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 Pada waktu bayi baru dilahirkan ia hanya mengandalkan gerakan-gerakan refleks 

(insting) untuk mempertahankan hidupnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi ia 

menggunakan refleks menghisap untuk menghisap air susu ibunya (suatu kemampuan yang 

dibawa sejak lahir tanpa harus dipelajari). Setelah menginjak usia dua bulan bayi baru mampu 

membalas senyuman orang lain yang ada di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa pada usia inilah 

bayi baru bisa melakukan kontak sosial dengan orang lain yang ada di sekitarnya.   

 

PERKEMBANGAN TINGKAH LAKU LEKAT 

 Dalam kaitannya dengan interaksi anak dengan orang lain, pada usia tujuh bulan akan 

berkembang suatu ikatan yang sangat kuat antara anak dengan orang  yang memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepadanya. Kedekatan hubungan tersebut dikenal sebagai tingkah 

laku lekat. Tidak semua anak dapat mengembangkan tingkah laku lekatnya, bagi anak yang tidak 

mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa yang ada disekitarnya  (misalnya: anak-

anak di panti asuhan yang jumlah pengasuhnya terbatas) maka sulit dapat mengembangkan 

tingkah laku lekatnya. Orang-orang yang dipilih sebagai tempat melekatkan diri (figur lekat) 

bagi anak adalah orang-orang yang sering mengadakan reaksi terhadap tingkah laku anak untuk 

menarik perhatian serta sering membuat interaksi dengan anak secara spontan. Figur lekat 

biasanya lebih dari satu orang, sehingga ada figur lekat utama, figur lekat nomor dua, figur lekat 

nomor tiga, dst. Bagi anak- anak yang kurang mampu mengembangkan tingkah laku lekat akan 

mengalami hambatan dalam perkembangan kepribadiannya, ia cenderung menjadi apatis. Peran  

figur  lekat  ini  sangat  besar  dalam  kehidupan  anak  karena  perintah  figur  lekat akan lebih 
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didengar oleh anak daripada perintah orang lain. Pengaruh figur lekat tidak hanya dirasakan pada 

masa anak-anak tapi setelah anak menginjak dewasa bahkan setalah berumah tangga pengaruh 

figur lekat masih dirasakan, terutama pada waktu seseorang mengalami permasalahan yang 

berat. Pada waktu orang merasa tertekan karena permasalahan yang sangat berat  maka 

kerinduan terhadap figur lekat akan dirasakan kembali (Bowlby, 1981; Monks, Knoers, & 

Haditono, 2006;).  Apabila orang tua mampu menjadi figur lekat yang memberikan kehangatan 

kepada anak maka hal ini akan menjadi fundamen bagi hubungan harmonis antara anak dengan 

orangtua. Cara-cara orangtua mengasuh anak yang dikenal dengan istilah pola asuh orangtua 

akan sangat menentukan keharmonisan jalinan antara orangtua dengan anak.  

 

MENGENAL TIPE-TIPE POLA ASUH ORANGTUA 

 Dalam mengasuh anak masing-masing orang tua mempunyai pandangan yang berbeda-

beda sehingga gaya pengasuhan yang diterapkan sangat beragam. Bagi orangtua yang meyakini 

bahwa faktor kedisiplinan merupakan faktor yang sangat penting dalam pengasuhan akan 

menerapkan gaya pengasuhan yang menekankan pada penerapakn disiplin yang keras. 

Sebaliknya bagi orangtua yang meyakini bahwa anak harus diberi kebebasan seluas-luasnya 

supaya potensi yang ada dalam dirinya dapat berkembang secara optimal akan menerapkan gaya 

pengasuhan yang kurang menerapkan disiplin tapi membiarkan anak-anaknya berperilaku sesuka 

hatinya. Hasil penelitian Sanders dan Woolley menunjukkan gaya pengasuhan yang dipilih oleh 

orangtua juga sangat ditentukan oleh penilaian orangtua terhadap kemampuan dirinya dalam 

menyelesaikan permasalahan (efikasi diri), orang tua yang merasa optimis dapat mengatasi 

rintangan-rintangan yang muncul pada waktu menyelesaikan masalah cenderung memilih pola 

asuh yang memperhatikan kebutuhan anak dan juga memberikan pengarahan kepada anak secara 

konsisten (Sanders dan Woolley, 2005). Faktor lain yang juga berperan dalam pemilihan pola 

asuh adalah tingkat kepuasan psikologis, orangtua yang tingkat kepuasan psikologisnya tinggi 

cenderung memilih pola asuh demokratis (Cheah, Leung, Tahseen, & Schultz, 2009). 

Menurut Baumrind (2005) secara garis besar perlakuan orangtua kepada anak dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu responsiveness (pemenuhan kebutuhan anak baik berupa 

pemenuhan kebutuhan kasih sayang maupun pemenuhan kebutuhan materi) dan demandingness 

(pengarahan perilaku anak supaya sesuai dengan neorma-norma yang berlaku). Dengan 
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memperhatikan responsiveness dan demandingness akan dapat diklasifikasikan empat gaya 

pengasuhan orang tua, yaitu:  

 

POLA ASUH ORANGTUA 

 

 RESPONSIVENESS 

(pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis 

anak) 

- + 

 

DEMAN- 

DINGNESS 

(mengarahkan 

perilaku  

anak) 

+  

AUTORITARIAN 

 

AUTORITATIF 

(demokratis) 

-  

TDK PERDULI 

 

PERMISIF 

 

1. Pola Asuh Autoritatif, yaitu gaya pengasuhan yang memberikan perhatian terhadap 

pemenuhan berbagai kebutuhan anak tapi juga mengarahkan perilaku anak secara tegas dan 

konsisten. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini akan mengarahkan anak supaya rasional 

dan berorientasi pada pokok persoalan,  mendorong anak supaya terbiasa mendengarkan 

pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat,  meminta pendapat anak sebelum 

membuat suatu kebijakan, menggunakan kontrol yang tegas dalam menegakkan disiplin, 

dalam mengarahkan anak tetap memperhatikan minat anak dan menghargai cara-cara khas 

anak,  menerima kemampuan anak apa adanya tapi juga menetapkan standar yang ingin 

dicapai di masa yang akan datang (Baumrind, 1966; 1968) 

2. Pola Asuh Autoritarian, yaitu gaya pengasuhan yang menekankan pentingnya pengendalian 

perilaku anak dalam pengasuhan tapi kurang  memenuhi kebutuhan anak. Orangtua yang 

menerapkan pola asuh ini akan  berusaha membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi tingkah 

laku dan sikap anak supaya sesuai dengan standar tingkah laku yang ingin diterapkan 

orangtua, standar yang diterapkan biasanya bersifat absolut, bermotif theologis dan disusun 

oleh otoritas yang lebih tinggi, sangat mementingkan kepatuhan, apabila terjadi konflik 

antara keyakinan yang ingin dijalankan anak dengan keinginan orangtua maka orangtua akan 

menerapkan tindakan keras, memelihara keteraturan  dan menjaga nilai-nilai tradisional 

sebagai suatu tindakan mulia,  kurang memberikan dukungan semangat secara verbal karena 
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orangtua berkeyakinan anak-anak harus menerima segala nasehat orang tua untuk mencapai 

sesuatu yang mulia (Baumrind, 1966; 1968) 

3. Pola Asuh Permisif, yaitu gaya pengasuhan yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan 

anak tapi kurang mementingkan pengarahan perilaku anak. Orangtua yang menerapkan pola 

asuh ini akan berusaha tidak menghukum anak, menerima dan menyetujui segala keinginan 

dan tindakan anak.  Dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan orangtua berkonsultasi 

terlebih dahulu dengan anak, begitu juga dalam menerapkan aturan-aturan keluarga orangtua 

menjelaskannya dengan teliti kepada anak sebelum diterapkan. Orangtua menampilkan 

dirinya sebagai figur yang siap memenuhi segala kebutuhan anak,  anak dibiarkan mengatur 

perilakunya sendiri sejauh hal itu memungkinkan, tindakan pengendalian atau kontrol 

dihindari, tidak menuntut anak supaya patuh pada suatu aturan tertentu (Baumrind, 1966)  

4. Pola Asuh Tidak Perduli, yaitu gaya pengasuhan yang kurang memberikan perhatian 

terhadap kebutuhan anak dan juga kurang mengarahkan perilaku anak. Orangtua yang 

menerapkan pola asuh ini terobsesi pada permasalahan dan tekanan hidupnya sendiri, 

sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengasuh anak, tidak memberikan perhatian atau 

respon terhadap kebutuhan anak, menolak anak,  tidak menetapkan standar tertentu sehingga 

tidak ada target yang ingin dicapai (Baumrind, 2005; Klengklao, 2007) 

 

DAMPAK MASING-MASING POLA ASUH TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK 

 Darling (1999) mengemukakan masing-masing pola asuh mempunyai dampak tertentu 

terhadap perkembangan anak.  

1. Pola Asuh Autoritarian.  

    Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh autoritarian cenderung melibatkan diri dalam 

tingkah laku bermasalah, keterampilan sosialnya rendah, harga dirinya rendah, tingkat 

depresinya tinggi, prestasi di sekolah tergolong sedang. 

2. Pola Asuh Permisif 

    Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh permisif prestasi di sekolah kurang, cenderung suka 

terlibat dalam perilaku bermasalah, harga diri tinggi, keterampilan sosial tinggi, tingkat 

depresi rendah.  
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3. Pola Asuh Tidak Perduli 

    Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh tidak perduli cenderung tumbuh dan berkembang 

menjadi agresif, antisosial, menggunakan obat-obat terlarang dan melakukan berbagai 

tindakan kriminal.  

4. Pola Asuh Autoritatif (Demokratis) 

    Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh autoritatif cenderung mempunyai kompetensi yang 

tinggi serta perilaku bermasalahnya rendah. Dapat disebutkan bahwa pola asuh autoritatif 

merupakan pola asuh yang paling efektif dibandingkan dengan pola asuh yang lain. Dampak 

positif ini disebabkan oleh keseimbangan antara tuntutan terhadap anak supaya menjadi anak 

yang patuh dan penghargaan terhadap anak supaya menjadi individu yang dihormati, sehingga 

anak mampu membuat seimbang antara penyesuaian diri keluar dan dorongan untuk menjadi 

mandiri.  

Keunggulan pola asuh autoritatif didukung oleh beberapa hasil penelitian, antara lain: 

Hasil penelitian Rossman dan Rea (2005) menunjukkan terdapat korelasi positif antara pola asuh 

autoritatif dengan kemampuan beradaptasi. Hasil penelitian Hoang (2007) menunjukkan Ada 

korelasi positif antara pola asuh autoritatif dengan motivasi berprestasi dan kemandirian. 

Penelitian Garg, Levin, Urajnik, dan Kauppi (2005) menunjukkan ada korelasi positif antara pola 

asuh autoritatif dengan prestasi akademik. Hasil penelitian Dwairy, Achoul, Abouserie, dan 

Farah (2006) menunjukkan pola asuh autoritatif berkorelasi positif dengan kesehatan mental 

remaja. Hasil penelitian Seguin dan D’Entemount (2006) menunjukkan anak-anak yang diasuh 

dengan pola asuh autoritarian dan permisif lebih sering menunjukkan emosi negatif 

dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh dengan pola asuh autoritatif. 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN ORANGTUA - ANAK 

TIDAK HARMONIS. 

 Tidak harmonisnya hubungan antara orangtua dengan anak seringkali disebabkan oleh 

kurang dipahaminya dunia anak dan remaja oleh orangtua. Ketidakmampuan memahami dunia 

anak dan remaja dapat menimbulkan berbagai benturan, sehingga di satu sisi orangtua merasa 

anaknya sudah berani kepada orangtua dan di sisi lain anak merasa orangtua tidak peduli dengan 

keinginan anak. 

 Beberapa dorongan anak yang seringkali tidak dipahami orangtua, antara lain: 
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1. Perkembangan otonomi 

    Dalam perkembangan anak, setelah ia bertambah usia maka ada dorongan untuk menunjukkan 

kemandirian, ia tidak suka selalu diatur oleh orangtua (Monks dkk, 2006) Perkembangan 

otonomi ini merupakan perkembangan yang penting dalam menuju kematangan kepribadian. 

Apabila orangtua kurang memahami dorongan yang sedang bergejolak dalam diri anak maka 

akan terjadi benturan-benturan dengan anak yang bisa berlanjut pada terputusnya komunikasi 

dengan anak. 

2. Pencarian identitas diri 

    Pada fase remaja akan bergejolak pertanyaan-pertanyaan  dalam diri remaja “siapa saya ini?”, 

“saya mau jadi apa nanti”, dsb. Dorongan untuk mencari identitas diri merupakan dorongan 

yang sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang, karena dorongan ini akan 

mengarahkan perilaku seseorang dalam hal filsafat hidup, gaya berpakaian, profesi yang ingin 

ditekuni, dsb. (Santrock, 2007) Apabila orangtua kurang memahami dorongan mencari 

identitas diri yang sedang bergejolak dalam diri anaknya maka akan terjadi pertentangan-

pertentangan dengan anak, masalah-masalah sepele seperti gaya rambut, gaya pakaian, gaya 

berbicara dapat menimbulkan pertengkaran.  

3. Dorongan mengikuti ajakan teman sebaya 

    Dalam pergaulan dengan teman sebaya, remaja mempunyai dorongan yang kuat untuk 

diterima oleh teman-temannya, ia merasa malu apabila dikucilkan oleh teman-temannya. 

Anak sering menghadapi kebimbangan antara mengikuti perintah orangtua dan mengikuti 

ajakan teman sebaya (Santrock, 2007).    Orangtua yang melihat aktivitas anaknya lebih 

banyak dengan teman sebaya seringkali merasa kecewa terhadap perilaku anaknya. Perasaan 

kecewa tersebut bisa berlanjut menjadi hubungan yang kurang baik antara orangtua dengan 

anak apabila orangtua tidak mau memahami dorongan yang sedang bergejolak dalam diri 

remaja. 

3. Gejolak emosi 

    Pada masa remaja awal terjadi fluktuasi emosi  sangat sering, di suatu saat remaja merasa 

sebagai orang yang paling bahagia, tapi di saat lain ia merasa sebagai orang yang paling 

menderita.  Ketidakstabilan emosi disebabkan oleh perubahan fisiologis dan psikologis, 

terjadi kematangan seksual yang cepat serta tuntutan yang sangat besar dari lingkungan. 

Remaja yang mengalami kesulitan mengelola emosi akan mudah mengalami depresi, sehingga 
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dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan akademik, penyalahgunaan obat, 

kenakalan remaja, gangguan makan, dsb. (Hurlock, 1968; Santrock, 2007). Apabila orangtua 

tidak memahami permasahan yang sedang dialami remaja maka akan selalu menyalahkan 

remaja sehingga hubungan menjadi kurang harmonis. 

Dikaitkan dengan penerapan pola asuh autoritatif, perlakuan orangtua autoritatif adalah  

memberikan perhatian terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan anak, memperhatikan minat 

anak dan menghargai cara-cara khas anak, menerima kemampuan anak apa adanya tapi juga 

menetapkan standar yg ingin dicapai anak di masa yang akan datang. Dengan perlakuan seperti 

itu maka berbagai permasalahan yang timbul antara orang tua dengan anak remaja akan dapat 

diatasi, sehingga orang tua akan dipandang sebagai figur yang berwibawa oleh anak tapi 

keakraban tetap dapat dikembangkan.   

 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Baumrind, D. (1966). Effect of autoritatif parental control on child behavior. Child Development, 

37(4), 887-907. 

Baumrind, D. (1968). Autoritarian vs. autoritatif parental control. Adolescence, 3(11), 255-272. 

Baumrind, D. (2005). Patterns of parental authority and adolescent autonomy. New Directions 

for Child & Adolescent Development. 2005(108), 61-69. 

Cheah, C.S.L., Leung, C.Y.Y., Tahseen, M., & Schultz, D. (2009). Autoritatif parenting among 

immigrant chinese mothers of preschoolers. Journal of Family Psychology, 23(3), 311-

320. 

Darling, N. (1999). Parenting styles and its correlates. Diunduh dari http://www. 

kidneeds.com/diagnostic_categories/articles/parentcorrelates.pdf. tanggal  11 Juni 2010 

Dwairy, M., Achoui, M., Abouserie, R. & Farah, A. (2006). Parenting styles, individuation, and 

mental health of arab adolescents, third cross-regional research study. Journal of Cross-

Cultural Psychology, 37(3), 1-11. 

Garg, R., Levin, E., Urajnik, D. & Kauppi, C. (2005). Parenting style and academic achievement 

for east indian and canadian adolescents. Journal of Comparative Family Studies, 36(4), 

653-661. 

Hoang, T.N. (2007). The relatioans between parenting and adolescent motivation. International 

Journal of Whole Schooling, 3(2), 1-21. 

http://www/


8 
 

Hurlock, E.B. (1968). Developmental Psychology. Bombay: Tata McGraw-Hill Publishing 

Company Limited 

Klengklao, P. (2007). Parenting styles and moral judgment in juvenile delinquency in southern 

thailand. Mahidol University. 

Monks, F.J., Knoers, A.M.P., & Haditono, S.R. (2006). Psikologi perkembangan pengantar 

dalam berbagai bagiannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Rossman, B.B.R., & Rea, J. G. (2005). The relation of parenting styles and inconsistencies to 

adaptive functioning for children in conflictual and violent families. Journal of Family 

Violence, 20(5), 261-277 

Sanders, M.R., & Woolley, M.L. (2005). The relationship between maternal self-efficacy and 

parenting practice: implications for training. Child: Care, Health & Development, 31 (1), 

65-73. 

Santrock, J.W. (2007 a). Adolescence eleventh edition. Boston: Mc Graw Hill. 

Seguin, D.G.L., &  D’Entremont, M.R.L. (2006). The role of child negative affect in the 

relations between parenting styles and play. Early Child Development and Care, 176(5) 

461-477. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


