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Hindari Teriak Dengan Nada Tinggi 
 
Luh Putu Shanti Kusumaningsih S.Psi, M.Psi 
Dosen Fakultas Psikologi Unissula 
 
Setiap orangtua memiliki cara yang berbeda dalam memarahi anak. Ada cara tersendiri 
yang dimiliki oleh masing masing orangtua ketika marah pada anak. Ada orangtua yang 
cukup hanya dengan diam ketika marah. Namun, ada juga orangtua yang meluapkan 
kemarahannya dengan emosi yang berletup letup dan mengungkapkannya dengan 
ngomel berlebihan. Marah sebenarnya memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan 
kepada anak dan setiap orangtua memiliki standar berbeda mengenai hal hal yang harus 
disampaikan pada anaknya sehingga sifatnya sangat relatif. 
 
Memarahi anak biasanya berisikan tentang unsur-unsur pelajaran didikan dari orangtua. 
Unsur didikan ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang memang dianut oleh keluarga 
tersebut. Jadi, ketika sang anak telah melanggar nilai yang dianut keluarga ataupun 
masyarakat sekitar, maka marah perlu dilakukan supaya mengarahkan anak kembali ke 
jalurnya. Namun, cara memarahinya ini yang harus diubah. Bukan dengan bentakan, 
emosi yang meluap-luap, hingga teriak-teriak. 
 
Untuk mengarahkan anak, pasti diperlukan tindakan memarahi. Marah dalam tanda kutip, 
bukan berkonotasi marah yang teriak-teriak, membentak, dan sejenisnya. Marah tidak 
perlu dengan cara-cara seperti itu. Cukup dengan nada tegas, penuh penekanan. 
Barangkali itu sudah sangat cukup dalam memberi arahan apabila anak melanggar nilai-
nilai yang dianut. 
 
Apabila anak sering dimarah-marahi, pasti berefek buruk pada proses tumbuh 
kembangnya. Apalagi, jika marah disampaikan dengan nada tinggi dan disertai ucapan 
merendahkan. Misalnya, "kamu tidak pintar", "kamu nakalnya luar biasa", dan lain 
sebagainya. Nah, jika informasi negatif itu terus diterima sang anak tanpa ada arahan, 
maka dipastikan akan berdampak buruk. 
 
Dampak jangka panjang apabila anak sering dimarahi secara terus menerus adalah 
hilangnya rasa kepercayaan anak kepada orangtua. Hubungan antara orangtua dengan 
anak pun kurang lekat. Karena ada perasaan takut selalu dimarahi tiap ketemu orangtua, 
sehingga anak pun lebih memilih untuk menutup diri. Akhirnya, sang anak mencari 
pelampiasan di tempat lain yang nyaman bagi sang anak. Yang jelas, sering memarahi 
akan mengubah anak menjadi pribadi yang minder, tidak percaya diri saat bergaul 
dengan orang lain, tertutup, bahkan bisa juga tumbuh sebagai manusia dengan karakter 
pembenci. 
 
Dampak jangka panjangnya ke anak sangat luas sekali. Tiap anak, tentu efek jangka 
panjangnya berbeda-beda. Namun yang jelas, efeknya lebih berpotensi besar akan serba 
negatif ke anak. Anak-anak di usia TK atau SD sedang memasuki fase belajar memahami 
norma-norma. Maka, sudah seharusnya orangtua mengarahkan anaknya dengan sabar 
dan tidak perlu sering memarahi anaknya. Menjadi orangtua itu memang perlu 



kesabaran. Orangtua harus paham dan menerima bahwa anak sedang berada di fase 
yang sedang belajar memahami norma sehingga terkadang masih melakukan kesalahan. 
 
Ketika ingin menerapkan berbagai aturan atau memberitahu perihal benar-salah kepada 
anak memang perlu disampaikan dengan bahasa yang baik. Sebab, sekarang sudah 
bukan zamannya orangtua banyak mengomel seperti zaman dahulu. Meski demikian, 
bukan berarti orangtua tidak boleh memarahi anaknya. Boleh marah, asalkan orangtua 
harus bisa mengontrol diri. 
 
Orangtua ketika marah jangan sampai mengambil tindakan memukul, baik pelan apalagi 
keras. Meluapkan amarah dengan memukul sangat amat tidak dianjurkan untuk anak. 
Cukup dengan menunjukkan gesture atau ekpresi yang sebaiknya diketahui sang anak 
bahwa ada perilaku dari anak yang kurang berkenan di hadapan orangtua tanpa harus 
membentak-bentak, bahkan memukul. 
 
Orangtua bisa menampilkan gaya dan menampilkan gesture-gesture khas tersebut ketika 
marah. Sehingga, ketika sedang emosi dan marah, orangtua cukup menunjukan gesture-
gesture tersebut supaya anak tahu apabila orangtuanya sedang marah. Dengan begitu, 
orangtua tak perlu lagi membentak hingga memukul anak saat marah. 
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