 

dijemput orangtuanya karna kasihan kalo ditinggal sendiri “ (W1.NP.96-100) 

Orangtua mengajarkan norma dan etika sosial pada remaja dan informan merasa bahwa hal tersebut 

adalah penting. 

“Iya itu termasuk dalam yang diajarkan orangtua” (W1.AC.105-106), “……..berpengaruh banget, 

ngajarin berbagai hal positif” (W1.AC.126-127) 

Orangtua mengajarkan pada remaja untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Menolong orang lain 

harus dilakukan secara ikhlas. 

“Ya mamah papahku dulu sering kasih tau aku kalau ada temennya yang kesulitan dibantu, jangan 

mengharap imbalan tapi, harus ikhlas. Ya aku praktekin sampe sekarang kalo ada temen yang 

kesulitan ngerjain tugas, aku bantu sampe dia bisa “ (W1.NP.105-109) 

 

Selain itu, informan menjelaskan bahwa orangtua memberikan aturan-aturan tertentu pada anak. 

Namun terkadang membuat informan merasa bosan dan membuatnya berbohong pada orangtua. 

“ Pernah sih mbak.. waktu itu aku ga ngikutin aturan orang tua. Jadi aku tu sebetulnya ga dibolehin 

main malem selain hari jumat dan sabtu” (W1.NP.138-142) 

 

Apabila informan tidak mematuhi aturan orang lain, maka orangtua akan menunjukkan sikap ketus 

pada informan 
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“….pas pulang aku kayak di ketusin kok  belajar kelompok sampe malem banget... karna aku takut 

akhirnya aku jujur aja kalo aku habis main. Terus aku juga minta maaf…” (W1.NP.157-159) 

Orangtua dari NP akan marah apabila mengetahui informan bohong dan akan menasehati untuk tidak 

berbohong lagi dan diberi konsekuensi apabila nantinya berbohong. 

“Ya awalnya marah. Kok bohong padahal gapernah diajarin untuk berbohong... tapi ya ujung-ujungnya 

juga di nasehatin kalau mau keluar main lebih baiknya jujur daripada harus bohong” (W1/NP/168-

171) 

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa orangtua juga  mengajarkan emosi sampai remaja. 

 “Sampai sekarang masih ini umur saya 14 tahun” (W1.A.104-105). 

Menurut informan, emosi-emosi yang diajarkan oleh orang tua merupakan hal yang sangat penting 

karena membuat informan memiliki rasa empati, mampu menjaga perasaan orang lain, mampu 

mengikuti aturan baik yang ada, dapat melakukan hal yang baik bagi orang lain, dan berjiwa sosial. 

“Menurut aku penting banget.. soalnya kita jadi punya rasa menolong sesama, menjaga perasaan 

orang lain juga.. kita jadi tahu mana yang baik mana yang buruk” (W1.NP.118-123) 

“Penting juga, ……………” (W1.NP.126-131) 

 “Penting” (W1.AM.143) karena menurut subjek emosi akan menunjukkan sifat dan berdampak pada 

penilaian orang lain “Ya itu menandakan tentang diri kita, sifat tentang diri kita. Kalau kita nggak mau 

dianggap jelek sama orang ya harus baik” (W1.AM.145-147). 

Menurut informan, orangtua penting untuk  mengajarkan emosi kepada anak karena dengan memiliki 

emosi tertentu dapat menjadi modal untuk mengendalikan diri, tidak bersikap seenaknya sendiri, dan 

bertanggung jawab 

 “agar kita bisa mengendalikan diri supaya kita tidak jadi anak yang nakal” (W1.AR.133-134) 

“……… emosi-emosi tadi misalkan emosi yang positif bisa bikin kita ga bersikap seenaknya sendiri. 

Punya rasa tanggung jawab dan jiwa sosialnya pun ada” (W1.NP.126-131) 

Cara-cara yang dilakukan orangtua dalam mengajarkan emosi moral 

 Orangtua dapat berfungsi sebagai coach dalam menularkan emosi moral pada remaja. 

Informan menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan orangtua dalam melatih emosi moral 

pada remaja. Emosi-emosi tersebut telah diajarkan sejak kecil dan tetap diajarkan terus sampai 

remaja. Beberapa cara yang dilakukan orangtua dalam melatih emosi moral adalah sebagai berikut : 

1. Menasehati : 

 “……Ya awalnya marah tapi setelah itu ya dinasehati” (W1.NP.166).  

 “Kan ketahuan terus dikasih masukan kalau memang nggak bisa nggak papa jangan diulangin 

nyontek” (W1.AJT.156-158). “Ya pernah ngasih tahu-ngasih tahu gitu jugak” (W1.MAW.159),   

Informan juga menjelaskan bahwa orangtua menasehati dan memberikan pujian apabila informan 

berhasil melakukan hal positif  
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“Ya kalo aku bantu nyapu gitu nanti aku dipuji terus kan aku jadi seneng gitu. Terus kalau aku dapet 

nilai bagus, orang tua bilang bangga “wahhh” gituu hehehe. Aku juga pernah dikasih hadiah, sepatu, 

helm juga pernah terus apalagi ya aku lupa” (W1.AR.123-128).  

Pada informan AR, orangtua akan marah apabila AR berkata kasar dan orangtua memberitahu 

dampak negatifnya untuk orang lain dan orangtua menasehati secara tegas. 

“Waktu itu pas aku lagi kerja kelompok sama temen-temenku di rumah. Temenku satu ga ikut 

ngerjain tugas, main hape terus. Habis itu aku marahin temenku itu, terus aku bilang gakmau nulis 

namanya dia di tugase. Terus mamahku denger aku kayak dimarahin gaboleh marah-marah tapi 

dikasih tau yang bener soale nanti temenmu bisa sakit hati terus aku nanti malah gapunya temen. 

Terus aku merasa bersalah sama temenku itu” (W1.AR.86-95) 

Pada informan Z, orangtua sering menasehati informan apabila informan lalai atau tidak menuruti 

nasehat orangtua tetapi tidak dimarahi melainkan hanya dinasehati  

“Ya dibilangin gitu lagi, tapi ga dimarahin” (W1.Z.132-133). 

 

2. Mengajak komunikasi. 

Orangtua menasehati informan saat situasi santai dengan cara memberikan arahan, masukan, 

pertimbangan dalam bentuk diskusi  

“Penting banget, malah menurutku aku lebih akan mendukung orangtua yang komunikasi sama 

anaknya bisa santai karena kan kita juga bisa ngelakuin yang disaranin orangtua berdasarkan hati kita 

jadi nggak karna terpaksa. Nggak perlu terlalu keras, jadi mengalir aja” (W1.AC.131-137). 

 

3. Memberi contoh. 

Orangtua akan memberikan contoh langsung pada informan untuk mengenalkan bentuk-bentuk 

emosi. 

“Dibilangin sama ngasih contoh” (W1.AJT.83),“Dibilangin dan dikasih contoh”  (W1.AM.126) 

 

Orangtua akan mempraktikkan langsung pada remaja, sehingga remaja dapat melihat langsung apa 

yang dilakukan orangtua. 

“Ya kalo di jalan ada pengemis gitu disuruh kasih uang terus aku pernah disuruh bantu orang lain 

waktu jatuh dari motor, disuruh gandeng mbaknya ke pinggir jalan” (W1.AR.74-77) 

 

4. Menyediakan lokasi positif 

Orangtua berusaha menyediakan lingkungan yang positif pada informan. 

“Iya karena dikasih kelingkungan positif yang baik juga sih. Orangtua selalu ngenalin ke orang-orang 

yang baik. Selain itu, kalau pas ngobrol gitu sering dikasih tau kalau ada apa-apa jangan ngelakuin hal 

jahat, harus nepatin janji” (W1.AM.133-138) 
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Pembahasan 

Kebiasaan-kebiasaan perilaku tertentu yang akan membentuk emosi dapat terwujud melalui proses 

sosialisasi antara remaja dengan orang-orang yang berpengaruh yaitu orang tua, teman, ataupun guru. 

Orangtua, teman sebaya, maupun pihak lain yang berpengaruh pada remaja juga dapat membantu 

untuk memunculkan emosi moral (Tangney & Dearing, 2004; Tangney et al., 2007). Orangtua 

menjadi sumber yang dapat membantu remaja menemukan emosinya. Orangtua mengajarkan pada 

anak tentang batasan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, menjelaskan perilaku apa saja 

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, orangtua berusaha menurunkan nilai-nilai yang 

baik dan sesuai dengan lingkungan setempat pada anaknya, dan menunjukkan emosi apa saja yang 

dapat dirasakan oleh anak bila menghadapi suatu peristiwa dilematis.  

Remaja merasa bahwa orangtua penting untuk mengajarkan batasan-batasan, norma, etika, dan 

perilaku baik atau buruk. Hal tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh AC, NP, AM, dan AR. 

Orangtua merupakan sumber utama untuk mengajarkan batasan-batasan dalam berperilaku. 

Orangtua pula yang menjelaskan tentang norma dan etika yang ada di lingkungan sosial pada remaja. 

Selain itu, remaja juga merasa bahwa orangtua perlu mengajarkan bentuk emosi yang tepat dalam 

merespon suatu peristiwa. Emosi dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi pelanggaran moral. Hal 

tersebut sesuai dengan definisi emosi moral yaitu emosi yang merupakan respon dari suatu peristiwa 

dilema moral, memiliki tendensi perilaku prososial, dan digunakan untuk kepentingan orang lain buka 

agen pemilik emosi (Haidt, 2003). AR, AR, dan NP  merasa bahwa emosi moral dapat ditularkan dari 

orangtua kepada anak dan hal itu merupakan hal yang penting.  

Emosi moral dapat ditularkan dari satu individu kepada individu lainnya melalui proses sosialisasi. 

Sosialisasi dan perkembangan moralitas tidak terbatas pada masa kanak-kanak, tetapi terus terjadi 

pada masa remaja (Wikström, 2015). Sosialisasi penting untuk menginternalisasikan norma-norma 

sosial, perkembangan pikiran, dan perkembangan emosi (Henslin, 2013; Klimes-Dougan & Zeman, 

2007). Remaja belajar tentang dunia emosional melalui berbagai interaksi dengan anggota keluarga, 

guru, dan teman-teman (Zeman, Cassano, & Adrian, 2017). Proses transaksional ini dikenal sebagai 

sosialisasi emosi yang dimulai sejak awal kehidupan dan berlanjut sepanjang masa remaja. NP merasa 

bahwa orangtua telah mengajarkan tentang emosi sejak kecil dan tetap diajarkan terus sampai remaja. 

Remaja dapat belajar mengenali, memberi label, dan mengelola ekspresi emosi yang sesuai dengan 

norma sosial melalui proses sosialisasi emosi  (Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007; 

Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998; Shipman, Zeman, Nesin, & Fitzgerald, 2003).  

Proses sosialisasi emosi dari orang tua dapat dilakukan melalui praktik pengasuhan yang berhubungan 

dengan emosi. Orang tua dapat membantu anak untuk belajar memahami, mengenal, dan 

menampilkan emosi yang tepat pada saat remaja menghadapi masalah atau dilema moral. Salah satu 

teori tentang sosialisasi emosi moral menjelaskan bahwa orang tua dapat mensosialisasikan gaya 

emosi yang dimiliki kepada remaja melalui keyakinan pengasuhan dan praktik pengasuhan (Tangney 

& Dearing, 2004). Praktik pengasuhan orang tua memainkan peran mediasi yang penting dalam 

menjelaskan hubungan antara gaya emosi yang dimiliki orang tua dengan yang dimiliki oleh anak.  

Orangtua merupakan agen sosialisasi primer bagi perkembangan nilai dan perilaku anak. Orang tua 

dapat mendukung anak dalam mengambil peran dan memahami kebutuhan emosinya. Remaja dapat 

belajar tentang standar, norma, dan harapan yang akan bermanfaat bagi pengalaman anak tentang 

rasa bangga, senang, rasa syukur, marah, rasa malu, dan rasa bersalah melalui orang tua. Artinya, 

dalam memahami standar perilaku, anak akan dibantu oleh orang dewasa yang menyampaikan 

harapan perilaku dalam pengalaman sehari-hari (Lagattuta & Thompson, 2007). Orangtua memiliki 
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pengaruh besar dalam memunculkan emosi moral anak dengan memberikan dukungan emosional 

(Malti et al., 2013).  

Orangtua dapat berperan sebagai coach dalam menularkan emosi moral pada remaja. Menurut 

informan penelitian, orangtua akan menasehati remaja dengan cara memberitahu emosi apa saja yang 

terkait dengan perilaku menolong, menunjukkan emosi tertentu apan menyebabkan orang lain akan 

merasa dirugikan. Orangtua juga dapat mengajarkan emosi dengan cara menjelaskan secara langsung 

pada remaja dengan cara berkomunikasi atau berdialog dalam suasana yang santai. Remaja merasa 

bahwa saat santai adalah cara yang pas untuk orangtua meberitahu atau menasehati remaja, bukan 

dengan cara yang kaku atau menegangkan. Orangtua yang mampu mempraktikkan cara pengasuhan 

yang tepat seperti bereaksi dengan tepat, merespon suatu peristiwa emosi dengan cara yang tidak 

menakutkan, melatih anak, berdiskusi tentang emosi yang tepat dalam merespon permasalahan 

moral, dan memberikan dukungan dapat membantu menumbuhkan emosi moral kepada anak (Dunn, 

2006; Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998; Grusec, 2006;Hoffman, 2000; Konchanska, Koenig, 

Barry, Kim, & Yoon, 2010). 

Orangtua diharapkan dapat memberikan contoh secara langsung pada remaja dan menyediakan 

lingkungan yang kondusif. Contoh secara langsung dapat menjadi model bagi remaja, sehingga remaja 

pun akan memiliki hal yang sama dengan orangtua. Pemberian contoh secara langsung adalah cara 

yang efektif untuk menularkan sesuatu pada remaja. Remaja akan percaya bahwa tidak hanya 

dibicarakan saja, tetapi orangtua juga menunjukkan hal yang diharapkan.  

S I M P U L A N 

Orangtua merupakan agen penting bagi remaja untuk mentransmisikan emosi moral. Orangtua dapat 

mentransmisikan emosi moral yang dimiliki dengan cara berperan sebagai pelatih bagi remaja. Remaja 

merasa bahwa orangtua sudah mengajarkan norma-norma, etika, perilaku yang benar, dan emosi 

yang tepat sejak kecil. Orangtua dapat berperan sebagai pelatih dengan cara memberikan nasehat 

yang kondusif artinya tidak sekedar marah, tetapi mengajak bicara dengan cara baik-baik. Orangtua 

juga mengajak komunikasi remaja dengan suasana santai dan tidak menegangkan. Orangtua melatih 

dengan cara memberikan contoh dan mempraktikkan secara langsung, sehingga dapat menjadi model 

bagi remaja. Selain itu, orangtua juga menyediakan lingkungan yang kondusif untuk remaja. 
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