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Abstraksi :
Aksi-aksi kekerasa terjadi dimana saja, seperti di jalan-jalan, di sekolah, bahkan
di kompleks-kompleks perumahan. Aksi-aksi tersebut dapat berupa kekerasan
verbal (mencaci maki) maupun keekrasan non verbal (memukul, meninju).
Agresivitas yang dilakukan oleh individu akan berdampak terhadap dirinya juga.
Bahaya agresivitas terhadap individu itu sendiri adalah orang lain akan menjauhi
pelaku yang hanya akan menyakiti orang lain tanpa berfikir panjang akibat yang
akan di dapat setelah menyakiti orang lain. Agresi menurut Berkowitz (1995)
adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang,
baik secara verbal maupun non verbal. Salah satu factor yang mempengaruhi
agresivitas adalah pola asuh. Esensi hubungan antara orang tua dengan anak
sangat ditentukan oleh sikap orang tua dalam mengasuh anak, bagaimana
perasaan dan apa yang dilakukan orang tua. Hal ini bercermin pada pola asuh
orang tua, yakni suatu suatu kecenderungan cara-cara yang dipilih dan dilakukan
oleh orang tua dalam mengasuh anak. Jadi orang tua memiilki pengaruh yang
amat besar dalam membentuk kepribadian anak yang tangguh sehingga anak
berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, berinisiatif, berambisi, beremosi
stabil, bertanggung jawab, mampu menjalin hubungan interpersonal yang
positif. Hurlock (1993) menyatakan bahwa setiap orang tua berbeda di dalam
menerapkan pola sikap dan perilaku mereka terhadap anak. Hal ini dipengaruhi
oleh beberapa sikap yang mereka pelajari di dalam mengasuh dan mendidik
anak antara lain adanya pengalaman awal dengan anak, adanya nilai budaya
mengenai cara terbaik dalam memperlakukan anak baik secara otoriter,
demokratis maupun permisif. Santrock (2002) menyatakan bahwa pola asuh
otoriter adalah suatu gaya membatasi dan menghukum yang menuntut anak
untuk mengikuti perintahperintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan
usaha. Orang tua yang otoriter menerapkan batas-batas yang tegas dan tidak
member peluang yang besar kepada anak-anak untuk berbicara
(bermusyawarah). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk menguji ada tidaknya hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku agresif
pada remaja. Sarwono (1997) berpendapat bahwa perilaku agresif yang
dilakukan oleh remaja sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tuannya. Orang
tua yang terlalu menuntut anaknya untuk selalu mengikuti segala kemauannya
akan membuat anak frustasi sehingga anak bila berada di luar rumah akan
berindak seenaknya dan berperilaku agresif. Dari hasil penelitian diketahui dari
30 item skala perilaku agresif yang diuji cobakan terdapat 19 item yang valid
dengan nilai korelasi antara 0,306 sampai dengan 0,604 dengan koefisien
reliabilitas 0,856. Sedangkan skala pola asuh otoriter dari hasil analisis
penelitian diketahui dari 30 item yang diuji cobakan terdapat 16 ietm yang valid
dengan nilai korelasi antara 0,315 sampai dengan 0,600 dengan koefisien
reliabilitas 0,819. Berdasarkan analisis product moment pearson (N=46)
diketahui r = 0,303 dengan nilai signifikansi 0,041 (p<0,05). Berdasarkan hasil
penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan pola asuh otoriter
dengan perilaku agresif pada remaja. Pemaksaan dan kontrol yang sangat ketat
dapat menyebabkan kegagalan dalam berinisiatif pada anak dan memiliki
keterampilan komunikasi yang sangat rendah. Anak akan menjadi seorang yang
sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga anak akan
mempunyai rasa sepi dan ingin diperhatikan oleh orang lain dengan cara
berperilaku agresif. Orang tua yang sering memberikan hukuman fisik pada
anaknya dikarenakan kegagalan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh
orang tua akan membuat anak marah dan kesal kepada orang tuanya tetapi anak
tidak berani mengungkapkan kemarahannya itu dan melampiaskan kepada orang
lain dalam bentuk perialku agresif. Dengan pola asuh orang tua yang tidak
terlalu mengekang, anak akan menjadi anak yang berinisiatif, percaya diri dan
mampu menjalin hubungan interpersonal yang positif.

