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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pola Asuh Orang Tua

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat

ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang

dilakukan anak mempengaruhi keluarganya dan sebaliknya keluarga

memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan

kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola

tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.6

Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak,

keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan

pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki

bayi yang baru lahir. Perkembangan jasmani anak tergantung pada

pemeliharaan fisik yang layak yang diberikan keluarga. Sedang

perkembangan sosial anak akan bergantung pada kesiapan keluarga sebagai

tempat sosialisasi yang layak.

Sebagai orang tua sudah tentu memiliki rasa tanggung jawab penuh

pada anak-anaknya. Sebagaimana hak dan kewajiban suami-istri, dalam

Islam hak dan kewajiban orang tua-anak telah diatur dengan begitu jelasnya.

Inti dari pengaturan hak dan kewajiban ini juga sebagai upaya untuk

6 Kartini Kartono, Peran Keluarga Memandu Anak, Ed. 1. Cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1992),
hlm. 19.
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mewujudkan tujuan dasar dari sebuah perkawinan, yaitu membentuk

keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah).7

Orang tua memiliki kewajiban sebagai pelindung anak. Selain itu,

kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan sejak

kecil. Orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari anak-anak mereka.

Namun berbuat baik pada orang tua merupakan hak yang selayaknya

mereka terima atas pengorbanan dan cinta kasih tidak terbatas yang telah

mereka berikan kepada anak-anak mereka.

Dalam melaksanakan tugas sebagai orang tua, orang tua memiliki pola

asuh untuk membentuk anak seperti yang diharapkannya. Pola Asuh secara

umum didefinisikan sebagai tingkah laku orang tua dalam membesarkan

anak (Yhomas G. Power, etc). Pola asuh orang tua adalah pola perilaku

yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke

waktu.

Adapun pola asuh orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

1. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus

dituruti biasanya disertai dengan ancaman-ancaman dan ditandai dengan

adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak sangat

dibatasi dan orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti yang

diinginkannya. Hal ini dapat menyebabkan si anak akan kehilangan

kepercayaan diri dan tidak mampu untk mengambil keputusan serta

cenderung sulit untuk mempercayai orang-orang disekitarnya.

7 Anggia Kargenti Eva Nurul Marettih, Psikologi Perkawinan dan Keluarga (Pekanbaru:
Al-Mujtahadah Press, 2016), hlm. 31.
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2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang bercirikan adanya hak dan

kewajiban orang tua dan anak adalah sama dalam arti saling melengkapi,

anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya

sendiri agar dapat disiplin. Orang tua yang menerapkan pola asuh

demokratis banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat

keputusan secara bebas, berkomunikasi dengan lebih baik, mendukung

anak untuk memiliki kebebasan sehingga anak mempunyai kepuasan

sedikit menggunakan hukuman badan untuk mengembangkan disiplin.

Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan, dan alasan-alasan yang

membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk mematuhi

semua aturan.

3. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif ditandai oleh sikap orang tua yang membiarkan anak

mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberikan batasan-

batasan dari tingkah lakukanya. Dalam pola pengasuhan permisif, anak

diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan apapun yang dia

inginkan dimana orang tua cenderung untuk mendukung tindakan si anak

serta memanjakannya secara berlebihan.

4. Pola Asuh Penelantaran

Pola asuh penelantaran mempunyai indikator bahwasanya orang tua

cenderung kurang memberikan perhatian kepada anaknya, sibuk dengan

pekerjaan masing-masing dan menganggap anak sebagai beban dalam
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hidupnya. Pola pengasuhan ini lebih mengarakan kepada tidak

memperdulikan anak sama sekali, dimana orang tua sudah ada pada taraf

apatis terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua.8

2. Interaksi Sosial Remaja

Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu

yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau

sebaliknya, jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan

tersebut di dapat antara individu dengan individu, individu dengan

kelompok atau kelompok dengan kelompok.9

Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat

menyesuaikan dengan yang lain atau sebaliknya. Pengertian penyesuain di

sini dalam arti yang luas, yaitu bahwa individu dapat meleburkan diri

dengan keadaan sekitarnya, atau sebaliknya individu dapat mengubah

lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan.

Interaksi yang kelihatannya sangat sederhana, sebenarnya merupakan

suatu proses yang cukup komplek. Tetapi walaupun demikian tentang faktor

yang mendasari perilaku dalam interaksi sosial di antara para ahli belum

terdapat kata yang menyatu. Berikut faktor perilaku dalam interaksi sosial:

1. Faktor Imitasi

Seperti yang dikemukakan oleh G. Tarde faktor yang mendasari interaksi

sosial adalah imitasi. Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang

8 Nita Fitria, “Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Anak Usia Pra Sekolah ditinjau dari
Aspek Budaya Lampung,” Jurnal Fokus Konseling Vlo. 2, No.2, Hlm. 102-105 (Agustus 2016)

9Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET,
1978), hlm. 65.
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lain. Menurut Tarde faktor imitasi ini merupakan satu-satunya faktor

yang mendasari atau melandasi interaksi sosial.

2. Faktor Sugesti

Yang dimaksud dengan sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang

dari diri sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada

umumnya diterima tanpa adanya kritik dari invidu yang bersangkuan.

Karena itu sugesti dapat dibedakan, seperti:

a. Auto-Sugesti, yaitu sugesti terhadap diri sendiri, sugesti yang datang

dari dalam diri individu yang bersangkutan;

b. Hetero-Sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain.

3. Faktor Identifikasi

Faktor lain yang memegang peranan dalam interaksi sosial ialah faktor

identifikasi. Identifikasi adalah suatu istilah yang dikemukakan oleh

Freud, seorang tokoh dalam psikologi, khususnya dalam psikoanalisis.

Sehubungan dengan identifikasi ini Freud menjelaskan bagaimana anak

mempelajari norma-norma sosial dari orang tuanya. Dalam garis besar

hal ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

a. Anak mempelajari dan menerima norma-norma sosial itu karena orang

tua dengan sengaja mendidiknya.

b. Kesadaran akan norma-norma sosial juga dapat diperoleh anak dengan

jalan identifikasi, yaitu anak mengidentifikasikan diri pada orang tua,

baik pada ibu maupun pada ayah.
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4. Faktor Simpati

Selain faktor-faktor tersebut di atas faktor simpati juga memegang

peranan dalam interaksi sosial.  Simpati merupakan persaan rasa tertarik

kepada orang lain. Oleh Karen itu simpati merupakan perasaan , maka

simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan atas dasar

perasaan atau emosi. Dalam simpati orang merasa tertarik kepada orang

lain seakan-akan berlangsung dengan sendirinya, apa sebabnya merasa

tertarik sering tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.

Masa remaja menurut mappiare (1982) berlangsung antara umur 12

sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 sam 22 tahun bagi pria. Rentang usia

remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 tahun sampai

dengan 17 tahun adalah remaja awal, dan usia 17 tahun sampai dengan 21

tahun adalah remaja akhir.10

Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka

sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima

secara penuh untuk asuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak

dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering kali dikenal denga fase

“mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu

menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya.

Namun yanga perlukan ditrekankan di sini adalah bahwa fase remaja

merupakan fase perkembangan yang telah berada pada masa amat potensial,

baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik.

10 Mohammad Asrori, Piskologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2004), hlm. 9.
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Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-

tugas perkembangan masa remaja (Hurlock) adalah berusaha:

1. Mampu menerima keadaan fisiknya;

2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa;

3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang

berkelainan jenis;

4. Mencapai kemandirian emosional;

5. Mencapai pendirian ekonomi;

6. Mengembangkan konsep dan terampilan intelektual yang sangan

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat.

7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang

tua;

8. Mengembangkan perilaku tanggung  jawab sosial yang diperlukan untuk

memasuki dunia dewasa;

9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan;

10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan

keluarga.

Tugas-tugas fase perkembangan remaja ini amat berkaitan dengan

perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan

pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik agar dapat

memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan, diperlukan
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kemampuan kognitif remaja. Kemampuan kreatif ini banyak diwarnai oleh

perkembangan kognitifmya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi

sosial remaja ialah hubungan antara individu sebagai remaja dengan remaja

lainnya, remaja dengan kelompok masyarakat, atau kelompok remaja tertentu

dengan kelompok lainnya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku remaja

dalam interaksi sosial.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar pijakan

dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk

mengetahui hasil yang telah dilakukan peneliti terdahulu sekaligus sebagai

perbandingan dan gambaran yang  mendukung peneliti berikutnya.

Pada penelitian sebelumnya Meli Susanti meneliti tentang, “Pengaruh

Pola Asuh Orang Tua terhadap Sikap Beragama pada Remaja di RW VIII

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” Penelitian ini

menekankan pola asuh orang tua pada sikap beragama remaja.

Dan pada penelitian selanjutnya Damitazen “Interaksi Sosial

masyarakat Islam dan Budha di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak”. Penelitian ini juga menekan pada interaksi sosial masyarakat

islam dengan budha.

Sedangkan penulis meneliti tentang, “Pola Asuh Orang Tua Dalam

Interaksi Sosial Remaja di Desa Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir.” Penelitian ini menekankan pola asuh orang tua pada

interaksi sosial remaja saja.
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C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor agar masalah menjadi lebih terarah

dan tidak terjadi kesalah pahaman dengan materi penelitian terlebih dahulu.

Penulis menentukan kerangka berpikir dalam penelitian ini untuk mengetahui

tentang bagaimana pola asuh orang tua dalam interaksi sosial remaja di desa

Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

Pola Asuh secara umum didefinisikan sebagai tingkah laku orang tua

dalam membesarkan anak (Yhomas G. Power, etc). Pola asuh orang tua adalah

pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari

waktu ke waktu.

Adapun pola asuh orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

1. Pola Asuh Otoriter

2. Pola Asuh Demokratis

3. Pola Asuh Permisif

4. PolaAsuh Penelantaran

Pola asuh orang tua terkait interaksi sosial remaja merupakan hubungan

antara individu sebagai remaja dengan remaja lainnya, remaja dengan

kelompok masyarakat, atau kelompok remaja tertentu dengan kelompok

lainnya yang dipengaruhi oleh factor-faktor perilaku remaja dalam interaksi

sosial.

Interaksi yang kelihatannya sangat sederhana, sebenarnya merupakan

suatu proses yang cukup komplek. Tetapi walaupun demikian tentang faktor
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yang mendasari perilaku dalam interaksi sosial di antara para ahli belum

terdapat kata yang menyatu. Berikut faktor perilaku dalam interaksi sosial:

1. Faktor Imitasi

2. Faktor Sugesti

3. Faktor Identifikasi

4. Faktor Simpati

Gambar II.I
Pola Asuh Orang Tua Dalam Interaksi Sosial Remaja

Di Desa Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako
Kabupaten Rokan Hilir

Peran Orang Tua

Interaksi Sosial
Remaja

Pola Asuh Orang Tua:

1. Pola Asuh Otoriter
2. Pola Asuh Demokratis
3. Pola Asuh Permisif
4. Pola Asuh Penelantaran
5.

Faktor-faktor Interaksi Sosial:

1. Faktor Imitasi
2. Faktor Sugesti
3. Faktor Identifikasi
4. Faktor Simpati


