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Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi karena melihat situasi dan 

kondisi di lingkungan X Kel Suka Maju Kec Medan Johor yang 
terlihat banyak diantara para anak-anak di lingkungan tersebut 

yang menunjukkan perilaku agresif, baik itu kepada orangtua 
maupun kepada teman sebaya. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat apakah pola asuh permissif mempengaruhi perilaku 
agresif anak di lingkungan X Kel Suka Maju Kec Medan Johor. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan 

wawancara mendalam terhadap subjek. Teknik ini digunakan 
untuk mendapatkan hasil dan gambaran yang lebih jelas mengenai 

pola asuh permisif yang diterapkan orangtua terhadap perilaku 
agresif anak. Hasil yang di dapat dari penelitian bahwa pola asuh 

permisif dapat mempengaruhii timbulnya perilaku agresif pada 
anak. 

Kata kunci : pola asuh permisif, agersifitas anak 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku agresif adalah perilaku yang secara sadar 
merusak dan membahayakan atau mengancam orang lain. 
Perilaku agresif biasanya muncul karena adanya rasa tidak 
senang atau rasa bermusuhan antara pihak satu dengan pihak 

lainnya. Agresif didefinisiakan sebagi suatu cara untuk 
melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, 
menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain, atau 

dengan kata lain agresif adalah tindakan yang dimaksudkan 
untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. 

(B, Krahe,. 2005 ). Perilaku agresif tidak muncul dengan 
sendirinya, pasti ada sesuatu hal yang melatar belakanginya. 
Misalnya saja pola asuh. Pola asuh sangat erat kaitannya 
dengan perilaku yang ditampilkan anak. Anak pada dasarnya 

meniru pola perilaku yang diatmpilkan oleh lingkungan 
sekitarnya, yang dalam hal ini adalah keluarga. (Santrock., 

2003)  

Perilaku agresif digolongkan menjadi 2, yaitu agresif 
secara verbal, dan non verbal. Agresif secara verbal 

contohnya memaki, mencaci, menghina, melontarkan kata-
kata kasar dan sebagainya, sedangkan agresif non verbal 
contohnya memukul, berkelahi, menendang, membunuh, 

merampok, membolos dan sebagainya.  

Jika seseorang terhalang oleh sesuatu hal dalam 
mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, 

pengharapan atau tindakan tertentu. Agresi merupakan 
salah satu cara merespon terhadap frustasi yang 
dialaminya. (Santrock, 2003). Remaja miskin yang nakal 

adalah akibat dari frustasi yang behubungan dengan 
banyaknya waktu menganggur, keuangan yang pas-pasan 
dan adanya kebutuhan yang harus segera tepenuhi tetapi 

sulit sekali tercapai. Akibatnya mereka menjadi mudah 
marah dan cenderung berprilaku agresif. 
 Keluarga adalah guru pertama bagi anak untuk 
dapat bertingkah laku. Jadi jika orangtua mendidik anak 

dengan tidak baik maka kecenderungan perilaku yang 
ditampilkan anak juga tidak baik. Pola asuh terdiri dari 5 
macam yaitu: pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola 

asuh permissive, pola asuh temporizer dan pola asuh 
appeasears.(Rifa, 2009)  

Salah satu model pengasuhan atau pola asuh adalah 
permisif. Pola asuh permisif adalah orang tua menghargai 
ekspresi diri dan regulasi diri, mereka berkonsultasi 

dengan anak mengenai keputusan dan jarang menghukum. 
Sikap permisif orang tua, yang biasanya berawal dari sikap 
orang tua yang merasa tidak dapat efektif untuk 

menghentikan perilaku menyimpang anaknya, sehingga 
cenderung membiarkan saja atau tidak mau tahu. Anak 
cenderung bertindak semena-mena, tanpa pengawasan 

orang tua, anak bebas melakukan apa saja yang diinginkan, 
anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang 
berlaku, ini yang akan cenderung membuat perilaku 

agresif.(Lili,2005)  

Perilaku agresif dapat dipahami sebagai suatu 

perilaku yang bertujuan untuk melukai orang lain, baik 
secara verbal maupun nonverbal, secara fisik maupun 
psikis, langsung maupun tidak langsung. Perilaku agresif 
yang melekat pada orang dewasa, ternyata bibit-bibitnya 

telah dijumpai pada masa kanak-kanak. (Anantasari. 2006)   

Perilaku agresif pada remaja hampir di setiap 
daerah kita jumpai. Salah satunya di lingkungan X Kel 

Suka Maju Kec Medan Johor. Lingkungan X Kel Suka 

Maju Kec Medan Johor merupakan lingkungan yang 

berada di kota Medan dengan jumlah kepala keluarga 

(KK) kurang lebih dari 280 kepala keluarga. Penduduk di 
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lingkungan X Kel Suka Maju Kec Medan Johor memiliki 

taraf ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari atas, 

menengah sampai yang bawah. Namun sebagian besar 

memiliki taraf ekonomi bawah, yang mata pencahariannya 

sebagian besar ada yang membawa becak motor, buruh 

cuci, asisten rumah tangga, berjualan makanan, 

mengumpulkan dan menjual barang-barang bekas (botot) 

dan lain-lain. Kawasan pemukiman di daerah ini juga 
terbilang padat penduduk, sebagaian besar mereka tinggal 

disana dengan menyewa tanah dan membangun sendiri 

bangunan rumah dengan separuh batu. Berdasarkan hasil 

pengamatan, kondisi rumah yang seperti ini rentan dengan 

perilaku negatif, antara keluarga yang satu dengan 

keluarga yang lainnya seperti kehilangan privasi untuk 

berkumpul bersama dengan anggota keluarganya, rentan 

dengan gossip, dan sering menimbulkan perselisihan 

diantara tetangga, terutama masalah anak. 

Anak-anak khusunya remaja dilingkungan tersebut 

terlihat banyak yang terpengaruh oleh lingkungan. 

Misalnya putus sekolah, merokok di usia yang masih 
kecil, mencuri, berantam, sering berkata-kata kasar baik 

kepada orangtua maupun sesama temannya, melawan 

perkataan orangtua, bahkan sampai memaki dan berkata-

kata kasar kepada orangtuanya. Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Lingkungan X  Kel 

Suka Maju Kec Medan Johor dengan melihat kondisi yang 

ada di lapangan dan berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari kepala lingkungan tersebut dengan judul “ Dampak 

Pola Asuh Terhadap Perilaku Agresif Remaja Di 

lingkungan X Kel Suka Maju Kec Medan Johor”. 
B. Rumusan Masalah 

 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka  
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah pola asuh permisif yang diterapkan oleh orangtua 
menimbulkan kecenderungan anak berperilaku agresif. 
C. Tujuan Penelitian 

 
 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 
menguraikan, mengambarkan, atau mendeskripsikan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan agresifitas 
anak terkait pola asuh permisif yang diterapkan orangtua 
kepada anaknya.  

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan kepada orangtua tentang pengasuhan yang 
tepat bagi anak, khususnya pola asuh permisif.  

E. Kajian Pustaka 
 
1. Definisi Pola Asuh Permisif. 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan 
asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pola asuh 
adalah “pola adalah model, sistem, atau cara kerja”, Asuh 

adalah “menjaga, merawat, mendidik, membimbing, 

membantu, melatih, dan sebagainya” (KBBI, 2008). 
Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa “Pola asuh tidak 
lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik 

dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana 
pendidik memperlakukan anak didiknya.”  

Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang 
memiliki ciri dominasi pada anak, sikap longgar atau 

kebebasan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan 
pengarahan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang 
tua sangat kurang (Santrock, 2003). Perilaku orang tua 

yang mempunyai pola asuh permisif cenderung selalu 
memberikan kebebasan pada anak tanpa memberikan 
kontrol sama sekali. Anak sedikit sekali dituntut untuk 

suatu tangung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama 
seperti orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk 
mengatur dirinya sendiri dan orang tua tidak banyak 

mengatur anaknya. Orang tua permisif memberikan 
kepada anak untuk berbuat sekehendaknya dan lemah 
sekali dalam melaksanakan disiplin pada anak. Pola asuhan 

permisif bercirikan adanya kontrol yang kurang, orang tua 
bersikap longgar atau bebas, bimbingan terhadap anak 
kurang. Ciri pola asuh ini adalah semua keputusan lebih 

banyak dibuat oleh anak daripada orang tuanya. Contoh, 
anak tidak diberi batas jam malam, artinya mau anaknya 
pulang pagi, orang tua tidak mempedulikannya dan tidak 

menanyakan. (Rahman, dan Azmidar, 2015).  
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh   

Selain peran keluarga dalam pengasuhan anak, 

adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. 
Menurut Mussen dalam Marcelina (2013), ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu:  

a) Lingkungan Tempat Tinggal 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh 
adalah lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga 

yang tinggal di kota besar dengan keluarga yang 
tinggal di pedesaan berbeda gaya pengasuhannya. 
Keluarga yang tinggal di kota besar memiliki 

kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar 
rumah, sebaliknya keluarga yang tinggal didesa tidak 
memiliki kekhawatiran yang besar dengan anak yang 

keluar rumah.  
b) Sub kultur budaya  

Sub kultur budaya juga termasuk dalam faktor yang 
mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap budaya pola 

asuh yang diterapkan berbeda-beda, misalkan ketika 
disuatu budaya anak diperkenankan berargumen 
tentang aturan-aturan yang ditetapkan orang tua, 

tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk semua 
budaya.  

c) Status sosial ekonomi  

Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda 
juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga. 
 

3. Tipe-Tipe Pola Asuh  
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Adapun beberapa tipe pola asuh menurut Diana 

Baumrind dikutip oleh Dariyo, 2004, menjelaskan tentang 
jenis gaya pengasuhan sebagai berikut:  

a. Pola asuh otoriter. 

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak 
dan memberikan hukuman ketika anak melakukan 
kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang 
tua.  

b. Pola asuh demokratis  
Pengasuhan dimana orang tua mendorong anak 
untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan 

batasan dan kendali pada tindakan anak.  
c. Pola asuh permisif. 

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah 

berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan 
kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari 
orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka 

dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya 
kepentingannya saja.  

 
4. Definisi Perilaku Agresif  

Agresif merupakan setiap tindakan yang 
dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain 
(Taylor, Peplau, & Sears, 2009). Menurut Baron dan 

Richardson (dalam Krahe, 2005) mendefinisikan agresi 
sebagai suatu perilaku yang diwujudkan dalam berbagai 
bentuk yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai 
makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari 

perlakuan tersebut. Menurut Myers (2002) menjelaskan 
bahwa agresi merupakan perilaku fisik maupun verbal yang 
disengaja maupun tidak disengaja namun memiliki maksud 

untuk menyakiti, menghancurkan atau merugikan orang 
lain untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi.  

 

4. Faktor-Fa5ktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresif 
 Perilaku agresif yang muncul pada individu 

berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri 

individu. Menurut Taylor, Peplau, & Sears (2009) perilaku 
agresif dapat muncul dengan sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Adanya serangan dari orang lain.  

Individu akan secara refleks memunculkan sikap 
agresif terhadap seseorang yang secara tiba-tiba 
menyerang atau menyakiti baik dengan perkataan 

(verbal) maupun dengan tindakan fisik.  
b. Terjadinya frustrasi dalam diri seseorang.  

Frustrasi adalah gangguan atau kegagalan dalam 

mencapai tujuan. Ketika individu mengalami frustasi 
maka akan dapat memunculkan kemarahan yang 
dapat membangkitkan perasaan agresif.  

c. Ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas 

dendam.  
Ketika individu yang marah mampu untuk melakukan 
balas dendam, maka rasa marah akan semakin besar 

dan kemungkinan untuk melakukan agresi juga 
bertambah besar.  

d. Kompetisi.  

Agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan 

emosional, tetapi mungkin muncul secara tidak 
sengaja dari situasi yang melahirkan suatu kompetisi. 
Secara khusus merujuk pada situasi kompetitif yang 

sering memicu pola kemarahan, pembantahan dan 
agresi yang tidak jarang bersifat destruktif. 
 

5. Tipe-Tipe Perilaku Agresif  

Tipe-tipe dari perilaku agresif banyak 
dikemukakan oleh beberapa tokoh. Beberapa tokoh itu 
diantaranya adalah Myers (2002) yang menyebutkan 

bahwa agresi dapat dibagi menjadi dua jenis. Kedua jenis 
agresi yang dimaksud sebagai berikut:  
a. Agresi Instrumental (Instrumental aggression)  

Agresi instrumental merupakan agresi yang 
dilakukan oleh organisme atau individu sebagai alat 
untuk mencapai tujuan.  

b. Agresi Benci (Hostile Aggression)  
Agresi benci merupakan agresi yang dilakukan 
semata – mata sebagai pelampiasan keinginan untuk 

menimbulkan efek kerusakan, kesakitan atau 
kematian pada sasaran atau korban. 

 Menurut Medinus dan Jhonson (dalam Dayakisni 

& Hudaniah, 2006), agresi dapat dikelompokkan 
kedalam empat kategori yaitu:  

a. Menyerang secara fisik yang termasuk didalamnya 

adalah mendorong, meludahi, menendang, menggigit, 
meninju, memarahi dan merampas. 

 b. Menyerang suatu objek yang dimaksud adalah 

menyerang benda mati atau binatang. 
 c. Secara verbal atau simbolis, yang termasuk didalamnya 

adalah mengancam secara verbal, menjelekkan orang 
lain, sikap mengancam dan menuntut. 

 d. Pelanggaran terhadap hak milik atau menyerang daerah 
orang lain. 

 

 
II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan X kel Suka Maju 
Kec Medan Johor Kota Medan dengan sampel orangtua 

yang menjalankan pola asuh permisif pada anak. 
 

B. Teknik Pengumpulan Data  

Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam 
ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada 
pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasanya dan peristilahannya (Krik dan Miller dalam 
Moleong, 2002). Teknik pengambilan sampel diambil 

secara acak (random) sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan. 
 

C. Analisis Data 
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Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai 

dampak pola asuh permisif terhadap perilaku agresif 
remaja di lingkungan X Kel Suka Maju Kec Medan Johor 
ini adalah dengan menggunakan metode observasi dan 

wawancara.  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dapat 
hasil bahwa Subjek yang dalam hal ini R berprofesi sebagai 
buruh cuci dan suaminya sebagai kuli bangunan. Mereka 

setiap hari harus keluar rumah untuk bekerja mencari 
nafkah. R memiliki 4 orang anak. Anak pertama R yang 
terlihat memiliki perilaku yang dianggap agresif, misalnya 

sering melawan kepada orangtuanya, suka membentak 
kalau dia tidak sependapat dengan orangtuanya, suka 
berkata-kata yang kasar dan kotor. Melihat perilaku dari 

kakaknya, adik-adiknya juga cenderung mengikuti perilaku 
kakaknya.  
 Dari hasil wawancara terlihat R dan suami 

menerapkan pola asuh permisif yaitu cenderung 
membiarkan anak, kurang peduli terhadap perkembangan 
dan pergaulan anaknya, hal ini juga dapat disebabkan 

karena kesibukan R dan suami, sehingga kurangnya 
control terhadap anak. R dan suami terlihat takut 
terhadap anaknya, ketika anaknya membentak dan berkata 

kasar mereka hanya diam saja dengan mengatakan sudah 
lelah menasehatinya.  
 Perilaku agresif anak R ini dipicu juga oleh lingkungan 

yang terlihat kurang kondusif bagi perkembangannya. 
Teman-teman sebayanya terlihat suka berkata-kata kasar  
dan kurang baik, perilaku mereka kurang sopan, berbicara 
dengan  bahasa yang tidak sepantasnya, dan sebaginya.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh 
adalah lingkungan tempat tinggal. Dimana tempat tinggal 
seseorang sangat menentukan bagaimana karakteristik 

yang terbentuk di dalam diri anak. Lingkungan tempat 
tinggal yang baik dan di dukung oleh pola asuh keluarga 
yang baik dan hangat dalam keluarga, akan menghasilkan 

anak-anak yang baik perilaku dan karakternya. Kesibukan 
orangtua dan kurangnya pemenuhan kasih sayang kepada 
anak dapat sebagai pemicu terjadinya perilaku agresif pada 

anak, ditambah lagi perilaku orangtua yang sepertinya 
kurang peka dalam hal pemenuhan kebetuhan anak adalah 
sumber terbentuknya perilaku agresif pada anak. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 
telah dilakukan terhadap klien, maka dapat disimpulkan 

bahwa pola asuh permisif yang diterapkan oleh orangtua 
di dalam keluarga dapat berdampak terhadap perilaku 
agresif anak, yang dalam hal ini pola asuh yang diterapkan 

orangtua yang cenderung membiarakan anak melakukan 
hal apa saja tanpa adanya control lebih memungkinkan 
anak menimbulkan perilaku agresifnya. Kesibukan orangtua 

yang bekerja membuat kurangnya waktu orangtua untuk 

berkomunikasi kepada anak, sehingga anak tidak kurang 

dapat terkontrol pergaulan maupun perilakunya.   
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