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ABSTRAK 
Anak yang bermasalah Sosial Emosional pada usia prasekolah salah satunya memiliki 

tingkat  kepercayaan  diri  rendah,  yang  dapat  dilihat  dari  tingkat  perkembangan,  atau 

penyesuaian diri baik pada waktu belajar maupun dalam aktivitas bermain di sekolah atau di 

rumah.  Faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri pada anak diantaranya faktor orang 

tua, kebebasan waktu yang orang tua berikan harus diikuti oleh peran orang tua untuk 

bertanggung jawab dalam mendidik anak. Literature review ini bertujuan untuk menganalisa 

hasil penelitian terkait yang berfokus pada hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan 

diri pada anak prasekolah. Pencarian database yang digunakan meliputi Google Scholar, 

Portal  Garuda,  artikel  yang diperoleh  sebanyak  15  dan  7  artikel  yang  dianalisis  melalui 

analisis tujuan, kesesuaian topik, hasil dari setiap artikel, serta keterbatasan yang terjadi, 

dengan kata kunci pola asuh orang tua, kepercayaan diri, anak prasekolah. Hasil dari review 

beberapa jurnal menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan kepercayaan diri pada anak prasekolah, pola asuh menjadi faktor utama yang 

menyebabkan anak  kurang  memiliki  kepercayaan  diri,  dan  membiarkan  anaknya  diasuh 

oleh  pengasuh tanpa kasih sayang orang tuanya. Diharapkan kepada orang tua lebih mampu 

mendidik anak, agar anak memiliki kepercayaan yang tinggi. 

Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua, Kepercayaan Diri, Anak Prasekolah. 
 

 
 

ABSTRACT 

Emotional social problem children at preschool age one of which has a low level of 
self-confidence, which can be seen from the level of development, or adjustment whether 

during  learning  or  in  play  activities  at  school  or  at  home.  Factors that  can  affect  self 

confidence in children include parent factors, the freedom of time that parents provide must 

be followed by the role of parents to take responsibility in educating children. This literature 

review aims to analyze the results of related research that focuses on the relationship of 

parenting parents with confidence in preschoolers. Database search used includes Google 

Scholar, Garuda Portal,  articles obtained as many as 15 and  7 articles analyzed through 

analysis of objectives, topic suitability, research methods used, sample size, research ethics, 

results  of  each  article,  and  limitations  that  occur,  with  keywords  parenting  parents, 

confidence, preschoolers. The results of a review of several journals show that there is a 

significant relationship between parenting parents with self-confidence in preschool children, 

parenting is a major factor causing children to lack self-confidence, and let their children be 

cared for by caregivers without the love of their parents. 

Keywords: Parenting Parenting, Self Confidence, Preschoolers. 
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LATAR BELAKANG 
 
 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena 

pada masa ini merupakan pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Anak usia dini merupakan  anak yang 

berada pada rentang usia 0-6 tahun dimana proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat, sehingga diperlukan stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan maksimal (Fitriyani, 2015). Masa ini anak juga disebut 

dengan masa emas atau dikenal dengan golden age, dimana mereka mulai peka 

untuk menerima stimulus dan upaya pendidikan dari lingkungan baik disengaja 

maupun tidak disengaja. 

Menyadari pentingnya masa awal perkembangan anak, diperlukan adanya 

pemberian stimulasi yang tepat sejak dini kepada anak, untuk mengoptimalkan 

segala aspek perkembangan anak usia dini (Hurlock, 2012). Menurut Henny (2015) 

menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini yaitu meliputi 

aspek  moral  agama,  kognitif  atau  intelektual,  fisik  motorik,  bahasa,  sosial 

emosional dan seni. Apabila ada salah satu aspek yang tidak berkembang secara 

optimal pada diri anak, maka akan membawa dampak negatif yang akan dirasakan 

ketika anak tersebut dewasa. Salah satu aspek perkembangan yang penting 

dikembangkan pada anak yaitu sosial emosional karena dengan anak mengusai 

keterampilan sosial anak akan mampu berinteraksi baik dengan lingkungan 

sekitarnya. Salah satu aspek perkembangan sosial emosional yang paling penting 

untuk anak setelah ia menjadi dewasa nanti adalah percaya diri. 
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Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan 9,5% - 14,2% anak mulai 

lahir sampai usia 5 tahun di Amerika mengalami masalah sosial-emosional yang 

berdampak negatif terhadap mereka, salah satunya anak merasa kurang percaya 

diri (Cooper, 2016). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2018) mencatat 

jumlah anak prasekolah di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 4.835,61 

jiwa dan sekitar (85,9% - 90,6%) anak yang mengalami masalah sosial-emosional 

yang berdampak negatif pada mereka. Tahun 2017 Provinsi Bali menunjukan 

jumlah anak usia prasekolah sebanyak 1.427 anak dan sekitar (12,1%) anak yang 

mengalami kepercayaan diri rendah, penyumbang tertinggi yang pertama yaitu 

Kabupaten Badung sebesar 8,2% dan disusul yang kedua Kabupaten Denpasar 

sebesar 6,8% anak. Dari data tersebut diatas Kabupaten Denpasar yang tertinggi 

yaitu Denpasar timur pada tahun 2017, dari 15 Taman Kanak-kanak (TK) yang 

terdapat di Denpasar timur, salah satunya di TK Kumara Sari VI ditemukan 40% 

dari sepuluh siswa-siswi TK tersebut mengalami beberapa kesulitan berinteraksi 

dengan  teman  sebayanya,  karakteristik  anak  tersebut  yaitu  pendiam,  bersikap 

dingin dan ragu-ragu dalam menentukan sikap, cemas berpisah dengan orang tua 

dan selalu ingin ditunggui, anak tidak mau mencoba hal baru karena takut gagal. 

Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaaan pola asuh yang diberikan dari 

keluarga siswa-siswi. (Kemndikbud, 2018). 

Fakta dari beberapa penelitian terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri 

pada anak-anak TK dan masih terdapat anak yang tingkat kepercayaan dirinya 

rendah. Anak yang bermasalah Sosial Emosional pada usia TK atau prasekolah 

yang dimaksud adalah usia 3-6 tahun yang memiliki perilaku nonformatif dilihat 
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dari tingkat perkembangannya, atau menyesuaikan diri baik pada waktu belajar 

maupun dalam aktivitas bermain di sekolah atau di rumah (Depkes RI, 

2010). Faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri pada anak diantaranya 

faktor orang tua, kebebasan waktu yang orang tua berikan harus diikuti oleh peran 

orang tua untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak. Pola asuh orang 

tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan membuat anak merasa dirinya 

berharga, dan percaya diri (Marrison, 2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri 

pada Anak Prasekolah” guna mengetahui berapa besar hubungan pola asuh orang 

tua dalam mengembangkan kepercayaan diri anak prasekolah. 

Literature review ini bertujuan untuk menganalisa hasil penelitian terkait 

yang berfokus pada hubungan pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri pada 

anak prasekolah. 
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METODE 

 
Literature review ini menggunakan strategi  secara  komprehensif, 

pencarian artikel yang dilakukan yaitu melalui internet seperti google scholar dan 

Portal Garuda yang dipublikasikan mulai tahun 2015-2020 dengan kata kunci pola 

asuh orang tua, kepercayaan diri, dan anak prasekolah. Terdapat 15 artikel yang 

diperoleh dan 7 diantaranya yang dianalisis sesuai dengan topik dan tujuan 

penelitian, karakteristik sampel, metodelogi penelitian, hasil dari setiap artikel, 

serta keterbatasan yang terjadi, 6 dari artikel tersebut merupakan jurnal nasional 

dan 1 dari artikel tersebut merupakan jurnal internasional dengan menggunakan 

keywords  parenting  style,  self  Confidence,  and  preschoolers,  dan  jurnal-jurnal 

tersebut sudah dianalisis berdasarkan analisa PICOT. 
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HASIL REVIEW ARTIKEL 
 
 

Peneliti Judul Tujuan Karakteristik Sampel Metodelogi 

Penelitian 

Hasil 

Inannia’  Izzatul 

Ni’mah 

(2017) 

Hubungan   Pola   Asuh 
Orang Tua Terhadap 

Kepercayaan Diri Anak 

TK Di Kelurahan 

Pandeyan, Ngemplak, 

Boyolali 

Mengetah-ui  hubungan 
pola  asuh  permisif 

orang tua dengan 

kepercayaan diri anak 

TK di Kelurahan 

Pandeyan, Ngemplak, 

Boyolali. 

Orang tua yang memiliki 
anak prasekolah 

Penelitian     deskriptif 
kuantitatif dengan 

menggunakan teknik 

Purposive Random 

Sampling 

Hasil       penelitian       ini 
menunjukkan bahwa pola 

asuh permisif orang tua 

mempunyai  hubungan 

yang kuat dan bersifat 

positif terhadap 

kepercayaan diri anak, hal 

ini  berarti  semakin 

permisif pola asuh orang 

tua maka kepercayaan diri 

anak anak semakin baik. 

Serlinda Nur 

Astriyanti,   Ns. 

Susi 

Wahyuning 

Asih, 

Ns. Zuhrotul 

Eka Yulis. 

(2017) 

Hubungan   Pola   Asuh 
Orang Tua    Dengan 

Percaya Diri Pada Anak 

Prasekolah Di TK Islam 

Terpadu Amanah 

Sumber Sari Jember 

Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan 

pola asuh orang tua 

dengan  percaya  diri 

pada anak prasekolah di 

TK    Islam Terpadu 

Amanah Sumber Sari 

Jember 

Orang    tua    dan    anak 
prasekolah di TK Islam 

Terpadu   Amanah 

Sumber Sari Jember 

Penelitian    kuantitatif 
dengan menggunakan 

desain   korelasi 

analitik dengan desain 

penelitian cross 

sectional   teknik 

simple random 

sampling 

Berdasarkan                hasil 
penelitian bahwa pola asuh 

orang tua pada anak 

prasekolah di TK Islam 

Terpadu Amanah 

Sumbersari Jember sangat 

bervariasi tetapi mayoritas 

menganut pola asuh 

Demokratis 

Taufikurrahma 

n, Kholisus 

(2018) 

Hubungan Pola Asuh 
Orang Tua Dengan 

Perkembangan Sosial 

Tujuan  dari  penelitian 
ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada 

Keseluruhan orang tua 
dan peserta didik di TK 

Dharma Wanita Sakra 

Jenis  penelitian  yang 
digunakan dalam 

penelitian   ini   adalah 

Hasil   dari   penelitian   ini 
adalah bahwa ada 

hubungan  yang  signifikan 
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 Emosional Anak Tk Di 
Tk Dharma Wanita 

Sakra Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2018 

hubungan    pola    asuh 
orang tua dengan 

perkembangan sosial 

emosional anak di tk 

dharma wanita sakra 

kecamatan sakra 

kabupaten   lombok 

timur tahun 2018 

Kecamatan Sakra 
Kabupaten Lombok 

Timur 

teknik            korelasi, 
digunakan untuk 

mencari hubungan dua 

variable. 

antara pola asuh orang tua 
dengan perkembangan 

sosial emosional anak di tk 

dharma wanita sakra 

kecamatan   sakra 

kabupaten lombok timur 

tahun 2018. 

Wirda Safitri 

(2019) 

Pengaruh    Pola    Asuh 
Orang Tua Terhadap 

Kepercayaan    Diri 

Anak Usia 5-6 Tahun 

Penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengaruh 

pola asuh orang tua 

terhadap kepercayaan 

diri anak usia dini 5-6 

tahun. 

Sampel dalam penelitian 
berjumlah 50 orang tua 

yang memiliki anak usia 

5-6 tahun di Desa Negeri 

Batin Kecamatan 

Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan 

Metode        penelitian 
yang   digunakan 

adalah metode 

penelitian kuantitatif 

dengan teknik 

purposive sampling 

Hasil 
penelitian  ini 

menunjukkan  bahwa  pola 

asuh pelatih emosi 

(emotion 

coaching)memberikan 

pengaruh yang kuat dalam 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

anak. 

Budi  Saharano 

dan Lila 

Tristantri 

(2019) 

Pola  Asuh  Orang  Tua 
Terhadap 

Perkembangan Mental 

Emosioal  Anak  Usia 

Pra Sekolah (4-6 Tahun 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 

hubungan pola asuh 

orang tua terhadap 

perkembangan mental 

emosional anak usia pra 

sekolah (4-6 tahun). 

Semua orang tua di  TK 
Aisyiyah sebanyak 72 

orang. 

Metode        penelitian 
analitik  korelasi 

dengan pendekatan 

cross setional. 

Hasil   dari   penelitian   ini 
adalah sebagian besar pola 

asuh yang diterapkan yaitu 

pola asuh demokratis, dan 

anak-anak di TK tersebut 

tidak mengalami gangguan 

mental emosional. 

Asih Rena 

Novita dan 

Syuraini 

Hubungan  Antara  Pola 
Asuh Orang Tua 

Dengan Kepercayaan 

Tujuan  dari  penelitian 
ini adalah  untuk 

mengetahui hubungan 

Seluruh  orang  tua  dari 
peserta didik di TK 

Talang   Sari   Nagari 

Metode penelitian 
analitik  korelasi 

dengan pendekatan 

Hasil penelitian ini adalah 
bahwa ada hubungan yang 

signnifikan antara pola 
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(2019) Diri Pada Anak 
Menurut Orang Tua Di 

Tk 

antara pola asuh orang 
tua dengan kepercayaan 

diri anak di TK Talang 

Sari Nagari Lunang II 

Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Lunang II Kecamatan 
Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan sebanyak 

20 orang 

cross setional. asuh   orang   tua   dengan 
kepercayaan diri anak di 

TK Talang Sari dan 

sebagian   besar 

menerapkan pola asuh 

demokratis. 

Ali  Al-Elaimat, 

Majdi Adheisat 

& Hesham 

Alomyan 

(2018) 

The             relationship 
between   parenting 

styles and emotional 

intelligence of 

kindergarten childre 

This   study   aimed   at 
investigating the 

relationship   between 

the parenting styles and 

emotional  intelligence 

of a sample of 

kindergarten children in 

Zarqa II Governorate, 

Jordan. 

Sample of 100 
kindergarten children, 47 

of whom were male and 

53 were female. 

The              emotional 
intelligence   scale   of 

the kindergarten 

children and the 

parenting styles scale . 

These results indicate that 
there is a positive 

relationship between the 

democratic parenting style 

and emotional intelligence. 

This may be due to the fact 

that the use of motivation 

by parents, (rather than 

punishment)   could 

enhance the children‟s 

emotional intelligence. 
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PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa jurnal yang didapat (jurnal 

nasional nomor 1-6) secara garis besar hasil jurnal tersebut sama yaitu bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan 

kepercayaan diri anak prasekolah, serta pola asuh orang tua pada anak prasekolah 

sangat bervariasi tetapi mayoritas dari orang tua itu sendiri lebih menganut pola 

asuh demokratis, dimana orang tua tidak memanjakan anaknya dan lebih 

mengutamakan peraturan orang tua yang bersifat mendidik anak. Hasil penelitian 

jurnal internasional (jurnal nomor 7) yaitu : 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pola asuh demokratis dan 

kecerdasan emosional pada anak, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 

penggunaan motivasi oleh orang tua (bukannya hukuman), dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional anak-anak. Selain itu, memberikan penjelasan dan dialog 

untuk membantu anak-anak memahami penyebab dan konsekuensi dari perilaku 

mereka juga dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak-anak. Orang tua juga 

merespons positif reaksi anak-anak mereka di lingkungan yang sangat aman. Pola 

asuh demokratis ini sangat fleksibel dan meningkatkan komitmen anak-anak 

terhadap peraturan dan regulasi fasilitas dari orang tua. Perlakuan pada anak dengan 

cara yang sangat demokratis yaitu dapat mengatur dan menghormati hak-hak orang 

tua dan anak-anak itu sendiri, akan secara positif mempengaruhi anak-anak ketika 

mereka mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri, dan akan 

meningkatkan kepercayaan diri dan tingkat harga diri mereka, dan kemandirian, 

yang semuanya akibatnya meningkatkan tingkat kecerdasan emosional pada anak. 
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Hasil penelitian tersebut mendukung pernyataan Depkes RI (2010) yang 

menyatakan bahwa tingkat kepercayaan diri pada anak-anak TK (prasekolah) masih 

kebanyakan memiliki tingkat kepercayaan diri rendah, anak yang bermasalah Sosial 

Emosional pada usia TK atau prasekolah yang dimaksud adalah anak usia 3-6 tahun 

yang memiliki perilaku nonformatif dilihat dari tingkat perkembangannya, atau 

menyesuaikan diri baik pada waktu belajar maupun dalam aktivitas bermain di 

sekolah atau di rumah, hal tersebut harus diimbangi oleh pengasuhan orang tua 

yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri merupakan 

hal penting yang harus dimiliki oleh setiap anak untuk menapaki roda kehidupan. 

Mental dan karakter anak yang kuat akan menjadi modal penting bagi masa 

depannya ketika menginjak usia dewasa, sehingga mampu merespon tantangan 

yang lebih realistis. Kepercayaan diri yang baik pada diri anak akan mengantarkan 

anak tersebut kedalam berbagai kemudahan dalam semua hal, misalnya kemudahan 

dalam bersosialisasi dengan masyarakat, karir, dan sebagainya (Nelly, 2015).  

Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada anak diantaranya faktor 

orang tua, kebebasan waktu yang orang tua berikan tentunya harus diikuti oleh 

peran orang tua untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Pola asuh 

orang tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan membuat akan merasa diri 

nya berharga, dan percaya diri, walaupun orang tua sibuk bekerja mereka wajib 

untuk memperhatikan perkembangan anak mereka. Orang tua harus tetap 

memantau, memberikan bimbingan, mengawasi, dan menegur bila anak-anak 

berada di jalur yang salah. Orang tua memiliki tugas yang kompleks terhadap 

perkembangan anak, karena anak mengalami proses yang dinamis sejak dilahirkan 

hingga usia sekolah (Dariyo, A. (2016).  
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Perkembangan anak mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak dini 

anak-anak harus dikenalkan pada pendidikan yang mencakup moral, akhlaq, budi 

pekerti, pengetahuan ketrampilan, kesehatan seni dan budayanya agar anak mampu 

bertahan serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pola asuh dari setiap 

orang tua berbeda-beda jenisnya, pola pendidikan keluarga yang tepat akan 

memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar secara optimal, hal ini 

mengandung pengertian bahwa perlakuan yang diterapkan dalam kehidupan anak 

dalam keluarga dapat membantu mengembangkan daya fikir dan kreatifitas berfikir 

secara efisien dan efektif seorang anak guna mencapai tujuan pembelajaran di 

sekolah (Fitriyani, L. 2015). 

Opini dari peneliti itu sendiri bahwa setiap orang tua memiliki cara 

pengasuhan yang berbeda-beda, setiap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

memiliki sisi positif dan negatif terhadap anak, pengasuhan yang baik dari orang 

tua itu sendiri akan menyebabkan anak memiliki kepribadian yang baik terutama 

anak akan memiliki kepercayaan yang baik. Bagi orang tua yang memiliki 

pekerjaan diluar rumah sebaiknya tidak mengabaikan pengasuhan anak dan lebih 

mengutamakan kepentingan anak dan memecahkan masalah yang dihadapi anak 

baik disekolah maupun dilingkungan bermain, tenaga kesehatan sebaiknya bisa 

lebih mensosialisasikan cara pengasuhan anak dimasyarakat. 
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KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil review artikel nasional dan internasional maka dapat 

disimpulkan bahwa 7 artikel tersebut sangat berhubungan dengan topik yang 

dibahas dalam judul laporan literature review ini yaitu : 

Pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak memiliki hubungan yang 

signifikan, dari semua jurnal yang dibahas dalam literature ini pola asuh yang tepat 

dan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak prasekolah adalah pola 

asuh demokratis, dimana pola asuh ini mengutamakan peraturan orang tua yang 

sifatnya mendidik anak, pola asuh ini sangat mempengaruhi kepribadian anak 

prasekolah terutama dalam membentuk rasa kepercayaan  diri  anak  itu  sendiri, 

selain dari sekolah orang tua adalah guru pertama yang sangat berperan penting 

untuk membentuk anak mempunyai rasa percaya yang tinggi. Dampak positif pada 

anak yang diasuh dengan pola asuh yang benar maka anak akan menjadi karakter 

anak  yang  aktif,  berani  mengemukakan  pendapatnya,  mempersiapkan  dirinya 

dalam keadaan apapun, adapun dampak negatif pada anak yang kurang sesuai 

dengan pola   asuh   yang   benar   maka   anak   akan   menjadi   karakter   yang   

pendiam, menyendiri dan malu untuk mengungkapkan pendapat. 
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SARAN 
 

1.   Kepada Tenaga Kesehatan 
 

 

Tenaga kesehatan hendaknya memberikan penjelasan lebih kepada orang tua 

dalam memilih   pola   asuh   yang   lebih   tepat   untuk   anak,   dan   petugas 

dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi dengan 

orang tua. 

 

2.   Kepada Orang Tua 
 

Orang tua perlu memantau kegiatan anak dan memilih pola asuh yang tepat 

untuk mengetahui perkembangan percaya diri pada anak. 
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HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP KEPERCAYAAN 

DIRI ANAK TK DI KELURAHAN PANDEYAN, NGEMPLAK, 

BOYOLALI 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh permisif orang tua 

dengan kepercayaan diri anak TK di Kelurahan Pandeyan, Ngemplak, Boyolali. 

Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini sebanyak 

353  anak  dan  sample  yang  diambil  75  anak,  dengan  menggunakan  teknik 

purposive  random  sampling.  Data  kedua  variabel  diperoleh  melalui  metode 

angket  yang  diberikan  kepada  orang  tua  siswa  dengan  jenis  angket  tertutup. 

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi product momment. Berdasarkan 

hasil perhitungan analisis korelasi diperoleh r hitung=0,973 dengan taraf 

signifikasi 0,000 (p<0,05) berarti korelasi bersifat positif dan memiliki korelasi 

yang  kuat.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  ada  hubungan 

positif antara pola asuh permisif orang tua dengan kepercayaan diri anak. 

 
Kata kunci: Kepercayaan Diri, Pola Asuh Permisif 

 
ABSTRACT 

 
The reserch aims to understand relationship between a permissive parenting style 

and kindergarten student‟s convidance in pandeyan village, Ngemplak, Boyolali. 

The designs of this study are descriptive and quantitative. The population of this 

reserch  involves  353  students  and  the  samples  are  75  students.  By  usinng 

purposive random sampling technique, both of the variable data are obtained 

through a questionnaire method which is given to the parents of student related 

with close ended questionnqire. The data analysis technique uses product 

momment correlation technique. The result of the correlationn analysis shows that 

r hitung=0,973 with the level of signature of 0,000 (p<0,05) means that the 

correlation is positive and has the strong correlation. Based on the result, it can be 

determined   that   there   is   a   positive   relationship   between   parenting   style 

(permissive) and children‟s convidance. 

 
Keywords: Self Confidence, Permissive Parenting Style 

 
1.   PENDAHULUAN 

Anak usia dini merupakan   individu   yang   sedang   mengalami   proses 

perkembangan secara       pesat. Dalam   lima  tahun  pertama,  seorang  anak 

mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  untuk  berkembang.  Pada  masa  ini 

seluruh  aspek perkembangan  anak akan mengalami masa percepatan 
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apabila anak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan berbagai 

ketrampilan yang dimiliki. 

Segala sesuatu yang diterima anak baik berupa makanan, minuman, 

stimulasi, dan lingkungan, orang tua juga memberikan kontribusi yang sangat 

besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan juga 

berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Tumbuh 

kembang yang baik dipengaruhi oleh faktor makanan (gizi) dan stimulasi. 

Dengan nutrisi yang lengkap dan seimbang maka jumlah sel-sel otak pada 

anak akan semakin bagus, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Selain gizi, orang tua, dan pendidik perlu memberikan stimulasi 

kepada  anak.  Kebutuhan  stimulasi  dapat  diberikan  melalui  berbagai 

permainan yang dapat merangsang semua indra anak (penglihatan, 

pendengaran, sentuhan, pengecap, membau) merangsang gerakan kasar halus, 

berkomunikasi, sosial-emosi, kemandirian, berfikir dan berkreasi. Pemberian 

stimulasi sejak dini akan besar pengaruhnya pada berbagai aspek 

perkembangan anak. 

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa: “Pendidikan Anak Usia 

Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan salah satu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun 

yang di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” Pendidikan anak usia dini 

tidak hanya di dapat dari pendidikan formal atau non formal, tetapi pendidikan 

yang diberikan oleh orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam PERMENDIKBUD Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar 

nasional pendidikan anak usia dini Bab 3 Pasal 7 butir 5 yang   menyatakan 

bahwa “pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal 

membutuhkan  keterlibatan  orang  tua  dalam  akses  layanan  PAUD  yang 

bermutu”. Dalam hal ini orang tua dan guru sebaiknya memberikan stimulasi 
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untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak supaya  potensi  yang  dimiliki 

anak berjalan secara optimal. 

Di  usia  ini  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  berlangsung  sangat 

cepat.  Orang  tua  dan  guru  sebaiknya  memberikan  stimulasi  untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak supaya potensi yang dimiliki anak 

berjalan secara optimal. 

Usia 0 sampai dengan usia 6 tahun merupakan usia yang sangat 

menentukan dalam pembentukan karakter seorang anak. Karakter yang 

dikembangkan pada anak usia dini salah satunya adalah sikap kepercayaan 

diri. Sejak usia dini, kepercayaan diri yang dimiliki anak perlu ditumbuh 

kembangkansupaya di masa dewasanya dapat menjadi manusia yang 

berkualitas dan berguna bagi orang lain. 

Setiap anak padadasarnya memiliki kepercayaan diri, meski dalambidang 

dan tingkatan yang berbeda-beda. Potensi ini membutuhkan rangsangan sejak 

usia dini. 

Kepercayaan diri merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap 

anak untuk menapaki roda kehidupan.Mental dan karakter anak yang kuat 

akan menjadi modal penting bagi masa depannya ketika menginjak usia 

dewasa, sehingga mampu merespon tantangan yang lebih realistis. 

Kepercayaan diri (self confidence) adalah suatu perasaan atau sikap tidak perlu 

membandingkan diri dengan orang lain, karena telah merasa cukup aman dan 

tahu apa yang dibutuhkan didalam hidup ini. Menurut Brennecke & Amich 

(dalam idrus, 2008) seoranganakakanlebih berhasil dalam kehidupan maupun 

karirnya  apabila  ia  mampu  mengembangkan  kepercayaan  dirinya. 

Kepercayaan diri yang baik pada diri anak  akan mengantarkan anak tersebut 

kedalam berbagai kemudahan dalam semua hal, misalnya kemudahan dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat, karir, dan sebagainya. Munculnya rasa tidak 

percaya diri pada anak adalah karena anak berfikir negative tentang dirinya 

atau dibayangi rasa ketakutan tanpa sebab sehingga timbul perasaan yang 

tidak   menyenangkan   serta   dorongan   atau   kecenderungan   untuk   segera 

menghindari  apa  yang  akan  dilakukanya.Rasa  tidak  percaya  diri  dapat 
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menyerang siapa saja tanpa membedakan golongan.Hal tersebut sangatlah 

mengganggu  kehidupan  pribadi  maupun  hubungan  sosial 

bermasyarakat.Tanpa disadari, hal ini membuat seseorang menjadi kurang 

aman, tidak mau maju, tidak bahagia, suka uring-uringan dan berbagai macam 

efek negatif lainnya. 

Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada anak diantaranya faktor 

orang tua, kebebasan waktu yang orang tua berikan tentunya harus diikuti oleh 

peran orang tua untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Pola 

asuh orang tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan membuat akan 

merasa diri nya berharga, dan percaya diri.Walaupun orang tua sibuk bekerja 

mereka wajib untuk memperhatikan perkembangan anak.Mereka harus tetap 

memantau, memberikan bimbingan, mengawasi, dan menegur bila anak-anak 

berada di jalur yang salah. Kondisi disekolah menunjukkan bahwa kebiasaan 

yang ada dilingkungan keluarga cenderung memberikan dampak terlalu 

menurut apa yang diminta oleh anak, sehingga anak memiliki rasa kurang 

percaya diri ketika harus melakukan kegiatan disekolah. Rasa ketergantungan 

anak kepada orang tua atau pun guru sangat dominan sehingga kebebasan 

untuk mengekspresikan diri anak sangat terbatas.Kondisi seperti ini 

menimbulkan rasa kepercayaan diri anak yang rendah. 

Orang tua memiliki tugas yang kompleks terhadap perkembangan anak, 

karena anak mengalami proses yang dinamis sejak dilahirkan hingga usia 

sekolah. Perkembangan anak mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak 

dini anak-anak harus dikenalkan pada pendidikan yang mencakup moral, 

akhlaq, budi pekerti, pengetahuan ketrampilan, kesehatan seni dan budayanya 

agar anak mampu bertahan serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Pola asuh dari setiap orang tua berbeda-beda jenisnya. Pola pendidikan 

keluarga  yang  tepat  akan  memberikan  kesempatan  kepada  anak-anaknya 

untuk belajar secara optimal, hal ini mengandung pengertian bahwa perlakuan 

yang diterapkan dalam kehidupan anak dalam keluarga dapat membantu 

mengembangkan daya fikir dan kreatifitas berfikir secara efisien dan efektif 

seorang anak guna mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Penerapan pola 
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asuh yang tidak tepatakan mengakibatkan perkembangan sosial maupun emosi 

anak terhambat.Pola asuh yang tidak tepat adalah pola asuh yang terlalu 

memanjakkan anak atau pun orang tua yang telalu memaksakan anak kepada 

keinginan orang tuanya. Pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak 

tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhiya. Menurut Mansur 

(2007:361-363) faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua diantaranya 

seperti: Faktor tinggi rendahnya pendidikan orang tua maka akan sangat 

berpengaruh terhadap sikap dan tindakannya. Latar belakang pendidikan orang 

tua dapat mempengaruhi pola pikir orang tua baik formal maupun non formal 

yang berpengaruh juga terhadap aspirasi atau harapan orang tua pada anaknya. 

Faktor keagamaan, nilai-nilai agama yang dianut oleh orang tua juga menjadi 

hal penting yang ditanamkan orang tua kepada anak dalam pengasuhan yang 

mereka lakukan. Orang tua yang kuat agamanya sudah terbiasa melakukan 

amalan-amalan agama demi upaya membangun masa depan anak dengan nilai 

keagamaan. Faktor lingkungan sosial berkaitan dengan pola hubungan sosial 

dan pergaulan yang dibentuk orang tua maupun anak dengan lingkungan yang 

ada di sekitarnya. Ketiga faktor terdebut merupakan faktor yang melatar 

belakangi  pola  asuh  orang  tua  dalam  rangka  memperoleh  generasi  yang 

unggul. 

Menurut Baumrind (dalam Papila, dkk 2010) terdapat 3 pola asuh orang 

tua yang menggambarkan pola perilaku umum dari anak yang dibesarkan 

dengan masing-masing cara pengasuhan tersebut yaitu: pola asuh otoriter, 

adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan- 

aturan ketat , yang seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti yang 

orang tua inginkan. Pola asuh demokratis, adalah pola asuh yang ditandai 

dengan   pengkaitan   orang   tua   dengan   kemampuan   anak-anaknya   yang 

kemudain anak dibari kesempatan untuk tidak bergantung kepada orang 

tua.Pola asuh permisif, adalah pola asuh orang tua yang memilikii kontrol 

rendah dan acceptance yang tinggi kepada anak. Dalam hal ini orang tua 

biasanya  sangat  toleran,  lembut,  dan  tidak  banyak  menuntut  kepada  anak 

untuk  berperilaku  matang,  mandiri  atau  bertanggung  jawab.  Mereka  lebih 
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suka  menghindari  adanya  konfrontasi  dengan  anakdan  membiarkan  anak 

melakukan semua hal yang di inginkan. Keragaman pola asuh yang diterapkan 

orang tua di kelurahan Pandeyan tampak dalam cara orang tua berinteraksi dan 

bersikap terhadap anak. Ada anak yang mudahbergaul, percaya diri, menyukai 

kegiatan bersama teman-temannya karena orang tuanya cenderung 

membebaskan anak dalam bertindak, kurang adanya kontrol dari orang tua 

sehingga orang tua terkesan tidak peduli terhadap anaknya. Ada anak yang 

suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan teman-temannya dan kurang 

percaya diri, karna orang tuanya bersikap terbuka, dan peduli terhadap anak. 

Ada pula anak yang mudah bergaul, menyukai kegiatan bersama temannya 

dan suka memimpin teman-temannya, karena orang tuanya bersikap ramah, 

sering melakukan diskusi dengan anak tentang berbagai hal. 

2.   METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.Populasi 

penelitian  ini  sebanyak  353  anak  dari  6  TK  di  Kelurahan  Pandeyan, 

Ngemplak, Boyolali.Dengan taraf kesalahan 1% dalam tabel kracjie sample 

yang digunakan 75 anak.Menurut Sugiono (2012: 121-122) mengungkapkan 

bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: probability sampling dan nonprobability sampling. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Random 

Sampling. Teknik ini digunakan atas dasar pertimbangan dari peneliti sendiri, 

yaitu: atas pertimbangan status pendidikan, dan pekerjaan orang tua dengan 

tujuan seseorang tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini teknik random digunakan untuk menentukan 

sekolah yang akan menjadi sampel. Data diperoleh  dari angket pola asuh 

orang tua, orang tua sebagai sumber data primer, sedangkan pada angket 

kepercayaan   diri,   orang   tua   sebagai   sumber   data   sekunder.   Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti mengadakan tahap uji coba angket yang 

dilakukan terhadap 20 orang tua anak diluar anggota sample. Setelah 

melakukan uji coba angket, tahap kedua yaitu membagikan angket terhadap 

75 orang tua anggota sample. 
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3.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan analisis data dari 75 responden diperoleh hasil bahwa data 

pola asuh orang tua diperoleh hasil angket dari 15 pertanyaan dengan empat 

pilihan jawaban diperoleh jumlah skor secara keseluruhan adalah 2690 dengan 

nilai rata-rata 35,86. Nilai tertinggi adalah 53 dan nilai terrendah adalah 24 

dan range sebesar 29. Data kepercayaan diri anak diperoleh jumlah skor secara 

keseluruhan adalah 2689 dengan nilai rata-rata 35,85. Nilai tertinggi adalah 53 

dan nilai terrendah adalah 21 dan range sebesar 32. 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pola asuh permisif orang tua dan 

kepercayaan diri anak dapat di lihat pada tabel distribusi frekuensi pada tabel 

1 dan 2 
 

Tabel 1. distribusi frekuensi pola asuh permisif 
 

Interval Status Jumlah Persen (%) 

24-27 Rendah sekali 11 15,0 

28-31 Sangat rendah 17 22,0 

32-35 Cukup rendah 9 12,0 

36-39 Rendah 11 15,0 

40-43 Sedang 11 15,0 

44-47 Cukup tinggi 12 16,0 

48-51 Tinggi 3 4,0 

52-55 Sangat tinggi 1 1,0 

Jumlah 75 100,0 
 
 

Tabel 2 distribusi frekuensi kepercayaan diri anak 
 

Interval Status Jumlah Persen (%) 

21-24 Rendah sekali 2 3,0 

25-28 Sangat rendah 11 15,0 

29-32 Cukup rendah 16 21,0 

33-36 Rendah 15 20,0 

37-40 Sedang 7 9,0 

41-45 Cukup tinggi 17 23,0 

46-49 Tinggi 6 8,0 

50-54 Sangat tinggi 1 1,0 

Jumlah 75 100,0 
 
 

Sebelum dilakukan analisis korelasi product moment maka dilakukan 
 

uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Menurut uji normalitas 
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digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau 

tidak.Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada penelitian 

ini diperoleh hasil nilai dari signifikasi sebesar 0,53 nilai tersebut lebih dari 

0,05 sehingga disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi 

normal.  Uji  linearitas  pada  penelitian  ini  diperoleh    hasil  nilai  signifikasi 

0,454. Nilai signifikasi uji linearitas 0,454 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdapat hubungan linier secara 

signifikan. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS diperoleh hasil bahwa nilai VIF=1 dan 

tolerance=100. Hasil uji multikolinearitas dengan nilai VIF kurang dari 10 dan 

nilai tolerance= 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas diantara variabel bebaspenelitian ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi product moment 

diperoleh hasil r xy= 0,973 dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,05).Ini 

menunjukkan bahwa pola asuh permisif orang tua (X) mempunyai hubungan 

yang kuat dan bersifat positif terhadap kepercayaan diri anak (Y). Hal ini 

berarti semakin permisif pola asuh orang tua maka kepercayaan diri anak anak 

semakin baik. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh teori dari Hurlock (1999) 

menjelaskan bahwa perkembangan kepercayaan diri pada masa remaja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantarannya adalah pola asuh, kematangan 

usia, jenis kelamin, penampilan fisik, hubungan keluarga, teman sebaya. 

Pendapat lainnya dari Brilian (2013) yang menyatakan bahwa anak yang 

dibesarkan dengan kultur pola asuh permisif tumbuh dengan kemampuan 

berfikir secara kreatif, percaya diri dan banyak melakukan hal-hal baru. 

Kebebasan untuk meraih apa yang mereka inginkan membuat mereka berfikir 

berbeda dari yang lainnya dan diluar rutinitas yang dilakukannya. Baumrind, 

(dalam  idrus,  2008)  mengungkapkan  bahwa  pola  asuh  orang  tua 

mempengaruhi  tumbuhnya  kepercayaan  diri  pada  diri  seseorang.  Semakin 

baik pola asuh orang tua yang diterapkan maka akan semakin tinggi tingkat 

kepercayaan diri pada diri seseorang, begitu sebaliknya semakin rendah pola 
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asuh orang tua maka akan semakin rendah tingkat kepercayaan diri pada diri  
 

seseorang. 
 

Dalam beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak. 

Pada dasarnya, anak belajar pada hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar, 

terutama pada lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan anak. 

4.   PENUTUP 
 

Berdasarkan   hasil   perhitungan   analisis   korelasi   product   moment 

diperoleh hasil r xy= 0,973 dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,05). Ini 

menunjukkan bahwa pola asuh permisif orang tua (X) mempunyai hubungan 

yang kuat dan bersifat positif terhadap kepercayaan diri anak (Y). Hal ini 

berarti semakin permisif pola asuh orang tua maka kepercayaan diri anak anak 

semakin baik 
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ABSTRAK 

Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, 

membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai 

kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Percaya 

diri adalah suatu keyakinan dalam jiwa untuk melakukan sesuatu. Pada 

penelitian ini menggunakan desain korelasi analitik dengan desain penelitian 

cross sectional. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pola asuh orang 

tua dengan percaya diri pada anak prasekolah di TK  Islam Terpadu Amanah 

Sumbersari Jember. Populasi pada penelitian ini seluruh siswa TK Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari Jember yang berjumlah 39 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian dari pola asuh 

didapatkan   30   responden   (76,9%)   menganut   pola   asuh   demokratis,   6 

responden (15,4%) menganut pola asuh otoriter, 3 responden   (7,7%) 

menganut pola asuh permisif. Hasil dari percaya diri didapatkan 34 responden 

(87,2%) percaya diri, 5 responden (12,8%) cukup percaya diri. Analisis data 

dengan uji statistik Rank Spearman diperoleh p value  0,000 dan koefisiensi 

sebesar 0,625. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa ada hubungan antara 

pola asuh orang tua dengan percaya diri anak prasekolah. Sehingga tenaga 

kesehatan seharusnya memberi penyuluhan terhadap orang tua tentang pola 

asuh agar percaya diri anak meningkat sesuai perkembangan anak. 
 

 

Kata kunci: Pola Asuh, Orang tua, Percaya Diri, Anak prasekolah 
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Abstract 

 
Parenting is an interaction between children and parents during the parenting activities. 

Parenting is the process when parents educating, guiding, diciplining and protecting 

their children based on the norms in a certain society, in order to build their maturity. 

Confidence is a belief of mind and soul to do something. This research uses analytic 

correlation design with cross sectional research design. This study aims to determine the 

relationship of parenting with self confidence in preschool children in Integrated Islamic 

Kindergarten Amanah Sumbersari Jember. The population of this study are all students 

of Integrated Islamic Kindergarten Amanah Sumbersari Jember which consosts of 39 

respondents. The sampling technique used were simple random sampling. Data collection 

techniques  used  was  questionnaires.  The  result  of  the  research  showed  that  30 

respondents (76.9%) were adopted democracy pattern, 6 respondents (15.4%) adopted 

authoritarian parenting, 3 respondents (7.7%) adopted permissive parenting. Results of 

confidence obtained 34 respondents (87.2%) were confident, 5 respondents (12.8%) were 

quite confident. Data analysis with Rank Spearman statistical test obtained p value 0,000 

and coefficient equal to 0,625. The conclusion of this study is that there is a relationship 

between parenting with self-confidence of children in preschool. So that health workers 

should provide counseling for parents about the gudance in doing parenting to improve 

the self-confidence of children according to their development. 
 
 

 
Key Word : Parenting, Self-Confidence, Preschool children 
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PENDAHULUAN 
Anak merupakan individu 

yang unik, masih bergantung pada 

orang dewasa dan lingkungannya. 

Lingkungan yang dimaksud bisa 

berupa lingkungan keluarga (orang 

tua),   pengurus   panti   atau   bahkan 

tanpa orang tua bagi mereka yang 

hidupnya menggelandang. Anak 

merupakan bagian dari keluarga dan 

masyarakat, asuhan kesehatan pada 

anak berpusat pada keluarga. 

Keluarga merupakan sebuah sistem 

terbuka dimana anggota-anggotanya 

merupakan     subsistem     (Rohmah, 

2013). 

 
Pertumbuhan  berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam 

besar, jumlah, ukuran atau dimensi 

tingkat sel, organ maupun individu, 

yang   bisa   diukur   dengan   ukuran 

berat  (gram,  pound,  kilogram), 

ukuran panjang (centi meter, meter) 

umur tulang dan keseimbangan 

metabolik (retensi kalsium dan 

nitrogen tubuh). Perkembangan 

bertambahnya kemampuan (skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang 

lebih kompleks dalam pola yang 

teratur dan dapat diramalkan sebagai 

hasil dari proses kematangan. 

(Rohmah, 2013). 

 
Pola asuh orang tua sangat 

berhubungan dengan kepribadian 

anak.  Salah  satu  aspek 

perkembangan pada anak yaitu 

kepercayaan diri. Rasa percaya diri 

merupakan  keyakinan  seseorang 

akan  kemampuan  yang  dimiliki 

untuk menampilkan perilaku tertentu 

atau untuk mencapai target tertentu. 

Sikap percaya diri harus dibangun 

sejak dini. Masa depan anak sangat 

bergantung  dari  pengalaman  orang 

tua dalam memberikan pendidikan 

dan pola asuh terhadap anak. 

 

Pola asuh otoriter yang 

ditandai dengan orang tua yang 

melarang anaknya dengan 

mengorbankan otonomi pada anak. 

Pola  asuh  demokratis  ditandai 

dengan adanya sikap terbuka antara 

orangtua  dengan  anak.  Orang  tua 

yang demokratis adalah orang tua 

yang menghargai kemampuan anak 

secara langsung. Pola asuh permisif 

ditandai dengan adanya kebebasan 

dari orang tua terhadap anak untuk 

berbuat dan berprilaku sesuai 

keinginan anak. 

 
Prevalensi  pola  asuh  orang 

tua anak di Taman Kanak-Kanak 

Putra 1 Banjarbaru menyatakan 

sebanyak 35 responden atau 87,5% 

memiliki pola asuh otoriter dan 5 

responden atau 12,5% dengan pola 

asuh permisif serta tidak ditemukan 

pola asuh demokratis. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari 40 

responden,  sebanyak  39  anak  atau 

97,5% memiliki kepercayaan diri 

rendah dan satu anak atau 2,5% 

memiliki  kepercayan  diri  sedang 

serta tidak ditemukan anak dengan 

kepercayaan  diri  tinggi,  sangat 

tinggi, dan sangat rendah (Atik Cimi 

at all, 2013). 

 
Studi pendahuluan awal yang 

dilakukan peneliti di Taman Kanak- 

Kanak Islam Terpadu Amanah 

Sumbersari  Jember  di  dapatkan 

bahwa  terdapat  42  siswa  yang 

sekolah  di  TK  Islam  Terpadu 

Amanah  Sumebersari  Jember. 

Percaya diri adalah suatu keyakinan 

seseorang terhadap segala aspek, 

kelebihan yang dimilikinya dan 

keyakinan  mampu  mencapai 

berbagai tujuan didalam hidupnya. 

(Hakim dalam Triyadi, 2011) 
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Dampak positif pada anak 

yang diasuh dengan pola asuh yang 

benar maka anak akan menjadi 

karakter anak yang aktif, berani 

mengemukakan pendapatnya, 

mempersiapkan dirinya dalam 

keadaan   apapun.   Dampak   negatif 

pada  anak  yang  kurang  sesuai 

dengan pola asuh yang benar maka 

anak akan menjadi karakter yang 

pendiam, menyendiri dan malu untuk 

mengungkapkan pendapat. 

Upaya perawat memberikan 

edukasi  kepada  orang  tua  tentang 

pola asuh pada anak. Dan melakukan 

observasi   terhadap   anak.   Perawat 

juga  memberikan  informasi  pola 

asuh apa yang baik dan dapat 

digunakan orang tua terhadap anak. 

Supaya orang tua mengetahui pola 

asuh mana yang baik untuk anaknya. 

Orang berharap dengan mengetahui 

pola asuh dapat memilih yang terbaik 

sehingga  anak  dapat  lebih  percaya 

diri  terhadap  dirinya  dalam 

melakukan berbagai hal. 
 

 
MATERIAL DAN METODE 

Desain Penelitian 
Penelitian  ini  menggunakan  desain 
penelitian korelasional dengan 

rancang bangun cross sectional. 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

April   –   Mei   2017   di   TK   Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember. 

Populasi Penelitian 
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah 
siswa yang bersekolah di TK Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari Jember 

 
Sampel Penelitian 
Sampel  penelitian  ini  sejumlah  39 
responden. 

 

Teknik Sampling 
Teknik   sampling   yang   digunakan 
dalam  penelitian  ini  adalah  Simple 

Random Sampling 

 
Pengumpulan Data 
Pada  penelitian  ini  instrumen  yang 
digunakan adalah kuisioner, dan 

lembar observasi. 

 
Analisa Data 
1. Analisa Univariate 

Analisis univariat yaitu suatu 

data yang hanya menghasilkan 

distribusi dan presentase dari tiap 

variabel yang diteliti (Notoatmodjo, 

2010). 
2. Analisa Bivariat 

Analisis data bivarat adalah 

analisis  yang  dilakukan  lebih  dari 

dua variabel (Notoadmodjo, 2010). 

Uji statistik untuk mengetahui 

hubungan antara pola asuh orang tua 

dengan percaya diri anak prasekolah 

di TK Amanah Sumbersari Jember, 

digunakan  uji  Rank  Spearman 

dengan α = 5%. Artinya apabila p 

value< 0,05, maka H1 diterima yang 

bermakan ada hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan percaya diri 

anak  prasekolah  di  TK  Islam 

Terpadu  Amanah  Sumbersari 

Jember. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan disajikan 
tentang hasil penelitian tentang hasil 

penelitan yang dilakukan peneliti 

tentang  hubungan  pola  asuh  orang 

tua dengan percaya diri pada anak 

prasekolah di TK Islam Terpadu 

Amanah Sumbersari Jember. 

 
Tabel 5.1 Distribusi frekuensi usia 

orang  tua  pada  anak  prasekolah  di 

TK Islam Terpadu Amanah 

Sumbersari Jember bulan April 2017. 
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    1  20-40 tahun   

2 41-60 tahun 
21   

18 
53.80   

46.20 
Total 39 100 

 

No 

No 

 
 

Kelompok 

Usia 
Jumlah

 

 
 
Prosent 

ase % 

 

adalah 27 orang tua berjenis kelamin 

perempuan (69,2%). 

 
Tabel 5.4 Distribusi frekuensi jenis 

kelamin pada anak prasekolah di TK 

Islam  Terpadu  Amanah  Sumbersari 
 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Jember bulan April 2017.   

responden   di   TK Islam   Terpadu 

Amanah  Sumbersari  Jember  orang 

No Jenis 
 

Kelamin 

umlah  
Prosent 

ase % 

tua   yang   terbanyak   adalah   yang 
berusia anatar 20-40 tahunyaitu 21 

responden 

 
Tabel 5.2 Distribusi frekuensi usia 

anak pada anak prasekolah di TK 

Islam Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember bulan April 2017. 

 

1 Laki-laki 24 61.5 
 

2 Perempuan 15 38.5 
 

Total 39 100 
 
 

Berdasarkan tabel 5.4 didapatkan 

jumlah jenis kelamin yang terbanyak 

adalah 24 anak berjenis kelamin laki- 

laki (61,5%). 
Kelompok 

Usia 
Jumlah

 
Prosentase 

% 

 

Tabel  5.5  Distribusi  frekuensi  Pola 
 

1 5 tahun 7 17.9 

2 6 tahun 32 82.1 
 

Total 39 100 
 

 

Menurut tabel 5.2 menunjukkan 

bahwa responden di TK Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari Jember 

orang   tua   yang   terbanyak   adalah 

yang berusia 6 tahun yaitu 21 

responden 

 
Tabel 5.3 Distribusi frekuensi jenis 

kelamin orang tua pada anak 

prasekolah di TK Islam Terpadu 

Amanah  Sumbersari  Jember  bulan 

April 2017.                                           
Prosentase 

No 
Jenis Kelamin Jumlah 

% 

 
1 Laki-laki 12 30,8 

 
2 Perempuan 27 69,2 

 
Total 39 100 

 

 
Jumlah terbanyak diketahui jenis 

kelamin  orang  tua  yang  terbanyak 

Asuh yang dianut oleh orang tua di 

TK Islam Terpadu Amanah 

Sumbersari Jember April 2017. 

 
No Pola Asuh Jumlah Prosentase 

% 

 
1 Permisif 3 7.7 

 
2 Otoriter 6 15.4 

 
3 Demokratis 30 76.9 

 
Total 39 100 

 

 
 
 

Tabel 5.5 menunjukkan pola asuh 

ternyata yang paling banyak dianut 

oleh responden adalah pola asuh 

Demokratis sebanyak 30 responden 

(76,9%). 

 
Tabel  5.6  Distribusi  frekuensi 

Percaya Diri anak prasekolah di TK 

Islam Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember April 2017. 
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menghasilkan koefesiensi sebesar  

 
 

No          Pola Asuh       Jumlah      Prosentase 

% 

 
1                Cukup              

5               12.8
 

 
2            Percaya diri         

34              87.2
 

 
Total 

39 100
 

 

 
Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan 

percaya diri anak prasekolah di TK 

Islam Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember ternyata anak percaya diri 

(87,2%). 

 
Tabel 5.7 Tabulasi silang Pola Asuh 

Orang tua dengan Percaya Diri pada 

anak  prasekolah  di  TK  Islam 

Terpadu  Amanah  Sumbersari 

Jember. 

0,625 yang berarti bahwa derajat 

hubungan tersebut sangat kuat. 
 
 

 
PEMBAHASAN 

1. Pola Asuh Orang tua pada anak 

prasekolah  di  TK  Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember 
Keluarga merupakan suatu 

sistem terbuka, terdiri dari semua 

unsur dalam sistem, mempunyai 

struktur, tujuan atau fungsi dan 

mempunyai organisasi internal, 

mempunyai batas tegas dan terdiri 

dari sekelompok orang yang saling 

berinteraksi antar mereka dan dengan 

lingkungannya. Berdasarkan   hasil 

penelitian bahwa pola asuh orang tua 

pada  anak  prasekolah  di  TK  Islam 
Pola 

asuh    
Kurang  Cukup

 
Percaya 

diri  
Total  P value

 Terpadu Amanah Sumbersari Jember 
N  %     N  %  N  % sangat   bervariasi   tetapi   mayoritas 

Permisif  0  0  0  0  3 7,7  3 (7,7%) 
p.value 
0.000 

6 

menganut pola asuh Demokratis, dari 

39  responden  yang  diteliti  terdapat 
Otoriter  0  0  5  13  1  2,6 

 

Demokr 

atis  
0  0  0  0  30  77

 
 

Total  0  0  5  13  34  87 

(15,4%)  
R = 0,625

 

30 

(76,9%) 

39 

(100%) 

 

30 orang yang menganut pola asuh 

tersebut (76,9%). 

 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa 

terdapat 3 responden dengan pola 

asuh permisif semuanya percaya diri 

(7,7%), sedangkan anak dengan pola 

asuh otoriter berjumlah 6 anak 

ternyata 5 anak cukup percaya diri 

(12,8%) dan 1 anak percaya diri 

(2,6%). Dari tabel tersebut ada 33 

dengan pola asuh demokratis 

semuanya percaya diri (76,9%). 

 
Dengan uji statistik Rank Spearman 

diketahui bahwa besarnya  hubungan 

antara pola asuh dengan percaya diri 

adalah 0,000 oleh karena p value 

korelasi lebih kecil dari 0,05 maka 
disimpulkan   terdapat hubungan pola 
asuh orang tua dengan percaya diri 

pada      anak      prasekolah,      serta 

Sebaliknya pola asuh 
minoritas yang dianut oleh orang tua 

pada anak prasekolah di TK Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari Jember 

adalah pola asuh permisif, terdapat 3 

responden   (7,7%)   yang   menganut 

pola asuh permisif. Pola asuh yang 

dianut sebagian dari orang tua adalah 

pola asuh otoriter    sebanyak 6 

responden sebanyak (15,4%). Fielder 

(2008) bahwa untuk anak yang baik 

berkembangan fisik dan psikisnya itu 

akan sesuai bagaimana pendekatan 

yang dilakukan orang tuanya, seperti 

pendekatan yang seimbang yang 

dilakukan orang tua dalam 

pengasuhan anak. 
 

Hasil penelitian ini di dukung 

oleh penelitian Masruroh (2009) 
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didapatkan hasil bahwa dari 40 anak sejumlah  5  anak  (12,8%).  Percaya  

 
 

sebagian besar telah memiliki 

kepercayaan diri yang baik dimana 

sebanyak 62,5% anak memiliki 

kepercayaan diri dengan kategori 

sedang dan hanya 17,5% anak 

memiliki kepercayaan diri kategori 

rendah. 
 

Pada dasarnya pengasuhan 

anak merupakan proses yang penuh 

dinamika. Seiring pertumbuhan dan 

perkembangan anak salah satu kunci 

sukses pengasuhan anak adalah 

dengan mengembangkan komunikasi 

yang efektif antara orang tua dengan 

anak. Komunikasi antara orang tua 

dengan anak bertujuan meningkatkan 

intelektual  ,  emosi,  moral,  percaya 

diri dan spiritual anak. Untuk itu 

dibutukan tentang pengasuhan anak. 
 
 

 
2. Percaya  Diri  Anak  Prasekolah 

di TK Islam Terpadu 

Sumbersari Jember 

 
Menurut Maslow menyatakan 

bahwa percaya diri merupakan modal 

dasar untuk pengembangan aktualitas 

diri. Dengan percaya diri orang akan 

mampu   mengenal   dan   memahami 

diri sendiri. Sementara, itu 

kurangnnya percaya diri akan 

menghambat pengembangan potensi 

diri. Jadi orang yang kurang percaya 

diri akan menjadi seseorang yang 

pesimis  dalam  menghadapi 

tantangan, takut dan ragu-ragu untuk 

menyampaikan gagasan, serta 

bimbang dalam menentukan pilihan 

dan sering membandingbandingkan 

dirinya dengan orang lain. 

 
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 39 responden, anak yang 

percaya  diri  sejumlah  34  anak 

(87,2%)   dan   cukup   percaya   diri 

diri anak pada penelitian ini dilihat 

dari 3 indikator kemandirian anak, 

kreatifitas anak, dan rasa tanggung 

jawab anak. Anak yang percaya diri 

diberi score 15-21, anak yang cukup 

percaya diri diberi score 8-14, dan 

anak yang kurang percaya diri diberi 

score 1-7. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa separuh dari 

anak orangtua memiliki sifat percaya 

diri  menunjukkan  bahwa  anak 

mampu melewati tugas 

perkembangannya. 

 
Anak prasekolah mengalami 

satu krisis perkembangan karena 

mereka menjadi kurang dependen, 

karena pada tahap ini anak mulai 

menguasai berbagai keterampilan 

fisik,  bahasa,  dan  anak  mulai 

memiliki rasa percaya diri untuk 

mengeksplorasi kemandiriannya. 

Dengan menilai percaya diri anak 

dapat mengetahui perkembangan 

sejauh  mana  ank  tersebut  percaya 

diri . 

 
3. Hubungan   Pola   Asuh   Orang 

Tua Dengan Percaya Diri Pada 

Anak Prasekolah di TK Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember 

 
Hasil analisis pada penelitian 

ini menggunakan Rank Spearman 

yang menunjukkan bahwa besarnya 

hubungan antara pola asuh dan 

percaya diri adalah 0,000 oleh karena 

p value korelasi lebih kecil dari 0,05 

maka disimpulkan terdapat hubungan 

antara pola asuh orangtua dengan 

peracaya diri anak prasekolah. Fakta 

dari beberapa penelitian terdapat 

perbedaan tingkat percaya diri pada 

anak-anak TK yang masih terdapat 

anak  yang  tingkat  percaya  diri 

rendah.     Seharusnya     pada     usia 
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prasekolah percaya diri pada anak 

sudah terbentuk. 

 
Mira  D.  Psi  berpendapat 

anak yan tidak memiliki percaya diri 

yang  baik  pada  usia  prasekolah 

sering dianggap hal yang wajar, 

padahal secara tidak langsung hal 

tersebut aka berdampak di saat anak 

berusia sekolah, remaja atau dewasa 

(Imam, 2008). 

 
Kewajiban orang tua adalah 

terlibat dalam pengasuhan positif dan 

memandu  anak  menjadi  manusia 

yang kompeten. Kewajiban anak 

adalah merespon sesuai dengan 

inisiatif dari orang tua dan 

mempertahankan hubungan positif 

dengan orang tua. Lingkungan 

pengasuhan yang penuh cinta kasih 

dibutuhkan untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan  dan  perkembangan 

anak. Orang tua dengan pola asuh 

demokratis cenderung anak memiliki 

percaya diri yang tinggi. 

 
Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian     ini     menngunakan 

pendekatan cross sectional yang 

hanya melihat sesaat saja padahal 

perkembangan  anak  sering 

berubah seiring jalannya waktu. 

2. Pada  kuesioner  pola  asuh  dan 

percaya diri belum dilakukan uji 

validitas dan rehabilitas. 

3. Pada     penelitian     itu     harus 

menambahkan  variabel  lain 

karena percaya diri anak tidak 

hanya bisa di lihat dari pola asuh 

orang tua saja. 

 
Implikasi untuk keperawatan 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan pola asuh orang 

tua dengan percaya diri pada anak 

prasekolah di TK Islam Terpadu 

Amanah  Sumbersari  Jember.  Hasil 

 

penelitian ini dapat dijadikan perawat 

untuk menilai tumbuh kembang 

(perkembangan psikososial) pada 

anak prasekolah, untuk memahami 

tentang bagaimana hubungan orang 

tua dengan percaya diri anak 

prasekolah sehingga perawat anak 

memberikan penyuluhan tentang 

perkembangan  anak.  sedangkan 

untuk perawat komunitas dapat 

memberikan   penyuluhan terhadap 

orang tua tentang pola asuh sehingga 

orang tua dapat mengetahui 

perkembangan percaya diri anak 

seiring jalannya waktu anak untuk 

tumbuh dan berkembang, karena 

percaya diri merupakan aspek 

kepribadian manusia yang berfungsi 

penting untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki. Tanpa adanya 

percaya  diri  pada  manusia,  maka 

akan timbul berbagai masalah. 

Dengan memberikan penyuluhan 

tentang berbagai macam pola asuh 

maka   akan   membantu   orang   tua 

dalam mengasuh anaknya. 
 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pola asuh orang tua pada anak 

prasekolah terdapat 3 pola asuh 

permisif (7,7%) dan 6 dengan 

pola asuh otoriter (15,4%) serta 

30 pola asuh demokratis 

(76,9%). 

2. Percaya     diri     pada     anak 

prasekolah terdapat 5 anak 

cukup percaya diri (12,8%) dan 

34 anak percaya diri (87,2%). 
3.  Ada hubungan antara pola asuh 

dengan percaya diri pada anak 

prasekolah  di  Tk  Islam 

Terpadu Amanah Sumbersari 

Jember dengan p value = 0,000 
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dan koefisien  korelasi  sebesar 

0,625. 

 
B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti hendaknya    memilih 

sampel  yang  lebih  luas  dan 

menambah variabel lain seperti 

pola didik guru di sekolah. 

Peneliti hendaknya melakukan 

uji validitas dan rehabilitas 

pada kuesioner 

2. Bagi perawat 

Perawat  hendaknya 

memberikan penjelasan lebih 

kepada  orang  tua  dalam 

memilih pola asuh yang baik 

untuk anak melihat 

perkembangan anak. Petugas 

dapat  bekerjasama  dengan 

pihak sekolah untuk melakukan 

sosialisasi dengan orang tua. 

 
3. Bagi orang tua 

Bagi orang tua perlu memantau 

kegiatan anak dan memilih pola 

asuh yang tepat untuk mengetahui 

perkembangan percaya diri pada 

anak. 
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Abstrack:  Based  on  the  observations  that  the  researchers  did  that  the  emotional  social 

attitudes of children in Kindergarten Darma Wanita Sakra, Sakra District, East Lombok 

Regency have not developed optimally, among others, children have not been able to 

cooperate  with  friends,  easily  give  up  (less  persistent  /  independent),  not  yet  able  to 

understand the rules and discipline , lacking a tolerant attitude towards friends. The 

formulation of the problem in this study was "Is there a Parental Parenting Relationship with 

Children's Social Emotional Development in the Sakra Kindergarten Dharma Women in 

Sakra District, East Lombok Regency in 2018?". While the purpose of this study is "To find 

out whether there is a relationship between parenting patterns and children's social emotional 

development in Sakra Kindergarten Dharma Women Sakra District, East Lombok Regency in 

2018". Data collection research method used in this quantitative research is questionnaire 

method as the main method, observation method and documentation as a support method. 

While the data analysis used in the study is a method of statistical analysis with product 

moment correlation coefficient formula. Based on the results of data analysis in this study, 

obtained the value of rcount of 0.535 then the value is consulted with the value of the product 

moment rtabel at the significance level of 5% with N = 35 obtained a value of 0.334. This 

fact shows that r count is greater than r table or 0.535> 0.334 then the results of data analysis 

in this study are stated to be significant. This means that (H0) is rejected while (Ha) is 

accepted. The conclusion obtained in this study is "There is a Relationship between Parenting 

Parents and Child Social Emotional Development in Kindergarten Dharma Wanita Sakra, 

Sakra District, East Lombok Regency, 2018". Significant. 

 
Keywords: Parenting Parenting, Children's Social Emotional Development. 

 
Abstrak: Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa sikap sosial emosional 

anak di TK Darma Wanita Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum 

berkembang secara optimal antara lain anak belum dapat bersikap kooperatif dengan teman, 

mudah menyerah (kurang gigih/ mandiri), belum dapat memahami peraturan dan disiplin, 

kurang memiliki sikap toleran terhadap teman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah ada Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Sosial Emosional Anak 

di TK Dharma Wanita Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018?”. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Apakah ada Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Sosial Emosional Anak di TK Dharma Wanita Sakra 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018”. Metode penelitian pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah metode angket sebagai metode 

pokok, metode observasi dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Sedangkan analisis 
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data  yang    digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  analisis  statistik  dengan  rumus 

koefisien korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, 

diperoleh nilai   rhitung sebesar 0,535 selanjutnya nilai tersebut dikonsultasikan dengan 

nilai rtabel product moment pada taraf signifikasi 5% dengan N=35 diperoleh nilai sebesar 

0,334. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa rhitung lebih besar dari rtabel atau 

0,535>0,334 maka hasil analisis data dalam penelitian ini dinyatakan signifikan. Hal ini 

berarti (H0) ditolak sedangkan (Ha) diterima. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah “Ada Hubungan Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Sosial 

Emosional Anak di TK   Dharma   Wanita   Sakra   Kecamatan   Sakra   Kabupaten   

Lombok   Timur   Tahun 

2018”.Signifikan. 

 
Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Perkembangan Sosial Emosional Anak. 

 

PENDAHULUAN 
 

Keluarga mempunyai peranan penting 

dalam pendidikan. Keluarga merupakan 

tempat pertumbuhan anak yang pertama 

dimana dia mendapatkan pengaruh dari 

anggota-anggotanya, pada masa yang amat 

penting dan paling kritis dalam pendidikan 

anak, yaitu   tahun-tahun pertama dalam 

kehidupannya (Usia Pra Sekolah). Sebab 

pada masa tersebut apa yang ditanamkan 

pada diri anak sangat membekas sehingga 

tidak mudah hilang atau berubah 

sesudahnya. 
 

Menurut Dessy (2014: 94) Keluarga 

merupakan lingkungan utama dan utama 

bagi anak, dilingkungan keluargalah 

pertama-tama anak mendapat pengaruh 

secara   sadar,   sebagai   tempat   menimba 

ilmu bagi anak dan keluarga memiliki 

perananan penting sebagai peletak dasar 

pembentukan kepribadian anak. 
 

Sesuai dengan pendapat diatas, salah 

satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan  sosial  anak  adalah  pola 

asuh orang tua. Peran orang tua atau 

keluarga sangat penting untuk 

mengembangkan  peran  sosial,  salah 

satunya pola asuh orang tua merupakan 

gambaran tentang sikap dan perilaku orang 

tua dan anak dalam berinteraksi, 

berkomunikasi selama mengadakan 

kegiatan pengasuhan serta tanggapan 

terhadap keinginan anaknya. Sikap, 

perilaku,  dan  kebiasaan  orang  tua  selalu 

dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anak 

kemudian semua itu secara sadar atau tidak 

sadar akan diresapi sehingga menjadi 

kebiasaan pula bagi anak-anaknya. 
 

Ada  beberapa  bentuk  gaya 

pengasuhan   yang  diterapkan  orang  tua 

yang dapat mempengaruhi perkembangan 

anak yaitu pola asuh demokratis, pola asuh 

otoriter, dan pola asuh permisif. Pola asuh 

demokratis adalah pola asuh yang 

memberikan kebebasan pada anak untuk 

berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal 

yang sesuai dengan kemampuan anak 

dengan sensor batasan dan pengawasan 

yang baik dari orang tua. Pola asuh otoriter 

adalah pengasuh yang bersifat pemaksaan, 

keras dan kaku dimana orang tua membuat 

berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh 

anak-anaknya tanpa mau tahu perasan sang 

anak (Dessy, 2014: 19). Pada dasarnya 

semua orang tua harus memberikan hak 

anak untuk tumbuh. Semua anak harus 

memperoleh yang terbaik agar dapat 

tumbuh sesuai dengan apayang mungkin 

yang dicapainya dan sesuai dengan 

kemampuan tumbuhnya. Untuk itu perlu 

perhatian atau dukungan orang tua. Pola 

asuh sangat penting peranannya dalam 

pembentukkan kepribadian pokok anak 

secara emosi, sosial, motivasi dan 

intelektual 
 

Menurut hasil penelitian Indah (2012) 

didapatkan pola asuh orang tua yang 

demokratis  sebanyak  33  (82,5%)  orang, 
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pola  asuh  orang  tua  yang  primisif 

sebanyak 7 (17,5%) orang dan tidak ada 

orang tua yang memiliki pola asuh otoriter. 

Orang   tua   yang   memiliki   anak   yang 

mandiri yaitu sebanyak 32 (80,0%) orang, 

dan yang memiliki anak kurang manadiri 

sebanyak 8 (20,0%) orang. Terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola asuh 

dengan kemandirian anak. Dan menurut 

hasil penelitian Ela (2013) didapatkan pola 

asuh orang tua 31 (77,5%) orang termasuk 

dalam kategori demokratis, sedangkan 

untuk  keberhasilan  toilet  learning  anak 

usia toddler kategori berhasil sebanyak 31 

(77,5%) orang. Dan menurut hasil peneliti 

Upoyo dan dkk (2009) didapatkan bahwa, 

anak   yang  di   asuh  dengan  pola  asuh 

otoriter  mempunyai  kemampuan 

sosialisasi baik sebanyak 1 (5,3 %), cukup 

sebanyak 7 (36,8 %), sedangkan anak yang 

mempunyai kemampuan sosialisasi kurang 

sebanyak 11(57,9%). Anak dengan pola 

asuh permisif mempunyai kemampuan 

sosialisasi   baik   sebanyak   4   (17,4   %), 

cukup sebanyak 10 (43,5 %), dan kurang 

sebanyak  9  (39,1  %).  Sedangkan  anak 

yang diasuh dengan pola asuh demokratis 

lebih dari setengahnya mempunyai 

kemampuan sosialisai yang baik yaitu 27 

(79,4  %),  sedangkan  anak  yang 

mempunyai kemampuan sosialisasi cukup 

dan kurang sebanyak 3 (8,8 %) dan 4 (11,8 

%). 
 

Dari  kesenjangan  tersebut  peneliti 

ingin mengadakan perbaikan terhadap 

pembelajaran  dengan  menggunakan 

metode bermain khususnya pada 

perkembangan sosial emosional anak. 

Perkembangan  sosial  emosional  anak 

sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan 

atau bimbingan orang tua atau pola asuh 

orang tua terhadap anak dalam 

mengenalkan berbagai aspek kehidupan 

sosial, faktor lingkungan tempat anak 

bertumbuh dan berkembang serta pengaruh 

pendidikan yang diterima anak, dapat 

meningkatkan kualitas dan keterampilan 

sosial anak. 

Sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai pola asuh 

orangtua kaitannya dengan perkembangan 

sosial  emosional  anak  TK,  sehingga 

peneliti memilih judul“Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Perkembangan 

Sosial Emosional Anak di TK Dharma 

Wanita Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten 

Lombok Timur” 
 

KAJIAN TEORI 
 

1. Wibowo (2013: 75) “Pola asuh atau 

Parenting Style adalah salah satu faktor 

yang secara signifikan turut membentuk 

karakter anak”. Hal ini disadari bahwa 

pendidikan dalam keluarga merupakan 

pendidikan utama dan pertama bagi 

anak, yang tidak bisa digantikan oleh 

lembaga  pendidikan  manapun. 

Keluarga yang harmonis, rukun dan 

damai, akan tercermin dari kondisi 

psikologis dan karakter anak-anaknya. 

Begitu sebaliknya, anak yang kurang 

berbakti, tidak hormat, bertabiat buruk, 

sering melakukan tindakan diluar moral 

kemanusiaan atau berkarakter buruk, 

lebih banyak disebabkan oleh ketidak 

harmonisan dalam keluaragnya yang 

bersangkutan. 
 

Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia (2003: 76) “Kata pola 

memiliki arti sebagai berikut: Sistem: 

cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap, 

sedangkan kata asuh memiliki arti 

sebagai berikut: Memelihara dan 

mendidik anak kecil, anak itu di dalam 

asuhannya, membantu atau melatih 

untuk dapat berdiri sendiri”. 
 

Berdasarkan  penjelasan  diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pola 

asuh anak adalah cara orang tua 

berhubungan dengan anak, untuk 

mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak 

dalam mencapai proses kedewasaan, 

hingga   kepada   upaya   pembentukan 
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norma-norma yang diharapkan agar 

menjadi manusia yang berkarakter. 
 

a. Tipe-Tipe Pola Asuh 
 

Menurut  Asmani,  J.M.  (2012: 

145), mengemukakan beberapa tipe- 

tipe pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua dalam mendidik anak 

adalah sebagai berikut: 
 

1) Pola Asuh Demokratis 
 

Pola   asuh   demokratis   adalah 

pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak, akan tetapi tidak 

ragu - ragu mengendalikan mereka. 

Orang tua dengan pola asuh ini 

bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran orang tua tipe 

ini juga bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, tidak berharap 

yang berlebihan yang melampaui 

kemampuan anak. Orang tua tipe ini 

juga memberikan kebebasan kepada 

anak untuk memilih dan melakukan 

suatu tindakan, dan pendekatannya 

kepada anak bersifat hangat. Pola 

asuh demokratis akan menghasilkan 

karakteristik  anak  yang  mandiri, 

dapat mengontrol diri, mempunyai 

hubungan  baik  dengan  teman, 

mampu menghadapi stress, 

mempunyai minat terhadap hal-hal 

baru, dan kooperatif terhadap orang 

lain. 
 

2) Pola Asuh Otoriter 
 

Pola asuh otoriter sebaliknya 

cenderung menetapkan standar yang 

mutlak harus dituruti, biasanya 

dibarengi dengan ancaman-ancaman. 

Misalnya, kalau tidak mau makan, 

maka tidak akan diajak bicara. Orang 

tua tipe ini juga cenderung memaksa, 

memerintah, menghukum. Apabila 

anak tidak mau melakukan apa yang 

dikatakan   oleh   orang   tua,   maka 

orang    tuatipe    ini    tidak    segan 

menghukum anak. Orang tua tipe ini 

juga tidak mengenal kompromi, dan 

dalam komunikasi biasanya bersifat 

satu arah. Orang tua tipe ini akan 

memerlukan umpan balik dari anak 

untuk mengerti mengenai anak. Pola 

asuh otoriter akan meghasilkan 

karakteristik anak yang penakut, 

pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, 

gemar menantang, suka melanggar 

norma, berkepribaian lemah, cemas 

dan menarik diri. 
 

3) Pola Asuh Penelantar 
 

Pola asuh penelantar adalah 

orang  tua  pada  umumnya 

memberikan waktu dan biaya yang 

sangat minim pada anak-anaknya. 

Waktu mereka banyak digunakan 

untuk keperluan pribadi mereka, 

seperti bekerja, dan kadang kala 

biayapun dihemat-hemat untuk anak 

mereka.Termasuk dalam tipe ini 

adalah prilaku penelantar secara fisik 

dan psikis pada ibuyang depresi pada 

umumnya tidak mampu memberikan 

perhatian fisik maupun psikis pada 

anak - anaknya. 
 

Dalam menerapkan pola asuh 

terdapat unsur-unsur penting yang dapat 

mempengaruhi pembentukan pola asuh 

pada anak. Hurlock (2010: 87), 

mengemukakan bahwa pola asuh orang 

tua memiliki aspek-aspek berikut ini: 

 
1) Peraturan,  tujuannya  adalah  untuk 

membekali anak dengan pedoman 

perilaku yang disetujui dalam situasi 

tertentu. Hal ini berfungsi untuk 

mendidik anak     bersikap     lebih 

bermoral. Karena peraturan memiliki 

nilai  pendidikan  mana  yang  baik 

serta  mana   yang  tidak,  peraturan 

juga akan membantu mengekang 

perilaku yang tidak diinginkan. 

Peraturan  haruslah  mudah 

dimengerti,     diingat     dan     dapat 
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diterima  oleh  anak  sesuai  dengan 

fungsi peraturan itu sendiri. 

2) Hukuman,  yang  merupakan  sanksi 

pelanggaran. Hukuman memiliki tiga 

peran penting dalam perkembangan 

moral anak. Pertama, hukuman 

menghalangi pengulangan tindakan 

yang tidak diinginkan oleh 

masyarakat.  Kedua,  hukuman 

sebagai pendidikan, karena sebelum 

anak tahu tentang peraturan mereka 

dapat belajar bahwa tindakan mereka 

benar atau salah, dan tidakan yang 

salah akan memperoleh hukuman. 

Ketiga, hukuman sebagai motivasi 

untuk menghindari perilaku yang 

tidak diterima oleh msayarakat. 

3) Penghargaan,   bentuk   penghargaan 

yang diberikan tidaklah harus yang 

berupa benda atau materi, namun 

dapat berupa kata-kata, pujian, 

senyuman, ciuman. Biasanya hadiah 

diberikan setelah anak melaksanakan 

hal yang terpuji. Fungsi penghargaan 

meliputi penghargaan mempunyai 

nilai yang mendidik, motivasi untuk 

mengulang perilaku yang disetujui 

secara sosial serta memperkuat 

perilaku yang disetujui secara sosial, 

dan tiadanya penghargaan 

melemahkan keinginan untuk 

mengulang perilaku itu. 

4) Konsistensi,  berarti  kestabilan  atau 

keseragaman. Sehingga anak tidak 

bingung  tentang  apa  yang 

diharapkan pada mereka. Fungsi 

konsistensi adalah mempunyai nilai 

didik yang besar sehingga dapat 

memacu proses belajar, memiliki 

motivasi  yang  kuat  dan 

mempertinggi penghargaan terhadap 

peraturan dan orang yang berkuasa. 

Oleh karena itu kita harus konsisten 

dalam menetapkan semua aspek 

disiplin agar nilai yang kita miliki 

tidak hilang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola asuh menurut Santrock (2012: 211) 

antara lain: 

1) Pendidikan dan pengalaman 
 

Pendidikan dan pengalaman ibu 

dalam perawatan anak akan 

mempengaruhi persiapan mereka 

menjalankan pengasuhan. Ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk menjadi lebih siap dalam 

menjalankan  peran  pengasuhan 

antara lain: terlibat aktif dalam setiap 

pendidikan anak, mengamati segala 

sesuatu dengan berorientasi pada 

masalah anak, selalu berupaya 

menyediakan waktu untuk anak-anak 

dan menilai perkembangan fungsi 

keluarga dan kepercayaan anak. Ibu 

yang sudah memiliki pengalaman 

sebelumnya dalam mengasuh anak 

akan lebih siap menjalankan peran 

asuh,   selain   itu   ibu   akan   lebih 

mampu mengamati tanda-tanda 

pertumbuhan  dan  perkembangan 

yang normal. 

 
2) Lingkungan 
 

Lingkungan banyak 

mempengaruhi perkembangan anak, 

maka tidak mustahil jika lingkungan 

juga   turut   serta   dalam   mewarnai 

pola-pola  pengasuhan  yang 

diberikan ibu terhadap anaknya. 

 
3) Budaya 
 

Ibu mengikuti cara-cara yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam 

mengasuh anak, karena pola-pola 

tersebut dianggap berhasil dalam 

mendidik anak ke arah kematangan. 

Ibu mengharapkan kelak anaknya 

dapat diterima di masyarakat dengan 

baik,  oleh  karena  itu  kebudayaan 

atau kebiasaan masyarakat dalam 

mengasuh anak juga mempengaruhi 

setiap ibu dalam memberikan pola 

asuh terhadap anaknya. 

 
Menurut  Santi  (2008:  101),  agar 

pola asuh efektif antara lain: 
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1) Pola asuh harus dinamis 

2) Pola   asuh   harus   sesuai   dengan 

kebutuhan dan kemampuan anak 

3) Ibu dan ayah kompak 

4) Pola asuh disertai perilaku positif 

5) Komunikasi  efektif  diskusi,  orang 

tua dapat memberikan saran atau 

meluruskan pendapat anak yang 

6) Disiplin 

7) Sikap konsisten 

 
2. Dalam pandangan tradisional, sebagian 

manusia dilahirkan dengan sifat sosial 

dan sebagian lagi tidak. Sebagai mahluk 

yang  memiliki  sifat  sosial,  maka 

manusia memiliki kemampuan bergaul 

dengan orang lain. Kemampuan sosial 

akan berkembang seiring dengan 

pengalaman bergaul dengan lingkungan 

sekitar, baik dengan orang tua, saudara, 

teman  sebaya  atau  orang  dewasa 

lainnya. 
 

Menurut Yusuf (2011: 122) 

mengemukakan bahwa “Perkembangan 

sosial merupakan pencapaian 

kematangan dalam hubungan sosial, 

dapat juga diartikan sebagai proses 

belajar  untuk  menyesuaikan  diri 

terhadap  norma-norma  kelompok, 

moral, dan tradisi yang melaburkan diri 

menjadi suatu kesatuan dan saling 

berkomunikasi dan bekerjasama”. 
 

Berdasarkan para pakar di atas 

maka, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan atau perkembangan sosial 

emosi anak adalah mereka yang mampu 

bersosialisasi dengan orang lain, baik 

dengan orang tua, teman sebaya dan 

masyarakat secara luas yang saling 

berkomunikasi dan bekerjasama. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat 

dipahami bahwa perkembangan sosial 

emosional tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Dengan kata lain, membahas 

perkembangan emosi harus 

bersinggungan dengan perkembangan 

sosial    anak.    Demikian    sebaliknya, 

membahas sosial harus melibatkan 

emosional. Sebab, keduanya terintegrasi 

dalam bingkai kejiwaan yang utuh. 
 

Menurut Hurlock (dalam Ulfah & 

Suyadi, 2013: 55-57),“faktor yang 

mempengaruhi perkembangan anak 

dipengaruhi   oleh   tiga   faktor,   yakni 

faktor perkembangan awal, faktor 

penghambat, dan factor pengembang”. 
 

a. Perkembangan Awal 
 

Perkembangan awal (0-5 tahun) 

adalah masa-masa kritis yang akan 

menentukan perkembangan adanya 

perbedaan tumbuh-kembang antara 

anak yang satu dengan anak yang 

lainnya dipengaruhi oleh hal-hal 

sebagi berikut: 
 

1) Faktor lingkungan sosial yang 

menyenangkan anak 
 

Hubungan anak dengan 

masyarakat yang menyenangkan, 

terutama dengan anggota keluarga 

akan mendorong anak 

mengembangkan kecenderungan 

menjadi terbuka dan menjadi lebih 

berorientasi kepada orang lain 

karakeristik yang mengarah ke 

penyesuaian pribadi dan sosial yang 

lebih baik. 
 

2) Faktor Emosi 
 

Tidak adanya hubungan atau 

ikatan emosional akibat penolakan 

anggota  keluarga,  dapat 

menimbulkan gangguan kepribadian 

pada anak. Sebaliknya pemuasan 

emosional   mendorong 

perkembangan kepribadian anak 

semakin stabil. 
 

b. Metode mendidik anak 
 

Anak-anak yang dibesarkan 

dalam keluarga permisif, cenderung 

kehilangan rasa tanggung jawab, 

mempunyai kendari emosional yang 
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rendah dan sering berprestasi rendah 

dalam  melakukan  sesuatu, 

sedangkan mereka anak-anak yang 

dibesarkan oleh orang tua secara 

demokratis penyesuain pribadi dan 

sosialnya lebih baik 
 

Beban tanggung jawab yang 

berlebihan anak yang dari kecil 

diberikan tanggung jawab terhadap 

rumah, termasuk menjaga adiknya 

yang lebih kecil, dalam hal ini ia 

berpotensi memiliki kecendurungan 

untuk mengembangkan kebiasaan 

memrintahkan sepanjang hidupnya, 

artinya, anak terlalu dini untuk diberi 

tanggung jawab atas adik-adiknya. 
 

1) Faktor keluarga 
 

Anak yang tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah 

keluarga besar akan bersikap dan 

berperilaku   otoriter.   Pula   dengan 

anak yang tumbuh dan berkembang 

di tengah keluarga yang cerai 

kemungkinan   anak   menjadi   anak 

yang cemas, tidak mudah percaya, 

dan sedikit kaku. 
 

2) Faktor rangsangan lingkungan 
 

Lingkungan yang merangsang 

merupakan salah satu pendorong 

tumbuh-kembang anak, lingkungan 

yangmerangsang dapat mendorong 

perkembangan fisik dan mental anak 

secara baik, sedangkan lingkungan 

yang tidak merangsang dapat 

menyebabkan perkembangan anak 

berada dibawah kemampuannya 
 

3) Faktor   penghambat   perkembangan 

anak usia dini 
 

Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan anak 

usia dini yaitu faktor penghambat 

yaitu terdiri dari, Gizi buruk yang 

mengakibatkan energi dan tingkat 

kekuatan   menjadi   rendah,   Cacat 

tubuh yang mengganggu 

perkembangan anak, 
 

Menurut Hurlock (1978: 251-252) 

anak belajar menyesuaikan diri dengan 

tuntutan   sosial   dan   menjadi   pribadi 

yang dapat bermasyarakat bergantung 

pada empat faktor yaitu: 
 

1. Kesempatan   yang   penuh   untuk 

sosialisasi adalah penting karena 

anak-anak tidak dapat belajar hidup 

bermasyarakat   dengan   orang   lain 

jika sebagian besar waktu mereka 

dipergunakan seorang diri. Tahun 

demi tahun mereka semakin 

membutuhkan kesempatan    untuk 

bergaul  tidak  hanya  dengan  anak 

yang umur dan tingkat 

perkembangnnya sama, tetapi juga 

dengan orang dewasa yang umur dan 

lingkunnya berbeda. 
 

2. Dalam keadaan bersama-sama anak- 

anak tidak hanya harus mampu 

berkomunikasi dalam kata-kata yang 

dapat dimengerti orang lain, tetapi 

juga harus mampu berbicara tentang 

topik yang dapat dipahami dan 

menarik bagi orang lain. 
 

3. Anak akan belajar sosialisasi hanya 

apa  bila  mereka  mempunyai 

motivasi untuk melakukannya. 

Motivasi sebagian besar bergantung 

pada tingkat kepuasan yang dapat 

diberikan  oleh  aktivitas  sosial 

kepada anak. Jika mereka 

memperoleh kesenangan melalui 

hubungan dengan orang lain mereka 

akan mengulanginya, begitu 

sebaliknya. 
 

4. Metode belajar yang efektif dengan 

bimbingan adalah penting. Dengan 

metode coba ralat anak mempelajari 

beberapa pola perilaku yang penting 

bagi penyesuaian yang baik mereka 

juga belajar dengan mempraktekan 

peran, yaitu dengan menirukan orang 
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yang dijadikan tujuan identifikasi 

dirinya. Akan tetapi merekan akan 

lebih cepat dengan hasil akhir yang 

lebih baik jika mereka diajar oleh 

seorang   yang   dapat   membimbing 

dan mengarhkan kegiatan belajar dan 

memilihkan teman sejawat sehingga 

mereka  akan  mempunyai  contoh 

yang baik untuk ditiru. 
 

Sedangkan menurut Soetarno 

(dalam Nugraha & Rachmawati, 2008: 

4.15-4.21) mengugkapkan bahwa: 
 

“Terdapat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi Perkembangan sosial 

anak prasekolah TK, perkembangan 

sosial anak dapat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga, faktor 

dari luar rumah dan faktor dari 

pengaruh  pengalaman  sosial  awal. 

Di antara faktor yang terkait dengan 

lingkungan keluarga dan banyak 

berpengaruh terhadap perkembangan 

sosial anak yaitu: status sosial 

ekonomi  keluarga,  keutuhan 

keluarga, sikap dan kebiasaan orang 

tua”. 
 

Adapun faktor dari luar rumah, Jika 

hubungan mereka dengan teman sebaya 

dan orang dewasa di luar rumah 

menyenangkan,  mereka  akan 

menikmati hubungan sosial tersebut dan 

ingin  mengulanginya.  Demikian  pula 

hal  yang  sebaliknya.  Begitu  juga 

dengan Faktor pengaruh pengalaman 

sosial awal, Pengalaman sosial awal 

sangat  menentukan  perilaku 

kepribadian selanjutnya. 
 

Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi Perkembangan emosi 

menurut Setiawan (dalam Nugraha & 

Rachmawati, 2008: 8.13-8.20), pada 

anak usia dini yaitu meliputi : 
 

a) Keadaan di dalam individu. 
 

Keadaan  individu  seperti  usia, 

keadaan fisik, intelegensi, peran seks 

dan lain-lain, dapat mempengaruhi 

perkembangan individu. Hal yang 

cukup menonjol terutama berupa 

cacat tubuh atau apapun yang 

dianggap oleh diri anak sebagai 

kekurangan akan sangat 

mempengaruhi perkembangan 

emosinya. 
 

b) Konflik-konflik dalam proses 

perkembangan 
 

Dalam menjalani fase-fase 

perkembangan, tiap anak harus 

melalui   beberapa   macam   konflik 

yang pada umumnya dapat dilalui 

dengan sukses, tetapi ada juga anak 

yang mengalami gangguan atau 

hambatan dalam  menghadapi 

konflik-konflik ini.Anak yang tidak 

dapat mengatasi konflik-konflik 

tersebut biasanya mengalami 

gangguan emosi. 
 

Anak-anak hidup dalam 3 macam 

lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan emosinya dan 

kepribadiannya. Ketiga faktor yang 

berpengaruh terhadap perkembangan 

tersebut adalah: 
 

1. Lingkungan Keluarga 
 

Keluarga sangat berperan dalam 

menanamkan  dasar-dasar 

pengalaman  emosi.  Jika  secara 

umum ekspresi emosi cenderung 

ditolak oleh lingkungan keluarga 

maka hal tersebut memberi isyarat 

bahwa emotional security yang ia 

dapatkan dari keluarga kurang 

memadai. Dalam kondisi seperti ini 

anak mudah marah, cepat menangis, 

dsb, sehingga ia sukar bergaul. Gaya 

pengasuhan yang diperoleh anak dari 

keluarga akan sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan emosi anak. 
 

2. Lingkungan Sekitarnya 
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Kondisi lingkungan yang dapat 

mempengaruhi emosi anak yaitu: 

daerah yang terlalu padat, daerah 

yang  memiliki  angka  kejahatan 

tinggi, kurangnya fasilitasrekreasi, 

tidak adanya aktivitas-aktivitas yang 

diorganisasi dengan baik untuk anak. 
 

3. Lingkungan Sekolah 
 

Lingkungan sekolah yang dapat 

menimbulkan gangguan emosi dan 

menyebabkan  terjadinya  tingkah 

laku pada anak yaitu hubungan yang 

kurang harmonis antara anak dan 

guru, hubungan yang kurang 

harmonis dengan teman-teman. 
 

Dari beberapa pendapat yang 

dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi 

perkembangan sosial emosi anak dapat 

dipengaruhi dari faktor perkembangan 

awal  yaitu  dari  faktor  lingkungan, 

antara lain dari lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan 

sekolah. Melalui faktor lingkungan 

mereka dapat bersosialisasi dengan 

orang  lain,  jika  hubungan  mereka 

dengan orang tua, orang lain, dan teman 

sebaya menyenangkan mereka akan 

menikmati hubungan sosial dan anak 

akan mengulanginya, begitu sebaliknya. 

Adapun faktor penghambat dalam 

perkembangan sosial emosi yaitu 

kurangnya pola makan yang baik, 

sehingga dapat mengganggu 

perkembangan anak, tidak adanya 

bimbingan belajar (PAUD), rendahnya 

motivasi belajar, dan rasa takut dan 

minder untuk berada dengan temannya. 
 

Menurut   Goleman   dalam   (Lusi, 

2008: 42), kecerdasan emosi mencakup 
unsur-unsur berikut: 

 

1. Kemampuan seseorang mengenali 

emosinya sendiri 

2. Kemampuan mengelola suasana hati 

3. Kemampuan memotivasi diri sendiri 

4. Kemampuan mengendalikan nafsu 

5. Kemampuan      membangun      dan 

mempertahankan hubungan dengan 

orang lain. 
 

Aspek emosi mengalami 

perkembangan yang signifikan pada 

periode anak. Seiring pertambahan usia, 

kemampuan anak untuk mengenali 

emosinya sendiri semakin berkembang. 

Anak-anak semakin menyadari tentang 

perasaannya sendiri dan perasaan orang 

lain . anak-anak juga semakin mampu 

mengatur ekspresi emosi dalam situasi 

soaial  dan  mampu  mereaksi  kondisi 

stres yang dialami orang lain. 
 

Pola  asuh  orang  tua  merupakan 

pola   perilaku   yang   diterapkan   pada 

anak dan bersifat konsisten dari waktu 

ke waktu. Pola perilaku ini dapat 

dirasakan anak baik dari segi positif 

maupun negatif. Pola asuh yang baik 

akan memicu anak untuk melakukan 

tindakan yang positif terhadap 

sekitarnya. Dalam pola asuh orang tua 

ini, dapat dilihat dari cara pengasuhan 

orang tua yang dalam hal ini orang tua 

memiliki andil yang besar dalam 

pengasuhan anak-anaknya dalam 

keluarga. 
 

Orang tua hendaknya dapat 

memberikan pengasuhan sebaik 

mungkin, karena ini akan membentuk 

akhlak dan sikap sosial maupun 

emosional yang baik bagi anak. Meski 

orang tua terlebih bagi orang tua yang 

sibuk dengan pekerjaan, ia tetap 

berkewajiban untuk memberikan 

pengasuhan  sebaik  mungkin  untuk 

anak-anaknya. Untuk para orang tua 

yang  memiliki  keterbatasan  waktu 

untuk dekat dengan anak-anaknya bisa 

menggunakan waktu liburnya untuk 

berkomunikasi  lebih  dekat  dengan 

anak-anaknya. 
 

Pola  asuh  mempunyai  peranan 

yang sangat penting bagi perkembangan 
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perilaku moral dan social maupun 

emosional pada anak, karena dasar 

perilakumoral dan sosial pertama 

diperoleh anak dari dalam rumah yaitu 

dari  orangtuanya.  Proses 

pengembangan   melalui pendidikan   di 

sekolah tinggal hanya melanjutkan 

perkembangan yang sudah ada. Dalam 

hal ini, penulis melihat pola asuh orang 

tua, terutama seorang orang tua menjadi 

faktor penentu dalam proses 

perkembangan social emosional anak. 
 

Melihat besarnya kaitan antara pola 

asuh orang tua dengan perkembangan 

sosial emosional anak, sehingga 

Hubungan pola asuh orang tua dengan 

perkembangan  sosial  emosional  anak 

ini menjadi tema yang akan diangkat 

dalam penelitian ini. 
 

Hipotesis adalah jawaban yang 

bersifat sementara terhadap masalah 

penelitian yang kebenarannya masih 

lemah, sehingga harus diuji secara 

empiris (hipotesis berasal dari kata 

“hypo” yang berarti di bawah dan 

“thesa”yang berarti kebenaran). 

Hipotesis berarti pendapat yang 

kebenarannya masih rendah atau kadar 

kebenarannya masih belum 

menyakinkan. Kebenaran tersebut perlu 

diuji atau dibuktikan. Pembuktian atau 

pengujian dilakukan melalui bukti-bukti 

secara empiris, yakni melalui data atau 

fakta-fakta di lapangan. Ini berarti 

kebenaran   hipotesis   harus   didukung 

oleh data atau fakta, bukan semata-mata 

oleh penalaran. 
 

Hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah Hubungan Pola 

Asuh  Orang  Tua  Dengan 

Perkembangan Sosial Emosional Anak 

TK di TK Dharma Wanita Sakra 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok 

Timur 2018. Variabel yang akan diteliti 

terdiri dari dua variable yaitu variabel X 

(Pola asuh orang tua) dan variabel Y 

(Perkembangan  sosial  emosional  anak 

TK). Penelitian ini mengambil hipotesa 

sebagai berikut: 
 

Ho = rxy = 0: tidak adanya 

hubungan  yang  signifikan  antara 

variabel X dengan Variabel Y, artinya 

tidak terdapat Hubungan Pola Asuh 

Orang  Tua  Dengan  Perkembangan 

Sosial Emosional Anak TK di TK 

Dharma  Wanita  Sakra  Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur 2018. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Menurut  Sugiyono  (20017:  228), 

“Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik korelasi, 

digunakan untuk mencari hubungan dua 

variable”. 
 

Sujianto (2007: 5), “Selanjutnya, jenis 

pendekatan yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kuantitatif”. Dimana penelitian deskriptif 

kuantitatif merupakan penelitian yang 

hanya berhubungan dengan hal 

menguraikan  atau  memberikan 

keterangan-keterangan  mengenai  suatu 

data dan keadaan atau fenomena. Dengan 

kata lain, berfungsi untuk menerangkan 

keadaan, gejala, atau persoalan”. 
 

Peneliti menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dimaksudkan agar 

sesuatu  yang  akan  diteliti  dapat  diukur 

serta dinilai angka secara langsung serta 

dapat  menggunakan  teknik  analisa 

statistik. Sehingga dengan menggunakan 

desain penelitian yang bersifat kuantitatif 

dimana  peneliti  ingin  meneliti  ada 

tidaknya “Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

dengan Perkembangan Sosial Emosional 

Anak TK di TK Dharma Wanita Sakra 

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok 

Timur 2018”. 
 

1. Populasi Penelitian 
 

Sugiyono (2017: 61) berpendapat 

bahwa “Populasi adalah wilayah 

generalisasi       yang      terdiri      atas: 
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obyek/subyek  yang  mempunyai 

kuanitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sedangkan menurut Riadi (2016: 33) 

mengatakan “Populasi atau universe 

adalah sebuah wilayah atau tempat 

objek/subyek yang diteliti, baik orang, 

benda, kejadian, nilai maupun yang hal- 

hal lain yang memiliki kuantitas dan 

karakteristik  tertentu  untuk 

mendapatkan sebuah informasi. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas, populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan orang 

tua dan peserta didik di TK Dharma 

Wanita Sakra Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 

yaitu sebanyak 71  peserta didik yang 

terbagi dalam 2 kelas yakni A dan B. 
 

Tabel 3.1. Jumlah Populasi di TK 

Dharma  Wanita  Sakra  Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur 2018 
 

NO KELAS POPULASI JUMLAH 

(1) (2) (3) (4) 

1 A 36 36 
2 B 35 35 

  JUMLAH 71 
 

2. Sample Penelitian 
 

Riadi (2016: 34) “Sample adalah 

sebagian anggota elemen dari populasi 

yang mewakili karakteristik populasi”. 

Sedangkan  menurut  Sugiyono  (2017: 

62) “Sample adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi”. Sehubungan dengan 

pengertian di atas, maka yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah 

semua orang tua dari peserta didik di 

TK Dharma Wanita Sakra Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun 

2018 yaitu kelas B sebanyak 35 siswa. 
 

Sugiyono  (2016:  156)  “Instrumen 

penelitian adalah merupakan alat ukur 

seperti tes, kuesioner, pedoman 

wawancara  dan  pedoman  observasi 

yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian”. 
 

Dalam penelitian data yang 

dihubungkan pada suatu kegiatan 

penelitian, maka diperlukan alat 

pengumpulan data”. Alat pengumpulan 

data dalam penelitian ini disebut 

instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian dalam penelitian ini adalah 

alat yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Perkembangan 

Sosial Emosional Anak TK di TK 

Dharma  Wanita  Sakra  Kecamatan 

Sakra Kabupaten Lombok Timur 2018. 
 

Untuk mengetahui data tentang 

Hubungan  Pola  Asuh  Orang  Tua 

dengan  Perkembangan  Sosial 

Emosional Anak TK di TK Dharma 

Wanita Sakra Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur 2018 akan 

digunakan istrumen berupa angket, 

Observasi, dan dokumentasi. 
 

(Sugiono, 2017: 90) “Pengumpulan 

data merupakan suatu proses pengadaan 

data untuk keperluan penelitian, dalam 

buku Metode penelitian dijelaskan 

bahwa: “Teknik pengumpulan data 

merupakan cara atau metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data- 

data”. Ahli lain Mardalis (2006: 176) 

“Instrumen pengumpulan data harus 

ditangani secara serius agar diperoleh 

hasil yang sesuai dengan kegunaannya 

yaitu  pengumpulan  variabel  yang 

tepat”. 
 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, angket,   sedangkan 

wawancara dan dokumentasi sebagai 

metode tambahan. 
 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan   data   yang   digunakan 
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adalah observasi, angket,   sedangkan 

wawancara dan dokumentasi sebagai 

metode tambahan. 
 

1. Kuesioner/Angket 
 

Sugiyono  (2016:  216), 

“kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada  responden  untuk 

dijawabnya”. Dalam penelitian ini 

menggunakan angket tertutup, yang 

sudah disediakan jawabannya, 

sehingga responden tinggal memilih. 

Jawaban tersebut meliputi, selalu 

(SL), sering (SR), kadang-kadang 

(KD), dan tidak pernah (TP). 
 

Bentuk angket dalam penelitian 

ini berupa 4 (Empat) pilihan skala 

jawaban yang harus dipilih oleh 

subjek.  Terdapat  dua  jenis 

pernyataan dalamangket ini, yaitu 

pernyataan favourable dan 

unfavourable.    Pernyataan 

favourable yaitu pernyataan yang 

berisi tentang hal-hal yang positif 

mengenai  objek  sikap  dan 

sebaliknya, pernyataan unfavourable 

yaitu pernyataan yang berisi hal-hal 

yang negatif mengenahi objek sikap, 

yaitu bersifat tidak mendukung 

ataupun kontra terhadap objek sikap 

yang hendak diungkap. 
 

Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis angket 

tertutup dengan modul Skala Likert 

sebagai alat ukur untuk angket pola 

asuh orang tua. Skala Likert 

merupakan  metode  skala  bipolar 

yang   mengukur   tanggapan   positif 

dan  negatif  terhadap  suatu 

pernyataan Interval yang digunakan 

pada Skala Likert dimulai dari selalu 

sampai  tidak  pernah  dengan  pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua 

dengan sikap sosial anak. 

2.   Observasi 
 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 

2016: 223), “observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis, dua 

diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan 

ingatan”. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam  dan  bila  responden  yang 

diamati tidak terlalu besar.. 
 

3.   Dokumentasi 
 

Sugiyono (2016: 239), 

“Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, bisa 

berbentuk  tulisan,  gambar,  atau 

karya-karya monumental dari 

seseorang”. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, dokumen, 

peraturan-peraturan, dan sebagainya 

Data yang dikumpulkan dengan 

metode ini bersifat orisinil untuk 

dapat dipergunakan secara langsung. 

Dan merupakan dokumen yang 

berhubungan dengan orang yang 

diteliti. 
 

Data yang telah dikumpulkan 

dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yang telah 

direncanakan  sebelumnya,  tidak 

akan memiliki manfaat atau tidak 

dapat memberikan jawaban dari 

permasalahan penelitian yang 

diangkat, sebelum dilakukan analisis 

terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan tersebut. 
 

Analisis data berperan untuk 

menjadikan data mentah menjadi data 

yang  dapat  dibaca  dan  dimengerti 

dalam hal memberikan jawaban dari 

permasalahan yang ada. 
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Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik  korelasi  product-moment, 

dimana  teknik  statistic  korelasi 

bertujuan  untuk  mencari  suatu 

hubungan antara pasangan skor 

Pasangan skor yang dimaksud adalah 

skor pola asuh orang tua dengan 

perkembangan social emosional anak 

TK. 
 

Digunakan rumus korelasi product 

moment dari Pearson, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 

rxy    =   Koefisien   korelasi   antara 

variabel x dan y 

Σx
2 = 

Jumlah variabel x kuadrat 

Σy
2= 

Jumlah variabel y kuadrat 

Σxy=  Jumlah  dari  hasil  perkalian 

antara variabel x dan y 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

a. Merumuskan hipotesis nihil (H0) 

Langkah awal kegiatan dalam 

penelitian ini adalah merumuskan 

hipotesis  nihil  (H0).  Sehubungan 

dengan penelitian ini, hipotesis yang 

diajukan adalah hipotesis alternatif (Ha) 

yang berbunyi: “Ada Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Perkembangan 

Sosial Emosional Anak TK di TK 

Dharma  Wanita  Sakra  Kecamatan 

Sakra    Kabupaten    Lombok    Timur 

2018”, jika diubah menjadi hipotesis 

nihil  (H0),  maka  berbunyi:        “Tidak 

Ada Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

dengan  Perkembangan  Sosial 

Emosional Anak TK di TK Dharma 

Wanita     Sakra     Kecamatan     Sakra 

Kabupaten Lombok Timur 2018”. 
 

b. Membuat tabel kerja 
 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di 

atas. Maka dapat disusun tabel kerja 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Tabel Kerja Pengujian Hipotesis Tentang  Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Perkembangan Sosial  Emosional Anak TK  di  TK  Dharma  Wanita  Sakra  Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok  Timur  2018. 
 
 

 

 
No. 

Kode 

Subyek 

 

 
X 

 
y 

X 

(X-MX) 
 
 y 

(Y-MY) 

r r 
 

 
x.y 

1 A 42 37 0,14 1,34 0,020 1,796 0,1876 

2 B 40 32 -1,86 -3,66 3,460 13,396 6,8076 

3 c 43 31 1,14 -4,66 1,300 21,716 -5,3124 

4 D 44 34 2,14 -1,66 4,580 2,756 -3,5524 

5 E 42 39 0,14 3,34 0,020 11,156 0,4676 

6 F 44 38 2,14 2,34 4,580 5,476 5,0076 

7 G 41 33 -0,86 -2,66 0,740 7,076 2,2876 

8 H 43 31 1,14 -4,66 1,300 21,716 -5,3124 

9 I 48 51 6,14 15,34 37,700 235,316 94,1876 

10 J 40 31 -1,86 -4,66 3,460 21,716 8,6676 

11 K 46 34 4,14 -1,66 17,140 2,756 -6,8724 

12 L 44 34 2,14 -1,66 4,580 2,756 -3,5524 

13 M 29 21 -12,86 -14,66 165,380 214,916 188,528 

14 N 46 35 4,14 -0,66 17,140 0,436 -2,7324 

15 0 45 27 3,14 -8,66 9,860 74,996 -27,192 

16 p 37 39 -4,86 3,34 23,620 11,156 -16,232 

17 Q 45 40 3,14 4,34 9,860 18,836 13,6276 

18 R 40 38 -1,86 2,34 3,460 5,476 -4,3524 

19 s 41 38 -0,86 2,34 0,740 5,476 -2,0124 

20 T 52 47 10,14 11,34 102,820 128,596 114,988 

21 u 43 33 1,14 -2,66 1,300 7,076 -3,0324 

22 p 45 46 3,14 10,34 9,860 106,916 32,4676 

23 w 39 37 -2,86 1,34 8,180 1,796 -3,8324 

24 X 47 34 5,14 -1,66 26,420 2,756 -8,5324 

25 y 43 36 1,14 0,34 1,300 0,116 0,3876 

26 z 43 33 1,14 -2,66 1,300 7,076 -3,0324 

27 AA 39 38 -2,86 2,34 8,180 5,476 -6,6924 

28 AB 42 31 0,14 -4,66 0,020 21,716 -0,6524 

29 AC 39 38 -2,86 2,34 8,180 5,476 -6,6924 

30 AD 42 36 0,14 0,34 0,020 0,116 0,0476 

31 AE 30 30 -11,86 -5,66 140,660 32,036 67,1276 

32 AF 36 35 -5,86 -0,66 34,340 0,436 3,8676 

33 AG 46 39 4,14 3,34 17,140 11,156 13,8276 

34 AH 38 31 -3,86 -4,66 14,900 21,716 17,9876 

35 AI 41 41 -0,86 5,34 0,740 28,516 -4,5924 

.Jumlah 1465 1248   684,286 1059,886 456,286 

Rata-rata 41,86 35,66      
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a. Memasukkan Data ke dalam Rumus 

Koefisien Korelasi Product Moment 
 

Langkah selanjutnya adalah 

memasukkan data yang telah diperoleh 

tersebut ke dalam rumus korelasi product 

moment . Berdasarkan tabel di atas, 

diketahui nilai yaitu sebagi berikut: 
 

∑x
2
= 684,286   ∑y

2
= 1059,886 

∑xy=456,286 

∑ 

= 
√(∑  )(∑  )

 

√(  )( )

 

√

 

 
 
 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, 

diketahui  nilai            sebesar  0,535 

selanjutnya nilai tersebut dikonsultasikan 

dengan  nilai  rtabel     product  moment  pada 

taraf signifikansi 5% dengan N = 35, 

ternyata batas angka penerimaan hipotesis 

nihil (H0) yang ditujukan pada tabel nilai r 

product moment adalah sebesar 0,334 

kenyataan ini menunjukkan bahwa nilai 

rhitung  sebesar 0,535 lebih besar dari nilai 

rtabel  product moment sebesar 0,334 (0,535 
> 0,334). Ini berarti bahwa hasil analisis 
data dalam penelitian ini adalah 

“signifikan”. Dengan demikian hipotesis 

alternatif (Ha) yang diajukan diterima dan 

sebaliknya hipotesis nihil    yang (H0) 

diajukan ditolak, artinya hasil penelitan ini 

adalah  ada  Hubungan  Pola  Asuh  Orang 

Tua dengan Perkembangan Sosial 

Emosional   Anak   TK   di   TK   Dharma 

Wanita Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten 

Lombok Timur 2018. 
 

Dengan  demikian  Pola  Asuh  Orang 

Tua  pada  tingkatan  sedang.  Karena 

semakin tinggi tingkat Pola Asuh Orang 

Tua,  semakin  tinggi  pula  Perkembangan 
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Sosial Emosional Anak. Demikian dapat 

dipahami bahwa Pola Asuh Orang Tua 

sangat menentukan Perkembangan Sosial 

Emosional anak itu sendiri. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil analisis data pada 

BAB  IV,  diketahui  bahwa  hasil  analisis 

data diperoleh hasil rhitung   sebesar 0,535 

dengan nilai rtabel  sebesar 0,334 pada taraf 

signifikan 5% dengan N=35, kenyataan 

tersebut                menunjukkan        bahwa 

0,535>0,334.        Sehingga       dinyatakan 
signifikan, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa “Ada Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Perkembangan 

Sosial Emosional Anak TK di TK Dharma 

Wanita Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten 

Lombok Timur 2018” tergolong dalam 

kategori sedang. 

 
Dari simpulan di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Hasil  penelitian  ini  dapat  bermanfaat 

bagi siswa dan orang tua di TK Dharma 

Wanita Sakra Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur agar 

penerapan pola asuh orang tua dapat di 

terapkan oleh orang tua kepada anak- 

anaknya berjalan dengan baik. 

2. Bagi   guru,   agar   ikut   memberikan 

perhatian dan arahan kepada para siswa 

pada saat berada di lingkungan TK 

Dharma Wanita Sakra agar dapat 

membentuk tingkah laku yang baik bagi 

siswa. 

3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan 

agar  dijadikan  bahan  pertimbangan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

terutama yang berkaitan dengan aspek- 

aspek yang belum terungkap dalam 

penelitian ini. 
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ABSTRAK 

 
 

 
PENGARUH POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI 

ANAK USIA 5-6 TAHUN 

 
 
 
 

Oleh 
 
 

WIRDA SAFITRI 
 
 

Masalah dalam penelitian ini kurangnya kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pola asuh orangtua terhadap 

kepercayaan diri anak usia dini 5-6 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian berjumlah  50 orangtua yang 

memiliki anak usia 5-6 tahun di Desa Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik  kuesioner,  sementara  untuk  data  dianalisis  dengan  menggunakan  regresi 

linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kuat yang 

signifikan positif   antara pola asuh orangtua terhadap kepercayaan diri anak usia 

dini 5-6 tahun di Desa Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way 

Kanan. 

 
Kata Kunci : anak usia dini, kepercayaan diri, pola asuh orangtua 



 

 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 

THE INFLUENCE OF PARENTING  ON THE SELF-CONFIDENCE 

OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS 
 

 
 

By 

 
WIRDA SAFITRI 

 
 
 
 

The The problem in this research is the lack of confidence in children aged 5- 

6 years.  This research aims to determine the effect of parenting on self- 

confidence of 5-6 years old children.The research method used was 

quantitative research methods. The sample in the research amounted to 50 

parents who had children aged 5-6 years in the Desa Negeri Batin 

Blambangan Umpu Subdistrict Way Kanan Regency, The Sampling used 

purposive   sampling   technique.   Data   collection   in   this   research   was 

conducted using questionnaire techniques, while data were analyzed using 

simple  linear  regression.  The  results  showed  that  there  was  a  strong 

influence between parenting parents on the self-esteem of 5-6 year old 

children  in  the    Desa  Negeri  Batin  Blambangan  Umpu  Subdistrict  Way 

Kanan Regency. 
 

 
 

Keywords: child self confidence, early childhood, parenting foster pattern 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Anak usia dini adalah anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, dibandingkan dengan usia-usia selanjutnya. 

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun dimana 

proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan 

stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Masa 

ini anak juga disebut dengan masa emas atau dikenal dengan golden age, dimana 

mereka mulai peka untuk menerima stimulus dan upaya pendidikan dari 

lingkungan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Nurmalitasari (2015: 3) yang menjelaskan masa golden age yaitu pada 

tahap ini sebagian besar jaringan sel-sel otak berfungsi sebagai pengendali setiap 

aktivitas dan kualitas manusia. Dua tahun pertama kehidupan manusia sangat 

penting untuk tumbuh kembang anak. Sementara, menurut Susanto (2012: 9): 

Masa usia dini merupakan salah satu periode yang sangat penting, karena 

periode ini merupakan tahap perkembangan kritis. Pada masa inilah 

kepribadian seseorang mulai dibentuk. Pengalaman yang terjadi masa ini 

cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap anak sepanjang hidupnya. 
 

 
 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, usia dini sangat penting sebagai landasan 

perkembangan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan  yang lebih tinggi. 



2  

 
 

Pembentukkan kepribadian seseorang dimulai sejak usia dini yang dampaknya 

ketika seseorang itu dewasa. 

 
Menyadari pentingnya masa awal perkembangan anak, diperlukan adanya 

pemberian stimulasi yang tepat sejak dini kepada anak. Kebutuhan stimulasi dapat 

diberikan melalui berbagai permainan yang dapat merangsang semua indra anak 

(penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecap, membau) merangsang gerakan 

kasar halus, berkomunikasi, sosial-emosi, kemandirian, berfikir dan berkreasi. 

Pemberian stimulasi sejak dini memberikan pengaruh yang besar untuk 

mengoptimalkan segala aspek perkembangan anak usia dini (Asri, 2018:49). 

 
Menurut Catron dan Allen (Hayati, 2010:2) menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek 

perkembangan anak usia dini yaitu meliputi aspek moral agama, kognitif atau 

intelektual,  fisik  motorik,  bahasa,  sosial  emosional  dan  seni.  Perkembangan 

semua aspek tersebut harus dikembangkan secara berdampingan, karena setiap 

aspek perkembangan satu sama lain saling ketergantungan. Apabila ada salah satu 

aspek  yang  tidak  berkembang  secara  optimal  pada  diri  anak,  maka  akan 

membawa  dampak  negatif  yang  akan  dirasakan  ketika  anak  tersebut  dewasa. 

Salah satu aspek perkembangan  yang penting dikembangkan pada anak  yaitu 

sosial emosional karena dengan anak mengusai keterampilan sosial anak akan 

mampu berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya. Menurut  Upoyo (2009: 

112) salah satu aspek perkembangan sosial emosional yang paling penting untuk 

anak setelah ia menjadi dewasa nanti adalah percaya diri. 
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Percaya diri (self confidence) adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang 

dimiliki untuk menampilkan perilaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. 

Kepercayaan diri anak dibangun pada dasarnya dilakukan sejak sedini mungkin. 

Rasa percaya diri yang dimiliki anak dapat membuat mereka mampu mengatasi 

tekanan dan penolakan dari teman-teman sebayanya. Kepercayaan diri pada anak 

dapat   dibentuk   dari   pengalaman   bersosialisasi   dengan   lingkungan   sekitar. 

Menurut Lauster (Rahman, 2013: 377) mengungkapkan rasa percaya diri bukan 

merupakan sifat yang diturunkan (bawaan) melainkan diperoleh dari pengalaman 

hidup, serta dapat diajarkan dan ditanamkan melalui pendidikan, sehingga upaya- 

upaya tertentu dapat dilakukan guna membentuk dan meningkatkan rasa percaya 

diri. Kepercayaaan diri terbentuk dan berkembang melalui proses belajar di dalam 

interaksi seseorang dengan lingkungan sekitar. Potensi ini sangat membutuhkan 

rangsangan dan stimulasi yang tepat sejak dini serta kepercayaan diri dipengaruhi 

juga beberapa faktor yang dapat menumbuh kembangkan kepercayaan diri anak. 

 
Faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri pada anak diantaranya faktor 

orang tua, kebebasan waktu yang orang tua berikan harus diikuti oleh peran orang 

tua untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak. Pola asuh orang tua 

yang diberikan kepada anak dengan tepat akan membuat anak merasa dirinya 

berharga, dan percaya diri. Orang tua yang sibuk bekerja juga wajib untuk 

memperhatikan perkembangan anaknya, memantau, memberikan bimbingan, 

mengawasi, dan menegur bila anak-anak berada di jalur yang salah. Kondisi di 

sekolah   menunjukkan   bahwa   kebiasaan   yang   ada   dilingkungan   keluarga 

cenderung memberikan dampak terlalu besar ketika menuruti apa yang diminta 
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oleh anak, sehingga anak memiliki rasa kurang percaya diri ketika harus 

melakukan kegiatan disekolah. Rasa ketergantungan anak kepada orang tua atau 

pun guru sangat dominan sehingga kebebasan untuk mengekspresikan diri anak 

sangat terbatas. Kondisi seperti ini menimbulkan rasa kepercayaan diri anak yang 

rendah (Rahman, 2013: 7). 

 
Kepercayaan diri anak yang rendah akan memiliki dampak ketika anak beranjak 

dewasa atau sebaliknya. Menurut Imam (Astriani, 2008: 3) kepercayaan diri yang 

rendah pada anak akan membawa dampak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Saat anak memasuki tahap prasekolah anak yang pemalu akan memiliki 

kemampuan sosialisasi  yang buruk sehingga anak tidak memiliki teman. Selain 

itu potensi anak tidak bisa tergali seluruhnya. 

 
Anak yang rendah percaya dirinya memiliki sifat yang pesimis dalam menghadapi 

tantangan, takut, ragu-ragu dalam   menyampaikan pendapat, bimbang dalam 

menentukan pilihan, dan sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 

Selain itu, anak yang kurang percaya diri ini memiliki sifat pemalu. Anak yang 

kurang percaya diri ini dikarenakan orang tua yang terlalu memanjakan anak, 

memaksa anak untuk mengikuti seperti apa yang mereka inginkan dan pola asuh 

yang diberikan orang tua kepada anak tidak sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak. Menurut Dewi (2013: 9-10) kegiatan pola asuh mulai diterapkan sejak anak 

lahir dan disesuaikan dengan usia serta tahap perkembangan anak. Sehingga pola 

asuh yang dilakukan orangtua terhadap anaknya tersebut dapat mempengaruhi 

kepribadian anak termasuk rasa percaya diri yang dimilikinya. 
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Pola asuh orangtua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua 

kepada anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan.  Dalam  kegiatan  memberikan  pengasuhan,  orangtua  akan 

memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan 

terhadap keinginan anak. Perilaku dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, 

dan ditiru oleh anak yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan 

diresapi kemudian menjadi suatu kebiasaan bagi anak-anak. Pola asuh yang 

diberikan orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan anak ketika anak 

beranjak dewasa. 

 
Pola asuh merupakan pengasuhan   yang orangtua berikan kepada anak untuk 

memberikan pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Suparyanto 

(Damayanti, 2017: 2) pola asuh yang diberikan orang tua untuk anak merupakan 

bentuk interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Pola asuh juga diartikan orang tua yang mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku dalam lingkungan setempat dan masyarakat. Orang 

tua mempunyai peran yang sangat penting dalam  menjaga, mengajar, mendidik, 

serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, 

mengerti, dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai- 

nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 
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Menurut Juwariyah, Slamet dan Kustiono, (2019 :12) : 

 
Children’s needs could be fulfilled if parents give parenting to know, 

understand, accept, and treat the children based on their level psychological 

development, beside that parents should give facility to their physics growth. 

The  relationship  between  parents  and  children  determine  by  attitude, 

feeling, and willingness to their children, this attitude implemented by 

parents in the family. 
 

 
 

Anak-anak  akan  tumbuh  dengan  baik,  secara  fisik  atau  psikologis  untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi jika orang 

tua memberikan pengasuhan untuk mengetahui, memahami, menerima, dan 

memperlakukan anak-anak berdasarkan tingkat perkembangan psikologis mereka, 

di samping itu orang tua harus memberikan fasilitas untuk pertumbuhan fisik 

mereka.  Hubungan  antara  orang  tua  dan  anak-anak  ditentukan  oleh  sikap, 

perasaan, dan kemauan untuk anak-anak mereka, sikap ini diterapkan oleh orang 

tua dalam keluarga. 

 
Pengasuhan yang orang tua berikan kepada anak masih banyak dipengaruhi oleh 

budaya yang ada dilingkungan sekitar. Sikap ini tercermin dalam pola pengasuhan 

yang diberikan orang tua terhadap anak yang berbeda-beda, karena para orang tua 

memiliki pola pengasuhan tertentu.   Pengasuhan juga dapat dipengaruhi oleh 

pengalaman yang didapatkan orang tua ketika kecil dulu dan tingkat pendidikan 

orang tua. Upaya orang tua sangat penting karena secara langsung ataupun tidak 

langsung   orang   tua   melalui   tindakan   akan   membentuk   watak   anak   dan 

menentukan sikap anak serta perilaku anak dikemudian hari. Pengalaman dan 

tingkat pendidikan orang tua merupakan faktor yang melatarbelakangi pola asuh 

asuh   orang   tua   dalam   mendidik   anak.    Menurut   Candra,    Sofia,   dan 
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Anggraini(2017: 2) pola asuh yang diberikan setiap orang tua akan memiliki 

pengasuhan  yang  berbeda-beda  dan  beraneka  ragam  dalam  mendidik  anak 

mereka. 

 
Keberagaman pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak terlihat dalam 

cara orang tua berinteraksi dan bersikap terhadap anak. Namun, fakta dilapangan 

masih banyak orang tua kurang memahami dan memberikan dorongan agar 

anaknya percaya diri, orang tua membantu kegiatan anak-anaknya dalam kegiatan 

sehari-hari misal orangtua yang mengerjakan tugas sekolah anak, mengambilkan 

makanan, membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga, tidak 

memberikan kesempatan anak untuk memilih baju dilemari, sehingga membuat 

anak selalu bergantung kepada orangtua dalam kegiatannya. Oleh karena itu, 

orangtua perlu menanamkan pendidikan yang baik dan benar kepada anak sejak 

dini mungkin, agar tumbuh kembang anak selanjutnya dapat mencerminkan 

kepribadian yang diharapkan dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas sendiri 

tanpa bantuan orang lain. 

Tabel  1. Data Observasi Pra Penelitian 
 

Dimensi Kepercayaan Diri Persentase Tingkat 
Kepercayaan Diri 

SL SR KD TP 

Kemampuan anak dalam 
menunjukkan keyakinan pada dirinya 

10 70 20 0 

Kemampuan anak dalam menjalankan 
tugas yang diberikan 

20 30 50 0 

Kemampuan  anak  dalam  mengikuti 
peraturan yang diberlakukan 

25 65 10 0 

Sumber : Peneliti 2019 
 

Keterangan : 

SL = Selalu 

SR = Sering 
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KD     = Kadang-kadang 

TP      = Tidak Pernah 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 3 – 10 Oktober  kepada 

orang tua dan anak mayoritas di kedua dusun yang telah di observasi yaitu dusun 

Negeri Batin dan Purwodadi masih banyak anak yang kurang percaya diri, anak 

tidak bisa mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bantuan ibunya, misalnya anak 

kurang bisa menentukan pilihannya sendiri, selalu meminta ibunya untuk 

menemaninya saat ingin makan, dan anak selalu berkata tidak bisa saat 

mengerjakan tugas dari sekolah . Orang tua juga masih menggunakan nada tinggi 

dan kasar kepada anak ketika anak tidak bisa mengaerjakan tugas yang diberikan, 

orang tua mengasuh anak dengan cara aturan-aturan ketat, sehingga anak dipaksa 

untuk berperilaku seperti yang orang tua inginkan, tidak memberikan kesempatan 

kepada anak keleluasan untuk memilih, kurang adanya kontrol dari orang tua 

sehingga  orang  tua  terkesan  tidak  peduli  terhadap  anak.  Orangtua  selalu 

memarahi anak dengan kesalahan yang dilakukan anak dan masih ada beberapa 

orangtua mengancam bahkan menghukum anak. 

 
Sehubungan  dengan masalah di atas, pola asuh orangtua menjadi hal yang sangat 

penting terhadap kepercayaan diri seorang anak karena lingkungan pertama untuk 

anak adalah keluarga terutama kedua orang tua.  Sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Anak 

Usia 5-6 Tahun”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1.   Masih banyak orangtua yang menerapkan pola asuh yang tidak membiasakan 

anak untuk percaya diri. 

2.   Orang tua seringkali memaksa anak untuk mengikuti seperti apa yang mereka 

inginkan. 

3.   Masih ditemukannya anak yang sangat bergantung kepada orangtua dalam 

menyelesaikan tugas sehari-hari misalnya menentukan pilihan, makan dll . 

 
1.3 Batasan  masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah pada : 

 
1.   Pola Asuh Orangtua 

 
2.   Kepercayaan Diri 

 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan  masalah 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini  sebagai  berikut:  apakah  ada  pengaruh   pola  asuh  orang  tua  terhadap 

kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun ? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  pola  asuh  orang  tua 

terhadap kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun 
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1.6 Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan   tujuan   penelitian   yang   hendak   dicapai,   maka   penelitian   ini 

diharapkan  mempunyai  manfaat  dan  kegunaan  dalam  pendidikan.  Adapun 

manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1.   Manfaat Teoritis 

 
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu : 

 
a.   Hasil   penelitian   ini   diharapkan   mampu   menambah   wawasan   yang 

berkaitan  dengan  pengaruh  pola asuh  orang terhadap  kepercayaan  diri 

anak usia dini 5-6 tahun. 

b.   Pendorong untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini yang lebih baik. 

 
2.   Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu : 

 
a.   Orang tua 

 
Manfaat penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada 

orang tua bahwa pola asuh orang tua dalam mendidik anak itu sangat 

berpengaruh terhadap kepribadian anak dan memiliki banyak gaya 

pengasuhan sehingga mereka dapat memilih gaya pengasuhan yang akan 

diterapkan untuk membentuk perilaku anak. 

b.   Peneliti lain 

 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepercayaan diri anak. 
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c.   Kepala Sekolah 

 
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  sebagai  pedoman  sekolah 

dalam mengelola pembelajaran dilembaga pendidikan yang dipimpinnya. 



 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 

2.1 Anak Usia Dini 

 
2.1.1 Pengertian Anak Usia Dini 

 
Anak usia dini adalah anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga 

dibanding usia-usia selanjutnya karena pada masa ini perkembangan kecerdasan 

anak sangat luar biasa. 

 
Definisi anak usia dini menurut (NAEYC) National Association for Education of 

Young Children dalam Nuraini (2010:3) bahwa yang dimaksud dengan anak usia 

dini atau early childhood adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia delapan 

tahun.  Pada  masa  tersebut  merupakan  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan 

dalam berbagai aspek rentang kehidupan manusia. Proses pembelajaran terhadap 

anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh tahap perkembangan 

anak. 

 
Anak usia dini juga disebut sebagai masa golden age dimana anak tumbuh dan 

berkembang dari usia 0-6 tahun pada usia ini anak akan banyak mengalami 

perubahan, seperti munculnya kepekaan anak terhadap stimulus dan kemampuan 
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komunikasi yang meningkat. Anak berkembang melalui interaksi dan stimulus yang 

diberikan  oleh  lingkungan  sekitar.  Perkembangan  anak  tidak  secara  otomatis, 

namun dipengaruhi oleh cara lingkungan memperlakukan mereka. Lingkungan 

pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perkembangan anak adalah 

lingkungan  keluarga,  dimana  orang  tua  sebagai  sosok  yang  paling  berperan 

terhadap perkembangan anak (Susanto, 2017: 1). 

 
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa 

anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun dimana masa tumbuh kembang anak 

sedang pesat-pesatnya. Pada usia tersebut anak mengalami fase kehidupan yang 

unik dan perkembangan kecerdasan yang sangat luar biasa. 

 
2.1.2 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

 
Perkembangan merupakan suatu perubahan pada diri anak dan perubahan ini tidak 

bersifat  kuantitatif,  melainkan  kualitatif.  Menurut  Syamsu  (2001:  15), 

perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh anak menuju 

kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan 

berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah). 

Adapun menurut Hamalik (2004: 84), perkembangan merujuk pada perubahan yang 

progresif dalam organisme bukan saja perubahan dalam segi fisik (jasmaniah) 

melainkan juga dalam segi fungsi, misalnya kekuatan dan koordinasi. Oleh karena 

itu,   disimpulkan   bahwa   perkembangan   merupakan   perubahan   yang   bersifat 

kualitatif. 
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Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan 

anak  merupakan  tahap  perubahan-perubahan  yang  dialami  anak  menuju 

kedewasaan dan kemataangan dari segi fisik maupun psikis anak. 

 
2.1.3 Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia Dini 

 
Aspek perkembangan pada anak terkait pada perkembangan fisik motorik, kognitif, 

bahasa, nilai-nilai moral agama, seni dan sosial emosional. Aspek-aspek 

perkembangan  ini  tidak  berkembang  sendiri  tetapi  terintegrasi  menjadi  satu 

kesatuan. Menurut Rahman (2013:375) berikut ini macam-macam aspek 

perkembangan anak usia dini : 

1.   Perkembangan nilai-nilai dan moral agama 

 
Aspek perkembangan nilai-nilai dan moral agama memang harus ditanamkan 

sejak usia dini karena kemampuan ini dapat berkembang melalui pembiasaan, 

seperti pada aspek perkembangan sosial emosional. 

2.   Perkembangan fisik motorik 

 
Perkembangan fisik motorik akan mempengaruhi anak baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Menurut Hurlock (1978:114) menambahkan bahwa 

secara langsung perkembangan fisik akan menentukan kemampuan dalam 

bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan 

mempengaruhi bagaimana anak memandang diri mereka sendiri dan orang lain. 

Perkembangan fisik meliputi perkembangan badan, otot kasar dan otot halus, 

yang selanjutnya lebih disebut dengan motorik kasar dan motorik halus. 

Perkembangan motorik kasar berhubungan dengan gerak dasar yang 

terkoordinasi dengan otak, seperti berlari, berjalan, melompat. Sementara itu, 
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motorik halus berfungsi melakukan gerakan yang lebih spesifik seperti menulis, 

melipat, dan menggunting. 

3.   Perkembangan kognitif 

 
Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang 

dan  berfungsi  sehingga  dapat  berfikir.  Perkembangan  kognitif  merupakan 

proses mental yang mencakup pemahaman tentang dunia, penemuan 

pengetahuan, pembuatan perbandingan, berfikir dan mengerti. 

4.   Perkembangan bahasa 

 
Perkembangan  bahasa anak  berjalan sesuai  jadwal  biologis  mereka.  Hal  ini 

dapat digunakan sebagai dasar mengapa anak umur tertentu sudah dapat 

berbicara, sedangkan pada umur tertentu belum dapat berbicara. Perkembangan 

bahasa tidak ditentukan pada umur, namun mengarah pada perkembangan 

motorik mereka. 

5.   Perkembangan sosial emosional 

 
Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik 

dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun saudara. Sementara itu, emosi 

adalah suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri individu yang 

sifatnya disadari. 

6.   Perkembangan seni 

 
Aspek perkembangan seni anak adalah suatu aspek yang kadang terlupakan oleh 

orangtua dan guru. Padahal melalui seni, anak dapat mengembangkan beberapa 

aspek perkembangan lainnya, seperti menyanyi sambil belajar huruf dan angka 

untuk  membantu  mengembangkan  aspek  perkembangan  aspek  kognitif  atau 
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menggunting,  menggambar  dan  menari  untuk  mengembangkan  aspek  fisik 

motorik. 

 
2.1.4 Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini 

 
Berdasarkan  tujuan  PAUD  dapat  ditelaah  ada  beberapa  fungsi  dari  PAUD  itu 

sendiri, yaitu : 

a.  Fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri 

dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan 

dalam dirinya sendiri. 

b.   Fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan- 

keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di 

mana anak berada. 

c.   Fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang 

dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu 

situasi atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan potensi yang 

bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya. 

d. Fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk 

bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak 

sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan 

mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuaannya sendiri. 

e.  Fungsi ekonomi, pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi 

jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan 

selanjutnya. Terlebih lagi investasi yang dilakukan berada pada masa emas (the 

golden age) yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. 
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2.2 Pola Asuh Orang Tua 

 
2.2.1  Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

 
Pola asuh orang tua adalah kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan 

kepada anak dalam memberikan kasih sayang maupun perhatian. Menurut Ismira 

(Fatimah, 2012:2) pola asuh orangtua merupakan gambaran tentang sikap dan 

perilaku orangtua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan 

kegiatan pengasuhan. Kegiatan pengasuhan orangtua antara lain memberikan 

perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap 

keinginan anaknya. Sikap orang tua dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, 

dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar 

akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap perkembangan anak. 

 
Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak dengan tujuan untuk 

memberikan  semua  kasih  sayang  kepada  anak,  mengenalkan  anak  akan  pada 

norma-norma yang ada, dan mendidik anak hingga dewasa supaya anak dapat 

berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dilingkungan masyarakat. 

Menurut Maccoby (2000: 4): 

 

Parents  also  mediate  the  association  between  broader  social, 

cultural,economic, and historical contexts and children's behavior and 

personality. These broad contextual forces affect how parents behaveand may 

accentuate  or  attenuate  the  effect  of  parentalbehavior  on  children's 

development. 
 

 
 

Orangtua juga perlu memediasi hubungan antara konteks sosial, budaya, ekonomi, 

dan sejarah yang lebih luas dengan perilaku dan kepribadian anak-anak. Kekuatan 
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kontekstual yang luas ini memengaruhi cara orang tua untuk berperilaku dan 

menonjolkan atau melemahkan pengaruh perilaku orang tua terhadap 

perkembangan anak. 

 
Pola asuh orang tua merupakan pengasuhan yang dilakukan orang tua kepada anak 

untuk mengembangkan kedisiplinan, peraturan dan memberikan kasih sayang. 

Menurut Baumrind (Santrock, 2011: 127) pola asuh orang tua merupakan sebuah 

pengasuhan dimana orang tua tidak boleh menghukum anak atau menjauhi anak 

secara fisik, melainkan mereka harus mengembangkan peraturan untuk anak-anak 

dan memberikan kasih sayang terhadap mereka. 

 
Sementara menurut Shanti   (Yulianti, 2014: 3) menyatakan bahwa pola asuh 

merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Pola interaksi mencakup, 

sikap  atau  perilaku  orang  tua  saat  berinteraksi  dengan  anak.  Contoh  interaksi 

antara lain, cara menetapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan 

perhatian  dan  kasih  sayang  serta  menunjukan  sikap  dan  perilaku  yang  baik 

sehingga dijadikan contoh atau panutan bagi anak.   Pola asuh secara sederhana 

dapat dikatakan proses interaksi antara anak dengan orang tua dalam pembelajaran 

dan pendidikan yang nantinya sangat bermanfaat bagi aspek pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

 
Pola asuh merupakan interaksi antara anak dan orangtua dalam memberikan 

pengasuhan, mendidik maupun membimbing. Hurlock (1978:94) berpendapat 

bahwa pola asuh adalah mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat, antara lain nilai- 
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nilai tingkah laku yang dikembangkan di dalam lingkungan. Keluarga akan 

menentukan sejauh mana keberhasilan anak dalam membentuk penyesuaian di 

masyarakat pada masa yang akan datang. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang 

tua adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk anak dalam 

membesarkan, mendidik, dan melindungi anak agar proses tumbuh kembang anak 

dapat berkembang secara optimal. Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak 

mempengaruhi hidup anak selanjutnya, pola asuh yang tepat akan membentuk 

anak dengan perilaku yang sesuai dengan masyarakat. 

 
2.2.2  Jenis - Jenis  Pola Asuh Orang Tua 

 
Pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak akan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku anak. Pengasuhan yang diberikan orang tua biasanya berbeda- 

beda antara orang tua satu dengan orang tua lain, baik pada orang tua yang bekerja 

maupun orang tua yang tak berkerja akan memberi pengaruh secara bermakna 

terhadap perkembangan diri anak. 

 
Menurut  Gottman  (1997:52)  pengasuhan  orangtua  dalam  lingkup  aspek  emosi 

anak dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu emotion coaching (pelatihan emosi), 

emotion dismissing (penghilangan emosi), disapproving parenting, dan laissez- 

faire parenting. Keempat pengasuhan emosi dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.   Pelatihan Emosi (Emotion Coaching) 

 
Salah  satu  jenis  pengasuhan  orang  tua  dalam  lingkup  emosi  anak  yaitu 

pelatihan  emosi  (emotion  coaching).  Peneliti  di  Amerika  telah  melakukan 
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pengamatan tentang jenis pengasuhan ini sebagaimana yang dikemukan Rose 

dkk (2010: 12) “Emotion coaching is a parenting style clinically observed in 

tha USA which support children’s emotional self-regulation, social skills, 

physical health and academic success” yaitu menjelaskan bahwa pada 

pengamatan yang telah dilakukan, pelatihan emosi adalah gaya pendekatan 

orangtua yang mampu meningkatkan regulasi emosi diri, kemampuan sosial, 

kesehatan fisik dan kesuksesan akademik pada anak. Orang tua dengan gaya 

pengasuhan ini akan lebih memberi perhatian, dan mendukung apa yang 

dilakukan oleh anak. 

Menurut Seguin (2016:1) mengemukakan bahwa : 
 

 
Emotion coaching (EC) parenting style is operationalized as a parent’s 

awareness of emotions within themselves and their children and their 

ability to use this awareness to benefit their child’s socialization and has 

been linked to better regulation abilities and well developed social and 

emotional abilities in children. 
 

 
Gaya pengasuhan emosi atau Emotion Coaching (EC) didefinisikan sebagai 

kesadaran  orang  tua  terhadap  emosi  di  dalam  diri  mereka  dan  anak-anak 

mereka dan kemampuan mereka untuk menggunakan kesadaran ini untuk 

memberi manfaat bagi sosialisasi anak mereka dan dikaitkan dengan 

kemampuan regulasi yang lebih baik dan kemampuan sosial emosional yang 

berkembang dengan baik pada anak-anak. 

 

Menurut Gottman ( 1997: 54 ),ada lima langkah yang biasanya dilakukan 

orangtua dalam pengasuhan emotion coaching, yaitu: 

 

1.   Menyadari emosi diri sendiri dan anak (awareness) 
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2.   Menerima  emosi  anak  sebagai  peluang  untuk  lebih  dekat  dengan 

mereka dan mengajarkan bagaimana cara mengatasi masalah 

(acceptance) 

3.   Mendengarkan dengan emphaty dan mengerti perasaan seorang anak 

(emphaty). 

4.   Membantu anak memberi label pada emosi yang sedang dirasakan anak 

dengan kata-kata yang bisa dipahami anak (labeling). 

5.   Membantu  anak  menemukan  cara  yang  tepat  untuk  menyelesaikan 

suatu masalah. 
 

 
Orangtua melatih emosi anak dalam emotion coaching dimulai dari mengenali 

emosi anak. Lalu orangtua menerima dan emosi yang muncul pada diri anak 

sebagai peluang untuk lebih dekat satu sama lain. Orangtua yang membangun 

kedekatan dengan anak maka anak akan merasa bahwa orangtuanya berada di 

satu pihak dengan mereka. Selain itu, orangtua yang yang lebih dekat dengan 

anak akan lebih menunjukkan empati dan  mengerti perasaan  anak. Empati 

yang ditunjukkan orangtua tidak hanya mendengarkan, tetapi juga 

membayangkan apa yang dirasakan oleh anak. 

 
Kemudian tahap atau langkah yang dilakukan oleh orangtua adalah membantu 

melatih anak mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan emosi yang 

dirasakan serta menyampaikan secara verbal. Semakin sering anak 

mengungkapkan emosi mereka melalui kata-kata, maka akan semakin sedikit 

kemungkinan anak mengungkapkan perasaan melalui perilaku yang negatif. 

Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dengan baik maka pada 

langkah yang terakhir orangtua akan lebih mudah memberi arahan dan 

menentukan batasan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh 

anak dalam menyelesaikan masalah. Selain itu orangtua dapat mengajak anak 

menemukan solusi untuk menghadapi emosi yang sedang dirasakan anak. 
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2.   Penghilangan Emosi (Emotion Dismissing) 

 
Aspek lain dari pengasuhan orang tua dalam lingkup emosi anak yaitu emotion 

dismissing atau penghilangan emosi. Menurut Seguin (2016:7) : 

“Emotion dismissing (ED) parenting style refers to a lack of awareness 

and therefore a diminished ability to deal with children’s emotions and 

has been linked with less advanced regulation abilities and weakened 

social and emotional abilities in childhood” 

 
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  pengabaian  emosi  atau  Emotion  Dismissing 

(ED) adalah gaya pengasuhan orangtua mengacu pada kurang kesadaran 

orangtua dan oleh karena itu menyebabkan kemampuan yang kurang untuk 

mengatasi emosi anak-anak dan sering dikaitkan dengan kemampuan mengatur 

anak  yang kurang sehingga melemahkan kemampuan  sosial dan emosional 

pada masa kanak-kanak. Pengasuhan orangtua jenis penghilangan emosi 

(emotion dismissing) diidentifikasi dengan minimnya kesadaran orangtua dan 

kemampuan dalam menghadapi emosi anak. 

 
3.   Disapproving Parenting 

 
Pengasuhan orang dalam lingkup emosi selanjutnya adalah disapproving 

parenting, yaitu orang tua banyak menampilkan perilaku yang mengabaikan 

dan menekan emosi anak, dengan cara yang lebih negatif lagi orang tua bahkan 

menilai dan mengkritik ekspresi emosi anak itu sendiri. Orang tua berusaha 

terlalu keras untuk membatasi anak-anak mereka (mengendalikan, menegur, 

mendisiplinkan, atau menghukum anak untuk emosionalnya. 
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Menurut Gottman (1997:64) akibat yang terjadi dengan anak yang 

menggunakan  pengasuhan  disapproving  parenting  ini  anak  sedikit  lemah, 

anak-anak memiliki harga diri yang lebih rendah dan lebih rendah lagi. Anak 

akan lebih cenderung menjadi pemberontak dan menantang. 

 
4.   Laissez-Faire Parenting 

 
Pengasuhan orang tua dalam lingkup emosi yang terakhir yaitu laissez-faire 

parenting. Menurut Gottman (1997:65) : 

Laissez-faire is a French term that means “let it be” Laissez-faire parents 

teach their children that all emotions are accepted no matter how the child 

behaves. 

 
Laissez-faire adalah istilah Perancis yang berarti “biarkan saja”. Orang tua 

Laissez-faire  mengajar  anak-anak  mereka  bahwa  semua  emosi  diterima 

terlepas dari bagaimana anak itu berperilaku. Pengasuhan laissez-faire 

parenting orang tua bersikap menerima emosi dan menghargai emosi anak, 

selain menerima orang tua juga perlu mendorong anak untuk memahami emosi 

mereka. 

 
Orang tua dengan pengasuhan laissez-faire parenting ini memiliki ciri-ciri, 

bebas menerima semua emosional dari anak, memberikan kenyaman kepada 

anak yang memiliki perasaan negatif, minimnya pengetahuan orang tua dalam 

mengelola perilaku emosi anak, orang tua tidak mengajarkan anak tentang 

emosi itu seperti apa, dan tidak membantu anak untuk menyelesaikan masalah. 

Pengasuhan laissez-faire ini orang tua gagal membantu anak memahami emosi 

atau  mengajari  mereka  cara  mengelola  emosi  mereka.  Anak-anak  yang 
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dibesarkan dengan pendekatan apa saja. Pengasuhan ini memiliki akibat yaitu: 

anak tidak belajar mengatur emosi mereka, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit 

menjalin pertemanan dengan anak lain. 

 
Kelebihan  yang  dimiliki  orang  tua  dengan  pengasuhan  emotion  coaching 

antara  lain  tidak  menunjukkan  penolakan,  menggunakan  scaffolding,  dan 

pujian. Maka  dapat dikatakan bahwa orang tua tipe ini lebih mengayomi anak 

dibandingkan dengan pendekatan emotion dismissing, disapproving parenting 

dan laissez-faire parenting. Selain itu, anak dengan orang tua yang 

menggunakan pendekatan emotion coaching lebih tidak mudah kecewa, tenang 

saat mengatur emosi negatif dan juga dalam memfokuskan atensi sehingga 

mereka lebih sedikit memiliki masalah perilaku. 

 
2.2.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

 
Pola asuh yang tidak tepat adalah pola asuh yang terlalu memanjakan anak atau 

pun orang tua yang telalu memaksakan anak kepada keinginan orang tuanya. Pola 

asuh orang tua yang diterapkan kepada anak tidak lepas dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. 

Menurut Mansur (2005:361-363) faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua 

diantaranya seperti: 

a.   Faktor tinggi rendahnya pendidikan orang tua maka akan sangat berpengaruh 

terhadap sikap dan tindakannya. Latar belakang pendidikan orang tua dapat 

mempengaruhi pola pikir orang tua baik formal maupun non formal yang 

berpengaruh juga terhadap aspirasi atau harapan orang tua pada anaknya. 

 
b.   Faktor keagamaan, nilai-nilai agama yang dianut oleh orang tua juga menjadi 

hal penting yang ditanamkan orang tua kepada anak dalam pengasuhan yang 

mereka lakukan. Orang tua yang kuat agamanya sudah terbiasa melakukan 
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amalan-amalan agama demi upaya membangun masa depan anak dengan nilai 

keagamaan. 

c.   Faktor   lingkungan   sosial   berkaitan   dengan   pola   hubungan   sosial   dan 

pergaulan yang dibentuk orang tua maupun anak dengan lingkungan yang ada 

di sekitarnya. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang melatar belakangi 

pola asuh orang tua dalam rangka memperoleh generasi yang unggul. 
 

Menurut Maccoby dan Loby (2000: 34) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pola asuh orang tua yaitu: 

 

a.   Sosial ekonomi 

Lingkungan sosial berkaitan dengan pola hubungan sosial atau pergaulan yang 

dibentuk oleh orang tua maupun anak dengan lingkungan sekitarnya. Anak 

yang sosial ekonominya rendah cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi atau bahkan tidak pernah mengenal bangku 

pendidikan sama sekali Karena terkendala oleh status ekonomi. 

 
b.   Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

terhadap  anak  didik  oleh  orang  dewasa  agar  ia  menjadi  dewasa.  Latar 

belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pola pikir orang tua baik 

formal maupun non formal kemudian juga berpengaruh pada aspirasi atau 

harapan orang tua kepada anaknya. 

 
c.   Nilai-Nilai Agama yang Dianut Orang Tua 

Nilai-nilai agama juga menjadi salah satu hal yang penting ditanamkan orang 

tua kepada anaknya dalam pola pengasuhan yang mereka lakukan sehingga 

lembaga keagamaan juga turut berperan didalamnya. Nilai agama penting 

untuk ditanamkan agar menghasilkan karakteristik anak yang memiliki moral 

dan perilaku baik, sopan santun, dan taat pada agama. 

 
d.   Kepribadian 

Menurut Riyanto (2002: 2) dalam mengasuh anak, orang tua bukan hanya 

mampu mengkomunikasikan fakta, gagasan dan pengetahuan saja, melainkan 

membantu menumbuhkembangkan kepribadian anak. Pendapat Riyanto 

tersebut merujuk pada teori Humanistik yang menitikberatkan pendidikan 

bertumpu pada siswa, artinya anak perlu mendapat perhatian dalam 

membangun sistem pendidikan. Apabila anak telah menunjukkan gejala-gejala 

yang kurang baik, berarti mereka sudah tidak menunjukkan niat belajar yang 

sesungguhnya. Apabila gejala ini dibiarkan terus akan menjadi masalah dalam 

mencapai keberhasilan belajarnya. 

 
e.   Jumlah Anak 

Jumlah anak yang dimiliki keluarga akan mempengaruhi pola asuh yang 

diterapkan orang tua. Semakin banyak jumlah anak dalam keluarga maka ada 
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kecenderungan bahwa orang tua tidak terlalu menerapkan pola pengasuhan 

secara maksimal pada anak karena perhatian dan waktunya terbagi antara anak 

yang satu dengan anak yang lainnya. 
 

 
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali 

faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, seperti: tinggi rendahnya 

pendidikan, nilai-nilai agama, jumlah anak, kepribadian, lingkungan sosial, sosial 

ekonomi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pola asuh 

orang tua kepada anak, apakah orang tua menggunakan pola asuh otoriter, pola 

asuh demokratis, atau pola asuh permisif. 

 
2.3 Perkembangan Sosial Emosional 

 
2.3.1 Pengertian Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

 
Anak usia dini berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat 

dalam rentang kehidupan mereka. Setiap manusia mengalami proses perkembangan 

yang berlangsung seumur hidup. Namun perkembangan tersebut tidak persis sama 

antara satu individu dengan individu lainnya. Meskipun dalam beberapa hal ada 

kesamaan perkembangan di antara individu. Setiap orang mengalami perkembangan 

termasuk para tokoh-tokoh besar atau orang yang tidak terkenal. Manusia memulai 

hidup mereka dari sejak menjadi janin, menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, 

dan tua. Tingkat perkembangan sosial emosional anak tidak dapat dipisahkan dari 

konteks sosial (Asri, 2018:7). 

 
Perkembangan sosial emosional merupakan pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Sosial emosional dapat diartikan juga sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan 
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diri menjadi kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerjasama. Anak dilahirkan 

belum bersifat sosial, artinya dia belum mencapai kematangan sosial, anak harus 

belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini 

diperoleh  anak  melalui  berbagai  kesempatan  atau  pengalaman  bergaul  dengan 

orang-orang dilingkungan sekitar mereka, baik orang tua, saudara, teman sebaya 

atau orang dewasa lain (Susanti, 2015: 1). 

 
2.4 Kepercayaan Diri 

 
2.4.1 Pengertian Kepercayaan diri 

 
Kepercayaan diri merupakan satu aspek kepribadian yang paling penting pada 

seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan dengan kepercayaan diri, 

seseorang  mampu  mengaktualisasikan  segala  potensi  diri  yang  dimiliki. 

Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang urgen untuk dimiliki setiap individu. 

Kepercayaan diri diperlukan oleh siapa saja baik seorang anak maupun orangtua, 

dan secara individual maupun kelompok (Rahman, 2013:376-377). 

 
Kepercayaan diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk 

berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Memiliki kepercayaan diri anak bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kepercayaan diri sebagai 

suatu perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk 

melakukan atau menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan untuk sukses. 

Kepercayaan diri sangat bermanfaat dalam setiap keadaan, percaya diri juga 

menyatakan seseorang bertanggung jawab atas pekerjaan karena semakin individu 
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kehilangan suatu kepercayaan diri, maka akan semakin sulit untuk memutuskan 

yang terbaik untuk diri mereka. Percaya diri dapat dibentuk dengan belajar terus, 

tidak takut untuk berbuat salah dan menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari 

(Bandura, 2005: 44-45). 

 
Kepercayaan diri berasal dari tindakan, kegiatan dan usaha untuk bertindak 

bukannya menghindari keadaan dan bersifat pasif. Dengan kata lain, anak dapat 

dikatakan percaya diri jika anak berani melakukan sesuatu hal yang baik bagi diri 

mereka sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan diri. Selain itu, anak pun 

mampu melakukan tanpa ragu serta selalu berfikir positif. Anak yang memiliki rasa 

percaya diri mampu menyelesaikan tugas sesuai tahap perkembangan dengan baik 

dan tidak tergantung pada orang lain. 

 
Menurut Lauster (Rahman, 2013:377) rasa percaya diri bukan merupakan sifat yang 

diturunkan (bawaan) melainkan diperoleh dari pengalaman hidup, serta dapat 

diajarkan dan ditanamkan melalui pendidikan, sehingga upaya-upaya tertentu dapat 

dilakukan guna membentuk dan meningkatkan rasa percaya diri. Kepercayaaan diri 

terbentuk dan berkembang melalui proses belajar di dalam interaksi seseorang 

dengan lingkungannya. Rasa percaya diri (adequacy) atau self esteem merupakan 

perasaan dimana anak mempunyai keyakinan tentang dirinya sendiri bahwa ia 

mempunyai konsep tentang diri sendiri. Perasaan ini juga dibangun atau 

dikembangkan dari interaksi dengan orang lain, yakni dari respons orang lain 

terhadap diri mereka. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kepercayaan diri merupakan salah satu 

potensi yang dimiliki anak. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang 

dimiliki  anak  untuk  menyelesaikan  segala  sesuatu  sesuai  tahap  perkembangan 

tanpa bantuan orang dewasa lain. kepercayaan diri bukan potensi bawaan dari lahir, 

kepercayaan diri terbentuk dari cara pengasuhan orang tua dan pengalaman yang 

didapatkan anak. 

 
2.4.2 Ciri-ciri Pribadi Percaya Diri 

 
Tumbuh kembang setiap anak akan berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, 

begitupun juga kepercayaan diri yang dimiliki anak akan mempunyai karakteristik 

masing-masing pada anak. Menurut Rahman (2013:378) karakteristik  kepercayaan 

diri pemahaman tentang hakekat percaya diri akan lebih jelas jika seseorang melihat 

secara langsung berbagai peristiwa yang dialami oleh dirinya sendiri atau orang 

lain. Berdasarkan berbagai peristiwa atau pengalaman, bisa dilihat gejala-gejala 

tingkah laku seseorang yang menggambarkan adanya rasa percaya diri atau tidak. 

Berikut akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai ciri-ciri (karakteristik) 

kepercayaan diri atau individu yang memiliki kepercayaan diri yang baik. Selain itu 

sebagai perbandingan juga akan dikemukakan pendapat mengenai ciri-ciri individu 

yang kurang memiliki kepercayaan diri. Ciri-ciri orang yang mempunyai rasa 

percaya diri menurut Lauster : 

1.   Tidak mementingkan diri sendiri (toleransi) 

2.   Tidak  membutuhkan  dorongan  orang  lain  dalam  mengambil  keputusan  dan 

mengerjakan tugas. 

3.   Optimis dan dinamis 

4.   Selalu gembira 

5.   Memiliki dorongan berprestasi yang kuat. 
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2.4.3 Macam-macam percaya diri 
 

Percaya diri merupakan keyakinan anak pada kemampuannya sendiri dalam 

menghadapi lingkungan sekitarnya maupun menyelesaikan suatu tugas yang 

diberikan. Menurut Neil (2005: 24) ada beberapa macam-macam percaya diri 

diantaranya yaitu : 

1) Self-concept : bagaimana seseorang menyimpulkan diri, melihat potret diri, 

mengkonsepkan diri secara keseluruhan. 

2)  Self-esteem : sejauh mana seseorang punya perasaan positif, punya sesuatu yang 

dirasakan yang dianggap bernilai atau berharga dari dirimu sendiri, menyakini 

adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat atau berharga. 

3)  Self efficacy : sejauh mana seseorang mempunyai keyakinan atas kapasitas yang 

dimiliki untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil 

yang bagus (to succeed). Ini yang disebut dengan general sel-efficacy. 

4)  Self-confidence   :   sejauhmana   seseorang   mempunyai   keyakinan   terhadap 

penilaian atas kemampuan  yang dimiliki dan sejauh mana seseorang itu  bisa 

merasakan ada nya “kepantasan” untuk berhasil. Self-confidence itu adalah 

kombinasi dari self-esteem dan self efficacy. 
 

 
 

2.4.4 Dimensi Kepercayaan Diri 

 
Setiap anak akan memiliki kepercayaan diri yang berbeda-beda sesuai tingkatan 

usia anak. Menurut Lauster (Rahman, 2013: 6) ada lima Dimensi  kepercayaan diri 

yang cenderung ditampilkan anak adalah : 

1)  Keyakinan kemampuan diri 

Keyakinan kemampuan diri merupakan sikap positif seseorang yang ditandai 

dengan  adanya  keyakinan  yang  kuat  dan  mengetahui  kemampuan  yang 

dimiliki dirinya. Dia yakin mampu melakukan sesuatu dan berusaha dengan 

sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. 

 
2)  Optimis 

Optimis merupakan suatu sikap positif yang memandang segala hal dengan 

baik termasuk memandang kemampuan dan diri pribadi. 

 
3)  Objektif 

Objektif  adalah  sikap  seseorang  memandang  suatu  permasalahan  sesuai 

dengan kebeneran yang sebenarnya bukan menurut kebeneran pribadi. 
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4)  Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah sikap seseorang  yang mau menanggung semua 

yang menjadi kewajibannya. 

 
5)  Rasional dan realistis 

Rasional dan realistis adalah suatu cara seseorang dalam menganalisis sesuatu 

sesuai  kebeneran dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima akal. 
 

Menurut Wahyuni (2017: 8)   dampak negatif pada anak juga bisa terjadi jika 

kepercayaan dirianak tidak muncul. Dampak negatif jika anak tidak percaya diri 

antara lain: 

 

1.  Anak bisa mengalami kegagalanyaitu, seseorang yang tidak memiliki rasa 

percaya diri biasanya akan mudah mengalami kegagalan, karena tidak yakin 

akan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya dalam melakukan suatu 

kegiatan maupun suatu keputusan dalam memecahkan suatu masalah. 

 
2.  Anak cenderung selalu mengeluh, yaitu seseorang yang tidak memiliki rasa 

percaya  diri  akan  selalu  mengeluh  dan  merasa  tidak  nyaman  setiap  kali 

diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, sikap seperti ini terjadi karena anak 

menganggap dirinya tidak mampu, dan merasa terbebani bila mengerjakan 

tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. 

 
3.   Mudah putus asa juga terjadi jika anak tidak percaya diri, karena anak tidak 

memiliki  semangat  atau  tujuan  hidup  yang  kuat,  sehingga  anak  menjadi 

mudah putus asa, lemah dan tidak punya rasa percaya diri untuk memberikan 

yang terbaik buat dirinya sendiri dan juga orang lain. 

 
4.   Anak  selalu  merasa  gelisah,  yaitu  seseorang  anak  yang  tidak  punya  rasa 

percaya  diri  akan  mudah  gelisah  dan  pada  akhirnya  akan  mengalami 

kegagalan. 
 

 
Menurut Hakim (2002: 23) ciri-ciri rasa percaya diri yang kurang sebagai berikut: 

 

 
1.   Mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu 

2. Memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, fisik, sosial, atau 

ekonomi 

3.   Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam suatu situasi 

4.   Gugup dan terkadang bicara gagap 

5.   Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang baik 

6.   Memiliki perkembangan yang kurang baik sejak masa kecil. 

7.   Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana 

cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu 
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8.   Sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih dari dirinya 

9.   Mudah putus asa 

10. Cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah 

11. Pernah mengalami trauma 

12. Sering   bereaksi   negatif   dalam   menghadapi   masalah,   misalnya   dengan 

menghindari tanggung jawab atau mengisolasi diri, yang menyebabkan rasa 

tidak percaya dirinya semakin buruk. 
 

 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Individu yang 

percaya diri dapat diindikasi memiliki perasaan yang adekuat terhadap tindakan 

yang dilakukan, memiliki ketenangan sikap, dapat berkomunikasi dengan baik, 

kemampuan  untuk  bersosialisasi,  merasa  optimis,  dapat  mengendalikan 

perasaannya,  percaya  akan  kompetensi/kemampuan  diri,  dan  memiliki  internal 

locus of control (memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha 

diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak 

tergantung/mengharapkan bantuan orang lain. 

 

2.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

 
Terdapat perbedaan yang berbeda dalam faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan diri anak dan antara satu sama lainnya juga memiliki persamaan. 

Menurut Lauster (2002: 16) diantaranya sebagai berikut : 

a.   Konsep diri 

Konsep  diri  adalah  apa  yang  dirasakan  dan  dipikirkan  oleh  seseorang 

mengenai dirinya sendiri. Terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang 

diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan 

dalam suatu kelompok. Hasil interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep 

diri. 

 
b.   Harga diri 

Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Tingkat 

kepercayaan  diri  seseorang  juga  dipengaruhi  oleh  harga  diri  seseorang. 

Konsep diri yang positif akan menghasilkan harga diri yang positif. Dengan 

harga diri yang positif akan menimbulkan rasa percaya diri seseorang. 
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c.   Pengalaman 

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

diri seseorang. Pengalaman yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri. 

Begitu pula dengan pengalaman yang kurang baik akan menurunkan rasa 

percaya diri seseorang. 

 
d.   Pendidikan 

Pendidikan  ini  berhubungan  dengan  ketergantungan  terhadap  orang  lain. 

Orang yang memiliki pendidikan yang rendah akan berada di bawah dan 

tergantung dengan orang yang mempunyai pendidikan diatasnya. 
 

 
 

Menurut Middlebrook (1993:12) mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan diri yaitu : 

a.   Pola asuh 

Didikan dan asuhan yang diberikan orang tua kepada anak didalam keluarga 

merupakan faktor utama yang besar pengaruhnya bagi perkembangan anak 

dimasa mendatang. 

 
b.   Jenis kelamin 

Berkaitan   dengan peran jenis kelamin, yang disandangkan oleh budaya 

terhadap kaum pria atau perempuan memiliki efek tersendiri pada pola 

pengembangan kepercayaan diri. 

 
c.   Pendidikan 

Pendidikan seringkali dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan 

seseorang, ini berarti semakin tinggi jenjang pendidika   seseorang, maka 

semakin tinggi pula anggapan orang lain terhadap dirinya. 

 
d.   Penampilan fisik 

Hampir menjadi anggapan umum, orang yang memiliki penampilan fisik  baik 

dianggap memiliki watak dan sifat-sifat baik. Mereka dianggap cakap, berbudi 

dan berkepribadian. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara 

penampilan fisik dengan watak dan sifat. 
 

 
 

Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukan diatas, pada dasarnya ada empat faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan diri anak. Sesuai dengan apa yang dikemukakan 

oleh  beberapa  ahli,  salah  satunya  menurut  Middlebrook.  Faktor  –faktor  yang 
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mempengaruhi kepercayaan diri anak antara lain pola asuh, jenis kelamin, 

pendidikan dan penampilan fisik. 

 
2.4.6 Mengembangkan Rasa Percaya Diri pada Anak 

 
Kesadaran anak untuk menghargai diri sendiri yang didukung oleh orangtua akan 

dapat menumbuh-kembangkan rasa percaya diri (self-confident). Orangtua perlu 

memberi perhatian khusus terhadap tingkah-tingkah laku yang mendukung 

pengembangan kemampuan anak.  Orangtua dapat melakukan dengan cara memberi 

kesempatan anak untuk melakukan sesuatu yang terencana atau alamiah perilaku 

tanpa perencanaan (unplanned behaviour). Kesempatan terencana (planned chance) 

yaitu  suatu  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  anak  dengan  tujuan  untuk 

menumbuh-kembangkan kemampuan tertentu pada diri anak. Orangtua dapat 

menyediakan mainan, kelereng, boneka atau mobil kepada anak. Anak memegang 

kelereng,  boneka  atau  mobil  dan  memainkan  sendiri  dengan  bersuara”ngeng, 

ngeng, ngeng”. Orangtua perlu memberi pujian, hebat, pandai, pintar atau tepuk 

tangan sebagai penghargaan terhadap keberhasilan melakukan bermain tersebut. 

 
2.4.7 Pengaruh Kondisi Keluarga Terhadap Proses Pembentukan Rasa Percaya Diri 

Keadaan keluarga, sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam kehidupan 

setiap orang sangat mempengaruhi pembentukan rasa percaya diri. Rasa percaya 

diri bisa tumbuh dan berkembang baik sejak kecil jika seseorang berada didalam 

keluarga yang baik. Ada beberapa proses yang mempengaruhi pembentukan rasa 

percaya diri yang dikemukakan oleh Hakim (2002:14) diantaranya sebagai berikut: 
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a.   Keadaan keluarga 

 
1)  Kedua orang tua kandung masih lengkap 

 
2)  Ayah  dan  ibu  mempunyai  latar  belakang  perkawinan  yang  baik  ketika 

mereka membentuk rumah tangga 

3)  Anak dilahirkan dalam keadaan normal, jasmani dan rohani. 

 
4)  Keberadaan anggota keluarga yang lain tidak membawa pengaruh negative 

pada anak. 

b.   Kondisi Ekonomi Keluarga 

 
1)  Kebutuhan sandang, pangan terpenuhi 

 
2)  Tersedia dana yang cukup untuk pendidikan formal 

 
3)  Tersedia berbagai fasilitas yang menunjang proses perkembangan anak 

 
4)  Biaya untuk pemenuhan kesehatan terpenuhi 

 
5)  Secara garis besar keadaan kondisi ekonomi keluarga harus bisa memenuhi 

kebutuhan perkembangan mental dan fisik anak. 

c.   Kondisi tempat tinggal 

 
1)  Tinggal di rumah milik sendiri 

 
2)  Kondisi rumah cukup luas agar anggota keluarga tidak tinggal berdesakan 

 
3)  Adanya tempat yang cukup memadai bagi anak untuk belajar 

 
4)  Tersedia halaman yang luas untuk anak bermain 

 
5) Kondisi rumah harus memenuhi standar minimal bagi seluruh anggota 

keluarga untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dan menjalani kehidupan 

dengan tenang. 
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d.   Kondisi lingkungan di Sekitar Rumah 

 
1)  Tempat tinggal hendaknya tidak terletak pada lingkungan yang sering terjadi 

keributan 

2)  Tempat tinggal juga tidak berada pada lokasi yang dihuni oleh masyarakat 

yang berperilaku asusila 

3) Tinggal didaerah kumuh juga perlu dihindari karena kecenderungan 

masyarakatnya  yang  berpendidikan  rendah  dengan  kualitas  tingkah  laku 

yang sulit diharapkan untuk member pengaruh positif bagi perkembangan 

rasa percaya diri 

4)  Perlu diusahakan agar anak diberi kesempatan untuk bergaul dan bermain 

dengan teman sebayanya. Dan perlu pula diberi kesempatan untuk bergaul 

dengan orang yang lebih rendah atau lebih tua usianya. 

e.   Latar belakang Ayah dan Ibu Kandung 

 
1) Suatu perkawinan yang baik dengan rasa saling mencintai bukan karena 

keterpaksaan. 

2)  Ayah dan ibu berasal dari keluarga baik-baik 

 
3)  Latar  belakang  pendidikan  formal  ayah  dan  ibu  yang  cukup  memadai 

sebagai bekal menjadi orang tua dengan wawasan yang cukup luas. 

4) Figure, penampilan dan tingkah laku ayah dan ibu harus mencerminkan 

contoh keperibadian yang baik, terutama dari segi wibawa dan rasa percaya 

diri. 

5)  Hubungan yang harmonis antara suami istri dan juga antara orang tua dan 

anak. 
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f. Pola pendidikan keluarga 

 
1)  Anak hendaknya jangan dididik terlalu keras 

 
2)  Rasa sayang terhadap anak perlu diusahakan agar tidak membuat orang tua 

bersikap terlalu memanjakan dan terlalu melindungi 

3)  Jika orang tua hendak menanamkan rasa percaya diri yang kuat pada diri 

anak maka di dalam setiap kegiatan positif yang dilakukan anak perlu 

ditumbuhkan semangat untuk bersikap mandiri dan ditumbuhkan pada rasa 

malu  atau  gengsi  jika  anak  bersikap  terlalu  bergantung  kepada  bantuan 

orang lain. 

 
2.5 Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri Anak 

 
Kepercayaan diri anak dapat distimulasi sejak anak masih usia dini. Menurut Indah 

(Pratiwi, 2013: 6) salah satu cara efektif yang dapat orang tua lakukan untuk melatih anak 

agar percaya diri adalah dengan memberikan stimulus dan motivasi kepada anak agar 

anak tidak takut dalam melakukan segala sesuatu tanpa anak merasa tertekan. Motivasi 

yang diberikan kepada anak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa takut 

melakukan kesalahan. 

 
Pola asuh orang tua mempunyai pengaruh terhadap rasa percaya diri seseorang anak. 

Menurut Rahman (2013: 13) orang tua dapat mengembangkan pola asuh secara positif 

untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. Mengasuh secara positif adalah pergeseran 

dari mengasuh berdasarkan dari rasa takut menuju kearah mengasuh berdasarkan rasa 

cinta. Mengasuh berdasarkan rasa takut merupakan cara mengasuh tradisional dimana 
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seseorang anak akan di hukum dengan pukulan atas kesalahan anak. Dengan hukuman 

tersebut anak-anak akan  merasa takut dan tertekan 

 
Mengasuh berdasarkan cinta merupakan kebalikan dari mengasuh berdasarkan rasa takut. 

Mengasuh berdasarkan cinta memuaskan perhatin pada usaha memotivasi anak untuk 

bersikap kooperatif tanpa menggunakan rasa takut akan hukuman. Mengasuh secara 

positif memusatkan perhatian pada pendekatan dan strategi baru untuk memotivasi anak 

dengan cinta dan bukan dengan rasa takut akan hukuman, penghinaan, atau hilangnya 

cinta (Nelly, 2010:6). 

 
Anak-anak belajar melalui meniru sikap orang tua,  anak merupakan peniru yang hebat. 

Jika orang tua menangani anak-anak dengan kekerasan, mereka akan menggunakan 

kekerasan ataupun berlaku kejam dalam berperilaku. Kebanyakan orang tua menganggap 

acara televisi dan iklan merupakan penyebab dari munculnya berbagai masalah terutama 

masalah kekerasan yang dilakukan anak-anak. Namun menurut Gray (2010;19), orang tua 

mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada TV pada anak-anak. Kebiasaan 

buruk yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak yaitu : 1.memanjakan anak , 

membanding-bandingkan  anak,  melakukan  kekerasan  terhadap  anak,  dan  pilih 

kasih.Salah satu cara mengasuh anak secara positif ialah dengan memberikan waktu 

menyendiri kepada anak. Pemberian waktu menyendiri ini dilakukan sebagai ganti 

memukul atau pun menghukum. Mengasuh secara positif bertujuan untuk menciptakan 

rasa percaya diri, sikap bekerjasama dengan orang lain, dan memahami perasaan orang 

lain. 
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Memberikan stimulasi yang tepat terhadap kemauan yang dimiliki anak merupakan dasar 

untuk menciptakan rasa percaya diri, sikap kooperatif, dan memahami perasaan. Menurut 

Gray (2010: 22), anak-anak yang penuh rasa percaya diri tidak mudah terombang-ambing 

oleh tekanan rekan sebaya, serta tidak perlu memberontak. Anak yang memiliki rasa 

percaya diri mampu menciptakan nasib mereka sendiri, tidak secara pasif mengikuti 

langkah orang lain. 

 
Setiap pola asuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan pola 

asuh yang diberikan orang tua terhadap anak menyebabkan berbagai kecenderungan 

perilaku anak yang berbeda. Pola asuh pelatihan emosi (emotion coaching) orang tua 

dapat mengenali emosi diri sendiri sebelum mengenali emosi anak, menerima emosi yang 

muncul pada diri anak sebagai peluang untuk lebih dekat satu sama lain, menunjukkan 

empati dan perhatian, empati yang ditunjukkan orang tua tidak hanya mendengarkan , 

tetapi juga membayangkan apa yang dirasakan oleh anak. Sementara pola asuh 

penghilangan emosi (emotion dismissing) kurangnya kesadaran orang tua terhadap 

kemampuannya dalam menghadapi emosi anak. Pola asuh disapproving parenting 

orangtua terlalu keras dalam membatasi anak-anak mereka. Dan pola asuh laissez-faire 

parenting  kurangnya  pengetahuan  orangtua  dalam  mengajari  anak  dalam  mengelola 

emosi mereka. 

 
2.6 Penelitian Relevan 

 
1. Penelitian Rahman (2013) di Kota Jawa Tengah berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk 

karakter seorang anak. Salah satu upaya dalam pembentukan karakter tersebut adalah 
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membangun kepercayaan diri pada anak. Peran orang tua dalam membangun 

kepercayaan diri anak diantaranyaadalah menjadi pendengar yang baik, menunjukkan 

sikap menghargai, memberi kesempatan untuk membantu, melatih kemandirian anak, 

memilah pujian orang tua terhadap anak, membantu anak agar lebih optimis, 

memupuk minat dan bakat anak, mengajak memecahkan masalah, mencari cara untuk 

membantu sesama, memberi kesempatan anak berkumpul bersama orang dewasa dan 

mengarahkan agar dapat mempersiapkan masa depan. 

 
2.   Penelitian Suparya dkk (2017) di Abiansemal Bandung tepatnya di TK Kuntala Dewi 

III Abiansemal.  Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil analisis data, 

maka dapat disimpulkan antara lain: dua variabel dependen dan variabelindependen 

memiliki  hubungan  yang  signifikkan.  Dengan  perkataan  lain  terdapat  hubungan 

antara pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif dengan perkembangan nilai moral, 

sosial emosional, bahasa, kognitif, dan fisik motorik jika dilakukan pengujian secara 

berkelompok. 

 
3.   Penelitian Israfil (2015) di kota Jombang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

pola asuh orang tua merupakan interaksi antara orang tua dan anak dalam 

berkomunikasi, mendidik, mengasuh, dan terus berkelanjutan dari waktu kewaktu. 

Dengan pola asuh yang diterapkan orang tua anak dapat berinteraksi dengan 

lingkungan mengenai dunia sekitar serta mengenal pergaulan hidup yang berlaku 

dilingkungan sekitarnya. 
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4. Penelitian Astriani (2012) di Kota Denpasartepatnya di TK IV Saraswati. Hasil 

penelitian ini menunjukkan dari 55 sampel didapatkan data bahwa pada anak 

prasekolah (3-5 tahun) di TK IV Saraswati Denpasar yang mendapatkan pola asuh 

otoriter dari orang tuanya sebanyak 11 orang (20%), pola asuh demokratis sebanyak 

34 orang (61,8%), dan pola asuh permisif sebanyak 10 orang (18,2%). Kepercayaan 

diri pada anak prasekolah (3-5 tahun) di TK IV Saraswati Denpasar yang berada pada 

kategori rendah sebanyak sembilan anak (16,4%), kategori sedang sebanyak 22 anak 

(40%) dan kategori tinggi sebanyak 24 anak (43,6%). Menurut hasil analisis uji 

statistik hubungan antara pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri pada anak 

prasekolah (3-5 tahun) di TK IV Saraswati Denpasar memiliki nilai p (0,004) <α 

(0,05), dan nilai koefisien kontingensi (C) yaitu sebesar 0,466, yang berarti ada 

hubungan yang sedang antara pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak. 

 
5. Penelitian Damayanti (2017) di Kota Besusu Tengah tepatnya di Tk Kemala 

Bhayangkari 01 Pim Staf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak dalam aspek tolong menolong, mau 

berbagi dan kerjasama. Dari hasil rekapitulasi pengamatan pola suh demokratis pada 

semua aspek terdapat 47% Berkembang Sangat Baik (BSB), 27% Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH), 23% Mulai Berkembang (MB), dan 3% Belum Berkembang (BB). 

Pola asuh otoriter pada semua aspek terdapat 22% Berkembang Sangat Baik (BSB), 

28% Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 33% Mulai Berkembang (MB), dan 17% 

Belum Berkembang (BB). Pada pola asuh permisif pada semua aspek terdapat 25% 

Berkembang  Sangat  Baik  (BSB),  25%  Berkembang  Sesuai  Harapan(BSH),  42% 

Mulai Berkembang (MB), dan  8 % Belum Berkembang (BB). 



42  

 
 

6.   Penelitian   Susanti   (2015)   di   Kota   Boyolali   berdasarkan   hasil   penelitian   ini 

menunjukkan mendidik anak harus disesuaikan dengan perkembangannya, tema 

pendidikan yang dijalankan misalnya adalah perkembangan anak kognitif dan 

sosioemosional adalah domain yang saling berkaitan dan perkembangan dalam satu 

domain dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan di domain lainnya. 

Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan kemampuan, keahlian, 

dan pengetahuanyang terbentuk kemudian akan didasarkan ada yang sudah diperoleh 

sebelumnya. Setiap anak adalah individu yang unik, dan setiap anak mempunyai 

kekuatan,  kebutuhan  dan  minat  masing-masing.  Mengenai  variasi  individu 

merupakan aspek utama untuk menjadi guru yang kompeten. Anak-anak adalah 

pembelajar aktif, dan harus didorong untuk mengkonstruksi pemahaman dunia 

disekitarnya. Perkembangan akan meningkat jika anak diberi kesempatan untuk 

mempraktikkan keahlian baru dan jika anak itu merasa tantangan di luar kemampuan 

mereka  saat  itu.  Anak-anak  akan  bisa  berkembang  dengan  amat  baik  dalam 

komunitas yang aman dan dihargai. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan 

ketrampilan sosial, seperti kerjasama, membantu, bernegoisiasi. 

 
Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas, menunjukkan bahwa adanya peran 

keluarga dan orangtua dalam sosioemosional anak, terutama kepercayaan diri anak 

atau keyakinan yang dimiliki anak. Kesamaan berbagai penelitian relevan terdahulu 

dengan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh dan seberapa 

besar peran orangtua dalam mengembangkan kepercayaan diri anak, namun 

perbedaannya  dalam  peneliti  ini  adalah  ingin  mengetahui  pengaruh  pola  asuh 

orangtua terhadap  kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun dari sisi pola asuh orangtua. 
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2.7 Kerangka Pikir 
 

Orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. 

Sejak anak lahir orang tua bertanggung jawab terhadap perkembangan hidup anak. 

Perilaku dan kebiasaan yang orang tua lakukan akan dilihat, dinilai dan ditiru anak, 

sehingga secara tidak sadar hal itu diresapi dan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak- 

anak. Demikian pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang 

anak. 

 
Pola asuh orang tua dalam mendidik anak mereka akan berbeda-beda antara orang tua 

satu dengan orang tua lain. Pola asuh orang tua yang umum digunakan orang tua dalam 

mendidik anak yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan otoriter, pelatihan 

emosi (emotion coaching), penghilangan emosi (emotion dismissing), disapproving 

parenting dan laissez-faire parenting. Orang tua akan menerapkan dua sampai tiga 

pengasuhan yang ada. Pola asuh orang tua yang diterapkan memiliki beberapa faktor 

seperti pengalaman orang tua dalam mengasuh anak, pendidikan orang tua, sosial 

ekonomi, nilai-nilai agama yang dianut orang tua, kepribadian, dan jumlah anak.Pola 

asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak, orang tua yang 

menunjukkan kasih sayang, perhatian, penerimaan, cinta dan kasih sayang yang diberikan 

orang tua terhadap anak, akan membangkitkan rasa kepercayaan diri anak. Anak akan 

merasa diri mereka berharga dan bernilai dimata orang tuanya. 

 
Kepercayaan diri merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak. Kepercayaan diri 

merupakan  suatu  keyakinan  yang  dimiliki  anak  untuk  menyelesaikan  segala  sesuatu 

sesuai tahap perkembangan tanpa bantuan orang dewasa lain. Kepercayaan diri bukan 
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potensi bawaan dari lahir, kepercayaan diri terbentuk dari cara pengasuhan orang tua dan 

pengalaman yang didapatkan anak. 

 
Rasa percaya diri juga dapat dilihat dari sikap anak yang berani dan yakin dalam 

melakukan sesuatu. Namun ada juga anak yang kurang kepercayaan diri. Terlihat dari 

anak kurang berani melakukan sesuatu. Anak yang kurang percaya diri ini disebabkan 

karena kurang  perhatian dari orang tua, anak selalu dipaksa untuk mengikuti seperti apa 

yang diinginkan orang tua. 

 
Penelitian ini akan menguji variabel  pola asuh orang tua terhadap kepercayaan diri anak. 

Penelitian ini ingin mengetahui tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kepercayaan diri anak usia dini 5-6 tahun. Berdasarkan konsep tersebut, maka kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
 

 
Pola Asuh 

 
Orang Tua 

 

(X) 

Kepercayaan 
 

Diri 
 

(Y) 
 
 

Gambar 1. kerangka pikir penelitian 
 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kepercayaan diri anak usia dini 5-6 tahun 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 
 
 
 
 

3.1 Jenis Penelitian 
 

 
Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data 

bersifat regresi linier sederhana. Menurut Sugiyono (2015:287) analisis regresi linier 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain 

untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan 

diri (Y) dan variabel independen atau variabel bebas adalah pola asuh (X). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini ditujukan kepada orang tua dan anak yang berusia 5-6 tahun   di Desa 

Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Maret 2019. 

 
3.3 Penelitian 

 
Penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu penelitian pendahuluan, perencanaan penelitian, 

dan pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langakah dari setiap penelitian dari setiap 

penelitian tersebut adalah: 
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1.   Penelitian Pendahuluan 

 
a.   Melakukan  penelitian  pendahuluan  untuk  mengetahui  pola  asuh  orang  tua, 

pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua dan kondisi orang tua yang mempunyai 

anak berusia 5-6 tahun yang akan dijadikan subjek penelitian. 

b.   Melakukan penelitian terhadap kepercayaan diri anak yang berusia 5-6 tahun. 

 
2.   Tahap persiapan 

 
a.   Membuat kisi-kisi instrument pola asuh orang tua dan kepercayaan diri anak usia 

dini 5-6 tahun 

3.   Tahap pelaksanaan 

 
a.   Menyebar kuesioner/angket 

 
b.   Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data 

c.   Membuat laporan hasil penelitian 

 
3.4 Populasi dan Sampel 

 
3.4.1 Populasi 

 
Menurut Sugiyono (2013:117) berpendapat bahwa populasi merupakan 

keseluruhan   dari   subjek   atau   objek   dalam   satu   wilayah   yang   memiliki 

karakteristik tertentu untuk dipelajari dan digeneralisasikan serta kemudian ditarik 

kesimpulannya. Subjek populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua 

yang memiliki anak usia 5-6 tahun  di Desa Negeri Batin Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan yang berjumlah 151 orang tua. 
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Tabel 2.Data Dusun yang ada di Desa Negeri Batin Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan 

No Desa Dusun Jumlah Keluarga yang 

mempunyai anak usia 

5-6 Tahun 

1  
 
 
 

Negeri Batin 

Sumber Makmur 23 

2 Negeri Batin 43 

3 Sri Bakti 2 

4 Perumahan 14 

5 Talang padang 11 

6 Purwodadi 37 

7 Kalup 14 

8 Talang Sirun 7 

Jumlah 151 

sumber : dokumentasi data penduduk di balai desa negeri batin 
 

 

3.4.2 Sampel 

 
Sugiyono (2013:118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

 
Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel non  sampling 

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri- 

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 218)purposive 

sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representative. 

 
Berdasarkan  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive 

sampling, dari 8 dusun yang ada di Desa Negeri batin Kecamatan Blambangan 
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Umpu Kabupaten Way Kanan terpilih 2 dusun dengan jumlah sebanyak 80 orang 

tua. Berikut data yang akan dijadikan sampel penelitian. 

Tabel 3. Jumlah Keluarga dan Anak yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Dusun Jumlah Keluarga Jumlah Anak Usia 

5-6 Tahun 

 Negeri Batin 125 43 

 Purwodadi 110 37 

Jumlah 80 

Sumber : peneliti (2019) 
 

 
Berdasarkan tabel diatas peneliti memilih 2 dusun dengan pertimbangan karena 

dusun Negeri Batinmerupakan dusun paling banyak jumlah kepala keluarga yakni 

125 kepala keluarga, Negeri Batin juga merupakan dusun yang menjadi pusat 

pendidikan  di  Desa  Negeri  Batin.  Kedua  peneliti  memilih  dusun  Purwodadi 

karena  dengan  pertimbangan  desa  Purwodadi  memiliki  jumlah  110  kepala 

keluarga yang memiliki anak usia 5-6 tahun dan sebagian besar orang tua 

berprofesi  sebagai  petani,  latar belakang pendidikan mereka tamat  SD,  SMP, 

SMA dan hanya sedikit yang berpendidikan Sarjana. Maka dari itu peneliti 

memutuskan untuk mengambil sampel orang tua yang mempunyai anak usia 5-6 

tahun di desa Negeri Batin dan Purwodadi. 

 

Alasan  peneliti  mengambil  sampel  50  responden  diperkuat  oleh  pendapat 

Sugiyono (2012: 91) menyarankan bahwa ukuran sampel untuk peneliti minimal 

yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. Dari jumlah 80 orang 

tua yang mempunyai anak usia 5-6 tahun yaitu 30 orang tua digunakan sebagai uji 

coba penelitian dan sisanya yang berjumlah 50 sebagai sampel penelitian. 
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3.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 
 

Definisi konseptual dan Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
3.5.1 Variabel X ( Pola Asuh Orangtua) 

 
a)  Definisi Konseptual Variabel X (Independen) Pola Asuh Orang Tua 

 
Pola asuh orangtua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, 

yang meliputi kegiatan seperti mendidik, memelihara, membimbing serta 

mendisiplinkan anak dalam mencapai kedewasaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 
b)  Definisi Operasional Variabel X (Independen) Pola Asuh Orang Tua 

Pendekatan orangtua terhadap aspek emosi anak dibagi menjadi 4 jenis yaitu 

emotion coaching,  emotion dismissing, disapproving Parenting, dan laissez- 

faire parenting. Emotion coaching (pelatihan emosi) adalah jenis pendekatan 

yang lebih mengayomi anak, tidak menghakimi anak sehingga bersifat positif. 

Indikator  dalam  emotion  coaching  yaitu  :  1)  mengawasi  emosi  anak,  2) 

mengayomi anak dengan pujian, dan 3) melatih anak mengelola emosi. Emotion 

dismissing (penghilangan emosi), orangtua fokus kepada penghilangan emosi 

negatif  tersebut  seperti  :  1)  menolak  emosi  negatif,  2)  mengabaikan  emosi 

negatif  pada  anak,  dan  3)  mengubah  emosi  negatif  pada  anak.  Pendekatan 

dismissing ini akan berupaya menekan dan menghilangkan emosi negatif anak. 

Disapproving Parenting adalah pengasuhan orang tua yang terlalu menekan 

anak, dan menghukum anak atas apa ekspresi emosionalnya. Indikator dalam 

disapproving parenting yaitu : 1) mengendalikan emosi anak, 2) menekan emosi 

anak.  Pengasuhan  laissez-faireparenting  adalah  pengasuhan  yang  menerima 
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semua emosional  anak,  tetapi  orang tua memiliki  pengetahuan  yang  minim 

dalam mengelola perilaku emosi anak dan orang tua tidak membantu anak 

menyelesaikan masalah. Indikator dalam laissez-faire parenting yaitu : 1) 

menerima emosi anak, 2) menghargai emosi anak. 

 
3.5.2 Variabel Y kepercayaan Diri 

 
 

a. Definisi Konseptual Variabel Y (Dependen) Kepercayaan Diri 

 
Kepercayaan diri sebagai variabel dalam penelitian ini secara konsep diambil 

dari kepercayaan diri menurut Lauster dalam Rahman (2013) rasa percaya diri 

bukan merupakan sifat yang diturunkan (bawaan) melainkan diperoleh dari 

pengalaman hidup, serta dapat diajarkan dan ditanamkan melalui pendidikan, 

sehingga upaya-upaya tertentu dapat dilakukan guna membentuk dan 

meningkatkan rasa percaya diri. 

 
b. Definisi Operasional Variabel Y (Dependen) Kepercayaan Diri 

 
Kepercayaan diri merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki 

seseorang, karena dengan adanya kepercayaan diri anak akan mudah 

menyelesaikan suatu kegiatan. Adapun indikator kepercayaan diri sebagai 

berikut : 1) keyakinan kemampuan diri 2) optimis 3) objektif 4) bertanggung 

jawab 5) rasional dan realistis. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 
3.6.1 Kuesioner/Angket 

 
Pada penelitian ini metode pengumpulan data tentang pola asuh orangtua terhadap 

kepercayaan diri menggunakan angket. Angket atau kuesioner menurut Sugiyono 

(2013:199) menyatakan bahwa angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

menjawabnya. Angket diberikan kepada orang tua untuk diisi sesuai dengan 

pemahaman orang tua. Angket atau kuesioner yang diberikan berupa angket 

instrument pola asuh orangtua dan instrument kepercayaan diri anak. 

 
3.7 Instrument Penelitian 

 
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Jumlah 

instrument yang akan digunakan dalam penelitian tergantung pada variabel yang akan 

diteliti. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket. Angket yang 

digunakan adalah angket pola asuh orang tua dan angket kepercayaan diri anak. 

 
Angket pola asuh dan kepercayaan diri ini merupakan model Likert skala rating scale. 

MenurutSugiyono (2017:93) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Variabel dalam skala likert yang akan diukur dijabarkan menjadi subvariabel dan 

indikator. Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan tolak ukur untuk menyusun 

item-item  instrumen  yang  dapat  berupa  pertanyaan  atau  pernyataan.  Tujuan  angket 

adalah  untuk  memperoleh  jawaban  singkat  dari  responden,  yaitu  dengan  memilih 
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alternatif jawaban dari setiap pernyataan yang telah dibuat oleh peneliti dengan 

menggunakan tanda check () pada kolom yang sesuai untuk menjawab tentang dirinya. 

 
Angket yang disajikan tersebut dibedakan menjadi dua kelompok pernyataan yaitu 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang 

mendukung variabel, sedangkan pernyataan negatif adalah pernyataan yang tidak 

mendukung variabel. 

Angket dalam penelitian ini menggunakan 4 alternatif jawaban yaitu, Selalu (SL),Kadang 

 
(KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP) skor untuk setiap jawaban pernyataan berkisar 

 
1 sampai 4. Cara skoring untuk setiap jawaban pada setiap kelompok-kelompok 

pernyataan adalah sebagai berikut: 

 
1)  Skor untuk pernyataan positif 

 
Jawaban Selalu (SL) diberi skor 4, jawaban Kadang (KD) diberi skor 3, jawaban 

 
Jarang (JR) diberi skor 2, jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 1 

 

 
 

2)  Skor untuk pernyataan negatif 

 
Jawaban Selalu (SL) diberi skor 1, jawaban Kadang (KD) diberi skor 2, jawaban 

 
Jarang (JR) diberi skor 3, jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 4. 

 

 
 

Skala  pola  asuh  yang  dikembangkan  Gottman  (1997:52)  dan  kepercayaan  diri 

menurut Lauster  dalam Rahman (2013) pernyataan-pernyataan yang  diturunkan dan 

dikembangkan sendiri. Skala kemudian disebarkan dan diisi oleh orang tua anak. 
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a)  Adapun  kisi-kisi  instrument  untuk  variabel  X  (pola  asuh  orangtua)  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4 Kisi-kisi Instrument Pola Asuh Orang Tuadan Kepercayaan Diri 

Sebelum Uji Coba 

No Variabel Dimensi Indikator Nomor item 

1 Pola asuh Pelatih emosi 
(emotion 

coaching) 

a. Mengawasi emosi 
anak 

b. Mengayomi anak 

dengan pujian 

c. Melatih anak 

mengelola emosi 

1,2,3,4 

 
5,6,7,8 

 
9,10,11,12 

  Penghilangan 
emosi 

(dismissing 

coaching) 

a. Menolak emosi 
negatif 

b. Mengabaikan emosi 

negatif pada anak 

c. Mengubah emosi 

negatif pada anak 

13,14,15 

 
16,17,18 

 
19,20,21 

Disapproving 
Parenting 

a. Mengendalikan emosi 
anak 

b. Menekan emosi anak 

22,23,24,25 

 
26,27,28 

Laissez-faire 
parenting 

a. Menerima emosi anak 
b. Menghargai emosi 

anak 

29,30,31 
32,33,34,35 

2 Kepercayaan 
Diri 

Keyakinan 
kemampuan diri 

a. Mengerjakan tugas 
tanpa bantuan orang 

lain 

b. Mengambil  keputusan 

sederhana 

1,2,3,4,5,6 
 

 
 

7,8, 9,10 

Optimis a. Bisa melakukan 
sesuatu 

b. Tidak takut gagal 

11,12,13,14 

 
15,16,17 

Obyektif a. Menerima hasil 
dengan senang hati 

b. Menerima kekalahan 

18,19 

 
20,21,22 

Bertanggung 
jawab 

a. Menjalankan 
kewajiban 

b. Membantu orang lain 

23,24,25 

 
26,27,28 

Rasional dan 
realistis 

a. Melakukan kegiatan 
yang masuk akal 

b. Melakukan sesuai 

kenyataan 

29,30 

 
31,32,33,34,35 
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3.8 Uji Instrumen Penelitian 
 

Untuk memperoleh kuesioner atau instrument dengan hasil yang baik adalah melakukan 

proses uji coba. Responden yang diambil untuk keperluan uji coba adalah responden dari 

tempat penelitian, yaitu orang tua yang mempunyai anak usia 5-6 tahun. Uji coba 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan atau keampuhan instrument. 

 
3.8.1    Uji Validitas 

 
Uji validasi digunakan untuk mengetahui apakah skala mampu menghasilkan data 

yang akurat dan sesuai dengan tujuan ukurnya, maka diperlukan suatu proses 

pengujian  validitas  atau  validasi.  Menurut  Azwar  (2016:131)  membuktikan 

bahwa struktur seluruh aspek keprilakuan, indikator keprilakuan, dan item-item 

membentuk konstrak yang akurat bagi atribut yang diukur adalah substansi paling 

penting dalam validasi skala psikologi. 

 
Pengujian validitas konstrak skala (Construct Validity) uji kelayakan skala 

dilakukan uji validitas eksternal dengan mengambil sampel orang tua di Desa 

Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu Lampung Way kanan memiliki 

karakteristik yang sama dengan subjek yang akan diteliti. 

 
Uji validitas eksternal skala penelitian menggunakan korelasi product moment 

melalui Statistical Product and Service Solutions (SPSS), rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
 

 

� � = 
𝒏(   � � )−(    � )(    � ) 

{|𝒏( � )𝟐|𝒏( �  𝟐)−( � )𝟐 
 
 
 

Gambar 2. Rumus  Product Moment (Sugiyono, 2012:255) 
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Keterangan : 

�         = Koefisien validitas item yang dicari
 

�        = Skor yang diperoleh subjek seluruh item
 �        = Skor total

 
�    = Jumlah skor dalam distribusi X

 
�    = Jumlah skor dalam distribusi Y

 
�  2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

 
�  2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

 
�        = Jumlah responden

 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan cara mengambil 30 responden diluar 

sampel penelitian dengan jumlah item pernyataan sebanyak 70 item menggunakan 

perhitungan SPSS. Berikut adalah hasil uji validitas variabel pola asuh orangtua 

dan kepercayaan diri anak menggunakan rumus Product Moment. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Instrumen Pola Asuh Orangtua 
 

No item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,424 0,361 Valid 

2 0,464 0,361 Valid 

3 0,522 0,361 Valid 

4 0,068 0,361 Tidak Valid 

5 0,609 0,361 Valid 

6 0,249 0,361 Tidak Valid 

7 0,188 0,361 Tidak Valid 

8 0,390 0,361 Valid 

9 0,194 0,361 Tidak Valid 

10 0,542 0,361 Valid 

11 0,170 0,361 Tidak Valid 

12 0,406 0,361 Valid 

13 0,506 0,361 Valid 

14 0,699 0,361 Valid 

15 0,722 0,361 Valid 

16 0,764 0,361 Valid 

17 0,737 0,361 Valid 

18 0,517 0,361 Valid 

19 0,505 0,361 Valid 

20 0,794 0,361 Valid 

21 0,604 0,361 Valid 

22 0,382 0,361 Valid 

23 0,622 0,361 Valid 
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Lanjutan Tabel 6. Hasil Uji Validitas Instrumen Pola Asuh Orangtua 

 
No item r hitung r tabel Keterangan 

24 0,440 0,361 Valid 

25 0,201 0,361 Tidak Valid 

26 0,510 0,361 Valid 

27 0,660 0,361 Valid 

28 0,642 0,361 Valid 

29 0,677 0,361 Valid 

30 0,653 0,361 Valid 

31 0,796 0,361 Valid 

32 0,576 0,361 Valid 

33 0,572 0,361 Valid 

34 0,618 0,361 Valid 

35 0,264 0,361 Tidak Valid 
 

 
 

Berdasarkan tabel 6, dalam Variabel pola asuh orangtua, ditemukan  ada 28 item 

yang  valid  dan  7  item  tidak  valid.  Item  yang  valid  antara  lain  item  nomor 

1,2,3,5,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 

yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur indikator pola 

emotion coaching, dismissing coaching, disapproving parenting dan laiszez-faire 

parenting. 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kepercayaan Diri 
 

No item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,481 0,361 Valid 

2 0,641 0,361 Valid 

3 0,449 0,361 Valid 

4 0,623 0,361 Valid 

5 0,431 0,361 Valid 

6 0,609 0,361 Valid 

7 0,737 0,361 Valid 

8 0,741 0,361 Valid 

9 0,385 0,361 Valid 

10 0,621 0,361 Valid 

11 0,338 0,361 Tidak Valid 

12 0,429 0,361 Valid 

13 0,819 0,361 Valid 

14 0,182 0,361 Tidak Valid 
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Lanjutan Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen Kepercayaan Diri 

 
No item r hitung r tabel Keterangan 

15 0,743 0,361 Valid 

16 0,764 0,361 Valid 

17 0,428 0,361 Valid 

18 0,213 0,361 Tidak Valid 

19 0,655 0,361 Valid 

20 0,574 0,361 Valid 

21 0,579 0,361 Valid 

22 0,526 0,361 Valid 

23 0,270 0,361 Tidak Valid 

24 0,609 0,361 Valid 

25 0,308 0,361 Tidak Valid 

26 0,559 0,361 Valid 

27 0,226 0,361 Tidak Valid 

28 0,473 0,361 Valid 

29 0,741 0,361 Valid 

30 0,376 0,361 Valid 

31 0,487 0,361 Valid 

32 0,415 0,361 Valid 

33 0,843 0,361 Valid 

34 0,640 0,361 Valid 

35 0,277 0,361 Tidak Valid 
 

Berdasarkan  tabel  7,  setelah  dilakukan  uji  validitas  variabel  kepercayaan  diri 

anak, ditemukan ada 28 item valid dan 7 item tidak valid. Uji validitas 

menggunakan taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 30 orang sehingga 

memperoleh r tabel = 0,361 (Sugiyono : 2017). Kemudian peneliti menggunakan 

rumus Product Moment untuk mendapatkan r hitung dari setiap item soal. Setiap 

butir soal dikatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel. Maka dari itu dapat 

disimpulkan  bahwa  dari  70  item  soal  yang  diuji,  total  ada    14  soal  yang 

dinyatakan tidak valid, dan yang dinyatakan valid ada 56 item soal. Kemudian 

item yang tidak valid akan dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian. 
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3.8.2 Uji Reliabilitas 
 

Menurut Arikunto, (2010: 211) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian 

bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah 

dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. 

Apabila  datanya  memang  benar  sesuai  dengan  kenyataannya,  maka  berapa 

kalipun diambil akan tetap sama. Reliabilitas artinya dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan. 

Setelah melakukan uji validitas instrumen peneliti melakukan uji reliabilitas 

terhadap butir-butir soal yang sudah valid. Pada penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach yang dihitung menggunakan rumus SPSS. 

Adapun rumus yang dipakai dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut : 
 
 

� 11= 

�  
[1 �  − 1 

𝜎� 2
 

𝜎12   ] 
 
 

Gambar 3. Rumus Alpha Cronbach(Arikunto, 2010:239) 
 

 
Keterangan : 

� 11 = Reabilitas instrumen

 
�  = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal

 
𝜎� 2  = Jumlah varians butir

 
𝜎12 = Varians total
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Uji  reliabilitas  instrumen  menggunakan  rumus  Alpha  Cronbachdalam  SPSS. 

Hasil uji reliabilitas instrumendisajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 10.Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Pola Asuh Orangtua 
 

 
Reliability Statistic 

Cronbach’s Alpha N of items 

.933 28 

Sumber: Hasil pengelolaan data 2019 
 
 

 
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kepercayaan Diri 

 

Reliability Statistic 

Cronbach’s Alpha N of items 

.889 28 

Sumber: Hasil pengelolaan data 2019 
 

 
Berdasarkan uji reliabilitas kedua variabel di atas, jumlah total item yang diuji 

reliabilitasnya adalah 56 item, yaitu 28 item dari variabel Pola Asuh Orangtua (X) 

dan 28 item dari variabel Kepercayaan Diri (Y) yang dicantumkan dalam kolom N 

of items. Kemudian kolom Cronbach’s Alpha menunjukkan hasil uji reliabilitas 

yang dilakukan. Instrumen tersebut diuji menggunakan Alpha Cronbach di SPSS 

23. Item yang diuji dengan Alpha Cronbach dikatakan reliabel apabila nilainya 

lebih dari 0,6000 sehingga instrumen yang digunakan peneliti dapat dinyatakan 

sangat reliabel karena menghasilkan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,933(variabel 

X) dan 0,889 (variabel Y). 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu mengelola hasil data yang diperoleh untuk 

mengetahui pengaruh pola asuh orangtua terhadap kepercayaan diri anak usia dini 5-6 

tahun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel tunggal 

yang kemudian dihitung persentasenya dengan rumus : 
 
 

 

𝑃 = 
𝐹 
�  100% 𝑁 

 
 

Gambar 4: Rumus Persentase (Soekanto, 1986: 288) 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi pada kategori variasi 

N= Jumlah frekuensi seluruh kategori variasi 

 

Analisis tabel yang telah diperoleh selanjutnya menentukan kategori dalam menyajikan 

data yang telah diperoleh berdasarkan rumus interval menurut Sutrisno (2006: 178) 

sebagai berikut : 
 

 
 

𝒊 = 
(𝑵𝑻 − 𝑵𝑹)

 
𝑲 

 

Gambar 5 : Rumus Interval (Sutrisno, 2006: 178) 
 

 
 

Keterangan : 
 

i          = interval 

 
NT      = nilai tertinggi 

NR      = nilai terendah 

K         = kategori 
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3.10 Uji Hipotesis 
 

Setelah dilakukan uji persyaratan, maka langkah selanjutnya yakni melakukan uji 

hipotesis dengan analisis regresi linier sederhana. Menurut Sugiyono (2015: 287) bahwa 

regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

indipenden dengan satu variabel dependen. Sejalan dengan pendapat Noor (2012: 179) 

menyebutkan bahwa analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain untuk mengetahui 

seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. 

 
Untuk mengetahui adanya pengaruh pola asuh orangtua terhadap kepercayaan diri anak 

usia dini 5-6 tahun, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana 

yang menggunakan program SPSS. Setelah dianalisis melalui uji olah regresi 

menggunakan program SPSS, selanjutnya dianalisis menggunakan rumus persamaan 

regresi  sederhana.  Sebelum  melakukan  uji  regresi  linier  sederhana,  maka  harus 

memenuhi prasyarat uji analisis adalah sebagai berikut : 

a.   Uji Persyaratan Analisis Data 

 
Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, peneliti melakukan uji coba 

kuesioner kepada 30 orang sebagai responden diluar sampel sebenarnya. Menurut 

Gunawan (2013: 69) menyebutkan bahwa dalam analisis regresi, selain 

mempersyaratkan uji normalitas juga mempersyaratkan uji linearitas. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berdistribusi normal dan 

memiliki hubungan antar variabel yang dinyatakan linear. 
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1.   Uji Normalitas 
 

Menurut Arikunto (2017: 41) Uji normalitas bertujuan untuk memperlihatkan 

bahwa sampel yang diambil berdasarkan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Untuk mengetahui seberapa normal atau tidak maka pengujian normalitas 

menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 

menggunakan bantuan program SPSS 23. 

 
2.   Uji Linieritas 

 
Menurut Arikunto (2017: 42) Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bersifat linear atau tidak. Uji linieritas menggunakan bantuan 

SPSS 23 dengan taraf signifikansi 0,05. 

b.  Uji Hipotesis 
 

Pengujian   hipotesis   dalam   penelitian   ini   menggunakan   rumus   regresi   linier 

sederhana. Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh antara 

variabel pola asuh orang tua dengan variabel kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun di 

Desa Negeri Batin. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut : 
 

 
 
 

�  = �  + � 𝑥 
 
 
 

Gambar 6. Rumus Regresi Linier Sederhana 
 

 
Keterangan : 

 

Y = Nilai variabel bebas 

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi dari x 

x  = Nilai variabel indefenden 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui apakah hipotesis yang 

diajukan dapat diterima atau ditolak. 

 

Ho : µ = 0 : Jika Ho = 0 maka Ho ditolak 

 
Ha : µ ≠ 0 : Jika Ha ≠ 0 maka Ha diterima 

 

 
 

sedangkan untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut : 
 
 

 

( � )( 
�  = 𝑥 2)( � )( � � ) 

�  (   𝑥 )2 
 
 

Gambar 7. Rumus Konstanta 
 
 

 

� ( � � )( � )( � ) 
�  = 

� (   𝑥 2)( 𝑥 )2 
 

Gambar 8. Rumus Koefisien Regresi (b) 
 

 
 

Keterangan : 
 

Y = Variabel Dependen 

X = Variabel Independen 

a = Konstanta 

b  = Konstanta 

n  = jumlah data 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan  hasil  penelitian    dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap kepercayaan diri anak usia  5-6 tahun. Pengaruh yang didapat dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh pelatih emosi (emotion 

coaching)memberikan pengaruh yang kuat dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

anak.Kepercayaan diri anak akan tercapai apabila orangtua memberikan perhatian, kasih 

sayang, serta kebebasan kepada anak, namun orangtua harus tetap mengontrol tindakan 

yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  anak.  Orangtua  juga  dapat  melakukan  upaya 

melalui kegiatan maupun kebiasaan-kebiasaan yang dapat menumbuhkan kembangkan 

kepercayaan diri anak misalnya untuk membereskan mainannya sendiri, menentukan 

pilihannya,  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dan  libatkan  anak  dalam  hal  kegiatan 

apapun. 
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5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran kepada : 

 
a.   Orang Tua 

 
Bagi orang tua diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang sesuai dengan 

perkembangan anak misalnya pola asuh pelatih emosi (emotion coaching). Pelatih 

emosi (emotion coaching) yaitu jenis pengasuhan yang cenderung lebih memberi 

perhatian, dan mendukung apa yang dilakukan anak. 

b.   Peneliti Lain 

 
Bagi peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi agar dapat 

menyusun penelitian yang lebih baik lagi mengenai pengaruh pola asuh orang tua 

dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap 

kepercayaan diri anak. 

c.   Kepala sekolah 

 
Memberikan informasi kepada guru bahwa untuk mengembangkan kepercayaan diri 

anak usia dini, guru perlu memberikan perhatian dan kebebasan kepada anak namun 

tetap menetapkan batasan maupun kontrol atas tindakan anak. 
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Abstrak 

Pola asuh yang di terapkan orang tua kepada anak, akan mempengaruhi beberapa perkembangan, salah 

satunya yaitu perkembangan mental emosional anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pola asuh orang tua terhadap perkembangan mental emosional anak usia pra sekolah (4-6 

tahun). Metode penelitian analitik korelasi dengan pendekatan cross setional. Populasi semua orang 

tuanya di TK Aisyiyah (ABA) 24 Malang sejumlah 88 responden. Teknik sampling simple random 

sampling, sebanyak 72 responden. Instrumen pengumpulan data kuesioner pada pola asuh masalah 

mental emosional (KMME). Melalui  uji  statistik    Chi-square  dengan  α  0,05;  derajat  kebebasan 

(dk) (2),didapatkan X2 tabel = 5,991 d a n X 2 hitung = 7,903. maka H0 ditolak, artinya ada hubungan 

yang signifikasi antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan mental emosional anak di TK 

Aisyiyah (ABA) 24 Malang. Pola asuh yang diterapkan sebagian besar demokratis,  dan  anak  tidak 
mengalami gangguan mental emosional. 

Kata Kunci: Pola Asuh, Perkembangan Mental Emosional 
 

 

Abstract 

Parenting aplied by parents to children will affect the many developments, One of them is the child’s 

emotional mental development. This study aims to determine the relation of parenting patterns to the 

emotional mental development of pre- school age children (4-6 year). The method used is analytic 

correlation with cross sectional approach. Population in this study were all parents of kindergarten 

Aisyiyah (ABA) 24 Malang totaled 88 respondents. The sampling technique used is simple random 

sampling, that is as much as 72 respondents. The instrument of data collection used is questionnaire 

on parenting and emotional mental problem (KMME). By Chi-square statistical test with α 0,05; 

degrees of freedom (dk) (2), obtained X2  table = 5,991 and X2  count = 7,903. hence H0 rejected, 

meaning there is significant relation between parenting parenting to emotional mental development of 

child in kindergarten Aisyiyah (ABA) 24 Malang. Based on the above research, it  can  be concluded 

that  the pattern  of  care that is applied democratic parenting, so that children do not experience 

emotional mental disorders. 

Keyword: Parenting, Me ntal Emotional Development 
 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan yang sangat pesat 

terjadi pada anak usia pra sekolah ini 

diantaranya perkembangan fisik, 

perkembangan intelektual, perkembangan 

bahasa, perkembangan            sosial, 

perkembangan bermain, perkembangan 

kepribadian,   dan   perkembangan   mental 

emosional (Syamsu yusuf, 2012). 

Perkembangan mental ini berkaitan dengan 

kesehatan      mental      anak, selain itu 

perkembangan mental ini merupakan dasar 

perkembangan otak yang akan 

mempengaruhi kejiwaan anak. 

Masalah mental dan emosional pada 

anak usia 4-6  tahun yang tidak tersalurkan 

dengan baik, akan berdampak buruk pada 

perkembangnnya,   terutama   pada   tahap 
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pematangan karakter seperti gangguan 

mental emosional contohnya    perilaku 

beresiko  tinggi seperti    temper    tantum 

(Zaviera, 

2008). Penelitian       Davies dan Teifion 

(2009), mengungkapkan bahwa di amerika 

sebanyak  20% dan 30% anak pra sekolah 

datang    ke    dokter    karena    mengalami 

 
 
 
 

15.3% 
 

 
18.1% 

 

Pola Asuh 
 

 
 
 
 
 
 

66.7% 

 
 
 
 
 
 
Demokratis 

Otoriter 

Permisif 

gangguan psikologis dan gangguan 

psikiatri. 

Salah satu faktor yang ikut andil dalam 

perkembangan mental emosional   anak 

antara  lain  yaitu pola   asuh   orang   tua, 

kehadiran orang tua dalam keseharian akan 

menimbulkan kedekatan dan waktu 

kebersamaan yang dapat dimanfaatkan 

untuk bersosialisasi dengan anak, selain itu 

juga bisa digunakan untuk memberikan 

rangsangan untuk mempengaruhi kondisi 

emosi anak, tetapi tidak sedikit orang tua 

salah dalam membimbing   anaknya,   jika 

hal tersebut terus terjadi, akan 

mempengaruhi dan menganggu 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya, 

terutamapada perkembangan mental 

emosional anak tersebut (Santrock, 2007). 

Banyak  pada  penelitian  yang 

dilakukan pada anak pra sekolah yang 

mengalami gangguan mental emosional 

dengan prevalensi sebanyak 74,2 % 

(Maramis, 2013). Sedangkan      di 

yogyakarta   tepatnya di taman kanak- 

kanak, telah di lakukan survey oleh Izzaty, 

2005 mengenai masalah emosi pada anak 

pra sekolah antara lain berupa agresivitas, 

kecemasan, temper tantum, sulit 

berkomunikasi, gagap atau sulit 

berkomunikasi, menarik diri, berbohong, 

pemalu, dan rasa takut berlebihan (Mashar 

R, 2011). Sedangkan menurut Mashar, 

(2011) terdapat kasus buhuh diri anak 

dibawah  15  tahun  sebesar 120% (0,8-1,7 

per 100.000/tahun) dan beberapa gangguan 

emosi     lainnya     meliputi     (gangguan 

 

psikologis kecemasan, stress, frustasi, 

agresifitas, perilaku anarki).  . 

Hasil studi pendahuluan atau hasil 

pengamatan peneliti yang dilakukan di TK 

Aisyiyah (Aba) 17 Malang, diketahui 

hampir seluruh responden (70%) orang tua 

menerapkan pola asuh demokratis dan tidak 

mengalami gangguan masalah mental 

emosional. Oleh sebab itu, diperlukan pola 

asuh demokratis dan stimulis  yang baik 

untuk meminimalisirkan pengaruh dari 

gangguan masalah mental emosional anak. 

Diantara masalah yang timbul antara lain, 

anak kurang percaya diri, mudah marah, 

mudah khawatir),    dianata   faktor    yang 

berpengaruh pada hal tersebut, antara lain 

pola asuh orang tua, pengasuhan yang 

diberikan  akan  mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

kedepannya. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih    lanjut 

mengenai  Hubungan Pola Asuh Orang tua 

Terhadap Perkembangan Mental 

Emosional Anak Prasekolah (4-6 Tahun). 
 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian analitik korelasi 

dengan  pendekatan  cross  sectional yang 

dilaksanakan  di  Tk  (Aba)  24 Malang 

sejumlah 72 orang tua anak TK ABA 24 

Malang, yang dipilih secara Simple 

random sampling. 

Variabel yang diteliti pola asuh orang 

tua dan perkembangan mental emosional 
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anak.      Kuesioner      untuk pola asuh 

menggunakan kuesioner dan untuk 

perkembangan anak menggunakan KMME 

.Analisis data menggunakan           Analisa 

dua variabel menggunakan rumus Chi- 

Square. Penelitian ini telah mendapatkan 

kelaikan etik dari Komisi Etik Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Malang 
 
 
 

HASILPENELITIAN 
 

 

 
 

 

Gambar 1.Jenis Kelamin Anak 

Berdasarkan  jenis  kelamin  anak  dari 

gambar    1    diperoleh    lebih    dari setengah 

esponden (55,6%), berjenis kelamin perempuan. 

 

 

Pola Asuh 
 

15.3% 

Demokratis 

 

Perkembangan Mental Emosi 
Anak 

4.2% 
Tidak ada 
kelainan 

 

Kelainan ringan 

 
95.8% 

 
 

Gambar 3. Perkembangan Mental Emosi 

Anak 

Berdasarkan gambar diatas diperoleh anak 

mengalami kelainan ringan dalam 

perkembangan mental emosi sejulan 4,2% dan 

95,8% tidak mengalami gangguan 

perkembangan mental emosi. 
 

 

Tabel 1. Tabel Distribusi Frekuensi 

Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

dengan Perkembangan Mental Emosi 

Anak 
 

Perkembangan Mental 

  Emosional Anak   

Pola Asuh    
   Ringan  Normal  Total   

  f (%)  f (%)  f (%)   
Demokratis   0 48 (66,7) 48 (66,7) 

Otoriter  1 (1,4) 12 (16,7)   13 (18) 

Permisif  2 (2,8)  9 (12,4) 11 (15,3) 

Total 3 (4,16) 69 (85,8)  72 (100) 
 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 

adanya hubungan pola asuh orang tua dengan 

perkembangan  mental  emosi  anak diperoleh 

18.1% 
 

 
 
66.7% 

 

Otoriter 
 

Permisif 

lebih dari setengah responden (66,7%) orang 

tua menerapkan pola asuh demokratis dan tidak 

ada satupun yang mengalami gangguan 

masalah  mental  emosional.  Pada  uji  Chi- 

square  dengan  α  0,05;  dk(2)  didapatkan  χ2 

Gambar 2. Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan gambar diatas diperoleh pola 

asuh  orang tua  66,7%  orang tua  menerapkan 

pola asuh demokratis. 

tabel = 5,991 dan χ2 hitung = 7,903. Oleh 

karena χ2 hitung > χ2 tabel maka hipotesis H0 

ditolak, artinya ada hubungan antara pola asuh 

orang tua dengan perkembangan mental emosi 

anak. 

 
 
 

DISKUSI 

Pola asuh mempunyai peranan  yang 

sangat penting bagi perkembangan 
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perilaku moral pada anak, karena dasar 

perilaku moral pertama di peroleh oleh 

anak dari dalam rumah yaitu dari orang 

tuanya. Ada  empat macam bentuk pola 

asuh yang diterapkan oleh masing-masing 

orang tua, bentuk-bentuk pola asuh itu 

adalah, pola asuh otoriter, pola asuh 

demokrasi,  pola  asuh  penelantaran  dan 

pola asuh permisif (Jannah, 2012). Hasil 

Penelitian menunjukkan Penelitian yang 

dilakukan pada 72 responden di TK 

Aisyiyah (ABA) 24 Malang didapatkan 72 

responden menerapkan 3 pola asuh yaitu 

demokratis, otoriter dan permisif. 

Berdasarkan temuan, mayoritas pola asuh 

yang diterapkan adalah pola asuh 

demokratis (66,7%). Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi orangtua dalam 

memberikan pola asuh pada anak antara 

lain faktor sosial ekonomi, tingkat 

pendidikan orangtua, jumlah anak dan 

nilai-nilai yang dianut ( Hidayah, 2013) 
 
 

 

Mayoritas tingkat pendidikan 

pendidikan orang tua (ayah dan ibu) adalah 

SMA. Pendidikan yang cukup akan 

mengarahkan orang tua lebih 

mengedepankan bermusyawarah dalam 

setiap pengambilan keputusan dalam 

mencapai pemecahan masalah dari  pada 

mengekang  dan mendoktrin anak, sesuai 

dengan pendapat    Hurlock (2012) orang 

tua yang   berpendidikan   akan   memilih 

pola asuh demokratis untuk diterapkan 

kepada anaknya, pendidikan dan 

pengalaman dalam mendidik  anak akan 

mempengaruhi pengasuhan yang diberikan 

orang tua kepada                   anaknya 

(Hockenberry,  2009).  Selain  itu,  faktor 

lain adalah urutan anak dalam keluarga, 

mayoritas  adalah  anak  pertama,  karena 

pola   asuh   yang   diterapkan   orang   tua 

tergantung dari sisi orang tua  menerapkan 

ke    anak,    tanpa dipengaruhi      urutan 

anak    dalam    keluarga, karena orangtua 

bisa bercermin dari pola pengasuhan yang 

didapatkan mereka sendiri, banyak orang 

tua    yang    memiliki    anak tunggal 

menerapkan pola asuh demokratis. Hal ini 

berlawanan dengan pendapat     Hurlock, 

(2012) menyatakan bahwa   dari   segi 

urutan  anak  dalam  keluarga,  orang  tua 

yang memiliki 2 orang anak (keluarga 

kecil)   kebanyakan adalah   anak pertama, 

maka orang tua akan cenderung 

menerapkan pola asuh otoriter padanya. 
 

 

Berdasarkan  penelitian  yang 

dilakukan (95,8%) tidak mengalami 

gangguan masalah mental emosional, 

sedangkan 3 responden (4,2%) mengalami 

gangguan   masalah mental emosional. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan 

bisa mempengaruhi gangguan masalah 

mental emosional pada anak tersebut yaitu 

orang tua yang bekerja. Telalu lama berada 

diluar rumah untuk bekerja, menyebabkan 

waktu bersama dengan buah hati semakin 

sedikit, dan akan menyebabkan kurang 

tersalurkannya kasih     sayang yang 

seharusnya    didapat    seorang anak sejak 

mereka kecil.      Hal ini menyebabkan 

hubungan orang tua dan  anak  mengalami 

hambatan dalam        komunikasi, 

kebersamaan dan kedekatan      emosional 

(Hurlock,2012). Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan di TK Aisyiyah (ABA) 24 

Malang,  dari  3  responden  (4,2%) yang 

mengalami   gangguan   masalah mental 

emosional  kedua  orang tuanya bekerja 

swasta. Menurut Hurlock (2012), faktor 

yang mempengaruhi gangguan 

perkembangan   mental   emosional anak 

yaitu jenis kelamin anak, anak yang 

berjenis kelamin laki-laki lebih cenderung 

mengalami   gangguan   masalah   mental 

emosional   dari   pada   anak   perempuan, 
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karena anak laki- laki  lebih  agresif,  tidak 

bisa diam, dan jahil. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan di TK Aisyiyah 

(ABA) 24 Malang,        2 diantara   3 

responden   yang mengalami   gangguan 

masalah  mental  emosional  berjenis 

kelamin laki-laki. 

Pada uji statistik chi-square dengan α 

0,05; dk(2) didapatkan χ2 tabel = 5,991 dan 

χ2 hitung = 7,903. Oleh karena χ2 hitung 

>  χ2  tabel maka  hipotesis  H0  ditolak, 

artinya  ada  hubungan  signifikan  antara 

pola asuh     orang     tua     dengan 

perkembangan mental emosi anak. 

Salah satu faktor yang ikut andil dalam 

perkembangan mental emosional anak 

antara lain yaitu pola asuh orang tua. 

Kehadiran orang tua akan memberikan 

rangsangan yang mempengaruhi kondisi 

emosi anak. Berdasarkan hasil penelitian 

ini, didapatkan bahwa lebih  dari setengah 

responden (66,7%) mendapatkan     pola 

asuh demokratis dari orang tuanya. 

Pengasuhan yang diberikan menjadikan 

anak lebih percaya diri, mudah 

bersosialisasi dengan   orang  lain   karena 

anak merasa diberi kepercayaan dan 

kebebasan meski masih di bawah 

pengawasan orang tua mereka. Selain itu, 

dengan diberikannya pola asuh demokratis, 

anak    lebih banyak mengeksplor diri 

mereka, sehingga anak  tidak  mengalami 

masalah mental emosional. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Lutfia (2014 ) bahwa 

pola asuh demokratis yang diterapkan 

orang tua menyebabkan anak    tidak 

mengalami     gangguan masalah mental 

emosional. 

Berdasarkan data penelitian ini 

sebanyak 3 anak (4,2%)  yang mengalami 

gangguan mental emosional mendapatkan 

pola asuh otoriter dan permisif dari orang 

tuanya.   Kedua   pola   asuh         tersebut 

diterapkan   pada   anak      yang   berjenis 

kelamin laki-laki, sesuai dengan pendapat 

Hurlock     (2012)     bahwa anak yang 

mengalami gangguan masalah mental 

emosional   adalah anak laki-laki. Menurut 

Jannah  (2012)  anak-anak  dari  keluarga 

pola asuh otoriter menunjukkan beberapa 

kesulitan tertentu dalam berperilaku. 

Mereka yang dibesarkan dalam keluarga 

otoriter cenderung kurang memperlihatkan 

rasa ingin tahu dan emosiemosi yang 

positif  serta  cenderung  kurang  bisa 

bergaul. Hal ini disebabkan oleh sikap 

orangtua yang terlalu keras dan membatasi 

rasa ingin tahu anak dengan menerapkan 

berbagai aturan yang apabila dilanggar 

akan mendapatkan hukuman. Pada kurun 

waktu jangka panjang, seorang anak akan 

sulit menggembangkan potensinya, akibat 

pengasuhan yang otoriter. 

Ditinjau  dari  segi  pendidikan orang 

tua,   anak yang mengalami   gangguan 

masalah mental    emosional    ternyata 

pendidikan  orang  tuanya  masuk dalam 

kategori kurang atau rendah. Pendidikan 

sangat berpengaruh penting bagi 

pengasuhan yang akan diberikan kepada 

anak, mengajarkan interaksi lebih baik lagi 

kepada anak mereka. Pendidikan yang 

diterima orang tua akan mempengaruhi 

orang tua dalam menerapkan pengasuhan 

terhadap anaknya. Sesuai dengan pendapat 

Hurlock, (2012) bahwa pendidikan orang 

tua akan mempengaruhi pengasuhan anak. 

Lebih lanjut, anak yang memiliki masalah 

gangguan mental emosional akan susah 

berinteraksi sosial dan emosional dengan 

orang lain kedepannya (Rahmayani dan 

Pujiastutik  2012). 
 

 

PENUTUP 

Pola asuh akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

khususnya   perkembangan   mental   dan 

sosial.  Pola  asuh  yang  dominan  pada 
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penelitian ini adalah pola asuh 

demokratis. 
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ABSTRACT 
 

This research was motivated by the low self-esteem of children in Talang Sari Nagari Kindergarten 

Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. This study aims to describe: (1) parenting 

parents, (2) children's self-confidence, (3) the relationship between parenting parents and self-confidence 

in children. This research includes correlational quantitative research. The population in this study was 

25 parents of students at Talang Sari Kindergarten. The sample of this study was taken 80% of the 

population, namely 20 parents of students using the stratified random sampling technique. The technique 

of collecting data uses a questionnaire. Data analysis techniques use Rank Order. The results showed 
that: (1) poor parenting parents, (2) children's self-confidence are still low, and (3) there is a significant 

parent Talang Sari Kindergarten Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. The 

suggestion that parents can apply proper parenting to their children so that they can increase children's 

self-confidence  and  can  be  used  as  reading  material  about  parenting  in  shaping  children's  self- 

confidence. 
 

Keywords: Parenting, Parents, Confidence 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ialah suatu usaha yang ditujukan oleh pendidik kepada anak 

semenjak dini hingga ia berusia enam tahun dengan memberikan pendidikan, sehingga anak siap untuk 

melanjutkan pendidikannya. Berpatokan pada undang-undang, sasaran pendidikan anak usia dini ialah 

usia 0 sampai dengan 6 tahun. Menurut Solfema, Wahid, & Pamungkas (2018), PAUD merupakan salah 

satu pendidikan manusia yang paling krusial di masa-masa awal kehidupannya di usia dini. Sasaran 

pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang adalah usia 0 sampai 6 tahun, dan dapat dilaksanakan 

baik melalui jalur pendidikan nonformal dan/atau informal. PAUD yang dilaksanakan melalui jalur 

pendidikan nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD 

sejenis dan Taman Kanak-kanak (TK). 
 

Dalam membentuk kepribadian anak keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Sesuai 

dengan pendapat Aziz (2015), keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi pertumbuhan bagi 

anak. Berdasarkan pendapat tersebut, orang tua merupakan bagian dari keluarga, di mana tugas dan 

tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak melalui pengasuhan. Dalam hal ini orang tualah yang 

pertama dan utama dalam menerapkan pola asuh dalam keluarganya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Koentjaraningrat  (dalam  Djamarah,  2014),  pada  saat  mengasuh  dan  membimbing  anak  orang  tua 

http://ejournal.aksararentakasiar.com/in
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memiliki cara dan pola tersendiri. Antara satu dengan yang lainnya cara dan pola akan berbeda. Dalam 

berinteraksi antara orang tua dan anak selama mengadakan kegiatan merupakan sikap dan perilaku 

gambaran dalam pengasuhan. Bentuk kegiatan pengasuhan dapat dilihat dari cara orang tua memberikan 

perhatian,  peraturan,  disiplin,  hadiah,  dan  hukuman  serta  tangapan  terhadap  keinginan  anaknya. 

Kebiasaan orang tua dalam bersikap, berperilaku selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya sehingga 

menjadi kebiasaan bagi anak. Itulah sebabnya, dalam membentuk kepribadian anak pola asuh orang tua 

sangat menentukan baik (Ismaniar & Sunarti, 2018). 
 

Interaksi yang dilakukan orang tua dengan cara mendidik, membimbing, dan menjaga anak sama 

halnya dengan menerapkan pola asuh orang tua kepada anak. Menurut Madyawati (2016), pola asuh suatu 

cara yang orang tua dengan melakukan interaksi kepada anak dengan menerapkan nilai atau norma, 

memberikan kasih sayang dan perhatian, serta memberikan teladan atau contoh bagi anaknya. Dengan 

demikian, pola asuh ini dilakukan orang tua kepada anak semenjak lahir sampai remaja secara konsisten 

dan berkesinambungan. 
 

Pola asuh dalam keluarga dapat dikelompokkan dalam berbagai macam. Menurut Madyawati 

(2016), pola asuh orang tua dalam keluarga dapat dikelompokkan dalam berbagai tipe. Pembentukan 

kepribadian bisa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Karena secara sadar dan tidak sadar kebiasaan 

orang tua dalam bersikap dan berperilaku dapat ditiru atau diikuti anaknya, sehingga menjadi kebiasaan. 
 

Salah satu hal komponen terpenting yang patut anak miliki agar dapat melanjutkan kehidupannya 

di masa depan adalah kepercayaan diri. Fatimah (2006), kepercayaan diri ialah suatu tingkah laku yang 

positif yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan kemampuan dirinya, baik untuk dirinya sendiri 

ataupun untuk lingkungannya. Kepercayaan diri akan memengaruhi perkembangan mental dan karakter 

mereka. 
 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kepercayaan diri diperlukan dalam hidup manusia untuk 

mencapai suatu tujuan, namun permasalahannya banyak orang yang pandai secara akademik namun tidak 

tidak memiliki rasa percaya diri. Hal ini disebabkan kepercayaan diri merupakan sesuatu yang tidak bisa 

tumbuh dan ada dalam diri seseorang dengan sendirinya (Rohmah, 2019; Wahyuni & Nasution, 2017). 

Menurut Liendenfield (dalam Rahayu, 2013), karakteristik sikap yang mempunyai kepercayaan, diri ialah 

yakin dengan diri sendiri, tidak ragu-ragu,tidak menggantungkan dirinya pada orang lain, tidak 

menyombongkan diri, merasakan bahwa diri berarti, dan mempunyai keberanian dalam bertindak. 
 

Lembaga PAUD yang berada di Pesisir Selatan Kecamatan Lunang II salah satunya adalah TK 

Talang Sari, yang mana memiliki jumlah murid sebanyak 25 orang dan pendidiknya berjumlah 4 orang. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang pada 

tanggal 9 sampai 14 Juli 2018 memperlihatkan sebagian besar anak mempunyai sikap kepercayaan diri 

yang rendah. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut. 
 

 
Tabel 1. 

Data Kepercayaan Diri Anak PAUD di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan 

 
No. Aspek yang Diamati 

Jumlah Anak yang 

Tidak Memiliki 

Kepercayaan Diri 

Jumlah 

Keseluruhan 

Peserta Didik 

1. Kurang memiliki tanggung jawab 12 

2. Tidak berani mencoba hal baru 9 25 

3. Bergantung pada orang lain 4 

Sumber: Hasil observasi di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan 
 

 
Dari Tabel 1. di atas terlihat jelas bahwa kepercayaan diri anak di TK Talang Sari Nagari Lunang 

II tersebut rendah dari segi aspek berani bertanggung jawab, berani mencoba hal baru, dan bergantung 
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pada orang lain. Seperti sebagian anak kurang memiliki rasa tanggung jawab, pada saat anak selesai 

bermain anak tidak membereskan mainannya, anak juga kurang berani mencoba hal baru, hal ini dapat 

dilihat pada saat pendidik menyuruh anak untuk memperkenalkan nama, anak masih terlihat malu-malu 

dan terkadang ada yang tidak mau menyebutkan namanya, anak juga masih bergantung pada orang lain, 

pada saat di dalam kelas anak tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Rendahnya kepercayaan diri 

disebabkan oleh beraneka hal yakni, pola asuh orang tua, kurangnya dukungan dari orang tua ataupun 

lingkungan dan negatifnya pengalaman yang dialaminya. 
 

 
METODE 

 

Penelitian ini berbentuk kuantitatif korelasional. Menurut Sukardi (2016), penelitian korelasi 

merupakan suatu jenis penelitian yang mengaitkan tindakan pengumpulan data dan angka, dengan melihat 

baik melalui  hubungannya  maupun  tingkat  antara  kedua  variabel  atau  lebih.  Populasi  penelitian  ini 

seluruh orang tua dari peserta didik di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan tahun 2018 yang berjumlah 25 orang dan pengambilan saampel 80% dari populasi yaitu 20 

orang  tua  dari  peserta  didik  dengan  menggunakan  teknik  stratified  random sampling.  Teknik  yang 

dipakai untuk mengumpulkan sebuah data-data menggunkan kuosioner, sedangkan alatnya menggunakan 

daftar pernyataan. Teknik untuk mencari datanya menggunakan Rank Order. 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Gambaran Pola Asuh Orang Tua 
 

Variabel pola asuh orang tua di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kabupaten Pesisir Selatan 

melalui 3 sub variabel, yakni (a) pola asuh otoriter terdiri dari 8 item, (b) pola asuh demokratis terdiri dari 

6 item, dan (c) pola asuh permisif terdiri dari 6 item, kesuluruhan jumlah item adalah 20 butir item. Untuk 
memperoleh data tentang pola asuh orang tua dipaparkan sebagai berikut. 

 

Hasil penelitian tentang pola asuh orang tua menunjukkan sebanyak 6,75% responden memilih 

pola asuh demokratis, 56,27% responden memilih pola asuh permisif, dan 36,80% memilih pola asuh 

otoriter. Berdasarkan gambaran cara didikan orang tua dapat dilihat bahwa orang tua dominan 

menggunakan cara didikan yang permisif hal ini ditandai dengan tingginya responden memilih pola asuh 

permisif di Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Jika digambarkan dengan 

histogram maka dapat terlihat pada gambar 1. 
 

 

Gambar 1. 

Histogram Distribusi Skor Variabel Pola Asuh Orang Tua 
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Hasil data pada Gambar 1. menunjukkan bahwa orang tua cenderung menerapkan pola asuh 

permisif kepada anak. Hal ini ditandai dengan ini ditandai dengan tingginya skor pola asuh permisif yaitu 

56,27%. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan anak diberikan kebebasan oleh orang tua, jika anak 

melakukan kesalahan ataupun kebaikan orang tua tidak memberikan ganjaran maupun hukuman, orang 

tua hanya berperan sebagai pemberi fasilitas yang mana berdampak buruk bagi perkembangan anak dan 

orang tua belum memahami bahwa pola asuh dapat memengaruhi kepercayaan diri. Hal tersebut diperkuat 

oleh Baumrind dalam Karyo (2013), apabila cara didikan anak diterapkan baik, maka kepercayaan diri 

pada seorang anak akan baik pula begitu sebaliknya, apabila pola asuh orang tua jelek diterapkan ke anak, 

maka tingkat kepercayaan diri seorang anak akan jelek. 
 

Gambaran Kepercayaan Diri Anak 
 

Variabel kepercayaan diri mempunyai 3 sub variabel yakni: a) bertanggung jawab terdiri dari 6 

item, b) berani mencoba hal baru terdiri dari 5 item, dan c) tidak bergantung pada orang lain terdiri dari 4 

item. Untuk memperoleh data tentang cara mendidik anak dengan baik dan benar. 
 

Hasil tentang rasa percaya diri di TK Talang Sari menunjukkan bahwa sebanyak bahwa 45,77% 

responden memilih alternatif jawaban kadang-kadang dan 36,38% responden memilih alternatif jawaban 

tidak pernah. Selanjutnya, responden memilih alternatif jawaban selalu sebanyak 6,86% dan alternatif 

jawaban sering sebanyak 10,97%. Jika digambarkan dengan histogram maka bisa dilihat pada Gambar 2. 
 

Gambar 2. 

Histogram Gambaran Keteladanan Orang Tua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hasil Gambar 2. kepercayaan diri anak di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan dikategorikan rendah, terlihat dari rata-rata persentase responden yang memilih 

alternatif  jawaban  kadang-kadang  menunjukkan  angka  tertinggi  sebesar  45,77%.  Hal  ini  dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan diri Anak di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan dikategorikan rendah. 
 

Untuk melihat apakah ada hubungan antara percaya diri dengan cara orang tua mendidik di TK 
Talang  Sari  Nagari  Lunang  II  Kecamatan  Lunang  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dilakukan  pengujian 
hipotesis. Dari pengujian hipotesis (X) dan hipotesis (Y) terdapat saling berhubungan. Sesuai dengan 
analisis data yang diuji menggunakan rumus rank order=0,876 sedangkan nilai rtabel 0,444 dengan N=20. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung >rtabel). Dengan demikian terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak. Artinya pola asuh 
orang tua dapat memengaruhi tumbuhnya kepercayaan diri pada anak. Apabila pola asuh diterapkan 
dengan baik, maka kepercayaan diri pada seorang anak akan baik pula begitu sebaliknya, apabila pola 
asuh orang tua jelek diterapkan ke anak, maka tingkat kepercayaan diri seorang anak akan jelek. 



 

Asih Rena Novita, Syuraini 179 
Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri pada… 

 
 

Pembahasan 
 

Gambaran Pola Asuh Orang Tua 
 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran pola asuh orang tua cenderung 

menerapkan pola asuh permisif. Hal ini dapat saja terjadi karena pola asuh permisif merupakan anak 

diberikan kebebasan oleh orang tua, jika anak melakukan kesalahan ataupun kebaikan orang tua tidak 

memberikan ganjaran maupun hukuman, orang tua hanya berperan sebagai pemberi fasilitas yang mana 

berdampak pada perkembangan anak usia dini. Dalam mengawasi anak orang tua kurang memperhatikan, 

sehingga perilaku anak tidak terkontrol, tidak sistematis, dan tidak sesuai dengan keadaan. 
 

Pola  asuh  merupakan  cara  yang  dilakukan  orang  tua  dalam  membimbing,  mendidik,  dan 

membina yang ditujukan kepada anaknya. Menurut Madyawati (2016), cara didikan orang tua yaitu upaya 

orang tua untuk melakukan interaksi kepada anaknya sehngga dapat menerapkan nila atau norma, 

memberikan kasih sayang dan perhatian, serta teladan atau contoh bagi anaknya. 
 

Cara orang tua memperlakukan anak sesuai dengan semestinya merupakan pola asuh. Menurut 

Tafsir (dalam Djamarah, 2014), pola asuh adalah edukasi. dengan begitu, pola asuh orang tua merupakan 

usaha secara konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan orang tua denga cara dibimbing dan dijaga 

semenjak lahir sehingga remaja. Adapun tipe pola asuh orang tua dalam keluarga, di antaranya pola asuh 
otoriter, pola asuh demokratis, dan permisif. Hal ini berarti serangkaian usaha aktif yang dilakukan orang 

tua dalam menuntun, mendidik dan mengarahkan, supaya anak dapat sukses di kehidupannya. Berawal 

dari itulah orang tua menerapkan pola asuh tertentu untuk mengantarkan anak-anaknya ke gerbang 

kesuksesan (Ayun, 2017). 
 

Peranan penting dalam pengembangan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini adalah 

orang tua. Menurut Fatimah (2006), kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang. Faktor 

yang amat mendasar bagi pembentukan kepercayaan diri adalah pola asuh dan interaksi sejak dini. 

Perhatian,  cinta,  kasih  sayang,  dan  penerimaan  serta  kelekatan  emosional  yang ditujukan  orang tua 

dengan tulus akan menumbuhkan kepercayaan diri anak. Dengan begitu, anak akan tumbuh dan mampu 

menilai postif dirinya. 
 

Kepercayaan diri haruslah ditanamkan pada anak dari usia dini melalui pemberian binaan dan 

didikan  anak  yang  dilakukan  sehari-hari  baik  itu  di  rumah  ataupun  di  sekolah.  Untuk  memenuhi 

kebutuhan hidupnya salah satu modal dasar yang harus dimiliki anak adalah kepercayaan diri, dengan 

kepercayaan  diri  dapat  membantu  anak  belajar  memahami  lingkungan  sekitar   (Nirwana,  2019; 

Triningtyas, 2013). Kepercayaan diri tidak tumbuh dengan sendirinya tetapi dapat dipengaruhi berbagai 

faktor  di  antaranya  dukungan  dari  orang tua,  lingkungan,  maupun  guru  di  sekolah  (Komala,  2015; 

Sriyono, 2017). Sesuai dengan teori yang dikemukakan Baumrind (dalam Kurniawati, Rosra, & 

Utaminingsih, 2017), tumbuhnya kepercayaan diri seseorang dapat dipengaruhi oleh pola asuh pola asuh 

orang tua. apabila pola asuh yang diterapkan semakin baik, maka tingkat kepercayaan diri akan semakin 

tinggi, begitu sebaliknya jika pola asuh diterapkan jelek, maka kepercayaan diri seseorang. 
 

Gambaran Kepercayaan Diri Anak 
 

Temuan  penelitian  menunjukan  bahwa  gambaran  kepercayaan  diri  anak  di  TK  Talang  Sari 

terlihat masih rendah yang ditandai dengan banyaknya sampel yang menjawab instrumen penelitian 

dengan alternatif jawaban kadang-kadang dan tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

di TK Talang Sari masih rendah. 
 

Suatu keyakinan kemampuan pada diri sendiri merupakan kepercayaan diri. Pearce (dalam 

Rahayu, 2013), kepercayaan diri timbul dari usaha dalam bertindak, aktivitas dan tindakan dalam 

mengatasi keadaan dan berpikir positif. Pendapat tersebut diperkukuh oleh Hakim (dalam Syam & Amri, 

2017), kepercayaan  diri  adalah sesorang yang  memiliki  keyakinan  terhadap  segala  kemampuan  dan 

kelebihan yang dimilikinya dalam menggapai suatu tujuan. 
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Anak memiliki kepercayaan diri bisa dikatakan berani melakukan sesuatu hal yang baik bagi 

dirinya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan diri sendiri, anak yang selalu berpikir positif, dan 

anak mampu melakukannya tanpa ragu (Nirwana, 2019; Rohmah, 2019). Selain itu tidak bergantung pada 

orang lain dan anak yang bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik juga dapat dikatakan anak yang 

memiliki kepercayaan diri. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Lie (dalam Rahayu, 2013), kepercayaan 

diri merupakan pribadi yang sehat dan memiliki rasa percaya diri yang memadai. Kepercayaan diri dapat 

didefinisikan yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan suatu masalah dan 

pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan mampu mempertimbangkan berbagai 

pilihan, mampu membuat keputusan sendiri dan merasa bahwa dirinya sangat berharga. 
 

Bentuk interaksi timbal balik antara orang tua dan anak merupakan bentuk pola asuh yang dapat 

memengaruhi kepribadian anak. Sedangkan menurut Risaldy & Idris (2014), pola asuh orang tua dapat 

memengaruhi kepribadian anak. Pola asuh anak mencakup komunikasi antara anak dan orang tua, melalui 
komunikasi anak dapat membentuk kepribadian salah satunya yaitu kepercayaan diri. 

 

Kepercayaan diri haruslah ditanamkan pada anak dari usia dini melalui pemberian binaan dan 

didikan anak yang dilakukan sehari-hari baik itu di rumah ataupun di sekolah. Salah satu modal dasar 

yang harus dimiliki anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah kepercayaan diri, dengan 

kepercayaan diri dapat membantu anak belajar memahami lingkungan sekitar. Kepercayaan diri tidak 

tumbuh dengan sendirinya tetapi dapat dipengaruhi berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang 

memengaruhi tersebut orang tua, lingkungan, maupun guru di sekolah. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Baumrind (dalam Kurniawati et al., 2017), tumbuhnya rasa percaya diri orang akan 

memengaruhi cara didikan dari orang tuanya semakin baik, maka tingkat kepercayaan diri akan semakin 

tinggi, begitu sebaliknya jika pola asuh diterapkan jelek, maka kepercayaan diri seseorang. 
 

Hubungan antara Variabel Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri Anak 
 

Hasil pengolahan data diperoleh apakah ada berhubungan antara percaya diri dengan cara orang 
tua mendidik di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, di mana 
rhitung  ≥ rtabel. Hasil pengujian hipotesis (X) dan variabel (Y) terdapat hubungan yang signifikan karena 

rhitung = 0,876 dan setelah dikonsultasikan dengan rtabel = 0,444 dengan n = 20. Dengan demikian pola asuh 

orang tua akan memengaruhi kepercayaan diri anak di TK Talang Sari. Artinya, apabila apakah ada 
berhubungan antara percaya diri dengan cara orang tua mendidik akan semakin tinggi, begitu sebaliknya 
jika pola asuh diterapkan jelek, maka kepercayaan diri seseorang. 

 

Orang tua memiliki peranan penting dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian anak 

sejak dini sangat penting. Menurut Fatimah (2006), cara didikan dari orangtua akan memengaruhi rasa 

percaya diri dapat dipengaruhi oleh cara didikan orang tua. Bagi pembentukan rasa percaya diri faktor 

yang amat mendasar adalah pola asuh dan interaksi sejak dini. Perhatian, cinta, kasih sayang, dan 

penerimaan serta kelekatan emosional orang tua yang ditujukan dengan tulus akan menumbuhkan 

kepercayaan diri anak. Dengan begitu, anak akan tumbuh menjadi individu yang mampu menilai positif 

dirinya. Menurut Rahayu (2013) salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan diri anak 

adalah orang tua. Berdasarkan pendapat tersebut orang tua dapat membangun kepercayaan diri anak 

seperti  melalui  upaya  yang  dilakukan  kepada  anaknya  oleh  orang  tua,  sehingga  bisa  diketahui 

kepercayaan diri dapat dipengaruhi pola asuh orang tua. 
 

Bentuk interaksi timbal timbal balik antara orang tua dan anak merupakan bentuk pola asuh yang 

dapat memengaruhi kepribadian anak. Sedangkan menurut Risaldy & Idris (2014), pola asuh orang tua 
akan memengaruhi kepribadian anak. Pola asuh anak mencakup komunikasi antara anak dan orang tua, 

melalui komunikasi anak dapat membentuk kepribadian salah satunya yaitu kepercayaan diri. 
 

Kepercayaan diri haruslah ditanamkan pada anak dari usia dini melalui pemberian binaan dan 

didikan anak yang dilakukan sehari-hari baik itu di rumah ataupun di sekolah. Salah satu modal dasar 

yang  harus  dimiliki  anak  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  adalah  kepercayaan  diri,  dengan 
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kepercayaan diri dapat membantu anak belajar memahami lingkungan sekitar. Kepercayaan diri tidak 

tumbuh dengan sendirinya tetapi dapat dipengaruhi berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut perlu 

mendapat dukungan dari orang tua, lingkungan, maupun guru di sekolah. Sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Baumrind (dalam Kurniawati et al., 2017), tumbuhnya kepercayaan diri sesorang dapat 

dipengaruhi oleh pola asuh pola asuh orang tua. Apabila pola asuh yang diterapkan semakin baik, maka 

tingkat kepercayaan diri akan semakin tinggi, begitu sebaliknya jika pola asuh diterapkan jelek, maka 

kepercayaan diri seseorang. 
 

 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan pola asuh orang tua dengan 

kepercayaan diri anak di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan 

diperoleh kesimpulan, yaitu (1) cara didikan orang tua menurut orang tua di TK Talang Sari Nagari 

Lunang II Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dilihat pada aspek pola asuh otoriter, pola asuh 

demokratis, dan pola asuh permisif masih kurang baik. Dapat terlihat dari persentasi kadang-kadang yaitu 

angka yang tinggi. (2) Kepercayaan diri anak di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari aspek bertanggung jawab, berani mencoba hal baru, dan tidak 

bergantung pada orang lain dikategorikan masih rendah. (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara 

percaya diri dengan cara orang tua mendidik di TK Talang Sari Nagari Lunang II Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan. 
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ABSTRACT 

This study aimed at investigating the relationship between the parenting 
styles and emotional intelligence of a sample of kindergarten children in 
Zarqa II Governorate,  Jordan.  To achieve this objective, two measures 
were  utilized,  namely,  the   emotional  intelligence  scale  of   the 
kindergarten children and the parenting styles scale on a sample of 100 
kindergarten children, 47 of whom were male and 53 were female. The 
results revealed that the prevalent parenting styles were the democratic, 
authoritative, and  permissive styles respectively. Further, the  results 
showed  a   statistically  signi cant  positive  relation   between  

the 
democratic parenting style and emotional intelligence in all its domains, 
and showed a statistically signi cant negative relationship between the 

authoritative and permissive styles and emotional intelligence. 
Furthermore, the results revealed a lack of statistical di erences  in all 

areas due to the impact of gender in emotional intelligence. The study 
recommended that  parents should pay more attention to  the most 
appropriate parenting styles with their children. 
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Introduction 

The family is the rst and most vital cell of society in which children are raised and is one of the most 

important social environments in their education, through which they learn many values, behaviours, 

skills and trends that help them adapt to life and develop their abilities and talents. The family 

environment plays a key role in the formation of a child’s personality. A family environment which 

is full of trust and loyalty and the spirit of dialogue will foster a healthy personality, in contrast to 

a family environment in which quarrels and tense relationships produce an abnormal personality 

and behavioural problems. 

At the end of the twentieth century, a group of psychologists developed a new understanding of 

human intelligence  necessary for success in life, (Malekar & Mohanty, 2008). Goleman (2001) points 

out that personal intelligence and interpersonal intelligence in Gardner’s  multiple intelligences 

theory, which emerged in the early 1980s, had the greatest impact on building the concept of 

emotional intelligence. 

In 1988, Bar-On developed his concept of emotional intelligence to re ect how a person interacts 
and uses his emotional  states in di erent situations. He also tried to measure emotional intelligence 
using the term EQ as a counterpart to IQ. Mayer and Salovey (2000) introduced  a model of emotional 
intelligence in their book Imagination,  Knowledge, Personality in 1990 and de ned it in an article that 

year as the ability to monitor the feelings and emotions of the individual and others. Bar-On (2006) 
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points out that the concept of emotional intelligence became common after Goleman published his 

book entitled Emotional Intelligence in 1995. 

Since the emergence of the concept of emotional intelligence in psychology, many de nitions 
have been put forward for this concept such as the concept of a ectional intelligence in addition 
to emotional intelligence. Sala (2001) proposes that emotional intelligence is not separate from cog- 

nitive intelligence,  as emotion and thinking are inseparable, interrelated, and interacting processes. 

On the other hand, Coban, Karademir, Acak, and Deveciog lu (2010) point out that the success of an 

individual in social or professional life depends not only on the individual’s cognitive abilities, but also 

on the emotional and social skills that constitute the components of this intelligence. In the same 

vein, Freedman (2007) believes that this kind of intelligence allows individuals to arrange their priori- 

ties and determines the majority of their daily life behaviours. 

Regarding emotional intelligence, a great overlap has been found in the various de nitions by 

researchers in the abilities and skills represented by this concept, with some di erences in its theor- 
etical bases. Emotional intelligence is de ned  as a subset of social intelligence that includes 

several 
abilities: the ability to monitor self-emotions, the ability to monitor the emotions of others, to dis- 
tinguish between di erent emotions and to use relevant information to guide a person’s thinking 

and behaviour. Subsequently, researchers added to the former de nition a new capacity: the individ- 

ual’s ability to solve problems and reasoning based on emotions  (Mayer, Caruso, & Salovy, 2002). 

Goleman (2001) considers his model of emotional  intelligence  as set of personal skills which are 

self-awareness, trust, motivation, and the social skills the individual needs for career success in life, 

such as empathy, communication,  and con ict management.  Bar-On (2000) agrees with Goleman’s 
de nition of emotional intelligence as a set of social, emotional, and personal abilities and 

skills 
that a ect an individual’s ability to succeed in coping with environmental stresses. Furthermore, 
Freedman (2007) argues that emotional intelligence refers to understanding our way of thinking, 

our feelings, our behaviours, and the formation of interactions with others. 

It is apparent that the previously mentioned de nitions of emotional intelligence are mostly con- 
cerned with the ability to understand one’s own emotions, control and manage them, and adapt 

them to problem solving, so that one is able to cope with psychological  stress and understand  as 

well as appreciate  the feelings of others. Obviously, these abilities would contribute to success in 

various aspects of an individual’s life. 

Mayer and Salovey (1997) identi ed  the dimensions of emotional intelligence  as knowing one’s 
emotions and consciousness, in addition to managing and controlling emotions. Likewise, Emmerling 
and Goleman (2003) identi ed several abilities of emotional intelligence, viz., the ability to accurately 

perceive emotion, the ability to generate emotions, and the ability to regulate emotions. Further- 

more, Goleman (1998) points out that emotional intelligence determines our potential to learn the 

ve basic emotional  skills: self-awareness, self-organization, empathy, motivation, and social 

skills. 
Psychologists’ interest in emotional intelligence is due to its important role in developing an indi- 

vidual’s self-awareness, deal with frustrations, control nerves, regulate moods, and cope with life pro- 

blems. Psychological research indicates that 80% of success in life in general, depends to a large 

extent on emotional intelligence, while the remaining 20% depends on mental intelligence (Rizk, 

2003; Widding, 2014). 

Emotional intelligence can be developed through learning and education,  depending on the 

methods used by parents to help children develop their emotional intelligence (Spinrad et al., 

2007). According to Elksnin and Elksnin (2006), the emotional intelligence skills can be taught to chil- 

dren by capable parents, while Caitlin, Christopher, and Joanne (2016) point out that emotional intel- 

ligence increases with age, reaching a peak in the 40s and 50s. 

Parenting styles play a key role in developing children’s emotional intelligence (Annear & Yates, 

2010). Baumrind’s (1966) study, cited in Rodrilguez, Donovick, and Crowley (2009),created a major 
development in this eld when it came out with three main parenting styles, namely, 
democratic, 
permissive, and authoritative. 
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Concerning the relationship between these parenting styles and emotional intelligence, Ashley 

et al. (2012) believes that inherited emotional intelligence is developed through life experiences, 

especially the emotional lessons that individuals receive during their childhood or adolescence 

from their parents, family, and school. Some studies  (e.g. Chan, Bowes, & Wyver, 2009; Eisenberg 

et al., 2005) have shown that there is a high correlation between parenting styles (democratic, per- 

missive, and authoritative) and the level of emotional intelligence of children at di erent ages. More- 
over, other studies  (e.g. Beth, Russella, Susan, & Monica,  2016; Pomerantz, Moorman, & Litwack, 2007; 

Spinrad et al., 2007) indicated  that the supportive and democratic parenting styles correlated with a 

high level of emotional intelligence which consequently increased children’s social participation in 

school. 

According to Debra, Donnah, and Anthony (2015), a child may be born with a high potential of 
emotional intelligence. However, parental negligence and emotional abuse could negatively a ect 

these potentials. This is con rmed by the ndings of Chang, Schwartz, Dodge, and McBride-Chang 

(2003) and Kotaman (2016) that the strict parenting attitudes directly and negatively a ectchildren’s 

emotional control. The parental impact on emotional intelligence is caused by preventing children 

from showing any expression of anger or fear, and treating them with cruelty, criticism, or punish- 

ment until they stop displayingfear or anger. In contrast to this treatment, parents may enhance 

their children’s emotional intelligence via investment, thus dealing with these emotions seriously, 

working to gure out their causes, and assisting them to detect positive ways to calm these emotions 
(Goleman, 2001). Based on these ndings, researchers found that there is a need to study the subject 
of parenting styles and their relation to the emotional intelligence of children, including those at the 

kindergarten level. 
 

 
Literature review 

 
It is clear from previous studies  related to parenting styles and emotional intelligence that 
research variables are discussed from di erent viewpoints; this may be due to the di erent theor- 

etical approaches of researchers   as well as  to their research  methodology and the selected 

samples. Some previous studies, including Alegre and Benson (2010) and the studies of Carlo, 

Hayes, McGinley, Batenlorst, and Wilkinson (2007) have insisted that parenting styles marked by 

acceptance and emotional experience in managing life situations,  dialogue and exibility in 
dealing with  children, contribute to  the development of emotional intelligence traits such 

asself-awareness, control  of emotions, comprehension, perception and respect for others’ feelings. 

Also, other studies (e.g. Alrashidi, 2013; Amara & Abu-isha, 2013; Sanchez, Fernandez, Montanez, & 

Latorre, 2008; Sung, 2010) indicated that parenting styles marked by violence, rejection and obses- 

sion lead to the formation of a weak personality in emotional intelligence skills of children, and this 

appears clearly through a weakness of emotional control and feelings of anger and self-motivation 

while dealing with others. 

Most studies, such as Almomani  (2009), Abidat (2008), AbuSnina (2007) , Al-Zoubi (2005) and Al- 
qudah (2006), con rm that parenting styles marked by rejection and obsession may lead to weak 

intelligence skills. In addition, parenting styles which depend on children’s acceptance empower 

them with personalities that have emotional balance and self-awareness of others’ feelings during 

interaction with di erent life situations.  Based on this observation, the current study bene

ted 
from the results of previous studies, where the questions were clearly recognized. 

As for the gender variable and its impact on emotional intelligence skills, previous studies showed 

contradictory  results. Some of these studies, such as the study of Shaaban (2010), indicate that there 

are no di erences between males and females in emotional intelligence skills. Other studies indicated 

that there was a di erence between males and females in emotional  intelligence  skills, in which case 
there was a signi cant relationship between emotional intelligence and gender. Females were more 
developed than males in emotional intelligence skills (Harrod & Scheer, 2005). Therefore, because this 

variable plays a prominent role in the parenting styles and emotional intelligence of children, the 
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gender variable was of importance to the present study and it shaped the third goal of the current 

research. 

It should be noted that the samples selected in the previous studies (e.g. Abu Samra, 2000; AbuS- 

nina, 2007; Alegre & Benson, 2010; Almomani, 2009; Carlo et al., 2007; Harrod & Scheer, 2005; Obaidat, 

2008;  Petrides,  Fredrickson, & Furnham, 2004;  Al-qudah, 2006;  Sanchez, Femandez,  Montanez,  & 

Latorre, 2008; Shaaban, 2010; Sung, 2010) were samples of university students, and students of sec- 

ondary, elementary or primary schools. What makes this study distinctive from previous studies is 

that the selected sample is kindergarten students and thus lls a gap in the range of students. Fur- 
thermore, an investigator of the relationship between parenting styles and emotional intelligence will 

note a conspicuous lack of research of the two variables in the Jordanian environment. 
 
 
Objectives of the study 

 

Based on the literature reviewed herein, the objectives of the present study were determined as 

follows: 

 
(1) To identify parenting styles and their relationship with the emotional intelligence that is formed 

in kindergarten children. 

(2) To shed light on the role of parenting styles in shaping the emotional intelligence in children. 
(3) Identify the di erences in parenting styles of kindergarten children attributed to gender. 

 

 
Problem statement and questions 

 

The present study is devoted to an exploration of the relationship between parenting styles and 

emotional intelligence by answering the following questions: 

 
(1) What are the prevalent parenting styles of kindergarten children? 

(2) Is  there a statistically signi cant relationship (at α0.05) between parenting styles and the 
emotional intelligence of kindergarten children? 

(3) Are there statistically signi cant di erences (at α 00.05) in the parenting styles of 

kindergarten 
children due to gender? 

 

 
Significance of the study 

The signi cance of the present study stems from the essential role that emotional intelligence plays 

in individual lives (Elias & Weissberg, 2000). Furthermore, this emotional intelligence gives ordinary 

people the spirit of perseverance, high morale, self-control, friendship and intelligent handling of 

emotions,  leading them to success in their lives. The results of the Nabhan and Kamalis study 

(2003) indicate that the importance of emotional intelligence lies in ability to promote social 

success. That is, individuals  who possess a high emotional level have a greater ability to organize 

their feelings and form friendships and engage in social interactions successfully and e ectively. Fur- 
thermore, research has revealed the prominent association between emotional intelligence and the 

individual’s environment and parenting  styles, especially in the early stages of one’s life. At this early 
age, the training of children to develop positive reactions in dealing with di erent pressures and 

emotions is easier, and the skills learned in this period continue with them throughout their lives 

(Eliase, Harriett,  & Hussey, 2003). 

The signi cance of the present study can be summarized  as follows: 

 
.  The study aims at drawing the attention of counsellors and decision makers in the Ministry of Edu- 

cation of Jordan to the importance of emotional intelligence and its role in the formation of the 
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child’s social and psychological personality, thus integrating emotional intelligence skills in the 

curriculum. 
.  The study gives a realistic picture and highlights the prevalent parenting styles of preschoolers in 

civil society. 
.  The study sheds light on the relationship between parenting styles and the children’s level of 

emotional intelligence, which helps to draw the attention of o cials  in various educational, 

social, and media sectors to develop appropriate programmes in light of the results of the 

current study. 

 

 
Operational definitions 

 
Emotional intelligence: the level of the emotional intelligence obtained by the child on the emotional 
intelligence scale developed by the researchers of the present study, which includes ve 
areas: 
emotional  awareness, empathy  with others, emotional management, motivation, and social skills. 

Parenting  styles: a set of pedagogical practices adopted by parents in dealings with their children: 

democratic, authoritative, permissive. 
 
 

Limitations of the study 
 

The present study has the following limitations: 

 
.  The study is limited to an exploration of emotional intelligence and its relation to parenting styles. 
.  The study is limited to kindergarten children in Second Zarqa II Directorate  of the Jordanian Min- 

istry of Education in the rst semester of the academic year 2017/2018. 

.  Only two measures were developed to obtain the results of the study: the emotional intelligence 

scale, and the parenting styles scale. 
.  The results of the study will depend on the validity and reliability of the emotional intelligence 

scale and the parenting style scale, the objectivity of the respondents, and their scienti c integrity. 

The generalization of the study results is valid only for the population that the sample was drawn 

from and similar communities. 

 

 
Design of the study 

 

Populations 

The population of the study is kindergarten children from Zarqa II Directorate of Education in the rst 

semester of the academic year 2017/2018. The study included 37 kindergartens, consisting of 491 males 

and 504 females. Statistical data from the Jordanian Ministry of Education is illustrated in Table 1. 
 
 

Sample of the study 
 

The sample of the study is 100 kindergarten children, 47 males and 53 females, with ages ranging 

between 5–6 years old as illustrated  in the Table 2. 

 
 

Table 1. Population background. 
 

Directorate of Education Kindergarten type Gender Schools number Sections number Total 
Zarqa II Private Male 7 11 149 
  Female – – 155 
 Government Male 30 37 342 
  Female   349 
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Table 2. Frequency and percentages of the study sample by study variables. 

 

Variable Category Number Percentages 
Gender Male 47 47.6 
 Female 53 52.4 
Total  100 100.0 

 
 

Instruments 
 

Two instruments used to elicit the sample’s responses: emotional intelligence  scale and parenting 

styles scale. 
 

 
Emotional intelligence scale 

The emotional intelligence scale of Jarwan (2013) was adopted. The scale consists of 68 items divided 
into ve categories: 8 items for emotional intelligence management, 12 items for motivation, 15 items 

for social skills. This scale was adopted  because its content  is consistent with the nature of the present 

study and the target age group which is the kindergarten child. In addition, there are no Arab or 

foreign measures developed for or limited to the Jordanian environment with the exception of 

the scale of emotional intelligence of Jarwan (2013).  Correct answers  receive one mark while 

wrong answers receive a zero. 

To check the validity of the instrument, the items were reviewed by a group of faculty members 

from Jordanian Universities specialized in early childhood development, measurement, evaluation, 

and psychology. 80% of the items were approved by the judges, and based on their feedback, the 

other items were modi ed accordingly. 
To determine the reliability of the instrument, a pilot study was conducted with a group of partici- 

pants similar to the actual participants of the survey to ensure the reliability of the instrument. A 

sample of 30 participants from the kindergarten children who did not participate in the study 
responded to this scale. Test-Retest and Pearson correlation  coe cients were used to calculate the 

validity as illustrated  in Table 3. 
 

 
Parenting styles scale 

The parenting styles scale was developed  by the researchers after reviewing  the literature in the eld 
and based on some related studies such as Al-Zoubi (2005); AbuSnina (2007); Obaidat (2008); Almo- 
mani (2009). The scale is divided into two parts: the rst part relates to the demographic information 

of the sample members of the study. The second part consists of 45 items distributed into three 

dimensions,  namely the democratic dimension, the authoritarian dimension, and the permissive 

dimension.  This scale was developed to indicate the importance of parenting styles in emotional 

intelligence in early childhood and to disclose the relationship between them. 

To determine the validity of the instrument, the items were reviewed by a group of faculty 

members from Jordanian universities specialized in early childhood development, measurement, 

evaluation and psychology. 80% of the items were approved by the judges, and based on their feed- 

back the other items were modi ed accordingly. To determinethe reliability of the instrument,  a pilot 
 

 
Table 3. Stability coe cients for the emotional intelligence  measure of the kindergarten child using both test and return methods 

and internal consistency. 
 

The patterns of emotional intelligence Test- retest Internal consistency 
To their mothers 0.81 0.87 
Sympathy with others 0.85 0.88 
To their mothers 0.80 0.84 
Motivation 0.80 0.85 
Social skills 0.84 0.88 
Total stability of emotional intelligence measure 0.90 0.92 
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Table 4. Stability coe cients for the emotional intelligence  measure of the kindergarten child using both test and return methods 

and internal consistency. 
 

Parenting styles Test- retest Internal consistency 
Democratic 0.80 0.84 
Authoritative 0.84 0.87 
Permissive 0.85 0.86 

 

 
study was conducted with a group of participants similar to the actual participants in the survey to 

ensure its accuracy. A sample of 30 mothers of kindergarten children from Zarqa City, Jordan, who did 

not participate in the study, responded to this scale. Test-Retest and Pearson correlation coe cients 
were used to calculate the validity as illustrated  in Table 4. 

 

 
Results and discussion 

 

The results of the present study are discussed according to the research questions  as follows: 

Research question  one: What are the prevalent parenting styles for kindergarten children? 

To answer this question, frequencies and means were calculated as illustrated  in Table 5. 

Table 5 illustrates that the democratic parenting style was the most common style M. 3.31, then 

came the permissive style M 3.22, and the least common style was the authoritative M 2.92. 

It is clear that the democratic parenting style was the most common one. This could be due to the 

application of democratic practices in Jordanian society which have become widespread in the last 

two decades and are being applied in schools and universities, which in turn have a ected society 
and the family. This result could be attributed to the families’  awareness of the importance of 

dealing with  their children in a democratic way. The educational level of parents and media 
outlets cannot be ignored, since they also have played a signi cant role in spreading and improving 

the families’ democratic environment. The results of this study are consistent with the results of the 
AbuSnina study (2007) which con rmed that the prevailing parenting style was the democratic one, 

though the results of this study di ered from the results of the Al-Qudah study (2006). 

Research question  two: Is there a statistically signi cant relationship (at α0.05) between the parent- 
ing styles and emotional intelligence in preschool children? 

To answer this question, the Pearson Correlation Coe cient was employed and the results are 
shown in Table 6. 

Table 6 shows that there is a statistically signi cant positive relationship (at 0.05 ≥ α) between the 

democratic parenting style and emotional intelligence with coe cients of correlation at 0.432 while 

there is a statistically signi cant negative relationship (at 0.05 ≥ α) between the authoritative and per- 

missive parenting styles and emotional intelligence with coe cients of correlation −0.528 and 0.671 

respectively. 

These results indicate that there is a positive relationship between the democratic parenting 

style and emotional intelligence. This may be due to the fact that the use  of motivation by 

parents, rather than punishment, could enhance the children’s emotional intelligence. In addition, 

using explanation and dialogue to help children understand the causes and consequences of their 

behaviour might also enhance the children’s emotional intelligence.  Parents also respond posi- 

tively to their children’s  reactions in a very safe environment. This  democratic style is  very 

exible and improves the  children’s  commitment to  the  rules and facility regulations.  The 
 

 
Table 5. Means and standard deviations of the parenting patterns of kindergarten children. 

 

Parenting styles Mean Standard deviation Rank Level 
Democratic 3.31 0.85 1 Average 
Authoritative 2.92 0.92 2 Average 
Permissive 3.22 0.80 3 Average 
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Table 6. Pearson correlation  coe cients between parenting  styles and emotional  intelligence  of kindergarten children. 

 

Parenting 
styles 

Emotional 
awareness 

Sympathizing 
with others 

Emotions 
management 

 
Motivation 

Social 
skills 

Total 
intelligence 

Democratic Coe cientof .350** .224* .366** .211* .240* .432** 
correlation       

Relation .000 .025 .000 .035 .017 .000 
Authoritative Coe cient of −.256* −.380** −.295** −.482** −274** −.528** 

correlation       
Relation .010 .000 .003 .000 .006 .000 

Permissive Coe cient of −.288** −.454** −.334** −.623** −.461** −.671** 
correlation       

Relation .004 .000 .001 .000 .000 .000 
 
 

treatment of the child in a resolutely democratic manner regulates and respects both the rights of 
parents and the children, will positively a ect the children as they develop the ability to self- 

control, and will raise their self-con dence and level of self-esteem and self-reliance, all of which 

consequently increases the level of emotional intelligence. 
These ndings can be explained in light of what Goleman (2001) points out, namely, that parent- 

ing styles and care received by children from parents instil di erent emotional habits. When parents 

are compatible with their children they can train them to empathize with others. When parents 

respect their children’s feelings, they increasetheir feelingsof respect for their parents. When they 

are sympathetic with their children’s emotions, such as sadness  and joy, this generates empathy 

for others. The results of this study are consistent with the results of the study of Carlo et al. 

(2007) who con rmed that there is a strong a relationship between parenting styles and emotional 
intelligence. 

In contrast, the negative relationship between the authoritative and permissive parenting styles 

and emotional intelligence may be attributed to the use of threat, corporal punishment without pro- 

viding an explanation to children about the reason for punishment, the obligation to obey, and the 

use of reinforcement of desired behaviours to a lesser extent, which reduce the feeling of child safety. 

On the other hand, leaving children without care, attention, and discipline, and allowing them to 

make decisions that are not commensurate with their age, so that they leave the house whenever 

they wish and do what they want freely and irresponsibly, may re ect negatively on their 

personal- 
ities and behaviours. This consequently will lead to children’s inability to control their conditions and 

emotions and lower their level of self-esteem. The results of the present study are consistent with the 

results of the Sanchez et al. (2008) study which indicated that democratic parenting styles are the 

best in cultivating children’s emotional intelligence, while the authoritative and permissive parenting 

styles negatively a ect the development of children’s emotional 

intelligence. 
Research question  three: Are there statistically signi cant di erences at the level of α 00.05 in the 

patterns of parenting in kindergarten children due to gender? 

To answer the question, the Independent T-Test (T) was used. Results are shown  in Table 7. Table 
7 shows that there are no statistically signi cant di erences at the level of signi cance 

(α0.05) in the three parenting styles of kindergarten children due to gender, where the values of T 

= 1.098, 0.454, and 0.398 respectively. 
 

 
 

Table 7. Results of Independent  T Test for di erences in the parenting styles in kindergarten children due to gender. 

Parenting styles Gender Number mean SD Degree of freedom T value Relation 
Democratic Male 47 3.21 .91 98 −1.098 .275 
 Female 53 3.40 .81    
Authoritative Male 47 2.88 .84  −.454 .651 
 Female 53 2.96 .98    
Permissive Male 47 3.19 .70  −.398 .691 
 Female 53 3.25 .89    



 

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE 9 

 
These results could be attributed to the fact that the parents’ parenting styles with children of both 

genders are similar, especially at this age. This nding may be attributed to the fact that the popu- 

lation of the present study have a common origin, a homogeneous culture, and live in the same social 

environment.  The study contrasted with the results of the study of Amara and Abu-isha (2013), and 

Harrod and Scheer (2005) which indicated that the di erences were positive in favour of 

females. 
 
 
Conclusions 

To conclude, the ndings of the present study revealed that the democratic parenting style was the 

most prevalent style practiced by parents, while the authoritative parenting style was the least prac- 

ticed one. Furthermore, the results showed that there is a positive relationship between the demo- 

cratic parenting style and emotional intelligence in all its elds. The ndings also showed a 

negative 
relationship between the authoritative and permissive parenting styles and emotional intelligence as 
a whole, and no statistical di erences due to the gender factor in all areas of emotional intelligence 

were found. 

Based on the results of the present study, it maybe concluded that parenting styles have a strong 
and e ective impact on children’s level of emotional intelligence not only at the present time but also 

in the future. Thus, parents are required  to adopt the most suitable parenting styles in nurturing their 

children since this will shape their personalities in the future and these styles will be adopted by chil- 

dren when they grow up. 

Some recommendations were provided by the researchers  regarding the possible ways to 

change the negative parenting styles in order to increase the children’s emotional intelligence in 

Jordan. This is because many Jordanian parents are willing to increasingly engage in educational 

programmes to improve their children’s care and are willing to adopt the best parenting styles 

with their children. However, they simply often do not know how to deal properly with their chil- 

dren and unfortunately do not get any encouragement and support from the institutions con- 

cerned to ful l their aspirations. 
Therefore, one should be responsible for encouraging parents to participate in activities that teach 

them how to deal with their children, which will consequently have a positive impact on children’s 
emotional intelligence. Moreover, more e orts should be made to involve parents in an educational 

partnership by providing them with di erent opportunities for real interaction with children in their 

learning places. That is, only real interaction between parents and their children can help children 

learn better and increase their emotional intelligence.  Hence, it is necessary to pay attention to 

the quality of the parenting styles and to increase the awareness of parents regarding correct ped- 

agogical methods. 

 
 
Recommendations 

Based on the study’s ndings, some recommendations  are pinpointed as follows: 

 
.  The necessity to increase parents’ awareness of the most appropriate parenting styles. 
.  Researchers are recommended to conduct similar studies to determine the relationship between 

parenting styles and other variables in kindergarten children such as self-esteem, emotional  dis- 

orders, and aggressive behaviour. 

.  Researchers are recommended to conduct similar studies on di erent samples and other age 
groups. 
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