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Abstract 

Aggressive behavior of students in school from year to year is increasing both in number and variations in the 

forms of aggressive behavior that is raised. Parenting is the interaction between parents and their children during 

holding care. There are 3 methods of parenting, namely democratic, authoritarian, and permissive. In 2015 child 

abuse in Indonesia, 40% of children aged 13-15 years had been physically attacked, 26% had been physically 

punished by parents or caregivers at home, and 50% of children had experienced bullying while at school. This 

study aims to determine the relationship of parental authoritarian parenting to the aggressiveness of adolescents. 

This study uses a research design by means of a journal study, with systematic literature review techniques. There 

are from the results of identification of central data obtained 2680 articles, and obtained 3 articles meet the 

inclusion and exclusion criteria with a good 70% grading results. Based on the results of the study, two of the 

three articles in this review strengthen and provide evidence that authoritarian parenting is related to the 

aggressiveness of adolescents. The results of this study indicate that the higher the parental authoritarian 

parenting, the higher the aggressiveness of adolescents. 
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PENDAHULUAN 

Perilaku agresif siswa di sekolah 

semakin meningkat setiap tahunnya, baik 

dari jumlah maupun variasi bentuk perilaku 

agresif yang dimunculkan. Perilaku ini 

sangat beragam dan kompleks. Pada usia 

remaja sering melakukan tindak kekerasan. 

Aksi kekerasan yang dilakukan dapat 

terjadi dimana saja, seperti di jalan, 

sekolah, bahkan lingkungan rumah. 

Perilaku yang sering terjadi adalah 

kekerasan verbal (mencaci maki) maupun 

kekerasan secara fisik (memukul, 

menendang dan lain–lain). Pelaku tindak 

kekerasan banyak didominasi oleh para 

remaja atau siswa–siswa di tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA).1 

Laporan UNICEF di tahun 2015, 

kekerasan terhadap anak terjadi secara luas 

di Indonesia, 40% anak berusia 13-15 tahun 

melaporkan pernah diserang secara fisik 

sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% 

melaporkan pernah mendapatkan hukuman 

fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah, 

dan 50% anak melaporkan di-bully pada 

saat di sekolah.2 

Berdasarkan data pengamatan dari 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) di tahun 2013 terdapat 520 korban 
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kekerasan psikis pada anak sedangkan 

korban kekerasan fisik sebanyak 450 anak. 

Korban kebijakan merugikan di Sekolah 

sebanyak 240 anak, korban bullying 

sebanyak 140 anak, dan korban tawuran 

sebanyak 75 anak. Pada tahun 2014, pelaku 

bullying sebanyak 115 anak dan pelaku 

tawuran sebanyak 37 anak.3 

Perilaku agresif yang berlebihan 

biasanya banyak ditemukan pada anak 

dengan orangtua yang bersifat terlalu 

memanjakan, terlalu melindungi atau 

terlalu berkuasa. Dua penyebab yang 

mendasari tingkah laku agresif pada 

remaja. Pertama, tingkah laku agresif yang 

dilakukan menyerang atau melawan orang 

lain. Biasanya ditandai dengan kemarahan 

atau keinginan untuk menyakiti. Kedua, 

tingkah laku agresif yang dilakukan 

merupakan sikap mempertahankan diri.4  

Pola asuh orang tua merupakan 

interaksi antara orang tua dengan anaknya 

selama mengadakan  pengasuhan. Pola 

asuh orang tua juga merupakan salah satu 

faktor yang memiliki peranan penting 

dalam pembentukan kepribadian anak. 

Keadaan kehidupan keluarga bagi seorang 

anak dapat dirasakan melalui sikap dari 

orang yang sangat dekat dan berarti 

baginya. Dengan kata lain, pola asuh orang 

tua akan mempengaruhi perilaku anaknya.1  

Pola asuh terdiri dari tiga yaitu, pola 

asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan 

pola asuh permisif. Pola asuh demokratis 

merupakan pola asuh pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak, akan 

tetapi tidak ragu-ragu dalam 

mengendalikan mereka. Berbeda dengan 

pola asuh permisif, pola asuh ini orang tua 

lebih memberikan pengawasan lebih 

longgar. Orangtua dengan tipe permisif 

bersifat hangat, sehingga sering disukai 

oleh anak. Sebaliknya pola asuh otoriter 

cenderung menetapkan standar yang 

mutlak harus dituruti, biasanya dilakukan 

dengan ancaman. Orangtua dengan tipe ini 

juga tidak mengenal kompromi dan dalam 

komunikasi biasanya bersifat satu arah.1  

Berdasarkan keadaan tersebut, masih 

banyak siswa – siswa yang melakukan 

tindakan agresif seperti tawuran antar 

sekolah dan perkelahian. Maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang hubungan 

antara pola asuh orang tua dengan perilaku 

agresif pada remaja dengan metode tinjauan 

pustaka. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah tinjauan pustaka sistematis dengan 

metode literature review yang 

mengidentifikasi, menilai, dan 

menginterprestasi seluruh temuan pada 

suatu topik yaitu hubungan pola asuh 
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orangtua otoriter terhadap agresivitas anak 

usia remaja. 

Strategi Pencarian 

Pencarian artikel dilakukan di UPN 

Veteran Jakarta dari bulan April hingga 

Mei 2020. Pencarian dilakukan di pusat 

data BMC, Pubmed, MEDLINE, ERIC, 

Taylor&Francis Online, ELSEVIER dan 

PsychArticles. Pencarian dilakukan 

menggunakan kata kunci ‘authoritarian’, 

‘parenting’, ‘adolescent’, dan 'aggression’. 

Peneliti juga melakukan pencarian studi 

yang relevan melalui daftar pustaka dari 

artikel yang sudah terkumpul. 

 

Metode Telaah 

Tinjauan pustaka sistematis ini 

menggunakan strategi tiga tahap. Pencarian 

tahap awal dilakukan secara mandiri oleh 

penulis di seluruh bidang yang tersedia di 

pusat-pusat data. Hasil penelusuran 

sebanyak 2.680 artikel. Artikel-artikel 

tersebut kemudian disaring berdasarkan 

judulnya, didapatkan hasil sebanyak 10 

artikel yang sesuai. Setelah duplikasi 

dihilangkan tersisa 9 artikel. Tahapan 

kedua adalah penyaringan dengan 

membaca abstrak dan didapatkan 4 artikel 

yang sesuai dengan kriteria inklusi. Kriteria 

inklusi penenlitian ini yaitu berupa studi 

kuantitatif, dipublikasi dalam rentang 

2014-2019, Studi harus berfokus pada 

perilaku agresif pada anak remaja dan pola 

asuh orang tua yang otoriter, sampel 

merupakan anak remaja usia 10-19 tahun. 

Tahap ketiga adalah melakukan penelaahan 

artikel satu per satu secara seksama. Penulis 

membandingkan hasil skoring telaah jurnal. 

Dari hasil telaah jurnal didapat sebanyak 3 

artikel yang dapat dimasukan dalam 

analisis akhir untuk ekstraksi data. 

 

Gambar 1 Diagram Alur Seleksi 

Studi 

 

 

Instrumen Telaah dan Proses 

Metodelogi Telaah 

Instrumen telaah kritis berasal dari 

instrumen yang dibuat oleh Rose, dkk. 

dalam penelitiannya yang berjudul ‘the 

relationship between parenting and 

internalizing behaviours of children: a 

systematic review’ dengan sedikit 

modifikasi untuk pertanyaan nomor 
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delapan menjadi ‘Apakah peneliti 

memasukan definisi perilaku agresif untuk 

studi mereka?’. Instrumen ini dipilih karena 

cocok dengan kebutuhan unik dari 

pertanyaan penelitian studi ini. Instrumen 

penelitian terdiri atas 14 item yang secara 

spesifik mengevaluasi artikel kuantitatif. 

Skoring didasarkan oleh kriteria spesifik 

yang berkontribusi terhadap kualitas 

metodologi secara keseluruhan. Nilai Cut-

off ditetapkan pada 65%, dari ketiga artikel 

seluruhnya dapat melampaui cut-off dan 

dapat berlanjut ke ekstraksi data. 

 

HASIL 

Hasil Ekstrasi Data 

Hasil telaah artikel didapatkan 2 

dari 3 artikel yang dilakukan ekstraksi data, 

melakukan penelitian di Amerika Serikat 

(66,7%) dan 1 studi dilakukan di Spanyol 

(33,3%). Seluruh artikel mengambil sampel 

dari komunitas, bukan sampel klinik. 

Seluruh artikel menggunakan data primer, 2 

artikel merupakan penelitian potong lintang 

dan 1 studi longitudinal. Seluruh artikel 

adalah studi korelasi.  

Ketika melihat instrumen yang 

digunakan untuk menilai aspek pola asuh 

otoriter ketiga studi menggunakan 

instrumen yang berbeda-beda, yaitu Escala 

de Afecto (EA) [Affect Sclae], Escala de 

Normas y Exigencias (ENE) [Rules and 

Demands Scale], Parental Authority 

Questionnaire (PAQ), Parenting Styles and 

Dimensions Questionnaire-Short Version.  

Instrumen yang digunakan untuk 

menilai aspek agresivitas adalah 

Cuestionario de Agresividad [Aggressivity 

Questionaire], Self-Report of Aggression 

and Social Behavior Measure (SRASMB), 

Modified version of the cyberbullying 

questionnaire. 

 

Hubungan Pola Asuh Otoriter dan 

Agresivitas Remaja 

Ketiga artikel tidak ada yang secara 

spesifik meneliti pola asuh otoriter sebagai 

variabel penelitian, namun pola asuh 

otoriter menjadi bagian dari variabel pola 

asuh yang ada di dalam ketiga artikel 

tersebut. Dua dari tiga artikel menggunakan 

agresivitas sebagai variabel ,sementara satu 

artikel menggunakan cyberbullying. 

Cyberbullying sendiri merupakan salah satu 

bentuk dari agresivitas. De la Torre-Cruz, 

dkk. (2014) pada studinya membagi 

agresivitas dalam 4 dimensi yaitu physical, 

verbal, anger, dan hostility.5 Sedangkan 

Clark, dkk., (2015) mengukur agresivitas 

yang terdir
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Tabel 1 Ekstraksi Data 
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atas relational aggression, physical 

aggression, dan interpersonal jealousy.6 

Dua dari tiga artikel tersebut 

menunjukan bahwa perilaku otoriter 

berkorelasi positif dengan agresivitas 

remaja,5,7 hanya satu studi yang secara 

mengejutkan menunjukan pola asuh 

otoriter tidak memprediksikan relational 

aggression.6 

 

DISKUSI 

Tujuan dari tinjauan pustaka 

sistematik ini adalah untuk menentukan 

hubungan pola asuh orang tua otoriter dan 

agresivitas anak usia remaja. Tinjauan ini 

meliputi 3 artikel. Dua dari tiga artikel di 

tinjauan ini menguatkan sekaligus 

memberikan bukti bahwa pola asuh otoriter 

berhubungan dengan agresivitas remaja. 

Walaupun Clark, dkk., (2015) dalam 

artikelnya menunjukan pola asuh otoriter 

secara statistik bukan faktor prediktor dari 

relational aggresivity, namun perlu 

diketahui bahwa hasil studinya juga 

menunjukan bahwa pola asuh permisif dan 

authoritative merupakan faktor prediktor 

positif dan negatif secara berurutan. 

Kemungkinan besar parental limit-setting 

yang merupakan karakteristik pada pola 

asuh otoriter dan authoritative yang 

berperan sebagai faktor protektif dari 

relational aggresion. 6 

Hubungan pola asuh dengan 

agresivitas anak di Asia menunjukan hasil 

yang sedikit berbeda dibandingkan dengan 

penelitian pada ras Kaukasia. Namun pada 

tinjauan pustaka sistematik ini peneliti tidak 

menemukan artikel penelitian dari Asia 

yang sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi yang sudah ditentukan, namun 

mengingat importancy dari topik ini, 

peneliti melakukan penelusuran lebih 

dalam.  

Hasil studi yang dilakukan Lin & Fu 

(1990) pada keluarga Asia dan Asia-

Amerika menunjukan sebagian besar orang 

tua melakukan pola asuh yang otoriter, 

yang dikarakterkan dengan kontrol yang 

tinggi dan tingkat kehangatan yang rendah.8 

Meskipun begitu berdasarkan penelitian 

Crystal, dkk. (1994), anak-anak Asia-

Amerika menunjukan prestasi akademik 

yang lebih baik, gejala atau gangguan 

beradaptasi serta laporan stress yang lebih 

rendah daripada anak pada ras Kaukasia. 

Hasil penelitian dari Crystal, dkk. perlu 

dicermati lebih lanjut lagi, karena bukan 

berarti anak-anak Asia tidak mengalami 

dampak negatif dari pola asuh otoriter, 

khususnya pada pengembangan perilaku 

agresif pada remaja.9 Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wang (2017) pada 833 anak 

SMP di provinsi Shadong, Tiongkok, 

menunjukan pola asuh oleh ayah yang 

bersifat otoriter berhubungan dengan 
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perilaku agresif pada anak laki-laki, dan 

pola asuh oleh  ibu yang otoriter 

berhubungan dengan tingkat agresi verbal 

pada anak laki-laki dan perempuan.  

Teori perlekatan menekankan 

signifikansi dari hubungan orangtua dengan 

anak akan berimplikasi pada kehidupan 

masa kanak dan dewasa nanti.  Menurut 

teori perlekatan, anak-anak menciptakan 

internal working model dunia (sosial) 

berdasarkan pengalamannya dengan 

primary caregiver mereka di awal-awal 

kehidupan. Bila caregiver dalam hal ini 

orang tua tidak sensitif dan responsif di fase 

awal kehidupan anak, maka lebih besar 

kemungkinan untuk anak mengembangkan 

insecure attachment relationship, menjadi 

semacam blueprint dari hubungan yang 

didasari karakteristik yaitu insecurity dan 

uncertainity. Anak dengan karakter 

tersebut akan cenderung menunjukan afek 

negatif pada awal kontak dan reaksi mereka 

terhadap kontak dengan orang lain, selain 

itu juga lebih agresif dan kurang 

menunjukan perilaku prosocial.10 

Teori lain adalah teori regulasi 

emosi, menurut teori ini caregiver berperan 

dalam pengembangan kemampuan regulasi 

emosi pada masa kanak-kanak. Caregiver 

yang sensitif dan responsif dapat 

membimbing anak untuk meregulasi 

emosinya hingga secara bertahap anak 

dapat meregulasi emosinya sendiri. 

Kegagalan membentuk regulasi emosi 

menghasilkan distress dan kemarahan yang 

berlebihan terhadap provokasi.10 

Teori social learning juga dapat 

menjelaskan hubungan ini, dimana anak 

meniru dan belajar dari pola perilaku orang 

tuanya. Peniruan yang dilakukan anak 

bukan berarti harus sama persis dengan 

yang dilakukan orang tuanya, bisa jadi anak 

mengadopsinya dalam bentuk strategi, atau 

pola perilaku.10 

 

KESIMPULAN 

Penelitian tinjauan pustaka ini 

memiliki kesimpulan yaitu pola asuh orang 

tua otoriter berhubungan dengan perilaku 

agresif pada anak usia remaja. Hal tersebut 

berarti semakin tinggi pola asuh otoriter 

orang tua maka semakin tinggi agresivitas 

anak usia remaja. Begitu pula sebaliknya 

semakin rendah pola asuh otoriter orang tua 

maka semakin rendah agresivitas anak usia 

remaja. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka 

sistematis maka diharapkan orang tua 

seharusnya menerapkan pola asuh yang 

permisif, authoritative, dan demokratis agar 

perilaku agresif anak dapat berkurang.  
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