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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Penelitian ini berjudul ”Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Yang Otoriter 

Dengan Perilaku Agresif Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Sukadana Lampung 

Timur Tahun Pelajaran 2010/2011”. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini 

peneliti menggunakan teori-teori yang berhubungan erat dengan perilaku agresif 

dan pola asuh orangtua. 

 

A. Perilaku Agresif 

1. Pengertian Perilaku Agresif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agresi diartikan sebagai: 

”Kecenderungan menyerang kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal 

atau situasi yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat”. 

Menurut Mappiare (1982) ”agresif adalah tingkah laku yang dilakukan 

oleh individu dengan maksud melukai atau mencelakakan individu lain 

dengan maksud tertentu”. Sedangkan menurut Scheneiders (1964: 336-

337) ”agresi merupakan suatu pernyataan kekuatan ego tertentu yang 

didasari oleh perasaan takut dan marah”.  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa agresif merupakan suatu sikap 

dimana seseorang bermaksud untuk menonjolkan diri atau 

memperlihatkan perasaan egonya yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku dengan cara menyerang,  marah, melawan, memberontak, 

bahkan merusak sesuatu kepada orang kain dengan maksud tertentu. 

Menurut Scheneider (1964:336) agresi dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

a. agresi verbal, yang terdiri dari: kata-kata kotor, sering 

bertengkar, berteriak-teriak, menjawab dengan tidak sopan, 

menyindir, dan kritik pedas. 

b. agresi non verbal (fisik), yang terdiri dari: pemberontakan, 

pelanggaran disiplin, ketidaksetujuan, dendam, marah yang 

ekstrim, mengganggu, balas dendam, dan mendominasi. 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa agresi baik verbal maupun non 

verbal sama-sama memiliki nilai yang negatif sebab bisa merugikan 

pihak lain. 

 

Perilaku agresif merupakan salah satu bentuk dari perilaku sosial, dilihat 

dari pengertiannya perilaku agresif diungkapkan oleh beberapa ahli. 

Diantaranya menurut Hanito, dkk (2009): ”perilaku agresif yaitu 

perilaku menyerang balik secara fisik (non verbal) maupun kata-kata 

(verbal). Perilaku ini merupakan suatu bentuk reaksi terhadap rasa 

kecewa karena tidak terpenuhi keinginan atau kebutuhannya”. Sementara 

menurut Mappiare (1982: 191) menyebutkan bahwa: 

”Perilaku agresif merupakan bentuk-bentuk tingkah laku sosial 

yang menyimpang yang bercirikhaskan cenderung merusak, 

melanggar peraturan dan menyerang. Ruang lingkup bidang 

peraturan yang dilanggar meliputi hak milik (mencuri dan merusak 

hak milik), bidang seks dan hubungan dengan orang lain 

(menyerang dengan tiba-tiba dan berkelahi).” 
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Sedangkan menurut Scheneiders (1964):  

”Perilaku sosial agresif merupakan luapan emosi sebgai reaksi 

terhadap kegagalan individu yang ditampakkan terhadap orang atau 

benda dengan unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-

kata (verbal) dan non verbal”. 

 

Pendapat serupa diungkapkan oleh Baron (dalam Koeswara, 1988: 5) 

yang mengartikan: 

”Perilaku agresif sebagai perilaku individu yang ditujukan untuk 

melukai atau mencelakakan individu lainnya yang tidak diinginkan 

datangnya perilaku tersebut”. Definisi yang diungkapkan Baron ini 

mencakup 4 faktor antara lain: adanya perilaku, tujuan merugikan 

atau melukai orang lain, individu menjadi pelaku, dan individu 

yang menjadi korban menerima perilaku pelakunya”. 

 

Perilaku agresif memiliki beberapa bentuk atau jenis, seperti pendapat 

yang diuraikan oleh Vasta, dkk (1971: 463) perilaku agresif dibagi 

menjadi empat jenis yaitu: 

a. agresif verbal yaitu suatu tindakan dalam bentuk ucapan yang 

dapat menyakiti atau melukai orang lain. Perilaku verbal bisa 

berupa menghina, mengancam, memaki, menjelek-jelekkan 

orang lain, dan membentak. 

b. agresif fisik yaitu suatu perilaku dalam bentuk tindakan fisik 

yang dapat merugikan, dan melukai orang lain. Perbuatan 

tersebut berupa memukul, menendang, menunju, merampas, 

mencubit, menjambak, menjewer, dan menampar. 

c. agresif instrumental yaitu suatu bentuk perilaku yang 

berlebihan yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu, seperti 

mendorong anak lain, menjauh dari suatu mainan yang 

diinginkan. 

d. agresif permusuhan yaitu suatu bentuk agresi berupa perasaan 

negatif terhadap orang lain yang muncul karena perasaan 

tertentu, misalnya cemburu, iri, dengki, dsb.  

  

Dari beberapa pendapat mengenai perilaku agresif diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku agresif merupakan suatu bentuk perilaku 

sosial yang menyimpang yang dilakukan seorang individu yang sifatnya 
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dapat merugikan pihak lain atau orang lain. Serta dari beberapa jenis 

perilaku agresif baik verbal, fisik, instrumental, maupun permusuhan 

memiliki maksud yang sama yaitu dapat melukai perasaan orang lain dan 

memiliki sifat dapat merugikan individu yang berperilaku agresif 

maupun orang lain yang menjadi korban.  

 

2. Faktor Penyebab Terbentuknya Perilaku Agresif 

Perilaku agresif tidak muncul secara kebetulan melainkan disebabkan 

oleh faktor tertentu. Kecenderungan perilaku agresif dapat muncul 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam 

individu. 

 

Perilaku agresif yang disebabkan faktor dari luar diri individu yaitu 

adanya tantangan atau ancaman dari luar diri individu yang mengganggu 

tercapainya tujuan yang diinginkan sehingga individu mengalami 

frustasi dan kemudian direalisasikan dalam bentuk perilaku agresif. 

Pendapat ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Fromm (dalam 

Koeswara, 1988: 51) bahwa: 

”Agresi dapat muncul sebagai respon terhadap bahaya yang 

mengancam kepentingan diri. Adapun kecenderungan perilaku 

agresif yang disebabkan oleh faktor dalam diri individu yaitu 

adanya dorongan dari dalam diri untuk berperilaku agresi seperti 

misalnya karena frustasi yang disebabkan ketidakpuasan terhadap 

diri sendiri, iri hati, dan marah”. 
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Adapun menurut Soekanto (1996:64) mengatakan bahwa: 

”Perilaku agresif yang terjadi pada seseorang disebabkan adanya 

tantangan atau halangan yang mengakibatkan gangguan-gangguan 

pada keinginan-keinginana remaja. Selain itu juga dijelaskan 

bahwa perilaku agresif dapat muncul karena perasaan iri hati, 

marah, merasa dipermainkan, dan karena pembangkangan terhadap 

kemauan. 

 

Sementara itu Koeswara (1988:82) mengemukakan bahwa frustasi, stres, 

deindividuasi, kekuasaan dan kepatuhan, kehadiran senjata, provokasi, 

obat-obatan dan alkohol serta suhu udara merupakan faktor-faktor yang 

sering menjadi penyebab kemunculan agresi. Sedangkan menurut 

Scheneiders (1964) ”perilaku agresif disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 

karena adanya frustasi, tekanan, balasan, dan karena situasi yang 

sumpek”.  

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa perilaku agresif dapat disebabkan oleh 

berbagai hal yang datangnya dari dalam maupun dari luar diri individu. 

Perilaku agresif tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat 

merugikan diri individu yang memilikinya.   

 

3. Gejala Dan Ciri Perilaku Agresif 

Perilaku menyimpang yang agresif adalah suatu bentuk perilaku sosial 

yang ciri-cirinya cenderung merusak, melanggar peraturan-peraturan 

serta menyerang. Adapun gejala perilaku agresif menurut Mappiare 

(1982: 192) antara lain:  
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”Lawan bertindak kasar sehingga menyakiti hati orang lain, suka 

sekali berkelahi, membuat kegaduhan dalam masyarakat atau 

sekolah, mengolok-olok secara berlebihan, mengabaikan perintah, 

melanggar atau merusak peraturan, sangat mementingkan diri 

sendiri, suka menyakiti hati anak-anak yang lebih kecil, 

pendendam, suka melanggar kehormatan seks jenis”. 

 

Selain gejala perilaku agresif, adapula ciri-ciri dari perilaku agresif itu 

sendiri, yaitu sebagai berikut: Menurut Gunarsa (1983: 102-108) 

mengungkapkan ciri-ciri dari perilaku agresif yaitu sebagai berikut:  

”Cenderung untuk menguasai keadaan, selalu mau menang sendiri, 

melakukan segala hal untuk memperoleh kekuasaan. Misalnya: 

memukul, menendang, menggigit meludah, melempar benda-benda 

mati, berteriak, dan mengadat, kadang-kadang terlibat juga anak 

yang tidak senag kepada seseorang dengan melampiaskan 

agresinya pada orang lain”. 

 

Berdasarkan gejala dan ciri-ciri yang disebutkan diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki perilaku agresif cenderung 

menjadi seseorang yang arah perilakunya menjadi negatif. Oleh karena 

itu seseorang yang memiliki perilaku agresif cenderung akan merugikan 

orang-orang yang berada disekitarnya. 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agresif 

Keluarga sangat berpengaruh terhadap kemunculan perilaku agresif 

karena melalui orangtua anak membangun kondisi-kondisi yang 

menghambat atau menyetujui perilaku agresif (Gerungan, 2004). 

Menurut Bandura perilaku manusia sebagian besar merupakan perilaku 

yang dipelajari agresif. Teori belajar observasional yang dipelopori 

Bandura (dalam O Sears dkk,1985: 12-13) menyatakan bahwa: 
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”Sebagian besar tingkah laku individu diperoleh sebagai hasil 

belajar melalui pengamatan (observasi) atas tingkah laku yang 

ditampilkan individu-individu lain yang menjadi model. Dimana 

anak tidak melakukan peniruan imitasi secara sembarang karena 

mereka lebih sering meniru orang tertentu dari pada orang lain. 

Semakin penting, kuasa, berhasil dan mirip seseorang anak akan 

menirunya. Orangtua memenuhi kriteria ini dan merupakan model 

utama bagi seorang anak karena orangtua merupakan sumber 

penguat serta objek imitasi, pengamatan utama”. 

 

Menurut Bandura (dalam Koeswara, 1988: 41) terdapat empat proses   

yang satu sama lain berkaitan yakni: 

a. proses atensional yakni proses dimana indivisu tertarik untuk 

memperhatikan atau mengamati tingkah laku model. Proses 

atensional ini ddipengaruhi oleh frekuensi kehadiran model dan 

karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. 

b. proses retensi yaitu proses dimana individu pengamat 

menyimpan tingkah laku model yang telah diamati didalam 

ingatannya, baik melalui kode verbal maupun kode imajinal 

atau pembayangan gerak. 

c. proses reproduksi yaitu proses dimana individu pengamat 

mencoba mengungkap ulang tingkah laku model yang telah 

diaamatinya. 

d. proses motivasional atau penguatan, yaitu tingkah laku yang 

telah diamati tidak akan diungkapkan oleh individu pengamat 

tersebut kurang termotivasi. 

 

 

Dengan demikian perilaku agresif yang dimiliki seorang anak bisa 

merupakan hasil dari peniruan atau imitasi dari perilaku orangtuanya 

dalam keluarga. Sama seperti ungkapan Davidoff (1991: 79) apabila 

orangtua mendisiplinkan anaknya selalu menggunakan teknik 

pemukulan, maka akan memberikan pelajaran pada anak bahwa cara 

pemukulan itulah yang terbaik jika mereka mengalami kesulitan pribadi.  
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Kondisi seperti ini sebagai kondisi belajar mengamati yaitu: 

a. anak menyaksikan sendiri bahwa perilaku agresif itu sangat 

efektif. 

b. pemberian pelajaran tersebut dapat diingat lama karena 

biasanya juga diiringi dengan perasaan takut, malu, atau marah. 

c. orangtua merupakan model yang penuh kuasa yangg 

dengannya seorang anak akan mengidentifikasi diri. 

d. rasa sakit dan kekecewaan yang ditimbulkan karena 

penghinaan oleh orangtua akan mengandang dalam diri anak 

untuk membalas. 

 

Semua kondisi seperti inilah yang akan membesarkan kemungkinan 

bahwa agresi orangtua akan ditiru anak-anaknya. Terlihat juga bahwa 

orangtua yang agresif akan memiliki anak yang agresif pula.  

 

Penelitian lebih rinci yang mengungkapkan pengaruh orangtua terhadap 

anak yang berperilaku agresif adalah penelitian yang dilakukan Rutter 

(dalam Shochib, 1998), ia menyataka bahwa: 

a. hubungan yang baik dalam keluarga antara anak dengan 

orangtua dan antara ayah dengan ibu dapat mencegah anak 

berperilaku agresif dan hubungan yang tidak harmonis 

membuat anak berperilaku agresif. 

b. orangtua yang selalu memberikan kecaman terhadap anak 

membuat anak berperilaku agresif dan orangtua yang sering 

memberikan penghargaan kepada anak dapat membuat anak 

tidak berperilaku agresif. 

c. hubungan antara suami dan istri yang harmonis membuat anak 

tidak berperilku agresif dan ketidakharmonisan antara ayah 

dengan ibu membuat anak berperilaku agresif. 

 

Selain itu Shochib (1998) memaparkan mengenai hasil penelitian di 

negara barat dengan indikasi penelitian di Indonesia terhadap pengaruh 

kondisi keluarga dan pola sikap orangtua terhadap anak untuk 

berperilaku agresif atau tidak.  
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Adapun pengaruh kondisi keluarga dan pola sikap orangtua terhadap 

anak yang berperilaku agresif (Shochib, 1998) adalah sebagai berikut:  

a. hubungan suami istri yang harmonis dapat mencegah anak 

untuk berperilaku agresif begitu juga sebaliknya. 

b. hubungan yang harmonis antara anak dan orangtua dapat 

mencegah anak untuk berperilaku agresif begitu juga 

sebaliknya. 

c. orangtua yang dapat memberikan penghargaan dan menerima 

anak dalam keluarga dapat mencegah anak untuk berperilaku 

agresif. 

d. konsistensi orangtua dalam bertindak, berkata, dan berbuat 

(orangtua tidak sekedar membuat contoh tetapi patut di contoh) 

dapat dijadikan teladan oleh anak sehingga kemungkinana 

besar anak tidak berperilaku agresif. 

e. komunikasi yang mengikutsertakan anak-anak dalam 

memecahkan masalah keluarga dan diterima di keluarga dapat 

membuat anak tidak berperilaku agresif begitu pula sebaliknya. 

f. kebutuhan keluarga membuat anak merasakan dan memahami 

arahan dan bimbingan orangtua walaupun mereka tidak hadir 

secara fisik dihadapannya. 

  

  

Dari paparan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak 

berperilaku agresif diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak-

anak dapat melakukan atau menunjukkan gejala perilaku agresif bila 

lingkungan disekitarnya menunjukkan gejala yang sama. Seperti di 

lingkungan keluarga misalnya, orangtua merupakan suri tauladan yang 

utama bagi anak-anak. Jadi perilaku apapun yang dilakukan orangtua 

(baik positif atau negatif) sedikit banyak akan diikuti dan ditiru oleh 

sang anak. 
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5. Perilaku Agresif Dalam Bimbingan dan Konseling Di Sekolah 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) mengemban sejumlah fungsi 

yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan BK. Prayitno (1997: 

25) mengemukakan fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. fungsi pemahaman, yaitu fungsi BK yang akan menghasilkan 

pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai 

dengan kepentingan pengembangan peserta didik, pemahaman 

itu meliputi: pemahaman tentang diri peserta didik, 

pemahaman tentang lingkungan, dan pemahaman tentang 

lingkungan ”yang lebih luas”. 

b. fungsi pencegahan, yaitu fungsi BK yang akan menghasilkan 

tercegahnya atau terhindarnyapeserta didik dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul. 

c. fungsi pengentasan, yaitu fungsi BK yang akan menghasilkan 

terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang 

dialami peserta didik. 

d. fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi BK yang 

menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya 

berpotensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka 

perkembangan dirinya, serta mantap dan berkelanjutan. 

 

Fungsi-fungsi diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis 

layanan dan kegiatan BK untuk mencapai hasil sebagaimana terkandung 

dalam masing-masing fungsi. Setiap layanan dan kegiatan BK yang 

dilaksanakan harus mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi 

tersebut agar hasil-hasil yang dicapainya secara jelas dapat di identifikasi 

dan dievaluasi. 

 

Perilaku agresif sangat sulit untuk dihentikan atau diubah. Koeswara 

(1988) mengungkapkan beberapa alasan utama mengapa penghentian 

agresi itu merupakan hal yang sulit. 
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Alasan mengapa penghentian agresi itu sulit untuk dihentikan adalah 

sebagai berikut: 

a. manusia cenderung mempertahankan dan terus menerus terlibat 

dalam situasi-situasi yang telah diketahui berisi sumber-sumber 

pembentukan,pengarahan dan pencetus kemunculan agresi. 

b. sebagian manusia terlanjur mengembangkan dan 

mensosialisasikan nilai-nilai yang secara langsung maupun 

tidak langsung memberi peluang bagi tumbuhnya perilaku 

agresif dan sebaliknya menghambat tingkah laku nonagresif. 

c. keberadaan dan kemunculan perilaku agresif itu ditunjang oleh 

berbagai perangkat fisik yang secara berkesinambungan 

dipengaruhi dan ditingkatkan baik secara kuantitatif ,aupun 

kualitatif. 

d. penghentian agresi itu menunjuk kepada perubahan-perubahan 

radikal guna menghapus situasi-situasi yang berisi sumber-

sumber pembentukan, pengarahan dan pencetus agresi, 

mengikis nilai-nilai yang memberi peluang tumbuhnya tingkah 

laku agresif. 

 

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam bimbingan 

dan konseling terdapat cara tersendiri dalam mengatasi perilaku agresif, 

sebab BK memiliki berbagai fungsi dan layanan yang salah satunya 

yaitu fungsi pencegahan dan layanan konseling individu yang dapat 

digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan siswa di sekolah 

khususnya dalam hal ini perilaku agresif siswa. Adapun langkah-langkah 

yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah kemunculan atau 

berkambangnya perilaku agresif menurut Koeswara (1988: 204) yaitu: 

a. penanaman moral. 

Penanaman moral merupakan salah satu cara yang paling 

efektif dalam mencegah munculnya perilaku agresif pada anak, 

sebab moral yang diinternalisasikan dan diintegrasikan dapat 

di terapkan langsung kedalam kepribadian individu yang 

agresif. 

b. pengembangan perilaku-perilaku non agresif. 

Mengembangkan nilai-nilai yang mendukung perkembangan 

perilaku non agresif, dan sebaliknya menghapus atau 
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setidaknya dapat mengurangi nilai-nilai yang mendorong 

perkembangan perilaku agresif. 

c. pengembangan kemampuan memberikan rasa empati. 

Pencegahan perilaku agresif dapat dilakukan dengan 

menyertakan pengembangan kemampuan mencintai pada 

orang lain. Dengan kata lain, pengembangan kemampuan 

memberikan rasa empati dapat dilakukan jika individu yang 

agresif memiliki rasa cinta terhadap sesama manusia. 

d. menyalurkan anak-anak yang berperilaku agresif kedalam   

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif seperti kegiatan 

olahraga dan sebagainya. 

e. mengadakan penyuluhan kepada para orangtua tentang 

penggunaan pola asuh terhadap anak serta dapat mengetahui 

dampak yang akan ditimbulkan dari masing-masing tipe 

pengasuhan. 

 

Langkah-langkah diatas dapat diterapkan oleh guru BK di sekolah dalam 

menyikapi sekaligus mengatasi perilaku agresif siswa di sekolah. 

Dengan demikian kemunculan dan perkembangan perilaku agresif pada 

siswa pun dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

 

6. Perilaku Agresif Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja adalah tindakan seseorang yang belum dewasa yang 

sengaja dan melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri 

bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum maka 

ia akan dapat dikenai hukuman. Mussen dkk (2002:20) mendefinisikan 

bahwa : 

”Kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau 

kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 

16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka 

akan mendapat sangsi hukum”.  

 

Hurlock (2002) juga menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan 
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tersebut bisa membuat seorang individu yang melakukannya masuk 

penjara dan dikenaii sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. 

 

Diungkapkan juga oleh Willis (2000:62), kenakalan remaja disebabkan 

oleh 4 faktor, yaitu: 

a. faktor dalam diri individu itu sendiri 

b. faktor keluarga 

c. faktor lingkungan masyarakat. 

d. faktor bersumber dari sekolah. 

 

Perilaku agresif adalah salah satu dampak dari kenakalan remaja yang 

tergolong kedalam faktor internal dari dalam individu itu sendiri. 

Perilaku agresif disebabkan oleh reaksi frustasi negatif yaitu semua pola 

kebiasaan dan tingkah laku patologis, sebagai akibat dari pemasakan 

konflik-konflik batin sendiri secara salah, yang menimbulkan mekanisme 

reaktif/respon yang keliru atau tidak cocok (Kartono, 2003). 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan 

remaja adalah perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak 

remaja yang berusia 16-18 tahun, dan jika kenakalan ini dilakukan oleh 

orang dewasa maka dapat menimbulkan sangsi hukum. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif yang terjadi pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Sukadana Lampung Timur  merupakan salah satu 

bentuk kenakalan remaja yang sifatnya dapat merugikan pihak lain, 

namun masih tergolong wajar sebab tidak sampai melanggar hukum 

negara, atau adat yang berlaku.  
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B. Pola Asuh Orangtua Yang Otoriter 

1. Pengertian Pola Asuh Orangtua Yang Otoriter 

Pola dapat diartikan sebagai suatu bentuk, asuh yang berarti perawatan 

atau bimbingan orang tua yang merupakan suatu cara yang diterapkan 

orangtua dalam mendidik, memberikan pengajaran, mewujudkan rasa 

cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pengertian pola asuh 

menurut Gunarsa (1983) bahwa: ”pola asuh merupakan cara orangtua 

bertindak sebagai orangtua terhadap anak-anaknya dimana mereka 

melakukan serangkaian usaha aktif”.  

 

Sedangkan pola asuh orangtua yang otoriter menurut Steede (2008: 49) 

merupakan tipe pengasuhan yang sangat mempertahankan kendali 

kekuasaan, mengintrupsi dan mengenyampingkan pendapat anaknya. 

Bagi tipe orangtua yang seperti ini, perasaan-perasaan yang kuat 

merupakan sesuatu yang sangat tidak tertib. Jadi mereka akan 

memerintahkan anak untuk bersikap dan bertindak dengan benar. 

Biasanya orangtua akan menggunakan ancaman atau perintah yang harus 

dipatuhi oleh anaknya.  

 

Orangtua yang otoriter ketika berbicara dengan anaknya akan membuang 

segala yang tidak perlu atau tidak dikehendaki. Pola asuh yang seperti ini 

secara jelas menunjukkan bahwa orangtua menilai rendah apa yang 

dirasakan, dipikirkan, atau dilakukan anak. Hal ini berdasarkan 



 

 

 

15 

pemikiran orangtua yang selalu merasa lebih hebat, lebih pintar, dan 

kebutuhannya lebih penting daripada kebutuhan anak.  

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan 

cara orangtua mendidik, membimbing, memberikan tauladan, serta 

bertindak atau memperlakukan anaknya sebagai suatu aktivitas 

kompleks yang melibatkan banyak perilaku spesifik secara individual 

atau bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan 

anak-anaknya agar menjadi seseorang yang berguna, cerdas, berbudi 

pekerti luhur, serta dapat memberikan manfaat bagi orang lain dalam 

kehidupannya. 

 

2. Macam-macam Pola Asuh Orangtua 

Perkembangan diri anak akan sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang 

diterapkan oleh orangtuanya. Menurut Lewin dkk (dalam Gerungan, 

2004: 141) menyatakan pendapatnya bahwa: ”cara-cara kepemimpinan 

(orangtua) ada tiga macam yaitu: demokratis, otoriter, laissez faire 

(permisif)”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Baumrind  (dalam 

Papalia, 2008) bahwa ada tiga jenis pola asuh orangtua, yaitu: 

a. pola asuh yang otoriter (otoritarian), dimana orangtualah yang 

membuat semua keputusan atas anaknya. 

b. pola asuh yang demokratis (autoritatif), pola asuh ini 

merupakan gabungan dari pola asuh permisif dan otoriter 

dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap, dan 

tindakan antara anak dan orangtua.  

c. pola asuh permisif (laissez-faire), dimana orangtua 

membiarkan anaknya mencari jalannya sendiri.  
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Maccoby dan Martin (dalam Papalia, 2008: 396) menambahkan pola 

asuh kekempat yaitu pola asuh yang acuh atau lepas tangan (neglecful, 

atau uninvolve). Untuk mendeskripsikan orangtua yang terkadang karena 

stres atau depresi, hanya fokus kepada kebutuhan mereka sendiri 

ketimbang kepada yang dibutuhkan oleh anak. Orangtua yang acuh telah 

dihubungkan dengan berbagai penyimpangan perilaku dalam masa 

kanak-kanak dan remaja. 

 

Dengan demikian orang tua harus tanggap dalam melihat situasi dan 

kondisi agar dapat memilih dan menerapkan gaya pengasuhan (parenting 

style) yang tepat, hal ini penting dilakukan oleh orangtua demi 

pertumbuhan dan perkembangan anak dalam lingkungannya. Selain itu 

ada pula pendapat dari Steede (2007: 68) yang menyatakan bahwa:  

”Ada beberapa gaya pengasuhan orangtua yang memicu 

tertutupnya sebuah komunikasi, yaitu orangtua otoriter 

(authoritarian parent), orangtua penceramah (lecturing parent), 

orangtua yang menyalahkan (blaming parent), orangtua yang 

menggampangkan (’there-there’ parent). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap orangtua memiliki 

hak untuk memilih dan menggunakan pola pengasuhan yang berbeda 

sesuai dengan keadaan atau karakteristik anak-anaknya. Tetapi hal yang 

terpenting dalam pengasuhan terhadap anak-anak adalah menggunakan 

aspek komunikasi dua arah antara orangtua dengan anak-anaknya.  

Karena pertumbuhan dan perkembangan kepribadian diri anak akan 

makin matang, adequat, dan stabil apabila orangtua dapat menerapkan 

komunikasi efektif terhadap anak-anaknya.  
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C. Keterkaitan Antara Pola Asuh Orangtua Yang Otoriter Dengan  

 Perilaku Agresif 

 

Pola Asuh orangtua merupakan suatu cara yang diterapkan orangtua dalam 

mendidik, memberikan pengajaran, mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang 

kepada anak-anakanya. Namun pengasuhan yang diterapkan tiap orangtua 

cenderung berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi serta 

tergantung juga dengan karakteristik anak. Pengasuhan yang diterapkan oleh 

orangtua tidak lepas dari perilaku anak di lingkungannya, sebab keduanya 

memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama bagi kehidupan sosial anak.  

 

Cara-cara atau tindakan-tindakan yang diambil orangtua dalam mendidik, 

membimbing, menetapkan suatu kebijakan, dan mengajarkan sesuatu kepada 

anak-anaknya secara otomatis akan diserap sang anak dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangannya yang kemudian akan membentuk suatu 

kepribadian serta akan diaplikasikan kedalam sebuah perilaku yang nyata.  

 

Seperti yang diungkapkan Satiadarma (2001: 53) bahwa: ”orangtua adalah 

agen sosial utama yang memberikan pelajaran berperilaku bagi si anak”. 

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Steede (2007: 107), 

mengemukakan bahwa ”orangtua adalah model perilaku bagi anak-anaknya, 

baik perilaku positif maupun negatif”. Untuk itu, sudah sepatutnya orangtua 

meneladani perilaku yang baik pada anak-anaknya dengan contoh yang 

terpuji. Sebab perilaku dan tindakan orangtua berpengaruh besar terhadap 

perilaku dan tindakan anak daripada sekedar nasihat. 
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Pola asuh orangtua memang berbeda-beda dan tidak jarang bisa ditemuakan 

orangtua yang tidak hanya menggunakan satu tipe pengasuhan saja tetapi 

mengkombinasikannya. Terlepas dari semua itu, pengasuhan yang diberikan 

orangtua pada anaknya secara otomatis akan membentuk kepribadian anak 

dan perilakunya sekaligus.  

 

Perilaku agresif anak dipengaruhi oleh pola asuh orangtuanya dirumah, 

sebagai contoh orangtua yang sering menggunakan hukuman dalam 

mendidik anaknya (orangtua otoriter) maka anak tersebut akan belajar untuk 

bertindak kasar pula serta dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan 

perilaku anak secara mendalam. Serupa yang diungkapkan oleh Gershof 

(dalam Papalia, 2008: 392) bahwa:  

”Orangtua yang menggunakan hukuman dalam mendidik anak 

akan memaksa anak untuk patuh (orangtua otoriter). Namun 

penggunaan cara ini baik dalam jangka pendek ataupun jangka 

panjang akan mengakibatkkan meningkatnya agresifitas fisik, 

perilaku antisosial, dan kenakalan, kurangnya internalisasi moral, 

hubungan orangtua dan anak menjadi buruk, dan hilangnya 

kesehatan mental pada masa kanak-kanak”. Hasil yang didapatkan 

pada masa dewasa dapat mencakup agresi, perilaku kriminal atau 

antisosial, gangguan kecemasan, depresi, masalah alkohol, dan 

pelecehan terhadap pasangan atau anak”. 

  

Sedangkan Santrock (2002: 271) mengungkapkan pendapatnya pula bahwa: 

”Orangtua yang memiliki anak-anak yang suka mengerjai teman-

temannya seringkali menolak mereka, otoriter, permisif tentang 

anak laki-lakinya, dan keluarga anak-anak yang seringkali menjadi 

kambing hitam yang ditandai dengan adanya perselisihan. 

Sebaliknya, orangtua yang yang anak-anaknya sering menjadi 

kambing hitam akan bersikap cemas dann terlalu melindungi 

(overprotective), memberikan pengasuhan khusus agar anaknya 

terhindar dari agresi”. 
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Selain itu Lewin, dkk  (dalam Gerungan: 2004: 202) menyatakan bahwa: 

”Anak-anak yang memiliki orangtua yang otoriter banyak menunjukkan ciri-

ciri pasivitas dan menyerahkan segalanya pada orangtuanya. Disamping itu 

terdapat pula ciri-ciri agresifitas, kecemasan, dan mudah putus asa. 

Sedangkan menurut Dodge, dkk (dalam Papalia, 2008: 400) bahwa : 

”Perilaku agresif cenderung berkembang biak dari masa kanak-

kanak awal yang disebabkan adanya kombinasi antara atmosfer 

rumah (pengasuhan) yang penuh tekanan dan tidak menyenangkan; 

disiplin yang keras; kurang kehangatan dari seorang ibu dan 

dukungan sosial; terbuka terhadap orang dewasa yang agresif dan 

kekerasan lingkungan; dan kelompok sebaya yang rapuh, yang 

menghalangi hubungan yang stabil”.  

 

 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pola asuh orangtua  

masing-masing tipe memilki dampak tersendiri bagi sang anak dalam 

kehidupan pribadi maupun sosialnya, serta bisa memunculkan 

ketidakseimbangan antara keinginan atau idealisme orangtua dengan situasi 

dan kondisi anak atau bahkan disebabkan oleh ketidakmampuan orangtua 

dalam memahami anaknya. 

 

Seorang anak akan cenderung meniru cara berperilaku orangtuanya baik dari 

cara berbicara (konteks positif maupun negatif), bergaya, bahkan dari cara 

orangtuanya mengungkapkan kemarahannya. Karena pada umumnya anak-

anak masih berada dalam masa mencari jati diri sehingga lebih mudah 

terpengaruh oleh apapun yang dilihat dan dialaminya di lingkungan 

keluarga, teman sebaya, dan media massa (Gerungan, 2004). Namun 
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sebenarnya anak-anak masih tetap memegang teguh konsep, nilai, dan 

perilaku yang telah ditanamkan oleh orangtuanya di rumah.  

 

Dengan demikian pola asuh orangtua yang otoriter secara langsung maupun 

tidak langsung berhubungan dengan perilaku agresif anak didalam 

kehidupan pribadi dan sosialnya. 

 

 

 

 

 


