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Abstrak
Orang tua di Manggarai, NTT cenderung mengasuh anaknya secara otoriter. Cara yang banyak mereka
gunakan dalam mendisiplinkan anak adalah dengan memberikan hukuman kepada anak. Hukuman
menyebabkan penderitaan pada anak dan merupakan kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang
dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak di Manggarai berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis,
kekerasan verbal, penelantaran dan membiarkan anak berperilaku menyimpang. Mereka melakukannya
karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mendisiplinkan anak. Rasa frustasi yang
disebabkan oleh kesulitan ekonomi juga menjadi pencetus bagi orang tua di Manggarai untuk
menggunakan kekerasan dan hukuman dalam mendidik anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua
menjadikan anak tidak mampu melakukan hubungan sosial, menarik diri dan takut dengan situasi sosial
serta, mengembangkan perilaku agresif, dengan orang lain. Berdasarkan kenyataan ini, orang tua di
Manggarai harus mempunyai pilihan strategi yang positif dalam mendidik dan mengasuh anak, dengan
cara memberikan kenyamanan, memberikan pengertian, melakukan komunikasi serta mengembangkan
hubungan yang hangat dengan anak
Kata Kunci: pola asuh orang tua, kekerasan terhadap anak, hukuman, dan keluarga manggarai

Abstract
Parents in Manggarai, NTT take care their children authoritatively. They using punishment in disciplining
the children. Punishment causes suffering to children.. The forms of violence perpetrated by parents in
educating children in Manggarai are distinguished by physical violence, psychological violence, verbal
violence, neglect and allowing children to behave in deviant ways. They do it because have insufficient
knowledge in disciplining children. The frustration caused by economic difficulties also triggered the
parents in Manggarai to use violence and punishment in educating children. Parental discipline practices
using punishment makes children unable to make social relations with others, become more anti social
and increased aggressive behaviour. Therefore, parents in Manggarai must have a positive strategies in
educating and nurturing children, by providing comfort, giving understanding, communicating and
developing warm relationships with children.
Keywords: parenting, violence against children, punishment, and the manggaraian family

Orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam
keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk
mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya
sehingga mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan
anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.
Perlakuan orang tua terhadap anak secara langsung
maupun tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan
perilaku anak. Selain itu, cara yang dipakai oleh orang
tua dalam membesarkan anak memiliki pengaruh yang
besar terhadap tumbuh kembang anak (Hoskins, 2014;
Rubin & Burguess, 2012).
Dalam teori perkembangan, cara yang biasa dipakai
oleh orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak
disebut dengan gaya pengasuhan orang tua. Menurut
Santrock (2012:214), pengasuhan yang baik dalam
keluarga membuat anak berkembang dengan baik. Orang
tua yang mengasuh anaknya dengan bijak membantu
anak mencapai keseimbangan dalam belajar dan
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mencapai kematangan dalam biologis dan emosional.
Orang tua yang berusaha menanamkan nilai-nilai yang
positif pada anak, penghargaan terhadap individualitas
anak, menetapkan standar yang adil, menciptakan rasa
aman dan dicintai pada anak serta selalu mendorong
komunikasi timbal balik dengan anak membuat anak
percaya bahwa mereka memiliki tanggungjawab untuk
mencapai kesuksesan (Hoskins, 2014).
Hal yang sebaliknya terjadi pada anak jika orang tua
menerapkan gaya pengasuhan yang salah dan keliru;
membuat anak memiliki regulasi emosi yang buruk,
kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan serta
besar kemungkinan akan mengalami masalah-masalah
psikologis. Pengasuhan yang salah juga menyebabkan
penelantaran pada anak (Papalia, dkk., 2009). Anak
menjadi terlantar karena orang dewasa yang bertanggung
jawab terhadap anak tersebut gagal menyediakan
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kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluaan
anak.
Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Anak
Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang
sikap dan perilaku orangtua dan anak dalam berinteraksi,
berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan.
Setiap orang tua memiliki karakteristik yang berbeda
dalam memperlakukan anaknya, yang bergantung pada
pendidikan, pengetahuan, budaya, serta lingkungan
demografi tempat orang tua tersebut berada. Baumrind
mengidentifikasi tiga pola pengasuhan orang tua kepada
anaknya, yaitu: pertama, pola asuh otoritarian, yaitu pola
asuh yang membatasi dan menghukum, serta membuat
batasan-batasan yang sifatnya kaku terhadap anak.
Kedua, pola asuh otoritatif, yaitu, pola asuh yang
mendorong anak untuk mandiri namun tetap memberikan
batasan-batasan yang wajar. Ketiga, pola asuh
memanjakan, yaitu orang tua yang sangat terlibat, namun
tidak memberikan batasan-batasan untuk mengendalikan
sikap dan perilaku anak-anaknya (Hoskins, 2014).
Eleanor Maccoby dan John Martin menambahkan pola
asuh yang keempat, mengabaikan atau tidak terlibat, yang
menggambarkan orang tua yang hanya fokus pada
kebutuhannya sendiri dan mengabaikan kebutuhan anak
(Papalia, dkk., 2009).
Perbedaan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua
memiliki peran yang besar dalam menanamkan dasar
kepribadian seseorang, yang ikut menentukan corak dan
gambaran kepribadian anak kelak saat mereka sudah
menginjak remaja dan usia dewasa (Bioh, dkk., 2018;
Mensah & Kuranchie, 2013). Dalam kegiatan
memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan
perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta
tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku,
dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru
oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau
tidak sadar akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan
pula bagi anak-anaknya (Hoskins, 2014). Pola asuh anak
yang baik, menumbuhkan sikap tanggung jawab anak
terhadap orang tua, termasuk di dalamnya adalah
tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh untuk
mencapai prestasi belajar yang tinggi. Contohnya: pola
asuh otoritatif menjadikan anak memiliki intensi
prososial, kompetensi sosial, prestasi belajar, sikap
asertif, penyesuaian diri, ketaatan pada peraturan lalu
lintas, kepribadian wirasawasta yang lebih tinggi
dibanding anak-anak yang memperoleh pola asuh otoriter
maupun permisif dari orangtua (Bioh, dkk., 2018;
Mensah & Kuranchie, 2013; Alayi, dkk., 2011). Contoh
lainnya adalah anak yang diasuh dengan pola delegating
(orang tua menetapkan apa yang harus dilakukan oleh
anak, tetapi jika mengalami masalah anak diperbolehkan
untuk menjalankan apa yang diinginkannya dan
memutuskan kapan, dimana dan bagaimana mereka
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melakukan suatu hal) mempunyai motivasi berprestasi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang
diasuh dengan jenis pola asuh yang lain. Hal ini terjadi
karena, orang tua yang demokratis sering memberikan
penghargaan terhadap prestasi anak. Sikap orang tua
tersebut akan memberikan efek psikologis bahwa mereka
merasa dihargai eksistensinya dan menjadikan mereka
lebih termotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi (Seifi,
2016, Domino, 2016).
Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa pola
pengasuhan otoritatif sebagai jenis pengasuhan anak yang
baik karena membuat anak mampu mengendalikan diri,
merasa dicintai serta menjadi lebih asertif. Orang tua
yang otoritatif menetapkan harapan dan standar yang
realistis serta membuat aturan yang konsisten. Orang tua
yang otoritatif juga mengajarkan anak dengan cara yang
positif jika terjadi konflik, berkomunikasi dalam suasana
yang positif dengan anak serta melakukan negoisasi
dengan baik (Bioh, dkk., 2018; Hoskins, 2014; Mensah &
Kuranchie, 2013). Hal tersebut membuat anak tidak
cemas dalam menentukan pilihan, mampu membuat
keputusan yang tepat dalam mengejar tujuan sehingga
diharapkan memiliki kinerja yang baik, mampu
memenuhi komitmen yang dibuatnya sendiri serta
berpartisipasi aktif dalam tugas dan dalam berinteraksi
dengan kelompoknya (Alayi, dkk., 2011).
Hal yang sebaliknya terjadi pada anak jika orang tua
menerapkan gaya pengasuhan yang otoriter. Pola
pengasuhan seperti ini membuat anak kurang kompeten.
Orang tua yang otoriter lebih suka memilih
mendisplinkan anak dengan menggunakan kekerasan
sehingga membuat anak lebih sering depresi, cemas dan
tidak bahagia. Anak menjadi suka menarik diri, tidak
percaya pada orang lain dan tidak mau terlibat dalam
suatu situasi sosial serta cenderung bersikap agresif
(Mensah & Kuranchie, 2013; Trenas, dkk., 2012; GamesGuadix, 2010). Selain itu, pola asuh otoriter menurunkan
kepercayaan diri anak karena merasa tidak berdaya.
Lebih lanjut, hal ini menyebabkan konsep diri anak
menjadi negative, dan cenderung tidak bersemangat
dalam menggapai tujuan hidup (Seifi, 2016; Papalia,
dkk., 2009; .
Namun demikian, dalam beberapa kelompok budaya,
gaya pengasuhan yang otoritarian menghasilkan
perkembangan yang positif pada anak. Sebagai contoh,
orang tua Amerika keturunan Asia seringkali
melanjutkan praktik pengasuhan tradisional Asia yang
bersifat otoritarian terhadap anak. Orang tua mengatur
dan mengendalikan kehidupan anak dengan ketat,
menanamkan sikap hormat dan taat kepada orang tua
dengan menggunakan hukuman, sehingga kebanyakan
anak-anak Asia Amerika memiliki prestasi akademik
yang tinggi di sekolah (Van Campen, & Russell, 2010).
Hafiz dan dan Almaududi (2016) juga menemukan hal
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yang serupa pada siswa-siswa di Jakarta; menemukan
bahwa pola asuh ibu yang otoritarian tidak selalu
berdampak negatif bagi anak. Justru sebaliknya, gaya
pengasuhan orang tua yang otoriter terbukti memberi
dampak positif terhadap kematangan emosi anak.
Penanaman kedisplinan secara ketat pada anak kadang
dibutuhkan untuk membentuk kesabaran pada anak, yang
lebih lanjut membuat kematangan emosi anak
berkembang dengan lebih baik. alam pengambilan
keputusan,
orang tua
cenderung
memaksakan
kehendaknya pada anak. Beberapa temuan ini
menunjukkan bahwa gaya pengasuhan orang tua
berkorelasi dengan konteks budaya seperti status sosial
ekonomi dan entitas budaya keluarga. Kita harus
mengakui bahwa kesesuaian pola asuh berbeda antara
satu budaya dengan budaya yang lain. Dengan kata lain,
setiap budaya memiliki pola pengasuhan yang berbedabeda.
METODE
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah
metode kualitatif karena berusaha mendeskripsikan pola
asuh kekerasan oleh orang tua terhadap anak dalam
keluarga di Manggarai. Hal ini sejalan dengan Creswell
(2012) yang berpendapat bahwa tujuan metode kualitatif
adalah menerangkan suatu fenomena dalam seting yang
alamiah. Artikel ini menerangkan secara induktif
fenomena pola asuh kekerasan dalam budaya Manggarai
yang dilakukan oleh orang tua sebagai salah satu metode
pokok dalam mendidik anak. Metode induktif sangat
tepat untuk menghasilkan teori yang diperoleh melalui
pemahaman dan interpretasi terhadap makna subjektif
dari suatu fenomena; yang dinegosiasikan dalam konteks
sosial, budaya, dan sejarah (Creswell, 2012).
Rancangan yang digunakan untuk mendapatkan data
adalah penelitian kepustakaan dan hermeneutika. Data
dikumpulkan dengan melakukan kajian literatur terhadap
berbagai sumber dan dokumen tertulis, seperti buku,
jurnal, artikel ilmiah, makalah seminar, berita online dan
laporan penelitian. Hermeunetika digunakan dalam
menginterprestasi berbagai sumber pustaka tersebut
sehingga menemukan pemahaman yang tepat terhadap
literatur yang ada. Selain itu, penggunaan hermeneutika
sebagai rancangan penelitian membuat penafsiran
terhadap literatur lebih kritis dan reflektif. Interpretasi
menjadi lebih relevan dengan fenomena dan proses
reduksinya menjadi lebih lengkap (Larkin, dkk., 2011).
Tematik isi digunakan dalam mengolah dan
menginterpretasi data penelitian. Analisis tematik adalah
sebuah metode untuk mengidentifikasi, menganalisa dan
melaporkan pola-pola yang terdapat pada data (Braun &
Clarke, 2006). Isi dari beragam literatur diinterpretasikan
untuk
menemukan
tema-tema
penting
untuk
menggambarkan fenomena pola asuh kekerasan oleh
orang tua terhadap anak dalam keluarga di Manggarai.
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Berkaitan dengan kepastian akan keakuratan dan
kestabilan data,
teknik yang digunakan adalah
trianggulasi sumber. Teknik ini akan meminimalisir
penyimpangan data karena membandingkan, menguji dan
mensintesa data secara akurat dengan berbagai sumber
literatur (Heale & Forbes, 2013).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak di
Manggarai
Penelitian yang dilakukan oleh Tim LPPM (2015)
menemukan bahwa jenis pengasuhan yang dipakai oleh
orang tua terhadap anak di Manggarai dapat bagi menjadi
4 yaitu, pola asuh permisif (indifferent dan indulgent),
pola asuh otoriter, pola asuh situasional (perpaduan
antara pola asuh otoriter dan permisif), dan pola asuh
demokratis. Orang tua di Manggarai juga membesarkan
anaknya dengan berpijak pada filosofis budaya atau
sugesti tertentu.
Temuan penelitian lainnya yang dilakukan oleh
Domino (2016) pada siswa SMU di Kabupatan
Manggarai menemukan bahwa sebagaian besar anak di
Manggarai mengasuh anaknya dengan menggunakan pola
asuh permisif dan pola asuh otoriter. Orang tua yang
permisif cenderung terlalu memanjakan anak,
membiarkan mereka melakukan sesuatu secara bebas
tanpa kontrol orang tua. Orang tua mengutamakan
kesenangan dan kepentingan pribadi, sehingga terlihat
seperti melakukan penelantaran terhadap anak. Mereka
menunjukkan sikap masa bodoh, dengan alasan sibuk
bekerja, mencari uang dan beranggapan bahwa anak
dapat mengurus semua kebutuhan perkembangannya
sendiri tanpa bantuan orang tua.
Hal yang agak berbeda dilakukan oleh orang tua yang
otoriter di Manggarai. Mereka lebih banyak menghukum
anaknya secara tegas jika melakukan pelanggaran
terhadap aturan dalam keluarga. Jenis hukuman yang
dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak tunduk
pada aturan yang mereka buat seperti: memukul,
mencubit, menendang, bahkan sampai dengan tidak
diberi makan atau menyuruh anak untuk tidur di luar
rumah (Domino, 2018; Lon & Widyawati, 2017). Orang
tua menganggap bahwa semua keyakinan, sikap dan
pandangannya dalam membesarkan anak sudah benar
sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh anak.
Mereka tidak ragu untuk menggunakan hukuman fisik
dan hukuman psikis disertai dengan ancaman-ancaman
untuk membuat anak mengikuti standar perilaku yang
mereka tetapkan (Thompson, dkk., 2017; Durrant, 2017;
Sari & Handayani, 2016).
Gaya pengasuhan otoriter yang digunakan oleh orang
tua di Manggarai dalam mendisplinkan anak justru
berdampak buruk bagi anak. Hal ini membuat anak
merasa tertekan, stres, tidak mampu menyelesikan
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masalah, kemampuan komunikasi yang buruk, menarik
diri dan tidak percaya pada orang lain, sering melanggar
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta
bersikap agresif (Domino, 2018; Tim LPPM STKIP
Santu Paulus, 2015). Dengan demikian gaya pengasuhan
orang tua yang otoriter di Manggarai cenderung membuat
anak mengalami perkembangan emosi yang buruk.
Keluarga di Manggarai pada umunya cenderung tidak
mempedulikan akibat dari sikap dan tindakan mereka
pada anak. Orang tua tidak memperhatikan pemenuhan
kebutuhan yang memadai untuk perkembangan fisik dan
emosional anak sehingga anak mudah melarikan diri
dalam perilaku yang menyimpang, seperti perilaku
merokok, tawuran dan menonton film porno. (Domino,
2018). Laka (2015) dan
Kamlasi, dkk (2014)
membenarkan hal ini dan mengatakan gaya pengasuhan
orang tua yang otoriter di NTT membuat anak merasa
tidak bahagia, ketakutan, tidak terlatih untuk berinisiatif,
gemar memberontak, suka melanggar norma, suka
menarik diri sehingga mudah melarikan diri dengan
mengkonsumsi minuman beralkohol.
Kekerasan Sebagai Salah Satu Bentuk Ciri
Pendidikan Dalam Keluarga Manggarai
Ciri khas bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh
orang tua yang otoriter adalah dengan menggunakan
hukuman, baik dengan cara hukuman fisik maupun
dengan menggunakan hukuman psikologis. Hukuman
apapun bentuknya menyebabkan penderitaan pada anak.
Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak, setiap perbuatan terhadap Anak yang
mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan merupakan
kekerasan terhadap anak.
Fenomena kekerasan karena menggunakan hukuman
sebagai strategi pendidikan anak lazim digunakan oleh
Orang tua di Manggarai. Penelitian yang dilakukan pada
siswa SD di Kabupaten Manggarai menemukan bahwa
sebagian besar anak di Manggarai menjadi korban
kekerasan yang dilakukan oleh orang tua (Domino,
2018). Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua
dalam mendidik anak di Manggarai dibedakan atas
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal,
penelantaran dan membiarkan anak berperilaku
menyimpang. Penelitian yang dilakukan oleh Domino
(2018) menunjukkan bahwa hanya 5,45% anak di
Manggarai yang tidak mendapatkan kekerasan secara
fisik dari orang tuanya. Dengan kata lain, banyak
keluarga (94,55%) melakukan kekerasan secara fisik
terhadap anak, seperti memukul, menampar dan
menendang anaknya. Orang tua pada umumnya
menghukum anaknya dengan menggunakan kayu untuk
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memukul mereka dan hal ini kadang menimbulkan cedera
pada anak seperti mengalami memar dan luka.
Kekerasan psikis juga banyak dilakukan oleh orang
tua di manggarai terhadap anak, sebanyak anak di
Manggarai (89,77%) pernah mendapatkan makian,
cemoohan, olokan serta kata-kata kasar dan tak santun
dari orang tua dan anggota keluarga yang lain. Kenyataan
tersebut juga menunjukkan bahwa membentak, memaki,
mencemooh dan memakai kata-kata kasar sering
diucapkan oleh orang tua di Manggarai ketika
berhadapan dengan anak. Orang tua di Manggarai sering
meneriaki anaknya dengan kata “kurang ajar dan bodok”,
atau memanggil mereka dengan kata-kata yang tidak
sopan dalam bentuk makian dalam bahasa daerah.
Pengalaman serupa juga anak dapatkan dalam dunia
pendidikan formal di sekolah. Guru sering menggunakan
kata-kata kasar, olokan dan makian dalam proses
pembelajaran, serta memanggil siswanya secara menetap
dengan panggilan yang berkonotasi negatif.
Berkaitan dengan penelantaran yang dilakukan oleh
orang tua, Sebanyak 23,18% orang tua di Manggarai
pernah menelantarkan anaknya. Penelantaran yang
dilakukan oleh orang tua di Manggarai seringkali dalam
bentuk tidak memberikan makan yang memadai,
menyuruh anak bekerja (mencari makanan sapi, cari kayu
bakar) dalam kondisi sangat lapar, atau mempekerjakan
anak dengan tujuan mencari uang, tidak memberikan
perawatan yang memadai kepada anaknya saat sakit.
Tingginya fenomena penggunaan hukuman oleh
orang tua terhadap anak di Manggarai menunjukkan
bahwa kekerasan merupakan ciri pendidikan anak dalam
keluarga pada budaya manggarai. Orang tua sering kali
membenarkan diri bahwa kekerasan yang dilakukannya
adalah bagian dari proses pendidikan kepada anak dan
kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mendidik,
mengasuh dan membuat mereka menajdi lebih baik.
Menurut Hoskins (2014), pengetahuan orang tua yang
tidak memadai menyebabkan orang tua tidak memiliki
banyak pilihan dalam mendisiplinkan anak dan memilih
jalan pintas dengan memberikan hukuman atau
melakukan kekerasan pada anak.
Pengaruh Sosial Ekonomi pada Pola Asuh Orang Tua
di Manggarai
Pola asuh yang dipakai oleh orang tua dalam
membesarkan anak sering kali dipengaruhi oleh status
sosial dan ekonomi keluarga dalam masyarakat. Orang
tua yang sibuk sering menerapkan pola asuh permisif
terhadap anak karena tidak memiliki waktu yang banyak
untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan anak (Bioh,
2018; Hoskins, 2014). Sebagai contoh, orang tua yang
kaya cenderung memanjakan anak-anaknya, memenuhi
semua permintaan anaknya tanpa kontrol dan penanaman
kedisiplinan
karena
mengutamakan
pekerjaan
dibandingkan dengan keluarga. Pada sisi lain, orang tua
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dengan status sosial ekonomi yang rendah sering
menerapkan pola asuh yang mengarah pada penelantaran
karena lebih fokus pada usaha memenuhi kebutuhan
keluarga. Mereka tidak memberikan perhatian dan kasih
sayang kepada anak-anaknya karena lebih banyak
menghabiskan waktu bekerja, mencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan fisik, makan dan minum dari anakanaknya (September, dkk., 2015).
Petani dan orang tua pedesaan di Manggarai yang
status sosial ekonominya rendah juga seringkali diliputi
rasa frustasi (Domino, 2018). Sumber frustasi tersebut
adalah tekanan untuk memenuhi kebtuhan dalam
keluarga. Kesulitan ekonomi membuat orang tua cepat
stress, mudah jengkel dan marah serta lebih lanjut
perilakunya menjadi lebih agresif (Van Lange, dkk.,
2017). Anak menjadi tempat pelampiasan rasa stres dan
frustari orang tua sehingga secara sengaja atau tidak
sengaja menimbulkan perilaku kekerasan pada anak.
Status sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh
tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi cara
orang tua dalam mengasuh anak (September, dkk., 2015).
Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang
tinggi memiliki banyak pengetahuan sehingga
mempunyai banyak alternatif dalam mendidik anak.
Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan
sarjana mampu mencari referensi dari berbagai sumber
untuk mengasuh anak-anaknya. Mereka mampu
mengembangkan pola hubungan yang baik dan harmonis
untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anakanaknya. Pada sisi lain, orang tua dengan latar belakang
pendidikan yang rendah cenderung memiliki pola pikir
konservatif. Mereka memaksakan kehendaknya kepada
anak dan tidak memberikan kebebasan kepada anak
untuk memilih alternatif tertentu terhadap berbagai hal
dalam kehidupan keluarga (Kiadarbandsari, 2016).
Orang tua di Manggarai mayoritas memiliki latar
belakang pendidikan yang rendah dan tidak memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang baik akan tumbuh
kembang anak. Mereka tidak memiliki banyak alternatif
metode dalam mendidik anak sehingga memberi
kebebasan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak
dalam bersikap dan berperilaku. Pada beberapa
kesempatan, mereka mengabaikan penanaman nilai dan
moral kepada anak, membiarkan anak berkembang tanpa
kontrol dan pengawasan dari orang tua. Tidak adanya
kontrol dari orang tua menyebabkan anak mudah
terjerumus dalam perilaku menyimpang, melakukan
perbuatan yang melanggar moral dan mudah terlibat
dalam kejahatan (Thompson, dkk., 2014; Hoskins, 2014;
Mensah & Kuranchie, 2013). Orang tua yang tertekan
atau merasa malu dengan perilaku anak yang demikian,
mengambil jalan pintas dengan memberikan hukuman
atau melakukan kekerasan pada anak.
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PENUTUP
Simpulan
Pola sikap dan perlakuan yang ditanamkan oleh orang
tua dan lingkungan pada awal perkembangan, cenderung
bertahan sampai dengan dewasa. Menyadari ini, orang
tua atau lingkungan wajib memperlakukan anak dengan
baik, mendidik mereka dengan sepenuh hati, memelihara
dan memperhatikan detail kebutuhan anak untuk
perkembangan yang lebih baik. Keluarga, masyarakat
dan pribadi lainnya harus menciptakan hubungan yang
positif dan
menyenangkan dengan anak karena
menjadikan anak lebih terbuka serta memiliki
penyesuaian pribadi dan sosial yang baik pada usia
dewasa.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang
dewasa agar anak memiliki emosi yang positif adalah
membesarkan anak dengan demokratis dan melindungi
anak dari berbagai tindakan kekerasan. Kekerasan yang
dilakukan oleh orang tua selalu berdampak buruk bagi
perkembangan anak. Akibat lebih lanjutnya, Anak
menjadi tidak mampu melakukan hubungan sosial
dengan orang lain, tidak mampu mengatasi sikap agresif
terhadap orang lain dan mengembangkan sikap menarik
diri serta takut dengan situasi sosial.
Saran
Memperhatikan kenyataan ini, perlu usaha untuk
meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya
memperhatikan perkembangan anak, baik itu dalam
keluarga, sekolah maupun masyarakat. Orang tua di
Manggarai harus mempunyai pilihan strategi yang positif
dalam mendidik dan mengasuh anak. Orang tua harus
bisa memberikan kenyamanan secara fisik dan psikis,
memberikan pengertian, melakukan komunikasi serta
mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak
serta menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan.
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