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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang 

berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. 

Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan 

anak, dan harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zakiyah Darajat , bahwa kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur pendidikan yang 

secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang 

tumbuh.
7
 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pola” berarti corak, model, system, cara 

kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata “asuh” dapat berarti 

menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, 

melatih, dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan 

menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.
8
 Lebih jelasnya kata asuh 

adalah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, 

perawatan, dukungan, dan bantuan sehingga orang tetap berdiri dan 

menjalani hidupnya secara sehat. Menurut Mussen pola asuh adalah cara 

yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk 

mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara 

lain pengetahuan, nilai moral, dan standart perilaku yang harus dimiliki 

anak bila dewasa nanti. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh 

Gunarsa bahwa pola asuh adalah suatu gaya mendidik yang dilakukan oleh 
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orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam proses 

interaksi yang bertujuan memperoleh suatu perilaku yang diinginkan.  

Hurlock mengatakan bahwa pola asuh dapat diartikan pula dengan 

kedisiplinan. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan kepada 

anak perilaku moral yang dapat diterima kelompok. Adapun tujuan 

kedisiplinan adalah memberitahukan kepada anak sesuatu yang baik dan 

buruk serta mendorongnya untuk berprilaku dengan standar yang berlaku 

dalam masyarakat di lingkungan sekitarnya.
9
 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua 

adalah cara orang tua memperlakukan anaknya dengan menjaga, merawat, 

dan mendidik anaknya. Dari cara perlakuan orang tua akan mencerminkan 

karakteristik tersendiri yang mempengaruhi pola sikap anak di kemudian 

hari. 

b. Jenis Pola Asuh Orang Tua  

Menurut Gordon , Ada tiga macam sistem bagaimana orang tua 

mendidik atau menjalankan perannya sebagai orang tua:
10

 

1. Sistem Otoriter yaitu pola asuh dimana individu menggunakan 

peraturan yang ketat dan menuntut agar peraturan-peraturan itu 

dipatuhi. Orangtua tidak mendukung anak untuk membuat keputusan 

sendiri, selalu mengatakan apa yang harus dilakukan anak, tanpa 

menjelaskan mengapa anak harus melakukan hal tersebut. Akibatnya, 

anak kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana mengendalikan 

perilakunya sendiri. Ada larangan-larangan yang diberlakukan orang 

tua yang tidak masuk akal, seperti tidak boleh bermain di luar rumah. 

Pola asuh otoriter ini dapat membuat anak sulit menyesuaikan diri. 

Ketakutan anak terhadap hukuman justru membuat anak menjadi tidak 

jujur dan licik. 

2. Sistem permisif yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan pada 

individu tanpa mengambil keputusan tanpa adanya kontrol dan 
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perhatian orang tua, atau cenderung sangat pasif ketika menanggapi 

ketidakpatuhan. Orangtua permisif tidak begitu menuntut, juga tidak 

menetapkan sasaran yang jelas bagi anaknya, karena yakin bahwa 

anak-anak seharusnya berkembang sesuai dengan kecenderungan 

alamiahnya. Akibatnya, anak menjadi cemas, takut dan agresif serta 

terkadang menjadi pemarah karena menganggap Orang Tua kurang 

memberi perhatian. Bagi beberapa orang di lingkungannya, anak yang 

terlalu dibebaskan itu dianggap sebagai anak yang manja.  

3. Sistem otoritatif yaitu sikap orang tua yang memberi bimbingan, tetapi 

tidak mengatur. Pola asuh otoritatif menghargai anak-anaknya tetapi 

menuntut mereka memenuhi standar tanggung jawab yang tinggi 

kepada keluarga, teman sebaya dan masyarakat. Atau disebut pola asuh 

demokratif. Dengan adanya pola asuh otoritatif anak lebih percaya diri, 

mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi, dan disukai banyak orang 

yakni anak-anak dengan kecerdasan emosional berderajat tinggi. Nur 

Hidayah dkk juga menjelaskan bahwa dalam pola asuh dan sikap orang 

tua yang demokratis menjadikan adanya komunikasi yang dialogis 

antara anak dan orang tua. Pola asuh adalah suatu cara bagaimana 

orang tua membentuk kepribadian anak sesuai keinginan pendidik, 

dalam hal ini adalah keluarga. Sebagai penerimaan sistem pola asuh 

yang berlaku biasanya anak akan mencerminkan sikap dan perilaku 

serta pola pikir dari pendidiknya. Jika kita mencoba untuk menerapkan 

suatu pola asuh, maka kita siap menerima hasil dari penerapan 

tersebut. 

Lain halnya dengan Baumrind juga membagi pola asuh orangtua 

menjadi tigabagian yaitu: otoriter, permisif dan demokratis.
11

 

1. Pola asuh otoriter  

Pola asuh ini menggunakan pendekatan yang memaksakan 

kehendak, suatu peraturan yang dicanangkan orangtua dan harus 
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dituruti oleh anak. Pendekatan ini biasanya kurang reponsif pada hak 

dan keinginan anak. Anak lebih dianggap sebagai obyek yang harus 

patuh dan menjalankan aturan. Ketidak berhasilan kemampuan 

dianggap kegagalan. Ciri-cirinya adalah orangtua membatasi anak, 

berorientasi pada hukuman, mendesak anak untuk mengikuti aturan-

aturan tertentu, serta orang tua sangat jarang dalam memberikan pujian 

pada anak. Dalam hal ini anak akan timbul banyak kekhawatiran 

apabila tidak sesuai dengan orangtuanya dalam melakukan suatu 

kegiatan sehingga anak tidak dapat mengembangkan sikap kreatifnya 

serta hubungan orangtua yang digunakan memungkinkan anak untuk 

menjaga jarak dengan orangtuanya. 

2. Pola asuh permisif  

Pola asuh ini sangat bertolak belakang dengan pola di atas yang 

menggunakan pendekatan pada kekuasaan orangtua. Permisif dapat 

diartikan orangtua yang serba membolehkan atau suka mengijinkan. 

Pola pengasuhan ini menggunakan pendekatan yang sangat responsif 

(bersedia mendengarkan) tetapi cenderung terlalu longgar. Ciri-cirinya 

adalah orangtua lemah dalam mendisiplinkan anak dan tidak memberi 

hukuman serta tidak memberikan perhatian dalam melatih kemandirian 

dan kepercayaan diri. Kadang-kadang anak merasa cemas karena 

melakukan sesuatu yang salah atau benar. Tetapi karena orangtua 

membiarkan, mereka melalukan apa saja yang mereka rasa benar dan 

menyenangkan hati mereka, sedangkan orangtua cenderung 

membiarkan perilaku anak, tetapi tidak menghukum perbuatan anak, 

walaupun perilaku dan perbuatan anak tersebut buruk. 

3. Pola asuh demokratis  

Pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan 

demokratis. Orangtua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan 

mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan 

kebutuhan yang realistis. Orangtua semata-mata tidak menuruti 

keinginan anak, tetapi sekaligus mengajarkan kepada anak mengenai 
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kebutuhan yang penting bagi kehidupannya. Ciri-cirinya adalah 

mendorong anak untuk dapat berdiri sendiri, memberi pujian pada 

anak, serta bersikap hangat dan mengasihi. Dalam gaya pengasuhan ini 

anak akan merasa dihargai karena setiap perlakuan dan permasalahan 

dapat dibicarakan dengan orangtua yang senantiasa membuka diri 

untuk mendengarkannya. 

Lain halnya Hurlockjuga mengatakan bahwa perilaku orangtua 

terhadap anak sesuai dengan tipe pola asuh yang dianutnya diantaranya 

adalah:
12

 

1. Pola Asuh Otoriter  

Perilaku Orang Tua dalam kehidupan keluarga adalah:  

a) Orangtua menentukan segala peraturan yang berlaku dalam 

keluarganya.  

b) Anak harus menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan yang 

telah ditentukan orangtua tanpa kecuali.  

c) Anak tidak diberi tahu alasan mengapa peraturan tersebut 

ditentukan.  

d) Anak tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya 

mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan orangtua.  

e) Kemauan orangtua dianggap sebagai tugas atau kewajiban bagi 

anak.  

f) Bila tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka hukuman yang 

diberikan berupa hukuman fisik.  

2. Pola Asuh Permisif        

Perilaku orangtua dalam kehidupan keluarga adalah:  

a) Tidak pernah ada peraturan dari orangtua. 

b) Anak tidak pernah dihukum.  

c) Tidak ada ganjaran dan pujian karena perilaku dari si anak.  

d) Anak bebas menentukan kemauannya/keinginannya.  
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3. Pola Asuh Demokratis         

Perilaku orangtua dalam kehidupan keluarga adalah:  

a) Orangtua sebagai penentu peraturan.  

b) Anak berkesempatan untuk menanyakan alasan mengapa peraturan 

dibuat.  

c) Anak boleh ikut andil dalam mengajukan keberatan atas peraturan 

yang ada. 

c.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua  

1. Faktor sosial ekonomi  

Dari beberapa penelitian diketahui bahwa orang tua yang 

berasal dari kelas ekonomi menengah cenderung lebih bersifat hangat 

dibanding orang tua yang berasal dari kelas sosial ekonomi bawah. 

Orang tua dari golongan ini cenderung menggunakan hukuman fisik 

dan menunjukkan kekuasaan mereka. Orang tua dari kelas ekonomi 

menengah lebih menekankan pada perkembangan keingintahuan anak, 

kontrol dalam diri anak, kemampuan untuk menunda keinginan, 

bekerja untuk tujuan jangka panjang dan kepekaan anak dalam 

berhubungan dengan orang lain. Orang tua dari golongan ini lebih 

bersikap terbuka terhadap hal-hal yang baru.  

2. Faktor tingkat pendidikan  

Dari berbagai hal penelitian ditemukan bahwa orang tua yang 

bersikap demokratis dan memiliki pandangan mengenai persamaan hak 

antara orang tua dan anak cenderung berkepribadian tinggi. Orang tua 

dengan berlatar belakang pendidikan yang tinggi dalam praktek pola 

asuhnya terlihat sering membaca artikel ataupun mengikuti kemajuan 

pengetahuan mengenai perkembangan anak. Dalam mengasuh anaknya 

mereka menjadi lebih siap dalam memiliki latar belakang pengetahuan 

yang luas, sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang 

pendidikan rendah memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas 

mengenai kebutuhan perkembangan anak, kurang menunjukkan 

pengertian dan cenderung mendominasi anak. 
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3. Jumlah anak  

Jumlah anak juga mempengaruhi pola asuh tersebut. Orang tua 

yang hanya memiliki 2-3 orang anak akan menggunakan pola asuh 

otoriter. Dengan digunakannya pola asuh ini orang tua menganggap 

dapat tercipta ketertiban dirumah. 

4. Nilai-nilai yang dianut orang tua        

Paham equalitarium menempatkan kedudukan anak sama 

dengan orang tua, dianut oleh banyak orang tua dengan latar belakang 

budaya barat. Sedangkan pada budaya timur orang tua masih 

menghargai kepatuhan anak.  

Berdasarkan keterangan diatas, bahwasannya banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi pola asuh orang tua. Sehingga suatu bentuk pola 

asuh sangat tergantung pada bagaimana keluarga atau pendidik menata 

pola dalam mengasuh disesuaikan dengan faktor-faktor pengaruh yang 

ada. Oleh karena itu, suatu sistem pola asuh sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik itu membentuk sistem pola asuh otoriter, permisif, 

demokratis, atau bahkan mengkolaborasikan ketiga pola diatas sebagai 

suatu klasifikasi tertentu. 

 

2. Interaksi Sosial 

a.  Pengertian Interaksi Sosial 

Manusia tercipta sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk 

sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan manusia 

lain untuk mencapai tujuannya. Adanya kebutuhan pada manusia lain 

inilah yang dapat menimbulkan suatu bentuk interaksi yang terjadi antar 

manusia. 

Menurut Bonner interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua 

individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau 

sebaliknya.
13
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Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmadi yang menyatakan 

bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari hubungan 

satu dengan yang lain. Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

sehingga karakter, keahlian, ciri khas dapat benar-benar menjadi 

kepribadiannya jika telah berhubungan dengan lingkungannya.
14

 

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial 

yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan 

antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang 

satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. 

Interaksi juga terdapat simbol, dimana simbol diartikan sebagai sesuatu 

yang memiliki nilai atau makna yang diberikan kepada mereka yang 

menggunakannya.
15

 

Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau 

kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial 

merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Komunikasi 

merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan 

reaksi terhadap informasi yang disampaikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah 

hubungan antara dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi satu 

sama lain. Seorang individu yang melakukan suatu tindakan sebagai 

rangsangan yang selanjutnya akan di respon oleh orang lain yang 

sebelumnya telah melakukan kontak dan komunikasi sosial. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial 

Kelangsungan interaksi sosial sekalipun dalam bentuknya yang 

sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks. Hal tersebut dapat 

dibedakan menjadi beberapa faktor yang mendasarinya, baik secara 

tunggal maupun bergabung. Menurut Ahmadi faktor yang mendasari 

berlangsungnya interaksi sosial yaitu:
16
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1. Faktor Imitasi 

Menurut Tarde seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan 

faktor imitasi. Misalnya, bagaimana seorang anak belajar berbicara. Mula-

mula ia mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-ulangi bunyi kata-kata, 

melatih fungsi-fungsi lidah dan mulut untuk berbicara. Kemudian ia 

mengimitasi kata-kata orang lain, Ia mengartikan kata-kata juga karena 

mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang lain. Tidak 

hanya itu, tingkah laku tertentu, cara memberikan hormat, cara 

menyatakan terima kasih, cara-cara memberikan isyarat tanpa bicara, dan 

lain-lain merupakan hal-hal yang dipengaruhi faktor imitasi. 

Selain itu dalam perkembangan kepribadian individu, imitasi 

mempunyai peranannya sendiri, karena jika seseorang mengikuti suatu 

contoh yang baik, hal itu dapat merangsang perkembangan wataknya. 

Sehingga imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk 

melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. 

Peranan imitasi dalam interaksi sosial juga mempunyai segi-segi 

yang negatif. Yaitu, jika hal-hal yang diimitasi itu salah dan berefek 

negatif dapat menimbulkan kesalahan secara kolektif yang meliputi 

manusia dalam jumlah yang besar. Selain itu, adanya proses imitasi dalam 

interaksi sosial dapat menimbulkan kebiasaan dimana orang mengimitasi 

sesuatu tanpa kritik. Sehubungan dengan itu, adanya peranan imitasi dalam 

interaksi sosial dapat memunculkan gejala-gejala kebiasaan malas berpikir 

kritis pada individu. 

2. Faktor Sugesti    

Ahmadi menyatakan sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang 

datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya 

diterima tanpa adanya kritik. Sugesti dalam psikologi dapat dirumuskan 

sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara 

pandangan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa 

kritik terlebih dahulu. Sugesti dibedakan menjadi auto sugesti dan hetero 

sugesti. 
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Auto sugesti merupakan sugesti yang muncul terhadap diri yang 

datang dari dirinya sendiri, sedangkan hetero sugesti yaitu sugesti yang 

datang dari orang lain. Keduanya memiliki peranan yang cukup penting 

dalam kehidupan. Misalnya, seseorang akan merasa dirinya sedang sakit, 

namun secara objektif tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Pikiran seperti itu 

muncul tanpa diharapkan oleh individu, biasanya pikiran tersebut muncul 

karena disebabkan oleh auto sugesti. Hetero sugesti memiliki peran yang 

lebih menonjol, karena individu akan menerima suatu arah, pedoman, 

pandangan atau norma dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu 

terhadap apa yang diterimanya. Misalnya seorang pedagang yang berusaha 

menjual barang dagangannya, ia akan menyampaikanya dengan cara 

mengatakan hal-hal yang sangat meyakinkan, sehingga pembeli tanpa 

berpikir lebih lanjut akan tertarik dan terpengaruh untuk membeli barang 

dagangannya. 

3. Fakor Identifikasi         

Menurut Soekanto identifikasi sebenarnya merupakan 

kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Sehingga manusia akan 

melakukan identifikasi terhadap orang lain yang di anggap ideal bagi 

dirinya. 

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi 

identik (sama) dengan orang lain. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar 

dan tidak hanya merupakan kecenderungan untuk menjadi seperti 

seseorang secara lahiriah saja, tetapi juga secara batin.  

Ahmadi mengungkapkan proses terjadinya identifikasi pada diri 

seorang anak yaitu: Pertama ia akan mengidentifikasi dirinya sendiri 

dengan orang tuanya, ia mengikuti segala tingkah laku yang memiliki 

tujuan terhadap hal-hal yang diinginkan dan mendapat hukuman jika 

perilaku tersebut melanggar norma. Tetapi lambat laun setelah dewasa, 

ditambah dengan adanya pergaulan disekolah maka identifikasi dapat 

beralih dari orang tuanya kepada orang-orang yang berwatak luhur atau 
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memiliki kemampuan yang dianggap luar biasa. Anak tersebut juga akan 

memperoleh pengetahuan mengenai apa yang disebut perbuatan yang baik 

dan apa yang disebut perbuatan yang tidak baik.    

 Ikatan yang terjadi antara orang yang mengidentifikasi dan orang 

yang diidentifikasi merupakan ikatan batin yang lebih mendalam daripada 

ikatan antara orang yang saling mengimitasi tingkah lakunya. Di samping 

itu, identifikasi tidak dapat berlangsung antara orang-orang yang tidak 

saling kenal.  

4. Faktor Simpati 

Menurut Soekanto beranggapan bahwa simpati merupakan suatu 

proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Pada proses ini 

perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting walaupun 

dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak 

lain dan untuk kerja sama dengannya.  

Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan 

penilaian perasaan seperti proses identifikasi. Akan tetapi berbeda dengan 

identifikasi, timbulnya simpati itu merupakan proses yang sadar bagi 

manusia yang merasa simpati terhadap orang lain.  

Simpati dapat berkembang perlahan-lahan dan ada juga simpati 

yang timbul dengan tiba-tiba. Simpati yang berkembang secara perlahan 

dan sadar dapat terjadi pada hubungan dua orang atau lebih. Misalnya, 

orang yang akan membina hubungan asmara atau persahabatan akan 

didahului dengan hubungan simpati. Simpati yang timbul secara tiba-tiba, 

kadang-kadang berjalan tidak atas dasar pemikiran yang rasional, 

melainkan berdasarkan penilaian perasaan. Misalnya, orang yang tiba-tiba 

tertarik dengan orang lain yang muncul dengan sendirinya, karena melihat 

keseluruhan ciri pola tingkah lakunya. 

Identifikasi dan simpati itu sebenarnya hampir sama. Perbedaannya 

adalah dalam simpati jika terjadi hubungan yang timbal-balik akan 

menghasilkan hubungan kerja sama di mana seseorang ingin lebih 

mengerti orang lain lebih jauh sehingga ia dapat merasa, berpikir dan 
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bertingkah laku seakan-akan ia adalah orang lain itu. Identifikasi memiliki 

suatu hubungan di mana yang satu menghormati dan menjunjung tinggi 

yang lain dan ingin belajar karena dianggap sebagai contoh yang ideal. 

Jadi, dorongan utama dalam simpati adalah ingin mengerti dan ingin 

bekerja sama dengan orang lain, sedangkan pada identifikasi dorongan 

utamanya adalah ingin mengikuti jejak, mencontoh dan ingin belajar. 

a. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga ia akan selalu 

melakukan interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Interaksi yang 

dilakukan oleh seseorang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. 

Gillin dan Gilin telah mengelompokkan bentuk-bentuk interaksi seperti 

berikut:
17

 

1. Proses Asosiatif (Processes of Association) 

Interaksi sosial dengan proses asosiatif bersifat positif, artinya 

mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.  

a) Kerja Sama (Cooperation) 

Menurut Soekanto kerja sama merupakan usaha bersama 

antar perorangan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. Kerja sama muncul ketika manusia berinteraksi dengan 

sesamanya, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam 

kelompok sosial yang lebih luas. Kerja sama berawal dari 

kesamaan orientasi dan akan semakin erat bila mendapat ancaman 

dari luar. 

Selanjutnya Soekanto mengungkapkan bahwa beberapa 

sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk 

interaksi sosial yang pokok. Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat 

dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan 

sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam 

kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Bentuk 

kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan 
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untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran 

bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi 

semua.
18

 

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, ada lima 

bentuk kerja sama (Muin, 2013) yaitu:
19

 

1) Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang dilakukan 

secara suka rela untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

2) Bargaining, yaitu tawar menawar dalam suatu peristiwa atau 

sengketa tertentu untuk mencapai kondisi yang seimbang. 

3) Kooptasi (Co-optation), yaitu suatu proses penerimaan unsur-

unsur baru dalam pelaksanaan kepemimpinan organisasi, 

sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik. 

4) Koalisi (Coalition), yaitu penyatuan antara dua kelompok atau 

lebih yang mempunyai tujuan yang sama. 

5) Joint-ventrue, yaitu kerja sama dalam pengelolaan atau 

pembangunan tertentu 

b) Akomodasi (Accomodation)     

Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau 

kelompok manusia yang semula saling bertentangan, atau salah satu 

cara untuk menyelesaikan pertentangan baik dengan saling mendukung 

atau dengan paksaan.Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah 

suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk 

menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial. Sama 

artinya dengan pengertian adaptasi (adaptation) yang dipergunakan 

oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses dimana 

makhluk-makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam 

sekitarnya. Pengertian tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses 

dimana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang 

                                                             
18

 Soerjono Soekanto, ibid, hlm. 64 
19

Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Yogyakarta: Andi Offset,2003,hlm.70 



 22 

mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri 

untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. 

Akomodasi sebagai suatu proses, dapat mempunyai beberapa 

bentuk (Soekanto) yaitu: 

1) Coercion, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya 

dilaksanakan karena adanya paksaan. 

2) Compromise, adalah suatu bentuk akomodasi, dimana pihak-pihak 

yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar tercapai 

penyelesaian dari suatu perselisihan. 

3) Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai kompromi jika 

pihak-pihak yang berhadapan masing-masing tidak sanggup untuk 

mencapainya sendiri. 

4) Mediation pada mediation diundanglah pihak ketiga yang netral 

dalam soal perselisihan yang ada. 

5) Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-

keinginan pihak-pihak yang berselisih, bagi tercapainya suatu 

persetujuan bersama. 

6) Toleration, merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan 

dalam bentuk formal. 

7) Stalemate, merupakan suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang 

bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, 

kemudian berhenti pada suatu titik tertentu. 

8) Adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di 

pengadilan. 

c) Asimilasi (Assimilation)       

Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerja sama dan 

akomodasi. Asimiliasi ditandai dengan adanya usaha-usaha 

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-

perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi 

usaha-usaha untuk mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan 

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 
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Menurut Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempermudah 

terjadinya suatu asimilasi antara lain:
20

 

1) Toleransi 

2) Kesempatan-kesempatan dibidang ekonomi yang seimbang 

3) Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya 

4) Sikap yang terbuka drai golongan yang berkuasa dalam masyarakat 

5) persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan 

6) Perkawinan campuran 

7) Adanya musuh bersama dari luar 

d) Akulturasi        

Akulturasi adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur-

unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu 

kelompok, tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. 

Akulturasi merupakan hasil perpaduan dua kebudayaan dalam waktu 

yang lama.      

2. Proses Disosiatif ( Opposition Process) 

Proses disosiatif disebut pula proses oposisi, yang dapat diartikan 

bertentangan dengan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan 

tertentu. Disosiatif dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Persaingan (competition)      

Menurut Soekanto persaingan merupakan suatu proses sosial, 

dimana orang perorang atau kelompok-kelompok manusia yang 

bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang 

pada suatu masa tertentu menjadi pusatperhatian publik. Persaingan 

mempunyai dua tipe umum yaitu bersifat pribadi dan tidak pribadi. 

2) Kontravensi 

Kontravensi adalah suatu sikap menentang secara tersembunyi 

agar tidak sampai terjadi perselisihan secara terbuka. Kontravensi 

ditandai dengan adanya ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan 

penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab 
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munculnya kontravensi antara lain adanya perbedaan pendirian antara 

kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya yang ada dalam 

masyarakat. 

3) Pertikaian   

Muin mengungkapkan bahwa pertikaian merupakan proses 

sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Disini perselisihan sudah 

bersifat terbuka. Hal ini muncul karena disebabkan adanya perbedaan 

yang semakin tajam dalam masyarakat. Pertikaian muncul jika 

individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuan 

dengan jalan menentang pihak lain melalui ancaman atau kekerasan. 

4) Konflik 

Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua 

pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berusaha untuk 

menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau 

membuatnya tidak berdaya. Konflik biasanya dilatarbelakangi oleh 

adanya perbedaan yang sulit didamaikan yang terkadang akan 

menghasilkan pertentangan fisik atau saling memukul. 

3. Remaja 

a. Pengertian Remaja      

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal 

dari bahasa latin adolescare yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk 

mencapai kematangan”. Kematangan yang dimaksud meliputi kematangan 

mental, emosional, sosial dan fisik. Menurut Rice, masa remaja adalah 

masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi 

individu yang memiliki kematangan.
21

Pada masa tersebut ada dua hal 

penting yang menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal 

tersebut yaitu pertama, hal yang bersifat eksternal yaitu adanya perubahan 

lingkungan dan kedua adalah hal yang bersifat internal yaitu karakteristik 

di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak 

dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya.  
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Menurut Erickson, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni 

masaremaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. 

Adapun kriteria usia masa remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun 

dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia masa remaja 

pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 

17-19 tahun. Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 

18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun. Berdasarkan uraian di atas 

dapat diketahui bahwa usia remaja pada perempuan relatif lebih muda 

dibandingkan dengan usia remaja pada laki-laki. Hal ini menjadikan 

perempuan memiliki masa remaja yang lebih panjang dibandingkan 

dengan laki-laki.  

b.  Tugas Perkembangan Remaja 

Hurlock menjelaskan bahwa semua tugas perkembangan pada 

masa remaja dipusatkan pada pusaka penanggulangan sikap dan pola 

perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk 

menghadapi masa dewasa. Tugas-tugas tersebut antara lain:
22

 

a) Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya 

baik pria maupun wanita. 

b) Mencapai peran sosial pria, dan wanita. 

c) Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. 

d) Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. 

e) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang 

dewasa lainnya. 

f) Mempersiapkan karir ekonomi. 

g) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 

h) Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi.  

Ali & Asrori menambahkan bahwa tugas perkembangan masa 

remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-

kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan 
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berperilaku secara dewasa. Hurlock (dalam Ali & Asrori) juga 

menambahkan bahwa tugas-tugas perkembangan masa remaja adalah 

berusaha:
23

 

1) Mampu menerima keadaan fisiknya; 

2) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa; 

3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang 

berlainan jenis; 

4) Mencapai kemandirian emosional; 

5) Mencapai kemandirian ekonomi;  

6) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat 

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. 

c.  Kemampuan interaksi sosial remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak yang 

akan memasuki masa dewasa. Pada masa ini seorang remaja akan mulai 

belajar untuk mengenal dan memahami hal-hal yang harus mereka kuasai 

sebagai orang dewasa. Menurut Sunarto dan Hartono Hal tersebut 

menuntut agar remaja dapat mengembangkan berbagai kemampuan yang 

mereka miliki seperti kemampuan intelek, kemampuan sosial dan 

kemampuan bahasa.
24

 

Menurut Walgito menyatakan bahwa interaksi sosial adalah 

hubungan antara individu satu dengan yang lain, individu satu dapat 
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mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadi 

hubungan yang saling timbal balik.       

Hubungan yang timbul karena adanya interaksi antar individu 

berkaitan dengan adanya kontak dan komunikasi. Kedua hal tersebut 

merupakan syarat terjadinya sebuah interaksi sosial. Terkait dengan syarat-

syarat tersebut, seseorang dapat melakukan kontak sosial yang baik dan 

dapat dilihat dari kemampuan individu dalam melakukan percakapan 

dengan orang lain, dapat memahami keadaan orang lain, dan mampu 

bekerja sama dengan orang lain.
25

 

Individu juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

dengan melihat adanya rasa keterbukaan, empati, memberikan dukungan, 

dan adanya kesamaan dengan orang lain. Memiliki komunikasi yang baik 

dapat menjadi cara dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosial 

bagi individu. 

Ali dan Asrori mengemukakan aspek-aspek yang merupakan 

gejala-gejala pada perkembangan diri individu terutama pada bidang 

sosial, sehingga dapat terlihat jika seseorang telah mencapai 

perkembangan yang optimal atau memiliki kemampuan sosial yang baik. 

Seperti berikut ini : 

1) Semakin berkembanganya sifat toleran, empati, memahami, dan 

menerima pendapat orang lain 

2) Semakin santun dalam menyampaikan pendapat dan kritik kepada 

orang lain 

3) Adanya keinginan untuk selalu bergaul dengan orang lain dan bekerja 

sama dengan orang lain 

4) Suka menolong kepada siapa yang membutuhkan pertolongan 

5) Kesediaan menerima sesuatu yang dibutuhkan orang lain 

6) Bersikap hormat, sopan, ramah dan menghargai orang lain 
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Lebih lanjut Hurlock merumuskan orang yang memiliki 

kemampuan interaksi sosial baik sebagai berikut:
26

 

1) Mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. 

2) Berpartisipasi bergembira dalam kegiatan yang sesuai dengan tiap 

tingkatan usia. 

3) Segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian. 

4) Senang menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan yang 

mengancam kebahagiaan. 

5) Tetap pada pilihannya sampai diyakini bahwa pilihan itu benar. 

6) Mengambil keputusan dengan senang tanpa konflik dan tanpa banyak 

menerima nasihat. 

7) Lebih baik memperoleh kepuasan dan prestasi yang nyata ketimbang 

dari prestasi yang imajiner. 

8) Dapat menggunakan pikiran sebagai alat untuk menciptakan cetak bina 

tindakan bukan sebagai akal untuk menunda atau menghindari suatu 

tindakan. 

9) Belajar dari kegagalan tidak mencari-cari alasan untuk menjelaskan 

kegagalan. 

10) Tidak membesar-besarkan keberhasilan atau mengharapkan pada 

bidang yang tidak berkaitan. 

11) Mengetahui bekerja bila saatnya bekerja, dan mengetahui bermain bila 

saatnya bermain. 

12) Dapat mengatakan “tidak” dalam situasi yang membahayakan 

kepentingan sendiri. 

13) Dapat mengatakan “ya” dalam situasi yang akhirnya menguntungkan. 

14) Dapat menunjukkan amarah secara langsung bila bersinggung atau bila 

haknya dilanggar. 

15) Dapat menunjukkan kasih sayang secara langsung dengan cara dan 

takaran yang sesuai. 

16) Dapat menahan sakit atau emosional bila perlu. 
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17) Dapat berkompromi bila menghadapi kesulitan.  

18) Dapat memusatkan energi pada tujuan yang penting dan menerima 

kenyataan bahwa hidup adalah perjuangan yang tak kunjung berakhir. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan interaksi 

sosial adalah kesanggupan individu untuk saling berhubungan dan bekerja 

sama dengan individu lain maupun kelompok dimana perilaku individu yang 

satu dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu lain 

atau sebaliknya, sehingga terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. 

 

B. Kajian Terdahulu  

Dalam penelitian ini peneliti telah mempelajari beberapa skripsi yang 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan sehingga peneliti dapat menambah teori 

dan sebagai referensi yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan 

dilakukan.  

Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti 

sbb: Skripi Muhammad Arif Hidayat dengan judul “Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Putri di Kelurahan Sail Kecamatan 

Tenayan Raya Pekanbaru” Terdapat perbedaan permasalahan yang diangkat 

antara peneliti dengan kajian terdahulu yang mana pada penelitian ini peneliti 

lebih mengkaji tentang Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan 

Kemampuan Interaksi Sosial Remaja di Kelurahan Labuh Baru Barat 

Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. 

 

C. Defenisi Konsepsioal dan Operasional Variabel 

1. Defenisi Konsepsional 

Defenisi konsepsional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan suatu operasional berdasarkan kata-

kata yang tertera pada judul maupun isi. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas (X) pola asuh orang tua. 

Menurut Hurlock Pola Asuh Orang Tua meliputi pola asuh permisif, 

pola asuh otoriter, pola asuh demokratis. 
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2. Operasional Variabel  

Operasional Variabel adalah variabel yang diungkap dalam defenisi 

konsep, baik operasional secara praktik dan nyata dalam lingkup obyek 

penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

adalah variabel terikat (Y) kemampuan interaksi sosial remaja.  

Menurut Hurlock ada 18 komponen yang termasuk dalam kemampuan 

interaksi sosial remaja.  

Berdasarkan teori Hurlock tentang pola asuh orang tua sebagai variabel 

X dan kemampuan interaksi sosial remaja sebagai variabel Y, dengan 

indikator variabel X dan Y dapat penulis operasionalisasikan sebagai berikut: 

 

Tabel II.1 

Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

Pola Asuh 

Orang Tua (X) 

a. Pola Asuh Otoriter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pola Asuh Permisif 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pola Asuh Demokratis 

 

 

 

1. Orang tua menetukan segala 

peraturan yang berlaku dalam 

keluarga. 

2. Anak harus mematuhi 

peraturan yang ditentukan 

orang tua tanpa kecuali. 

3. Anak tidak diberi tahu alasan 

mengapa peraturan tersebut 

dibuat. 

4. Anak tidak diberi kesempatan 

untuk mengemukakan 

pendapatnya mengenai 

peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan orang tua. 

5. Anak diberikan hukuman fisik 

jika melanggar peraturan yang 

berlaku. 

6. Orang Tua tidak pernah 

memberikan peraturan dalam 

keluarga. 

7. Anak tidak pernah diberikan 

hukuman. 

8. Anak tidak pernah diberikan 

ganjaran atau pujian karena 

perilakunya. 
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Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator 

9. Anak bebas menentukan 

kemauannya. 

10. Orang Tua yang menentukan 

peraturan dalam keluarga. 

11. Anak diberi kesempatan untuk 

menanyakan alasan megapa 

peraturan itu dibuat. 

12. Anak mempunyai hak untuk 

protes atas peraturan yang telah 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

Interaksi Sosial 

Remaja (Y) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan Interaksi 

Sosial Remaja 

 

 

1. Mampu dan bersedia menerima 

tanggung jawab. 

2. Berpartisipasi dalam kegiatan 

yang sesuai dengan tiap 

tingkatan usia. 

3. Segera menangani masalah 

yang menuntut penyelesaian. 

4. Mampu menyelesaikan dan 

mengatasi berbagai hambatan 

yang mengancam kebahagiaan. 

5. Tetap pada pilihannya sampai 

diyakini bahwa pilihan itu 

benar. 

6. Mengambil keputusan dengan 

senang tanpa konflik dan tanpa 

banyak menerima nasihat. 

7. Lebih baik memperoleh 

kepuasan dan prestasi yang 

nyata ketimbang dari prestasi 

yang imajiner. 

8. Dapat menggunakan pikiran 

sebagai alat untuk menciptakan 

cetak bina tindakan bukan 

sebagai akal untuk menunda 

atau menghindari suatu 

tindakan. 

9. Dapat belajar dari kegagalan 

tidak mencari-cari alasan untuk 

menjelaskan kegagalan. 

10. Tidak membesar-besarkan 

keberhasilan atau 

mengharapkan pada bidang 

yang tidak berkaitan. 

11. Mengetahui bekerja bila 
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Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator 

saatnya bekerja, dan 

mengetahui bermain bila 

saatnya bermain. 

12. Dapat mengatakan “tidak” 

dalam situasi yang 

membahayakan kepentingan 

sendiri. 

13. Dapat mengatakan “ya” dalam 

situasi yang akhirnya 

menguntungkan. 

14. Dapat menunjukkan amarah 

secara langsung bila 

bersinggung atau bila haknya 

dilanggar. 

15. Dapat menunjukkan kasih 

sayang secara langsung dengan 

cara dan takaran yang sesuai. 

16. Dapat menahan sakit atau 

emosional. 

17. Dapat berkompromi bila 

menghadapi kesulitan. 

18. Dapat memusatkan energi pada 

tujuan yang penting dan 

menerima kenyataan bahwa 

hidup adalah perjuangan yang 

tak kunjung berakhir. 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah sebuah dugaan, asumsi, idea tau keyakinan tentang suatu 

fenomena, hubungan atau situasi atau tentang realita yang belum diketauhi 

kebenarannya. Hipotesis dirumuskan untuk memberikan kejelasan dan fokus 

terhadap suatu masalah penelitian, tetapi tidak selalu setiap penelitian harus 

mempunyai hipotesis. Seorang peneliti dapat melakukan suatu penelitian yang 

absah tanpa menyodorkan satupun hipotesis secara eksplisit. Sebaliknya peneliti 

juga dapat mengajukan beberapa hipotesis yang relevan untuk diuji dalam sutau 
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studi peneliti.
27

 Hipotesa dibagi menjadi dua yaitu hipotesa alternatif dengan 

diberikan simbol (Ha) dan Hipotesa nihil (Ho).  

Adapun rumusan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis  nihil (Ho) yang 

ditetapkan : 

Ha:  Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemampuan 

interaksi sosial remaja di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan 

Payung Sekaki Pekanbaru 

Ho:  Tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemampuan 

interaksi sosial remaja di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan 

Payung Sekaki Pekanbaru 

 

                                                             
27

Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan, Agus Purwoto, Metode Penelitian Survey, (Bogor, 

In Media, 2014), hlm. 53. 


