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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
II.1 Landasan Teori 

II.1.1 Pola Asuh Orang Tua 

II.1.1.1 Definisi Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan tata bahasa, definisi kata pola asuh menurut Kamus Bahasa 

Indonesia yang berarti model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap), 

sedangkan kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat 

berdiri sendiri (Adawiah, 2017). 

Pada dasarnya peranan keluarga menjadi sumber bagi awal masing-masing 

pribadi manusia untuk perlu memahami, dan menafsirkan kata. Peranan yang 

dimaksud yaitu berasal dari keluarga inti seperti ayah dan ibu dimana sebagai orang 

tua mempunyai tanggungan atas perkembangan untuk mencapai tahap kedewasaan. 

Menurut Emmanuel Maria Magdalena, peranan orang tua sangat penting terhadap 

persiapan anaknya untuk mempersiapan kehidupan didepan. Dengan cara seperti 

mendidik, berinteraksi, memberikan contoh kepada anak, dan mengarahkan apa 

yang dilakukan anak agar tetap dijalur yang benar sesuai apa yang diharapkan oleh 

orang tua. hubungan antar pembimbing dan anak dengan proses berkesinambungan 

akan membantu anak membentuk kepribadian diri dan dapat bersosialisasi agar 

dapat diterima oleh masyarakat sehingga proses pembentukan ini dapat tercapai 

searah dengan keinginan orang tua (Magdalena, 2017). 

Pola asuh merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai dasar untuk 

pembentukan karakter pada anak. Contoh sikap pada orang tua pada pola asuh 

sangat penting bagi perkembangannya karena anak akan meniru apa yang ada 

disekitarnya. 

Ikatan antara anak dan orang tua yang terjalin baik sangat dibutuhkan seperti 

mendisiplinkan diri kepada anak untuk menghindari dari hal-hal negatif yang 

berada di luar lingkungan jauh dari jangkauan orang tua. (Adawiah, 2017). 
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II.1.1.2 Bentuk-Bentuk Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Chabib Thoha terdapat tiga cara untuk mendidik anak yaitu: 

a. Pola Asuh Demokratis 

Ialah memiliki kesempatan untuk bebas memilih apa yang menurut 

anak baik, tidak seluruhnya kebebasan yang dimiliki anak diambil alih 

oleh orang tua. Kebebasan yang dipilih oleh anak dapat diterima 

pendapatnya karena terkait dengan kehidupan yang akan dijalani oleh 

pribadi anak tersebut. 

Anak akan diberikan kesempatan untuk mengendalikan dirinya dan 

mengembangkan control internalnya sehingga anak dapat berlatih atau 

berlajar bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Anak belajar dalam 

mengatur hidupnya. Disampin itu orang tua tetap mengawasi dan 

memberikan saran kepada anaknya agar anak dapat bersedia lapang dada 

menerima pendapat apa yang dikatakan orang lain akibat dari kebiasaan 

yang diajarkan dirumah oleh pembimbing (Thoha, 1996). 

Orang tua dengan pola asuh demokratis memiliki pengenal seperti: 

1) Komunikasi Orang tua dan Anak 

Yaitu berkomunikasi secara terus menerus akan menjadi 

kebiasaan yang dapat membentuk moral anak dengan cara berinteraksi 

antara anak dan orang tua akan membuat anak mampu memahami baik, 

buruk, ketika boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengerjakan 

sesuatu. 

Cara agar membangun komunikasi antara orang tua dan anak 

adalah mencermati dasar dibawah ini: 

a) Menyediakan waktu 

Waktu merupakan hal berharga dalam membangun 

komunikasi antara orang tua dan anak, karena dengan menyisihkan 

waktu kepada anak berarti sudah memberi perhatian dan melakukan 

pantauan kepada anaknya. Namun tidak dapat dipungkiri banyak 

orang tua yang melakukan pekerjaan hingga larut malam hingga 

berkurangnya dalam meluangkan waktu kepada anaknya sehingga 

terbatasnya dalam memberi perhatian kepada anak. 
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b) Berkomunikasi secara pribadi 

Berkomunikasi secara pribadi merupakan kesempatan untuk 

dapat lebih mengenal anak dalam hal perasaan yang dialaminya 

secara lebih dekat sehingga dapat membangun komunikasi. 

c) Menghargai anak 

Terkadang menghargai anak dibutuhkan karena banyak 

kemungkinan yang dimiliki oleh anak kemampuan dalam hal 

kemajuan IPTEK dibanding orang dewasa. Maka dari itu orang 

dewasa dapat menghargai dan memperkenankan pikiran dari anak. 

d) Mengerti anak 

Dalam koneksi dengan anak, orang tua dapat mengerti anak 

dengan cara memahami dunia anak dan memposisikan dirinya agar 

dapat mengerti, memahami, dan akan mencapai hasil dimana 

hubungan anak dan orang tua akan menjadi lebih dektat sehingga 

apa yang anak alami dapat dengan mudah untuk dipecahkan. 

e) Mempertahanan hubungan 

Membangun hubungan dapat dibuat kontak yang terjalin 

dengan baik, dapat menganggap anak sebagai temannya hingga 

menciptakan hubungan yang erat dan membuahkan hasil dengan 

gampang mengerti perasaan apa yang sedang dialami oleh anak. 

2) Menerima Kritik 

Cara agar terciptanya komunikasi juga dengan cara menerima 

kritik seperti diskusi dengan anak, menerima masukan apa yang 

dikatakan oleh anak dan menjelaskan seperti melakukan musyawarah 

untuk mencapai prilaku yang diharapkan. 

b. Pola Asuh Otoriter 

Orang tua otoriter mengarah menggunakan hak keleluasaan anak 

yang diambil alih oleh orang tua dalam menentukan segala hal, dan orang 

tua melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak untuk menaati 

apa yang mesti apa ucap orang tua dan tidak memberikan toeransi kepada 

anaknya. 

Sifat seperti tidak memberikan hak dalam kebebasan anak untuk 
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berpendapat terhadap keputusan yang ditentukan oleh orang tua, namun 

orang tua lebih cenderung memaksa anaknya untuk mengikuti 

keputusannya dengan tanpa adanya penjelasan yang diberikan kepada 

anak (As’ari, 2015). Pola asuh otoriter merupakan suatu cara orang tua 

untuk memberi didikan dengan cara yang tidak diinginkan oleh anak 

dengan peraturan ketat seperti memberi batasan apa saja yang dilakukan 

pada anak, dan apabila melampaui batasan akan mendapatkan hukuman. 

Orang tua yang mendidik anaknya dengan pola asuh otoriter 

memiliki ciri yang meliputi: 

1) Anak diharuskan untuk patuh kepada keinginan orang tua. 

2) Anak dikontrol sangat ketat mengenai perilaku oleh orang tua dan 

sebagian besar melupakan pujian kepada anaknya. 

3) Anak akan diberikan standar yang dibuat oleh orang tua dan harus 

dipenuhi, apabila anak tidak sesuai yang diharapkan orang tua akan 

mendapatkan hukuman fisik. 

4) Anak juga mendapat kontrol eksternal yaitu standar yang dibuat oleh 

orang tua dan harus dipenuhi dengan tekanan untuk mengendalikan 

tingkah laku anak tidak diluar batasan. 

c. Pola Asuh Permisif 

Gaya asuh dilakukan oleh orang tua terhadap orang tua dengan cara 

yang bersifat permisif dimana orang tua memberikan kebebasan dan tanpa 

aturan namun disini orang tua kurang menuntut kepada anak tentang 

tanggung jawab dan mengenai perilaku pada anak tersebut (Rahman, 

2015). 

Adapun ciri pola asuh permisif seperti: 

1) Anak mendapat kontrol dan arahan yang rendah tentang perilaku yang 

dilakukan oleh anak, dan tidak memerhatikan pergaulan pada anak 

tersebut. 

2) Anak memegang penuh atas keputusan yang ditindakinya, tidak ada 

pengarahan orang tua. 

3) Apa yang dilakukan anak dengan pelanggaran-pelanggaran tidak di 

perhatikan oleh orang tuanya. 
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4) Minimnya nasihat apabila sedang bertindak salah, terlebih pada segi 

pendidikan akhlak dan kepercayaan. 

 
II.1.2 Agresivitas 

II.1.2.1 Definisi Agresivitas 

Agresivitas dengan arti suatu perilaku yang berkesempatan melukai lawan. 

Hal yang dimaksud dalam artian berprilaku melukai lawan dalam unsur kecelakaan 

atau ketidaksengajaan, merupakan hal yang tidak dapat dikatakan sebagai 

agresivitas apabila unsur yang dimaksud tidak ada hasil. Menurut pendapat lain 

mengenai agresivitas mengatakan agresivitas ialah suatu perilaku yang 

berkesempatan melukai orang lain yang dapat meliputi serangan fisik seperti 

memukul, menendang, selain itu serangan secara verbal dengan gambaran seperti 

membentak, menghina dan dapat berupa pelanggaran hak yang dimiliki orang lain 

(Herviantini, 2007). 

Agresivitas terdapat pada masing-masing diri manusia, meskipun tingkatan 

agresivitas yang dimiliki pada masing-masing manusia berbeda. Tingkatan 

agresivitas anak yang berbeda dapat dilihat mengenai pendidikan orang tua dan 

pengasuhannya. Agresif dapat dilihat dalam dua sisi yang dimana agresif bersifat 

positif dan bersifat negatif. 

Dapat dijelaskan dalama artian agresif merupakan suatu prilaku pada 

seseorang yang dapat melukai atau mencelakai orang lain yang tidak 

menginginkannya (Utami, 2016). 

Agresif adalah kemarahan seorang invididu yang diluar batas dan dapat 

menyerang secara kasar dengan latar belakang individu yang sedang mengalami 

kegagalan. Reaksi seperti kemarahan dan emosi yang diluar batas membuat anak 

akan kehilangan untuk mengendalikan dirinya sendiri. 

Reaksi emosi pada anak yang diluar batas dapat dilampiaskan pada benda 

ataupun orang yang berada disekitarnya. Agresif yang digambarkan diatas dapat 

membuat anak menjadi sangat terganggu fungsi intelegensinya, sehingga harga diri 

yang dimiliki oleh anak menjadi menurun (Zazimah, 2015). 
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II.1.2.2 Ciri-Ciri Agresivitas 

Agresivitas dapat diartikan yang dapat mencederai orang lain dengan tanda- 

tanda seperti munculnya prilaku tertentu yang bersifat dapat melukai orang lain. 

Menurut Nugrahani ciri-ciri pada agresivitas, seperti: 

a. Agresi Fisik 

Merupakan memiliki tujuan seperti melukai, dan/atau menyerang 

dengan cara melakukan fisik. 

b. Agresi Verbal 

Merupakan suatu perilaku yang memiliki tujuan seperti melukai, 

dan/atau menyerang dengan cara ucapan/kata-kata kotor dan kasar. 

c. Amarah 

Merupakan suatu reaksi emosional yang timbul dalam itungan cepat 

yang berasal dari keadaan yang menimbulkan amarah seperti kegagalan, 

kecewa atas dirinya sendiri, maupun ancaman yang menyerang. 

d. Permusuhan 

Merupakan suatu potensi yang dapat menimbulkan dampak negatif 

pada orang lain seperti melampiaskan reaksi emosional berupa amarah 

pada orang lain. 

 
II.1.2.3 Bentuk Agresivitas 

Perilaku agresif ialah yang dilakukan secara terencana dengan tujuan 

mencelakakan orang lain. Menurut Wening Suko Utami terdapat beberapa bentuk 

perilaku agresif secara umum seperti: 

a. Agresif fisik langsung, yaitu suatu tindakan fisik yang dilakukan pada 

seseorang ataupun sekumpulan yang akan melakukan suatu tindakan pada 

lawannya yang menjadi target secara langsung menggunakan fisik. 

b. Agresif fisik pasif langsung, yaitu kegiatan prilaku yang dilaksanakan pada 

seseorang ataupun sekumpulan yang akan melakukan suatu tindakan pada 

lawannya yaitu lawan akan tetapi tak terjadi tindakan fisik seperti gerakan 

mogok. 

c. Agresif fisik aktif tidak langsung merupakan suatu perbuatan prilaku yang 

dilakukan pada seseorang ataupun kelompok yang akan melakukan suatu 
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tindakan pada lawannya yang menjadi target dengan cara melampiaskan 

pada suatu benda yang dimiliki oleh target. 

d. Agresif pasif tidak langsung merupakan sikap yang dilakukan pada 

seseorang ataupun sekumpulan namun tindakan ini tidak melakukan 

tindakan apapun. Seperti contoh seseorang masa bodoh, bersikap acuh tak 

acuh atau tidak peduli. 

e. Agresif verbal aktif langsung, yaitu suatu usaha yang dilakukan pada 

seseorang ataupun sekumpulan yang akan melakukan suatu tindakan pada 

lawannya yang menjadi target dengan cara langsung terhadap target. 

Contohnya seperti mencaci dan mencela. 

f. Agresif verbal pasif langsung, yaitu suatu langkah prilaku yang dilakukan 

pada seseorang ataupun sekumpulan yang akan melakukan suatu tindakan 

pada lawannya yang menjadi target dengan cara langsung terhadap target 

namun tidak menggunakan kontak fisik dengan target. Contoh melakukan 

tindakan dengan menolak bicara. 

g. Agresif verbal aktif tidak langsung merupakan suatu tindakan prilaku yang 

dilakukan pada seseorang ataupun sekumpulan namun tindakan ini tak 

tatap muka dengan target. Seperti contoh melakukan menebar fitnah. 

h. Agresif verbal pasif tidak langsung, yaitu aksi yang dilakukan pada 

seseorang ataupun kumpulan yang akan melakukan suatu tindakan pada 

lawannya yang menjadi target dengan cara langsung terhadap target dan 

tidak menggunakan raga secara langsung dengan target. Contoh tidak 

menggunakan hak suara yang dimilikinya. 

 
II.1.2.4 Aspek Perilaku Agresif 

Menurut rangkuman pada Emmanuel Maria Magdalena, terdapat Sembilan 

aspek agresi, akan tetapi Emmanuel Maria Magdalena hanya mengambil empat dari 

sembilan aspek yang dapat ditemukan secara langsung (Magdalena, 2017). Aspek 

aspek yang dimaksud meliputi: 

a. Modalitas respons 

Meliputi tindakan agresif secara fisik seperti memukul, menampar, 

dan menendang atau verbal seperti mencaci maki, menghardik. 
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b. Kualitas respons 

Mencakup tindakan agresif yang dapat tercapai atau tidaknya yang 

dilakukan melanda target. Seperti contoh seseorang melakukan tindakan 

yang mengenai target dengan hasil target merasa sakit akibat tindakan 

yang dilakukan seseorang tersebut. 

c. Hasutan 

Meliputi perilaku agresif yang terjadi akibat terprovokasi ataupun 

sebuah tindakan seperti balasan terhadap seseorang. Seperti contoh 

seseorang melakukan tindakan balasan pada target yang pernah melakukan 

suatu tindakan yang membuat sakit pada seseorang tersebut. 

d. Durasi akibat 

Meliputi perilaku agresi yang mencetuskan keburukan jangka 

pendek ataupun jangka panjang. Seperti contoh seseorang yang 

mengalami luka kecil pada bagian tubuhnya akibat berkelahi dengan orang 

lain atau seseorang mengalami cacat pada tubuhnya akibat berkelahi 

dengan orang lain. 

 
II.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresif 

Menurut Raudhotul Jannah, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku agresif secara umum bersumber pada dalam dan luar diri 

anak (Raudhotul Jannah, 2006): 

a. Dari dalam diri anak 

Bertengkar pada anak merupakan suatu naluri yang ada pada diri 

anak, dan anak akan mengeluarkan reaksi agresif apabila terdapat 

hambatan yang menghambat keinginan pada anak tersebut. 

b. Dari luar diri anak 

Lingkungan sekitar dapat menjadi contoh perilaku agresif yang 

membuat anak menjadi meniru atau mempelajari suatu hal yang dilakukan 

disekitarnya seperti hukuman fisik yang dilakukan orang tua terhadap 

anaknya agar menjadi disiplin, lalu menjadikan contoh pada anak tersebut 

berprilaku agresif. 
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II.1.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Emmanuel 

Marina Magdalena, seperti: 

a. Tingkat sosial ekonomi 

Status sosial yang dimiliki mempengaruhi pola asuh yaitu adanya 

perbedaan antara tingkat sosial ekonomi menengah dan keuangan yang 

terbatas. 

b. Tingkat pendidikan 

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh orang tua dengan 

pendidikan yang kian agung dalam mengasuh lebih menerima banyak 

informasi yang dapat mereka dapatkan dengan cara membaca buku, artikel 

tentang perkembangan anak yang membuat orang tua menjadi lebih 

terancang karena tingkat pemahaman mengenai pola asuh yang luas. 

Sedangkan yang dimiliki oleh orang tua dengan pendidikan ala kadarnya, 

menyandang keilmuan dan pemahaman yang pendek menyinggung 

perkembangan anak sehingga orang tua dalam mengasuh kurang siap 

sehingga dapat menjadi potensi memandang anaknya dengan kencang dan 

mutlak. 

c. Kepribadian 

Kepribadian orang tua yang mempertahankan atau melestarikan 

tradisi lama condong akan mengibatkan mengunakan cara kencang dan 

mutlak pada anak. 

d. Jumlah anak 

Orang tua dengan jumlah anak dua sampai tiga orang bertentangan 

dengan orang tua dengan jumlah yang mempunyai diatas lima orang dalam 

hal yang berbeda terletak pada kesempatan waktu seperti perhatian orang 

tua pada pada masing-masing individu anak secara intensif. 

 
II.1.3 Remaja 

II.1.3.1 Definisi Remaja 

Remaja merupakan era perubahan bermula saat anak mengarah dewasa yang 

akan terjadi perubahan biologi lalu psikologi, dapat perubahan intelektual, dan 
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adanya perubahan ekonomi. Remaja memiliki Bahasa asli yaitu adolescence asal 

kata ungkapan latin yang berarti “tumbuh untuk mencapai kematangan”. Stanley 

Hall menerangkan waktu remaja merupakan zaman yang padat dengan 

ketidakseimbangan perasaan yang terkait dalam “storm and stress” dimana mudah 

untuk dipengaruhi oleh kondisi sekitar (Rosyidah, 2017). 

Menurut World Health Organization (WHO), remaja merupakan penduduk 

dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 

2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Menurut badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10- 

24 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, usia remaja sampai dengan usia 21 tahun dan belum menikah 

(Rosyidah, 2017). 

 
II.1.3.2 Ciri-Ciri Remaja 

Terdapat kehidupan remaja yang memiliki ciri-ciri yang berbeda antara 

periode sebelumnya dan sesudahnya. Di masa remaja, sedang terjadi masa yang 

sulit untuk remaja itu sendiri dan orang tua. Menurut Khamim Zarkasih Putro 

kesulitan yang dialami dimulai dari fenomena remaja itu sendiri terkait perilaku 

khusus, seperti: 

a. Remaja lebih berani mengemukakan kebebasanya dan haknya dalam hal 

berpendapat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan terciptanya suasana yang 

tidak diinginkan sehingga akan ada jarak dengan keluarganya. 

b. Pada masa ini remaja gampang untuk dipengaruhi oleh lingkungan luar 

dibanding lingkungan keluarganya, sehingga peran pengaruh pada orang 

tua akan mulai melemah. Dimana anak remaja pada tahp ini akan 

mempunyai kesenangan yang bertentangan dan berperilaku tidak sesuai 

yang diharapkan oleh keluarga. Seperti contoh hal dalam mode 

berpakaian, gaya pada rambut, dan genre music yang semuanya 

diharuskan muktahir. 

c. Remaja juga akan mengalami perubahan drastis dari segi fisik, seperti fisik 

dan seksualitasnya. Yang dimana perasaan seksual yang hadir akan 

membuat anak menjadi bingung, takut, dan ada potensi timbul perasaan 
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salah. 

d. Remaja dapat mengalami terlau percaya pada dirinya sendiri seiring 

dengan emosi yang meningkat, dan akan membuat sulit menerima 

pendapat dari orang tua dan keluarganya. 

 
II.1.4 Perkembangan Anak 

II.1.4.1 Pengertian Perkembangan 

Perkembangan melambangkan memiliki pengertian perubahan yang terjadi 

secara bertahap selama hayat hidup manusia yang berfungsi untuk meningkatkan 

kemampuan yang sangat awal hingga perkembangan yang sempurna seperti contoh 

perkembangan kecerdasan, dan peningkatan kepribadian yang lebih baik lagi 

(Rosyad, 2017). 

 
II.1.4.2 Aspek-Aspek Perkembangan 

Kepribadian pada masing-masing individu berkaitan erat dengan aspek 

perkembangan yang tidak dapat dipisahkan karena hal tersebut dapat memahami 

pada individu agar terbentuknya kepribadian diri seseorang. Aspek yang dimaksud 

ini di mana perkembangan dari segala aspek dapat bersamaan beriringan dengan 

aspek lainnya yang akan mengikuti seiring usia dan terdapat faktor yang 

mempengaruhi dari tumbuh kembang anak (Munaja, 2005): 

a. Aspek Fisik dan Motorik 

Pada aspek ini diawal masa kehidupan, yaitu berada di dalam 

kandungan dan awal tahun kehidupannya di mana akan terjadi 

perkembangan yang signifikan pada anak tersebut. Kemudian pada akhir 

tahun kedua akan mengalami perkembangan di mana mulai dapat berjalan 

sudah mulai dapat memegang benda. 

b. Aspek Intelektual 

Aspek intelektual akan mengalami perkembangan yang cepat di usia 

6 sampai 7 tahun di mana anak akan dapat menyelesaikan masalah, 

mengetahui dan mengamati. Kemudian akan berkembang dengan stabil 

pada umur 16 sampai 17 tahun disaat anak duduk di sekolah menengah 

atas.  Setelah  itu  akan  beranjak  melalu  umur  17  tahun  yang  dimana 
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perkembangan menjadi lambat, hanya saja dapat lebih mendalami 

wawasan pengetahuan. 

c. Aspek Sosial 

Aspek yang diartikan berpengaruh dengan orang didekatnya. Pada 

awalnya bayi hanya akan dapat mendengar suara dikarenakan mata yang 

belum dapat jelas untuk melihat, lalu apabila mendapatkan kepedulian 

secara terus menerus akan menumbuhkan rasa percaya kepada orang 

disekitarnya yang nantinya akan terjadi koneksi dengan orang lain. Namun 

untuk dapat memupukan kepercayaan membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar, dimana anak akan mencoba merasakan tentang lingkungannya, 

memahami cara bekerja sama dengan dasar keinginan sendiri, belum 

menerima suatu hal dari sisi yang lain. 

d. Aspek Bahasa 

Terdapat hubungan yang kuat antara anak mampu dalam intelektual 

dan sosial. Bahasa menjadi cara untuk membangun daya pikir untuk dapat 

melihat apa yang menjadi hubungan antara bahasa satu dan yang lain 

kemudia dapat memahaminya. Selain itu Bahasa dapat menjadi alat 

komunikasi untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. 

e. Aspek Emosi 

Emosi pada seseorang terdapat perkembangan, dimulai anak 

beranjak remaja diusia 13 sampai 16 dengan ciri tumbuhnya rasa percaya 

diri dan perasaan ceria di dalam dirinya, selain itu diiringi rasa bertanya 

tanya karena terjadiya perubahan padanya. Kemudian saat remaja di tahun 

tengah akan mengalami pergantian perasaan secara bergantian seperti 

senang usai sedih lalu bahagia kembali yang akan berakhir di usia 18 

sampai 21. Dan pada masa akhir saat remaja akan mempunyai rasa teguh 

atas sikap yang dimilikinya dan percaya dengan dirinya 

f. Aspek Moral dan Keagamaan 

Aspek yang dibutuhkan oleh anak adalah keluarganya yang sangat 

berperan pada perkembangannya, karena anak akan mengikuti apa yang 

diperbuat oleh sekitarnya dan berubah menjadi inisiatif pada dirinya 

sendiri. Pada mulanya perbuatan prakarsa sendiri inipun dilakukan karena 
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ada kontrol atau pengawasan dari luar, lau berkembang karena kontrol dari 

dalam dirinya. Tingkatan tinggi dalam perkembangan moral merupakan 

suatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, 

tanpa mharapan akan suatu imbalan atau pujian. Secara potensial tingkatan 

moral bias dicapai oleh individu pada akhir masa remaja, tetapi factor- 

faktor dalam diri dan lingkungan individu sangat berpengaruh terhadapa 

pencapainnya. 

 
II.1.4.3 Tahap Perkembangan 

Tahapan perkembangan adalah tingkatan yang terjadi pada masa perjalanan 

perkembangan disertai dengan ciri khas tiap masing masing tahapan. Ada Sembilan 

tahapan perkembangan yang dijelaskan sebagai berikut (Rosyad, 2017): 

a. Massa prenatal 

Masa dimana terjadi pembentukan susunan organ didalam tubuh dan 

aliran jaringan disaat sebelum lahir yaitu adanya perjumpaan masa sel telur 

dan sel sperma yang akan menjadi janin selama sembilan bulan. Masa ini 

berpengaruh terhadap lingkungan dan kondisi dari ibunya sendiri. 

b. Masa Bayi dan Anak Tiga Tahun Pertama (Atitama/Toddler) 

Saat selepas janin sudah mengalami pematangan organ dan 

kemudian lahir dan akan terdapat tangisan yang menandakan berfungsi 

indra pada bayi dengan baik. Selepas tahapan itu akan tumbuh dan 

berkembang mulai melakukan gerakan seperti merangkak sampai dapat 

berjalan dengan bantuan peranan orangan tua. 

c. Masa Anak-anak Awal (Early Childhood) 

Memasuki usia 4 sampai 5, buah hati ibu akan tiba saatnya dalam 

kontrol pada dirinya, mempunyai kemandirian, dan rasa ingin bermain 

dengan teman seusianya. Ketika anak mulai bermain dapat meningkatkan 

perkembangan dengan mampu membedakan suatu hal yang belum 

didapatkan sebelumnya. 

d. Masa Anak-anak Tengah (Middle Childhood) 

Di usia 7 sampai 9 sedang menduduki awal sekolah dasar yang 

sedang melakukan aktivitas dengan teman di sekolahnya dan dengan 
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demikian akan akan membentuk konsep pada diri anak yaitu sosial dan 

bidang akademis yang dimana akan meningkatkan tahapan kepercayaan 

diri dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. 

e. Masa Anak Akhir (Late Childhood) 

Masa memasuki akhir sekolah dasar pada umur 10 sampai 12 tahun 

yang sering berkaitan dengan fase bermain bersama teman seusia mereka, 

nantinya akan membentuk suatu kelompok bersama seiring berjalannya 

waktu bermain. 

f. Masa Remaja (Adolescence) 

Usia anak 12-21 tahun merupakan usia anak memasuki masa remaja, 

akan mengalami kelabilan karena terjadi perubahan fase menuju remaja 

dengan adanya kematangan sistem reproduksi yang dimiliknya yang 

menjadi ciri pada tahap ini. 

g. Masa Dewasa Muda (Young Adulthood) 

Pada masa dewasa muda atau berusia 22-40 tahun, mengalami 

perkembangan yang sudah cukup umur, namun terdapat perkembangan 

yang lambat pada beberapa organ spesifik. 

h. Masa Dewasa Tengah (Middle Adulthood) 

Masa yang akan dilewati pada usia 40-60 dengan terjadinya 

penurunan kondisi pada fisik seperti yang dialami oleh perempuan yaitu 

menopause. Di tahap ini terdapat sebagian kecil yang akan mengalami 

masa puber kembali seperti mengulangi jatuh cinta kepada lawan jenis. 

i. Masa Dewasa Akhir (Late Adulthood) 

Pada usia 60 tahun merupakan masa dewasa akhir, akan alami 

penurunan pada organ dann jaringan yang dapat membuat tubuh menjadi 

terasa cepat lelah dan rentan terkena penyakit. Kemudian akan ada fase 

dimana ingatan yang menurun. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan dengan tahapan 

secara teratur dengan harapan pembaca dapat mengerti setelah membaca 

menjadi mengetahui perkembangan yang terjadi tiap-tiap usia yang akan 

dilewati. 
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II.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

Pada manusia terdapat pengaruh perkembangan, yaitu faktor dari dalam, luar 

dan campuran yang terdapat di diri manusia. Faktor yang pertama, yaitu faktor yang 

berasal dari dalam, seperti bakat yang dimiliki, minat pada suatu hal, keinginan dan 

sebuah fantasi. Lalu yang berasal dari luar yang seperti keluarga terdekat, teman di 

sekolah, masyarakat sekitar dan lingkungan terdekat. Faktor yang terakhir 

merupakan faktor campuran yang terdiri dari gabungan keduanya yang di antara 

bawaan yang terdapat dalam diri dan adanya pengaruh dari luar (Munaja, 2005). 

Menurut Elizabeth B. Hurlock kualitas sifat atau kepribadian pada diri 

seseorang dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Namun menurutnya untuk 

tingkatan seberapa besar pengaruh faktor dari luar maupun dalam, masih sulit untuk 

memperoleh jawaban secara pasti. 

Berikut unsur yang berasal dari dalam, antara lain: 

a. Intelegensi 

Pada faktor ini dapat dikatakan penting karena kemampuan yang 

dimiliki akan ditentukan mengenai progress personalitas seseorang. 

Berdasarkan penelitian Terman LM (Genetic Studies of Genius) dan Meat 

TD (The Age of Walking and Talking in Relation to General Intelegence), 

membuktikan bahwa faktor yang berasal dari dalam yaitu intelegensi 

terhadap ukuran kecepatan perkembangan anak seperti perkembangan 

berjalan dan berbicara dapat menjadi pengaruh. 

Tingkat kecerdasan anak dapat dipengaruhi oleh Kematangan seks. 

Bagi anak-anak yang cerdas dapat mencapai kematangan seks lebih cepat 

dibandingkan anak-anak yang terbatas kecerdasaannya contohnya idiot 

dan imbicil yang dimana tingkat kematangan seks yang sangat lambat. 

b. Seks/Jenis Kelamin 

Pada faktor ini yaitu jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki 

perbedaan perkembangan perbedaan yang bertentangan, namun terlihat 

nyata perbedaan kecepatan perkembangan dalam hal pertumbuhan fisik. 

Pada saat lahir, anak laki tumbuh lebih unggul, namun tumbuh kembang 

tahapan kedewasaannya berkebalikan dimana anak perempuan bertambah 

pesat ketimbang laki-laki. Dimana pada anak perempuan kian kilat dalam 
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hal kematangan seks dan fisik yang lebih unggul dibanding anak laki-laki. 

Dalam perkembangan mental terdapat perbandingan yang nyata, dimana 

anak perempuan lebih pesat dalam kondisi kecerdasanya. 

c. Kebangsaan 

Pada faktor ini yaitu kebangsaan, dapat dilihat terdapat perbedaan. 

Dimana antara dengan ras mediteran di laut tengah tumbuh secara unggul 

menanding ras Eropa sebelah utara. Contoh lain kulit putih serta kuning 

tumbuh lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan anak-anak Negro dan 

Indian. 

Berikut segi yang berasal dari luar antara lain: 

a. Posisi dalam Keluarga 

Posisi anak atau kedudukannya memiliki makna yang berpengaruh 

saat perbedaan yang terjadi anak yang berada di posisi sesudah anak 

pertama akan berkembang lebih cepat dan perkembangan perlahan lambat 

pada anak terakhir karena cenderung manja. 

b. Makanan 

Pada masa anak-anak makan faktor kualitas makanan yang lebih 

spesifiknya adalah kandungan gizi yang ada didalamnya berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang secara mental dan fisiologis pada tubuhnya. 

c. Budaya 

Segi budaya atau lingkungan meliputi kependidikan, keagaamaan 

yang mempunyai pengaruh bagi kedewasaan dan dapat terbentuknya 

kepribadian seseorang. 

 
II.1.5 Perkembangan Psikososial 

Teori perkembangan psikososial Erikson dapat dikatakan menjadi teori secara 

ketat dengan didasarinya keterangan awal yang menyatakan adanya hubungan 

antara teori beserta kepribadian yang menjadi kemungkinan sudut yang berkaitan 

dengan kepribadian manusia. Alasan kedua yang menyatakan akan bermaknanya 

transisi pada setiap perkembangan yang berlangsung. Dan alasan ketiga yaitu suatu 

gabungan antara kemasyarakatan dan kondisi keduanya berpotensi pengaruh pada 

setiap perkembangan karakter dalam suatu bidang. (Ratnasari, 2011). Dibawah 
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terdapat delapan tahap perkembangan Erikson. 

 
 

Tabel 1 Perkembangan Psikososial 
 

No Usia Masa 

1 0-1½ tahun Bayi 

2 1½-3 tahun Toddler 

3 4-7 tahun Awal anak-anak 

4 8-11 tahun Akhir masa anak-anak 

5 12-15 tahun Awal remaja 

6 16-18 tahun Remaja sejati 

7 19- 25 tahun Awak dewasa 

8 25 tahun keatas Kedewasaan dan masa tua 

Sumber: Ratnasari, 2011 

 

 

Menurut penelitian Yeni Krisnawati, mengatakan bahwa setiap tahapan 

perkembangan psikosial sebagai konflik juga ternyata diperlukan bagi 

pertumbuhan. Tidak dapat dipungkiri setiap pertumbuhan pada manusia akan 

terdapat konflik yang dapat di ambil hikmahnya untuk menjadi karakter lebih lanjut 

serta dewasa (Krisnawati Y, 2014). 

 
II.1.5.1 Tahap-tahap Perkembangan Psikososial 

Erikson memiliki pendapat dalam kehidupan manusia akan ada tingkatan 

perkembangan yang berawal sejak usia awal mencapai lanjut umur yang dimana 

bisa dilihat di delapan tahapan perkembangan psikososial sepanjang hayat manusia, 

masing-masing memiliki nilai yang akan membentuk karakter pada individu 

tersebut. Dan setiap tahapan kembangan psikososial sebagai konflik yang memiliki 

nilai arti bagi pribadi masing-masing manusia agar menjadi yang lebih baik dimasa 

depan (Krismawati, 2014). 

Delapan tahapan perkembangan tersebut sebagai berikut: 

a. Tahap I, usia 0-2 tahun 

Pada usia awal dan menginjak tahun pertama adalah titik awal 

tahapan terbentuknya kepribadian. Pada dasarnya, tahap ini membutuhkan 
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orang yang dapat dipercaya dengan memberikan kepedulian yang menjadi 

kepercayaan dasar pada tahap ini, seperti peran ibu atau pengasuh untuk 

awal kebutuhan yang menjadi pembelajaran dasarnya terpenuhi. Apabila 

tahap ini tidak adanya kepercayaan yang diberikan di masa bayi atau tahun 

pertama dapat tumbuh dengan pandangan yang tidak baik terhadap dunia. 

Oleh karena itu, tahap ini dibutuhkannya kekuatan terhadap kepercayaan 

yang berdampak pada kepribadian anak. 

b. Tahap II, usia 2-3 tahun 

Pada tahap ini, pergesekan yang akan dilalui anak meliputi rasa malu 

serta keragu-raguan. Pada tahap ini yang diperlukan adalah kebebasan 

pada anak agar belajar mengenai “keinginan atau kehendak” untuk 

memiliki pribadi yang mandiri. Dibutuhkan motivasi dan dukungan untuk 

melakukan kepentingan anak sendiri, seperti belajar makan secara 

mandiri, dan kegiatan yang mengasah untuk mandiri. 

c. Tahap III, usia 3-6 tahun 

Anak mulai menemukan kesepadanan keterampilan yang dimiliki 

dan tujuan yang diharapkannya. Anak berpotensi untuk menguji 

kemampuan diluar batas dalam dirinya. Disini dibutuhkan dukungan sosial 

disekitarnya agar potensinya dapat terasah dan menjadi pribadi yang tinggi 

daya usahanya. 

d. Tahapan IV, usia 6-12 tahun 

Pada tahap ini, Konflik yang dialami anak meliputi kerja aktif versus 

rendah diri. Pada tahap ini yang diperlukan adalah kekuatan “kompetensi” 

atau mengasah keterampilan dimana anak akan belajar terkait 

kemasyarakatan dan akademi melalui persaingan sehat dengan sebaya. 

Pada akhirnya, anak akan mendapatkan pribadi yang menyimpan 

kepercayaan diri, namun bilamana mengalami kondisi kekalahan akan 

terbinanya kerendahan. 

e. Tahap V, usia 12-20 tahun 

Disaat menginjak usia remaja yaitu mulai ditemukan personalitas 

pada anak dengan cara mencari jati diri agar terwujud individualitas untuk 

dapat mengenali diri. Akan terjadi konflik utamanya yaitu antara identitas 
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dan kekaburan peran. 

f. Tahap VI, usia 20-40 tahun 

Kebutuhan yang diharuskan yaitu “kasih” akibat dari gangguan yang 

akan muncul antara kemesraan atau kebersamaan dengan kesendirian. 

Yang berperan seperti belahan jiwa, pendamping, serta sahabat yang 

dimana akan membina rasa kebersamaan, namun apabila suatu kebutuhan 

ini tidak dapat dijalin akan timbul rasa kesendirian akibat tidak terjalinnya 

kebersamaan. 

g. Tahap VII, usia 40-65 tahun 

Pada tahap ini, sudah berada di tahap dewasa yang dituntut untuk 

dapat produktif dan dituntut untuk dapat membina keluarga yang 

merupakan generasi selanjutnya. Konflik yang dimiliki pada tahap ini 

adalah generatifitas versus stagnasi. dimana yang diperlukan adalah 

kepedulian agar mencegah terjadinya kegagalan konflik pada tahap ini. 

h. Tahap VIII, usia 65 tahun-kematian 

Pada tahap ini, seseorang yang masuk menuju lanjut dimana sudah 

mulai mengalami penurunan fungsi pada setiap organ yang berdampak 

pada kesehatan. Tahap akhir ini sudah memiliki begitu banyak pengalaman 

baik seperti keberhasilan atau pengalaman yang tidak diinginkan seperti 

kegagalan yang ingin dihargai karena bermakna akan kehidupan yang 

sudah dilaluinya. Konflik yang terjadi pada tahap ini antara Integritas Ego 

versus Keputusasaan dengan “hikmat atau kebijaksanaan”. 



24 
 

Yogi Nugraha, 2020 

HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA OTORITER TERHADAP AGRESIVITAS ANAK USIA 

REMAJA: TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran, Prodi Kesdokteran Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id 

 

Pola Asuh Orang Tua 

Otoriter 

 

Agresivitas Anak 

II.2 Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Variabel yang diteliti 

 

= Variabel yang tidak diteliti 

 

Sumber: Dwi, 2016; Jannah, 2006 

 

 
Gambar 1 Bagan Kerangka Teori 

 

 
II.3 Kerangka Konsep 

Variabel Independen Variabel Dependen 
 

 

 
Gambar 2 Bagan Kerangka Konsep 

Pola Asuh Orang Tua Faktor Lingkungan 

Pola Asuh 

Demokratis 

Pola Asuh 

Otoriter 
Pola Asuh 

Permisif 
Masyarakat Teman- 

teman 

Perilaku 

Anak 
Prestasi 

Belajar 

Agresif Tidak 

Percaya Diri 

Fisik Verbal 
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II.4 Hipotesis Penelitian 

H0. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan 

agresivitas anak usia remaja 

H1. Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan agresivitas 

anak usia remaja 

 
II.5 Penelitian Terkait 

 

 
Tabel 2 Penelitian Terkait 

 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1 (Lolita Dwi 

Cahyanuari, 

2016) 

Hubungan 

Antara Pola 

Asuh 

Otoriter 

Orang tua 

Dengan 

Perilaku 

Agresif Pada 

Remaja 

Meneliti 

tentang 

agresif pada 

remaja 

Peneliti 

melakukan 

penelitian di 

SMK Negeri 

dan Swasta 

yang ada di 

Yogyakarta 

Terdapat 

hubungan 

yang positif 

yang 

signifikan 

pola asuh 

otoriter 

orang tua 

dengan 

perilaku 

agresif 

pada 

remaja. 

2 (Rejeki, 

2015) 

Hubungan 

Antara Pola 

Asuh 

Otoriter 

Dengan 

Perilaku 

Agresif Pada 

Meneliti 

tentang 

hubungan 

antara  pola 

asuh orang 

tua otoriter 

Peneliti 

melakukan 

penelitain 

pada 

komunitas 

motor atau 

geng   motor 

Hasil 

penelitian 

yaitu tidak 

ada 

hubungan 

yang 

signifikan 
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  Anggota  yang ada di antara pola 

Geng Motor salatiga asuh 

Matic 17  otoriter 

Salatiga  dengan 

  perilaku 

  agresif 

  pada 

  anggota 

  geng motor 

  salatiga. 

3 (Saputra, Pola Asuh Meneliti Peneliti Ada 

 D.K., & Otoriter tentang pola melakukan hubungan 

 Sawitri, Orang Tua asuh orang penelitian positif dan 

 2015) Dam tua otoriter pada signifikan 

  Agresivitas dan Remaja antara pola 

  Pada Agresivitas pertengahan asuh 

  Remaja pada remaja (Usia 15-17 otoriter 

  Pertengahan  tahun) orang tua 

  Di SMK   dengan 

  Hidayah   agresivitas 

  Semarang   r= .39 (p < 

     0.001). 

 


