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ABSTRAK
Meli Diana. S 540809113. Hubungan Antara Pola Asuh dan Sikap Orang Tua dengan
Perkembangan Anak Usia Toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten
Kediri. Tesis : Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Latar Belakang : Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup
anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur
pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam
pribadi anak yang sedang tumbuh. Terkadang orang tua lupa akan kewajibannya
dalam mengawasi perkembangan anak hanya karena sibuk dengan pekerjaannya
sendiri. Materi sering menjadi alasan betapa seringnya orang tua bekerja dan
meninggalkan anaknya di rumah.
Tujuan : Mengetahui hubungan antara pola asuh dan sikap orang tua terhadap
perkembangan anak usia toddler.
Metode : Penelitian cross sectional ini dilakukan di Desa Pakis Kecamatan Kunjang
Kabupaten Kediri dengan mengambil sampel sebanyak 60 orang tua yang
mempunyai anak usia toddler. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah simple random sampling. Data tentang pola asuh, sikap, dan perkembangan
anak usia toddler diambil dengan menggunakan kuesioner dimana kuesioner pola
asuh dan sikap diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu sebelum digunakan.
Data yang diperoleh dianalisis dengan uji regresi linier ganda.
Hasil : Uji Chi-Square antara pola asuh dengan perkembangan anak usia toddler
menunjukkan bahwa Chi-Square Hitung sebesar 451,494 > Chi-Square tabel dengan
p<0,05. Sedangkan uji chi-Square antara sikap orang tua dengan perkembangan anak
usia toddler menunjukkan bahwa Chi-Square hitung sebesar 270,388 > Chi-Square
tabel dengan p<0,05.
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh dan sikap orang
tua dengan perkembangan anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang
Kabupaten Kediri.
Kata Kunci : Pola asuh, Sikap Orang Tua, Perkembangan Anak Usia Toddler
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ABSTRACT
Meli Diana. S540809113. Association Between Parenting and Parens
Toddler Child Development in the Village of Pakis District Kunjang Kediri. Thesis:
Main Interest in Health Professions Education Master of Family Medicine, Sebelas
Maret University Surakarta

Background: Parents are the first educator in children's lives. Parental personality,
attitude and their way of life, are elements that are not directly education, which by
itself would go into the personality of children who are growing. Sometimes parents
forget their duties in overseeing the development of children just because he was busy
with his own job. Material is often the reason for how often the parents work and
leave their children at home.
Objective
toward the development of toddler children.
Methods: This cross sectional study was conducted in the village of Pakis District
Kunjang Kediri by taking a sample of 60 parents who have children aged one until
three years old. The sampling technique used in this study is the simple random
sampling. Data on parents, attitudes and the development of the young child age was
taken using a questionnaire in which these questionnaire of attitude and parenting are
tested validity and reliability before use. The data were analysed using multiple linear
regression test.
Results: Chi-Square test between parenting with the development of toddler children
show that Chi-Square count is 451,494 > Chi-Square table and p<0,05. Chi-Square
the development of toddler children show that ChiSquare count is 270,388 > Chi-Square table and p<0,05.
Conclusion
attitudes with toddler child development.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup anak.
Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur
pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam
pribadi anak yang sedang tumbuh. Perilaku orang tua terhadap anak tertentu dan
terhadap semua anaknya, merupakan unsur pembinaan lainnya dalam pribadi
anak. Perlakuan keras, akan berlainan akibatnya daripada perlakuan yang lembut
dalam pribadi anak. Hubungan orang tua dengan sesama mereka sangat
mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh pengertian
dan kasih sayang, akan membawa kepada pembinaan pribadi yang tenang terbuka
dan mudah didik, karena ia mendapat kesempatan yang cukup dan baik untuk
tumbuh dan berkembang. Tapi hubungan orang tua yang tidak serasi, banyak
perselisihan dan percecokan akan membawa anak kepada pertumbuhan pribadi
yang sukar dan tidak mudah dibentuk, karena ia tidak mendapatkan suasana yang
baik untuk berkembang, sebab selalu tergantung oleh suasana orang tuanya
(Munir, 2010).
Pola asuh orang tua menjadi tiga yaitu otoriter, permisif, dan demokratis.
Pola asuh demokratis dicirikan dengan kedudukan orang tua yang sejajar dengan
anak; orang orang tua bersikap rasional, realistis dan keputusan diambil bersama
sama dengan anak dengan mempertimbangkan kedua belah pihak; anak diberikan
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kebebasan yang bertanggung jawab dan di bawah pengawasan orang tua. Pola
asuh seperti ini akan membimbing anak agar dapat hidup mandiri dan mengontrol
diri sendiri. Pola asuh permisif memiliki sifat children centered yakni orang tua
selalu memberikan kesempatan yang luas kepada anaknya untuk berperilaku tanpa
adanya pengawasan yang cukup darinya sehingga anak cenderung bersikap
semena

mena, kurang disiplin dalam berperilaku serta segala kemauan anak

selalu dituruti oleh orang tua. Pola asuh otoriter (parent oriented) memiliki sifat
antara lain orang tua cenderung memberikan standart mutlak yang harus dituruti
oleh anaknya, sering menghukum anak jika anak tidak melaksanakan keinginan
orang tua, memaksakan kehendak, dan tidak mengenal kompromi sehingga akan
menghasilkan anak yang penakut, tertutp, berontak, tidak berinisiatif, dan gemar
menentang (Dariyo, 2004).
Bermacam

macam corak kehidupan dalam keluarga sejalan dengan

beragamnya bentuk pendidikan dalam keluarga tersebut, antara lain sikap orang
tua yang terlalu melindungi (over protective). Orang tua yang selalu memaksakan
kehendak dengan kekerasan, kebanyakan justru mengakibatkan kegagalan pada
diri anak. Sebaliknya, orang tua yang selalu melindungi pun akan menimbulkan
dampak yang kurang baik pada diri anak dan menimbulkan anak menjadi sangat
tergantung, tidak mandiri, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab.
Masa balita disebut sebagai masa keemasan (golden period), jendela
kesempatan (window oppourtunity) dan masa kritis (critical period). Sekitar usia
enam belas bulan, anak mulai belajar berlari dan menaiki tangga, tetapi masih
kelihatan kaku. Oleh karena itu anak perlu diawasi, karena dalam beraktivitas
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anak memperlihatkan bahaya. Perhatian anak tehadap lingkungan menjadi lebih
besar dibandingkan dengan masa sebelumnya dimana lebih banyak berinteraksi
dengan keluarganya. Anak lebih banyak menyelidiki benda disekitarnya dan
meniru apa yang diperbuat oleh orang lain. Kemungkinan dia bisa mengadukaduk tempat sampah, laci atau lemari pakaian, membongkar mainan dan lain-lain.
Di sinilah diperlukan peran orang tua untuk meningkatkan kualitas hidup anak
agar mencapai tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, emosional
maupun sosial serta memiliki inteligensi mejemuk sesuai dengan potensi
genetiknya (Nursalam, 2005).
Anak

yang sulit mengendarai sepeda, mengancingkan baju atau

menggunakan gunting, merupakan salah satu ciri dari gangguan perkembangan
koordinasi motorik (development coordination disorder/DCD). DCD diketahui
diderita 1 dari 20 anak usia sekolah. Ciri utamanya adalah gangguan
perkembangan motorik, terutama motorik halus. Sebenarnya gangguan ini
mengenai motorik kasar dan motorik halus, tetapi yang sangat berpengaruh pada
fungsi belajar adalah fungsi motorik halusnya. Anak lebih sulit mengatur
keseimbangan setelah melakukan gerakan dan keseimbangan saat berdiri. Dalam
penelitian di Kanada terhadap 1.979 anak dari 75 sekolah di provinsi Ontario
diketahui anak dengan DCD beresiko tiga kali lebih besar untuk kegemukan
dibanding dengan anak yang tidak menderita DCD (Ana, 2010).
Di lapangan banyak sekali terjadi kasus-kasus perkembangan anak yang
sering diremehkan, disembunyikan agar tidak banyak yang tahu atau memang
belum tersosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai perkembangan anak
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yang seharusnya bahkan juga sering ditemukan kasus-kasus yang berakibat sudah
terlalu jauh, sehingga bantuan yang diperlukan untuk menormalkan kembali
perkembangan anak memakan waktu yang tentunya lebih lama pula (Pane, 2007).
Mengingat jumlah anak usia toddler di Indonesia sangat besar yaitu sekitar
10 % dari seluruh populasi, maka sebagai calon generasi penerus bangsa, kualitas
tumbuh kembang anak di Indonesia perlu mendapat perhatian serius, yaitu
mendapat gizi yang baik, stimulasi yang memadai serta terjangkau oleh pelayanan
kesehatan berkualitas termasuk deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh
kembang (Hermiyanti, 2007).
Terkadang orang tua lupa akan kewajibannya dalam mengawasi
perkembangan anak hanya karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Materi
sering menjadi alasan betapa seringnya orang tua bekerja dan meninggalkan
anaknya di rumah. Padahal yang dibutuhkan seorang anak bukan hanya materi
tetapi juga perhatian. Hal itu yang dapat memicu cara befikir anak untuk
melakukan aktifitas yang bisa saja termasuk perilaku menyimpang.
Kesalahan dalam memberikan pola asuh maupun menyikapi pertumbuhan
anak dengan melarang anaknya untuk beraktivitas, sering memarahi ketika anak
membuat kesalahan, akan mengakibatkan anak menjadi murung karena peran
sosial dan tanggung jawab sosial yang rendah dalam mengintrogasikan anaknya,
sehingga anak menunjukkan kekakuan dan penurunan komunikasi verbal, yang
akhirnya perkembangan anak terganggu.
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Oleh karena itu dari latar belakang di atas perlu dilakukan sebuah
penelitian tentang

hubungan antara pola asuh dan sikap orang tua terhadap

perkembangan anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten
Kediri.

B. Rumusan Masalah
Apakah ada hubungan antara pola asuh dan sikap orang tua terhadap
perkembangan anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten
Kediri?

C Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh dan sikap orang tua
terhadap perkembangan anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan
Kunjang Kabupaten Kediri.
2. Tujuan Khusus
1. Untuk

menganalisa

hubungan

pola

asuh

orang

tua

dengan

perkembangan anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang
Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisa hubungan sikap orang tua dengan perkembangan
anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
6

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bahwa pola asuh dan
sikap orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan
perkembangan anak usia toddler.
2. Secara Praktis
a.

Dapat digunakan sebagai pemahaman dan gambaran realitas bagi orang
tua dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya agar anak dapat
berkembang secara optimal.

b.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada petugas
kesehatan dan kader posyandu agar lebih memperhatikan pertumbuhan
anak usia toddler di posyandu binaannya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Konsep Pola Asuh Orang Tua
a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua
Keluarga merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang anak
memperoleh pendidikan dan mengenal nilai

nilai maupun peraturan

peraturan

yang harus diikutinya yang mendasari anak untuk melakukan hubungan sosial dan
lingkungan yang lebih luas. Namun dengan adanya perbedaan latar belakang,
pendidikan, pengalaman, dan kepentingan dari orang tua maka terjadilah
perbedaan cara mendidik anak.
Menurut yang mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu
cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai
perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Peran keluarga menjadi
penting untuk mendidik anak baik dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial
kemasyarakatan maupun tinjauan individu. Jika pendidikan keluarga dapat
berlangsung dengan baik maka mampu menumbuhkan perkembangan kepribadian
anak menjadi manusia dewasa yang memiliki sikap positif terhadap agama,
kepribadian yang kkuat dan mandiri, potensi jasmani dan rohani serta intelektual
yang berkembang secara optimal (Thoha, 1996).
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua
adalah cara mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam berhubungan dengan
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anaknya dengan tujuan membentuk watak, kepribadian, dan memberikan nilai
nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalam
memberikan aturan-aturan atau nilai terhadap anak-anaknya tiap orang tua akan
memberikan bentuk pola asuh yang berbeda berdasarkan latar belakang
pengasuhan orang tua sendiri sehingga akan menghasilkan bermacam-macam pola
asuh yang berbeda dari orang tua yang berbeda pula.
b. Jenis Pola Asuh Orang tua
Pola asuh orang tua dibagi menjadi empat, antara lain :
1) Pola Asuh Otoriter (parent oriented)
Ciri-ciri dari pola asuh ini, menekankan segala aturan orang tua harus
ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh
anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang
diperintahkan oleh orang tua. Dalam hal ini, anak seolahsehingga ia kurang inisiatif, merasa takut tidak percaya diri, pencemas, rendah
diri, minder dalam pergaulan tetapi disisi lain, anak bisa memberontak, nakal,
atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan menggunakan narkoba.
Dari segi positifnya, anak yang dididik dalam pola asuh ini, cenderung akan
menjadi disiplin yakni mentaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau
menunjukkan kedisiplinan di hadapan orang tua, padahal dalam hatinya
berbicara lain, sehingga ketika di belakang orang tua, anak bersikap dan
bertindak lain. Hal itu tujuannya semata hanya untuk menyenangkan hati orang
tua. Jadi anak cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu.
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2) Pola Asuh Permisif (children centered)
Sifat pola asuh ini, yakni segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan
anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua. Orang tua
menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena-mena ,
tanpa pengawasan orang tua. Ia bebas melakukan apa saja yang diinginkan.
Dari sisi negatif lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang
berlaku. Bila anak mampu menggunakan kebebasan tersebut secara
bertanggung jawab , maka anak akan menjadi seorang yang mandiri, kreatif,
inisiatif dan mampu mewujudkan aktualisasinya.
3) Pola asuh Demokratis
Kedudukan antara orang tua dan anak sejajar. Suatu keputusan diambil
bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi
kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap
harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan
secara moral. Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena. Anak
diberi kepercayaan dan dilatih untuk mempertanggung jawabkan segala
tindakannya. Akibat positif dari pola asuh ini, anak akan menjadi seorang
individu yang mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakantindakannya, tidak munafik, jujur. Namun akibat negatif, anak akan cenderung
merongrong kewibawaan otoritas orang tua, kalau segala sesuatu harus
dipertimbangkan anak dan orang tua.
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4) Pola Asuh Situasional
Pada pola asuh ini orang tua tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh
tertentu. Tetapi kemungkinan orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel,
luwes dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu
(Dariyo, 2004).
Menurut Hourlock dalam Thoha (1996 ) mengemukakan ada tiga jenis
pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni :
1) Pola Asuh Otoriter
Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan
aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya
(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak
jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, orang tua
menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu
dipertimbangkan dengan anak. Pola asuh yang bersifat otoriter juga ditandai
dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan
hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat
dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak
yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang
ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang
apa saja.
2) Pola Asuh Demokratis
Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua
terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu
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tergantung pada orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak
untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya,
dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan
anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol
internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab
kepada diri sendiri. Anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi
dalam mengatur hidupnya.
3) Pola Asuh Permisif
Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas,
anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluasluasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua
terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup
berarti bagi anaknya. Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar
dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan atau bimbingan.
Prasetya (2003) membagi bentuk pola asuh orang tua menjadi empat,
antara lain :
1) Pola pengasuhan autoritatif
Pada umumnya pola pengasuhan ini hampir sama dengan bentuk pola asuh
demokratis oleh Dariyo (2004) dan Thoha (1996) namun hal yang
membedakan pola asuh ini yaitu adanya tambahan mengenai pemahaman
bahwa masa depan anak harus dilandasi oleh tindakan-tindakan masa kini.
Orang

tua

memprioritaskan

kepentingan

anak

dibandingkan

dengan

kepentingan dirinya, tidak ragu-ragu mengendalikan anak, berani menegur
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apabila anak berperilaku buruk. Orang tua juga mengarahkan perilaku anak
sesuai dengan kebutuhan anak agar memiliki sikap, pengetahuan dan
ketrampilan-ketrampilan yang akan mendasari anak untuk mengarungi hidup
dan kehidupan di masa mendatang.
2) Pola pengasuhan otoriter
Pada pola pengasuhan ini, orang tua menuntut anak untuk mematuhi
standar mutlak yang ditentukan oleh orang tua. Kebanyakan anak-anak dari
pola pengasuhan otoriter ini memiliki kompetensi dan cukup bertanggung
jawab, namun kebanyakan cenderung menarik diri secara sosial, kurang
spontan dan tampak kurang percaya diri.
3) Pola pengasuhan penyabar atau pemanja
Pola pengasuhan ini, orang tua tidak menmgadalikan perilaku anak sesuai
dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak, tidak pernah menegur atau
tidak berani menegur anak. Anak-anak dengan pola pengasuhan ini cenderung
lebih energik dan responsif dibandingkan anak-anak dengan pola pengasuhan
otoriter, namun mereka tampak kurang matang secara sosial (manja), impulsif,
mementingkan diri sendiri dan kurang percaya diri (cengeng).
4) Pola pengasuhan penelantar
Pada pola pengasuhan ini, orang tua kurang atau bahkan sama sekali tidak
mempedulikan perkembangan psikis anak. Anak dibiarkan berkembang
sendiri, orang tua juga lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri dari pada
kepentingan anak. Kepentingan perkembangan kepribadian anak terabaikan,
banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan kegiatannya sendiri dengan
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berbagai macam alasan. Anak-anak terlantar ini merupakan anak-anak yang
paling potensial terlibat penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba) dan
tindakan-tindakan kriminal lainnya. Hal tersebut dikarenakan orang tua sering
mengabaikan keadaan anak dimana ia sering tidak peduli atau tidak tahu
dimana anak-anaknya berada, dengan siapa anak-anak mereka bergaul, sedang
apa anak tersebut. Dengan bentuk pola asuh penelantar tersebut anak merasa
tidak diperhatikan oleh orang tua, sehingga ia melakukan segala sesuatu atas
apa yang diinginkannya.
c. Faktor

Faktor yang Mempengaruhi Pola asuh Orang Tua

1) Pendidikan Orang Tua
Orang tua yang mendapat pendidikan yang baik, cenderung menetapkan
pola asuh yang lebih demokratis ataupun permisif dibandingkan dengan orang
tua yang pendidikannya terbatas. Pendidikan membantu orang tua untuk lebih
memahami kebutuhan anak

2) Kelas Sosial
Orang tua dari kelas sosial menengah cenderung lebih permisif
dibanding dengan orang tua dari kelas sosial bawah.

3) Konsep tentang Peran Orang Tua
Tiap orang tua memiliki konsep yang berbeda-beda tentang bagaimana
seharusnya orang tua berperan. Orang tua dengan konsep tradisional
cenderung memilih pola asuh yang ketat dibanding orang tua dengan konsep
nontradisional.
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4) Kepribadian Orang Tua
Pemilihan pola asuh dipengaruhi oleh kepribadian orang tua. Orang tua
yang berkepribadian tertutup dan konservatif cenderung akan memperlakukan
anak dengan ketat dan otoriter

5) Kepribadian Anak
Tidak hanya kepribadian orang tua saja yang mempengaruhi pemilihan
pola asuh, tetapi juga kepribadian anak. Anak yang ekstrovert akan bersifat
lebih terbuka terhadap rangsangan-rangsangan yang datang pada dirinya
dibandingkan dengan anak yang introvert

6) Usia Anak
Tingkah laku dan sikap orang tua dipengaruhi oleh anak. Orang tua
yang memberikan dukungan dan dapat menerima sikap tergantung anak usia
pra sekolah dari pada anak (Hurlock, 1993)

2. Konsep Sikap
a. Pengertian
Sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif,
predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara
sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah
terkoordinasikan (La Pierre dalam Azwar, 2009).
Menurut kelompok yang berorientasi pada skema triadik, sikap
merupakan konstelasi komponen

komponen kognitif, afektif, dan konatif

yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku
terhadap suatu objek (Azwar, 2009).
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Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung
atau

memihak

(favorable)

maupun

perasaan

tidak

mendukung

(unfavorable) pada objek tersebut (Barkowitz dalam Azwar, 2009).
b. Komponen Pokok Sikap
Sikap memiliki tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yang
saling menunjang yaitu:
1) Komponen kognitif (komponen perseptual).
Berisi kepercayaan individu. Kepercayaan tersebut berhubungan
dengan hal-hal bagaimana individu mempersepsikan terhadap obyek
sikap, dengan apa yang dilihat dan diketahui (pengetahuan), pandangan,
keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhan emosional, dan
informasi dari orang lain.
2) Komponen afektif (komponen emosional).
Menunjuk pada dimensi emosional subyektif individu, terhadap
obyek sikap, baik positif (rasa senang) maupun negatif (rasa tidak
senang). Reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh apa yang kita
percayai sebagai sesuatu yang benar terhadap obyek sikap tersebut.
3) Komponen konaktif (komponen prilaku).
Yaitu komponen sikap yang berkaitan dengan predisposisi atau
kecenderungan bertindak terhadap objek sikap yang dihadapinya
(Azwar, 2009).
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c. Tingkatan Sikap.
Sikap memiliki 4 tingkat

dari yang terendah hingga yang tertinggi,

yaitu :
1) Menerima (Receiving).
Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau memperhatikan
stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi
dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian orang itu terhadap ceramahceramah tentang gizi.
2) Merespon (Responding).
Memberikan

jawaban

apabila

ditanya,

mengerjakan

dan

menyediakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.
Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau
mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau
salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.
3) Menghargai (Valuing).
Mengajak orang lain untuk mengerjakan dan mendiskusikan suatu
masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Misalnya seorang ibu
yang lain atau tetangganya, saudaranya dan sebagainya untuk
mendiskusikan tentang gizi, adalah suatu bukti bahwa si ibu tersebut
telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.
4) Bertanggung jawab (Responsible).
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan
segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Misalnya, ibu mau
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menjadi aseptor KB, meskipun mendapat tantangan dari mertua atau
orang tuanya sendiri (Notoatmojo, 2003).
d. Ciri

Ciri Sikap

1) Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari
sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan obyeknya.
2) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan karena
itu pula sikap dapat berubah pada orang-orang bila terhadap keadaankeadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada
orang itu.
3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan
tertentu terhadap suatu obyek.
4) Obyek sikap itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga
merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
5) Sikap mempunyai segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah
yang membedakan sikap dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuanpengetahuan yang dimiliki orang (Purwanto, 1999).
e. Macam-Macam Sikap.
1) Sikap yang bersifat positif.
Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati,
menyenangi, mengharapkan objek tertentu.
2) Sikap yang bersifat negatif.
Dalam sikap negatif, kecenderungan tindakan adalah menjauhi,
menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu.
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Sikap yang dianut oleh banyak orang disebut sikap sosial. Sedangkan
sikap yang dianut orang tertentu disebut sikap individual (Purwanto,
1999).
f. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Sikap
Faktor - faktor yang mempengaruhi terbentukya sikap adalah :
1) Faktor Internal.
Berasal dari dalam individu, berupa kepribadian, intelejensi, bakat,
minat, perasaan serta kebutuhan dan motivasi seseorang.
2) Faktor Eksternal.
Berasal dari luar diri individu, berupa faktor lingkungan, pendidikan,
ideologi, ekonomi dan situasi (Purwanto, 1999).

3. Kosep Perkembangan Anak Usia Toddler
a.

Pengertian Perkembangan

1) Perkembangan Motorik Kasar
Perkembangan motorik kasar merupakan aspek yang berhubungan dengan
pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan sebagian tunbuh karena
dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar sahingga memerlukan cukup tenaga
(Hermiyanti, 2007).
2) Perkembangan Motorik Halus
Perkembangan motorik halus merupakan aspek yang berhubungan dengan
kemampuan anak melakukuan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh
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tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi
yang cermat seperti mengamati sesuatu, menjimpit, menulis, dan sebagainya.
3) Perkembangan Kemampuan Bicara dan Bahasa
Perkembangan kemampuan bicara dan bahasa merupakan aspek yang
berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara,
bicara, berkomunikasi, mengikuti perintah dan sebagainya.
4) Perkembangan Sosialisasi dan Kemandirian
Perkembangan

sosial

dan

kemandirian

merupakan

aspek

yang

berhubungan dengan kemampuan mandiri anak (makan sendiri, membereskan
makanan selesai bermain), berpisah dengan ibu atau pengasuh anak,
bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya.
b. Ciri-ciri dan Prinsip Tumbuh Kembang Anak
1) Perkembangan Menimbulkan Perubahan
Perkembangan

terjadi

bersamaan

dengan

pertumbuhan.

Setiap

pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya perkembangan
intelegensia pada seorang anak menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf.
2) Perkembangan pada Tahap Awal Menentukan Perkembangan Selanjutnya.
Setiap anak tidak bisa melewati satu tahap perkembangan sebelumnya ia
melewati tahapan sebelumnya. Karena itu perkembangan awal ini merupakan
masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya.
a)

Pertumbuhan dan Perkembangan Mempunyai Kecepatan yang Berbeda

b) Perkembangan Bekorelasi dengan Pertumbuhan
c)

Perkembangan Mempunyai Pola yang Tetap
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d) Perkembangan Memiliki Tahap yang Berurutan
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak
1) Faktor dalam(Internal):
a) Ras atau Bangsa
Anak yang dilahirkan dari ras atau bangsa Amerika, maka
ia tidak memiliki faktor herediter ras atau bangsa Indonesia atau
sebaliknya.
b) Keluarga
Ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh
tinggi, pendek, gemuk ataupun kurus.
c) Umur
Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah masa prenatal,
tahun pertama kehidupan dan masa remaja.
d) Jenis Kelamin
Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih
cepat daripada laki-laki. Tetapi setelah melewati masa pubertas,
pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat.
e) Genetik
Genetik (heredokonstitusional) adalah bawan anak yaitu
potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Ada beberapa
kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak
seperti kerdil.
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f) Kelainan Kromosom
Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan

2) Faktor Eksternal
a)

Gizi
Nutrisi Ibu hamil terutama dalam trimester awal dan akhir
kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin.

b) Mekanis
Posisi fetus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan
kongenital seperti club foot.
c)

Toksin atau Zat Kimia
Beberapa obat-obatan seperti Aminopterin, Thalidomid
dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti palatoskisis.

d) Endokrin
Diabetes

melitus

dapat

menyebabkan

makrosomia,

kardiomegali, hiperplasia adrenal.
e)

Radiasi
Paparan radium dan sinar Rontgen dapat mengakibatkan
kelainan pada janin.
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f)

Infeksi
Infeksi pada trimester pertama dan kedua oleh TORCH
(Toksoplasma, Rubella, Stiomegalo virus, Herpes simpleks) dapat
menyebabkan kelainan pada janin.

g) Kelainan Imunologi
Eritobaltosis fetalis timbul atas dasar perbedaan golongan
darah antara janin dan Ibu.
h) Anoksia Embrio
Anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi
plasenta menyebabkan pertumbuhan terganggu.
i)

Psikologi Ibu
Kehamilan yang tidak diinginkan, perlakuan salah atau
kekerasan mental pada Ibu hamil dan lain-lain (Ngastiyah, 2005).

d. Aspek-aspek Perkembangan yang Dipantau
Aspek

aspek perkembangan yang dipantau antara lain : gerak kasar atau

motorik kasar, gerak halus atau motorik halus, kemampuan bicara dan bahasa,
sosialisasi dan kemandirian. Periode tumbuh kembang anak antara lain :
1) Masa Prenatal atau masa intra uterin (masa janin dalam kandungan)
2) Masa bayi (infancy) umur 0

11 bulan

3) Masa anak di bawah lima tahun (Balita)
4) Masa Anak Pra sekolah (Usia 60-72 bulan)
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e. Stimulasi pada Perkembangan Anak Usia Toddler
Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip
dasar yang perlu diperhatikan, yaitu :
1) Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.
2) Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru
tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya.
3) Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi,
bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman.
4) Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak,
terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak.
5) Gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman dan ada disekitar
anak.
6) Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan.
7) Anak selalu beri pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya.
8) Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak antara lain pada umur
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Tabel 2.1 Stimulasi Pada Anak Umur 9-12
Kemampuan Gerak Kasar
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Merangkak
2) Berdiri
3) Berjalan sambil berpegangan
4) Berjalan dengan bantuan
b. Bermain bola
c. Membungkuk
d. Berjalan sendiri
e. Naik tangga

Kemampuan Bicara dan Bahasa
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Berbicara
2) Menjawab pertanyaan
3) Menyebutkan nama gambargambar di buku atau di majalah.
b. Menirukan kata-kata.
Setiap hari bicara kepada anak, seperti
: minum susu, mandi, tidur, kue,
makan, kucing dll. Bila anak mau
mengatakannya, berikan pujian.
c. Berbicara dengan boneka
Beli sebuah boneka atau buat boneka
mainan dari sarung tangan atau kaos
kaki yang digambari dengan pena yang
menyerupai bentuk wajah. Berpurapura bahwa boneka itu yang berbicara
kepada anak dan buat agar anak mau
berbicara kembali dengan boneka itu.
d. Bersenandung dan bernyanyi.
Nyanyikan lagu dan bacakan syair
anak sesering mungkin.

Kemampuan Gerak Halus
a. Stimulasi yang perlua dilanjutkan :
1) Memasukkan benda ke dalam wadah.
2) Bermain dengan mainan yang
mengapung di air.
b. Menyusun balok atau kotak
Ajari anak menyusun beberapa balok atau
kotak besar.
c. Menggambar
1) Letakkan krayon atau pensil
berwarna dan kertas di meja.
2) Ajak anak menggambar dengan
krayon atau pensil berwarna.
d. Bermain di dapur
Biarkan anak bermain di dapur ketika
Anda sedang memasak, pilih lokasi yang
jauh dari kompor dan letakkan sebuah
kotak tempat menyimpan mainan alat
memasak dari plastik atau benda-benda
yang ada di dapur.
Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian
a. Stimualsi yang perlu dilanjutkan :
1) Memberi rasa aman dan kasih sayang.
2) Mengajak anak tersenyum
3) Mengayun
4) Menina-bobokan
5) Permainan ciluk-ba
6) Permainan bersosialisasi.
b. Minum sendiri dari sebuah cangkir.
Bantu anak memegang cangkir dan
meminum dari cangkir itu.
c. Makan bersama.
Ajak anak makan bersama-sama dengan
anggota keluarga lainnya.
d. Menarik mainan yang letaknya agak jauh.
Ajari anak untuk mengambil sendiri mainan
yang letaknya agak jauh dengan cara
meraih, menarik, atau pun mendorong
badannya supaya dekat dengan mainan
tersebut.
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Tabel 2.2 Stimulasi Pada Anak Umur 12-15
Kemampuan Gerak Kasar
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Bermain bola
2) Berjalan sendiri
b. Menarik mainan
c. Berjalan mundur
d. Berjalan naik dan turun tangga
e. Berjalan sambil berjinjit
f. Menangkap dan melempar bola

Kemampuan Bicara dan Bahasa
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Berbicara
2) Menjawab pertanyaan
3) Menunjuk dan menyebutkan nama
gambar-gambar
b. Membuat suara
Ajak anak membuat suara dari barang
yang dipilihnya, misal memukulmukul
sendok
ke
kaleng,
menggoyang-goyang kerincingan atau
memukul potongan kayu.
c. Menyebut nama bagian tubuh
Ketika Anda mengenakan pakaian
anak, tunjuk dan sebutkan nama
bagian tubuh anak.
d. Pembicaraan
Ajari anak agar dia mengatakan dua
bila
anak mau menirukan.

Kemampuan Gerak Halus
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Memasukkan benda ke dalam wadah.
2) Bermain dengan mainan yang
mengapung di air.
3) Menggambar
4) Menyusun kubus dari mainan
b. Permainan balok
Ajari anak cara menyusun balok,
menumpuk ke atas tanpa menjatuhkannya.
c. Memasukkan dan mengeluarkan benda.
Ajari anak cara memasukkan benda-benda
ke dalam wadah seperti : kotak, pot bunga,
botol dll.
d. Memasukkan benda yang satu ke benda
lainnya.
Tunjukkan kepada anak cara meletakkan
mangkok yang ukurannya lebih kecil ke
mangkok lebih besar.
Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian
a. Stimulasi yang perlu dilanjutan :
1) Memberi rasa aman dan kasih sayang.
2) Mengajak anak tersenyum
3) Mengayun
4) Menina-bobokan
5) Permainan ciluk-ba
6) Permainan bersosialisasi.
b. Menirukan pekerjaan rumah tangga
Ajak anak untuk menirukan pekerjaan
rumah. Berikan kepadanya pembersih debu,
sapu, lap, dll.
c. Melepas pakaian
Tunjukkan kepada anak cara melepas
pakaiannya.
d. Makan sendiri
Tunjukkan pada anak cara memegang
sendok.
e. Merawat boneka
Ajari anak menggendong boneka
f. Pergi ke tempat-tempat umum
Ajak anak pergi ke tempat-tempat umum
seperti
:
kebun
binatang,
pusat
perbelanjaan, terminal bis, tempat bermain
dan sebagainya.
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Tabel 2.3 Stimulasi Pada Anak Umur 15-18
Kemampuan Gerak Kasar
Kemampuan Gerak Halus
a) Stimulasi yang perlu dilanjutkan : a) Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Berjalan mundur
1) Bermain dengan balok-balok
2) Berjaln naik dan turun tangga
2) Memasukkan benda yang satu ke
3) Berjalan sambil berjinjit
dalam benda yang lainnya.
4) Menangkap dan melempar
3) Menggambar dengan krayon, pensil.
bola
b) Meniup
b) Bermain di luar rumah
Ajari anak meniup busa sabun dengan
c) Bermain air
menggunakan alatnya.
d) Menendang bola
c) Membuat untaian
Ajari anak membuat untaian benda-benda
seperti manik-manik besar, kancing
besar, dengan tali sepatu yang cukup
kuat.
Kemampuan Bicara dan Bahasa
Kemampuan
bersosialisasi
dan
kemandirian
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan : a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Tunjukkan kepada anak buku
1) Bujuk dan tenangkan anak bila rewel.
dan bacakan setiap hari.
2) Ajak makan bersama-sama dengan
2) Nyanyikan lagu atau sajak
anggota lainnya.
untuk anak.
3) Ajak anak mengunjungi tempat
3) Ajari anak menggunakan kataumum.
kata
dalam
menyatakan b. Memeluk dan mencium
keinginannya.
Peluk dan cium anak sesering dan buat
b. Berbicara tentang gambar dibuku
agar dia memeluk dan mencium anda
atau majalah.
kembali.
Mintalah anak bercerita tentang c. Membereskan mainan
apa yang dilihat dibuku atau
Ajari anak mengambil dan menyimpan
majalah tersebut.
mainan, baju dan barang lain miliknya.
c. Telepon-teleponan
d. Bermain dengan teman sebaya
Beri anak sebuah telepon yang
Biarkan anak bermain dengan teman
terbuat dari gulungan kertas. Buat
sebayanya.
permainan seperti menilpun nenek e. Permainan baru
atau menilpun ayah di kantor.
Tunjukkan permaina baru kepada anak
d. Menyebut berbagai nama barang.
seperti main kejar-kejaran, putar-putaran
Ketika anda ke pasar, ajak anak
dan lain-lain.
menyebutkan nama barang yang f. Bermain petak umpet
anda beli.
Beritahu anak bila anda bersembunyi,
usahakan agar anda lebih sulit ditemukan.
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Tabel 2.4 Stimulasi Pada Anak Umur 18-24
Kemampuan Gerak Kasar
a) Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Dorong agar anak mau berlari
2) Ajarkan menangkap bola besar
3) Ajarkan naik turun tangga
b) Melompat
c) Melatih keseimbangan tubuh
d) Mendorong mainan dengan kaki

Kemampuan Bicara dan Bahasa
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Bernyanyi,
bercerita
dan
membaca sajak-sajak untuk
anak
2) Setiap hari, anak dibacakan
buku.
3) Dorong agar anak mau
menceritakan hal-hal yang
dikerjakannya.
b. Melihat acara televisi
Biarkan anak melihat acara anakanak di televisi tidak lebih dari 1
jam sehari.
c. Mengerjakan perintah sederhana
Mulai memberi perintah kepada
anak, misal letakkan cangkirmu di
meja.
d. Bercerita tentang apa yang
dilihatnya.
Perlihatkan sering-sering buku dan
majalah bergambar kepada anak.

Kemampuan Gerak Halus
a) Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Dorong agar anak mau main balok-balok,
memasukkan benda yang satu ke dalam
benda lainnya.
2) Menggambar dengan krayon, spidol, pensil
warna.
b) Mengenal berbagai ukuran dan bentuk.
Beri anak mainan atau benda-benda yang bisa
dimasukkan lewat lubang.
c) Bermain puzzle
Beri anak permainan puzzle sederhana, yang
hanya terdiri dari 2-3 potong saja.
d) Menggambar wajah atau bentuk
Tunjukkan pada anak cara menggambar bentukbentuk seperti garis, bulatan, dan lain-lainnya.
e) Membuat berbagai bentuk dari adonan kue atau
lilin mainan.
Ajari anak bagaimana cara membuat berbagai
bentuk.
Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Ajari anak mengunjungi tempat umum.
2) Bujuk dan tenangkan anak ketika rewel.
3) Usahakan agar anak mau melepas
pakaiannya sendiri.
4) Ajari dia makan sendiri dengan memakai
sendok dan garpu.
b. Mengancingkan kancing baju.
Ajari anak cara mengancingkan baju dengan
benar.
c. Permainan yang memerlukan interaksi dengan
teman bermain.
Usahakan agar anak mau bermain dengan teman
sebayanya.
d. Membuat rumah-rumahan.
Ajak anak membuat rumah-rumahan dari kotak
besar atau kardus.
e. Berpakaian
Biarkan anak memakai pakaiannya sendiri
sejauh yang dapat dilakukannya.
f. Memisahkan diri dengan anak
Minta tetangga atau kerabat mengawasi anak
ketika anda pergi meninggalkan anak.
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Tabel 2.5 Stimulasi Pada Anak Umur 24-36
Kemampuan Gerak Kasar
a) Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1. Dorong agar anak mau memanjat
2. Latih keseimbangan badan
b) Latihan menghadapi rintangan
c) Melompat jauh
d) Melempar dan menangkap bola

Kemampuan Bicara dan Bahasa
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Baca buku cerita anak
2) Dorong agar anak mau bercerita apa yang
dilihatnya.
3) Bantu anak dalam memilih acara televisi.
b. Menyebut nama lengkap anak. Ajari anak
menyebut namanya secara lengkap.
c. Bercerita tentang diri anak. Ceritakan kembali
kejadian-kejadian lucu dan menarik yang dialami
anak.
d. Menyebut nama berbagai jenis pakaian
Minta anak mengambil pakaian yang anda sebutkan
sambil menyebutkan kembali jenisnya.
e. Menyatakan keadaan suatu benda
Ketika mengajak anak bicara, gunakan ungkapan yang
menyatakan keadaan suatu benda.

Kemampuan Gerak Halus
a) Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1. Dorong agar anak bermain puzzle, balokbalok, memasukkan benda yang satu ke
benda lainnya.
2. Menggambar
b) Membuat gambar tempelan.Bantu anak
memotong gambar-gambar dari majalah tua
dengan gunting untuk anak.
c) Memilih dan mengelompokkan benda-benda
menurut jenisnya.Berikan kepada anak
bermacam-macam benda. Minta anak memilih
dan mengelompokkan benda-benda itu
menurut jenisnya.
d) Mencocokkan gambar dan benda. Tunjukkan
kepada anak cara mencocokkan gambar bola
dengan sebuah bola yang sesungguhnya.
e) Konsep jumlah. Katakan kepada anak anda
berapa jumlah benda dalam satu kelompok
dan bantu ia menghitungnya (ini ada 3 biji
kacang, mari kita hitung satu, dua, tiga)
f) Bermain atau menyusun balok
Ajak anak menyusun balok dalam satu set.
Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian
a. Stimulasi yang perlu dilanjutkan :
1) Bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa
dengan cara memeluk dan berbicara
kepadanya.
2) Sering-sering ajak anak pergi keluar
mengunjungi tempat bermain, toko,
kebun binatang, dll.
b. Melatih buang air kecil dan buang air besar di
kamar mandi. Ajari anak untuk memberitahu
anda bila ingin buang air kecil atau buang air
besar.
c. Berdandan.
Biarkan
anak
berdandan
mengenakan pakaian dewasa yang sudah tua.
d. Berpakaian. Ajari anak berpakaian sendiri
tanpa bantuan.

(Hermiyati, 2007)
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f. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan anak adalah suatu daftar
pertanyaaan singkat yang ditujukan kepada para orang tua dan dipergunakan
sebagai alat untuk melakukan skrining pendahuluan perkembangan anak usia 3
bulan sampai dengan 6 tahun.
KPSP dapat untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam
perkembangan anak. Namun demikian hasil yang positif tidak selalu berarti
bahwa perkembangan anak tersebut normal, tetapi hal ini menunjukkan anak
tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Depkes RI, 1997).

4. Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Anak Usia
Toddler
Pola pengasuhan otoriter Berupaya menerapkan seperangkat peraturan
kepada anaknya secara sepihak, tanpa memberi kesempatan untuk berdialog. Ia
juga lebih senang menggunakan hukuman dalam menerapkan peraturan daripada
menggunakan pendekatan dialog dan kehangatan hubungan. Anak dari keluaraga
otoriter menunjukkan beberapa kesulitan dalam berperilaku. Mereka kurang
memperlihatkan rasa ingin tahu dan emosi yang positif serta kurang bisa bergaul.
Pada awalnya mungkin anak akan takut dan menjadi seseorang yang paranoid tapi
lama-kelamaan sikap itu akan berubah menjadi suatu pemberontak karena didikan
orang tua (Nisa, 2009).
Pola pengasuhan permisif cenderung memberikan banyak kebebasan
kepada anknya dan kurang memberikan kontrol, sedikit memberikan bimbingan,
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arahan, dan masukan. Bila anaknya berbuat salah, ia lebih banyak membiarkan
anaknya daripada menghukumnya. Jalinan hubungan dengan anaknya cenderung
memiliki kehangatan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang permisif
menunjukkan kecenderungan perilaku yang tidak matang, tergantung pada orang
lain, dan memiliki harga diri yang rendah. Mereka juga sering bimbang dalam
menghadapi situasi-situasi baru. Orang tua demokratis memiliki seperangkat
standar dan peraturan yang jelas . Orang tua berupaya menerapkan peraturan
tersebut melalui pemahaman bukan paksaan. Anak diberi kesempatan untuk
berfikir dan berdialog. Kontrol terhadap anaknya dilakukan dengan menerapkan
peraturan yang dapat dimengerti dalam suasana hubungan yang hangat dan dialog
yang

terbuka.

Anak-anak

yang

dibesarkan

dalam

keluarga

otoritatif

memperlihatkan kemampuan penyesuaian diri yang lebih baik, dan memiliki rasa
kendali diri yang kuat. Mereka cenderung mandiri dan lebih dapat diterima oleh
teman serta memiliki keinginan kuat untuk melakukan eksplorasi (Anonim, 2010).
Informasi dan pendidikan tentang gaya pengasuhan yang optimal dan
menerapkannya sejak dini sangat penting untuk penyesuaian dan keberhasilan
kemampuan sosial seorang anak. Dalam banyak situasi, penerapan pola asuh yang
fleksibel sangat berguna untuk pertumbuhan sosial, intelektual, moral dan
emosional pada anak. (Bornstain, 2007).

5. Hubungan Sikap Orang Tua terhadap Perkembangan Anak Usia Toddler
Kedudukan keluarga adalah lingkungan yang utama dan pertama bagi
anak. Setiap orang tua pasti anaknya berkembang menjadi pribadi yang baik dan
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mandiri. Orang tua harus dapat memahami perkembangan anak karena anak
bukan alat untuk memenuhi keinginan orang tua. Berpikiran positif dan
memberikan sedikit kebebasan kiranya dapat menjadi ruang tumbuh bagi
perkembangan anak, bukan dari cara memarahi mereka karena hanya masalah
sepele dan sedikit kesalahan yang mereka perbuat. Anak memiliki kebebasan
meniru yang kuat terhadap seluruh gerak dan perbuatan dari figur yang menjadi
idolanya oleh karena itu seorang anak secara naluriah akan menirukan perbuatan
yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, saudara, dan kerabat terdekat (Hawani,
1995).
Penelitian

menunjukkan

bahwa

sikap

hangat

orang

tua

yang

dikombinasikan dengan tingkat kontrol atau pembatasan yang wajar akan
menghasilkan anak yang positif. Walaupun tidak cukup kuat, namun hasil
penelitian cukup konsisten (Grusec, 2006)

B. Penelitian yang Relevan
1. Parenting children under three years of age in south Indian setting
Penelitian ini dilakukan oleh Thomas S, Vijayakumar C, Siva R, dan Isaac
R di negara India bagian Selatan. Penelitian yang menggunakan desain cross
sectional ini mengkaji tentang pengetahuan, sikap, dan pola asuh ibu pada anak
yang berusia kurang dari 3 tahun. Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang
berasal dari india selatan daerah rural dan daerah urban sebanyak 120 orang. Ibu
yang menjadi sampel pada penelitian ini diwawancara dengan menggunakan
kuesioner yang terstruktur. Status nutrisi pada pada anaknya dikaji dengan
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menggunakan klasifikasi antopometri dan klasifikasi Waterloo dan perkembangan
anak dikaji dengan menggunakan Thiruvananthapuran Development screening
Chart (TDSC).
Hasil penelitian ini adalah Sebagian besar ibu mempunyai pengetahuan
yang cukup tentang pola asuh. Tingkat pendidikan ibu mempunyai hubungan
yang signifikan (p<0.05) dengan pola asuh dan sikap ibu. Penelitian ini juga
memberikan hasil bahwa terdapat hubungan antara sosiodemografi dan
pengetahuan, sikap, dan pola asuh ibu dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan
dan perkembangan anak. Peneliti juga menghimbau kepada perawat agar
memberikan pendidikan tentang pola hidup yang baik dan mengadakan program
pelatihan tentang cara memberikan pola asuh (Thomas and Vijayakumar, 2007).
2.
Penelitian ini dilakukan olehWallace H. Maw dan Ethel W. Maw.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan sikap orang tua kepada anak
dan keeratan hubungan kekeluargaan yang terjadi pada orang tua yang memiliki
anak dengan tingkat keaktifan yang berbeda-beda. Penelitian ini dibagi menjadi 4
grup sampel yaitu 60 anak laki-laki dengan tingkat keaktifan yang tinggi, 50 anak
perempuan dengan tingkat keaktifan yang tinggi, 49 anak laki-laki dengan tingkat
keaktifan rendah, dan 41 anak perempuan dengan tingkat keaktifan yang rendah.
Untuk menilai sikap orang tua terhadap anaknya, peneliti menggunakan kuesioner
Parental Attitudes Research Instrument (PARI). Kuesioner dikirimkan kepada
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200 orang tua dan yang mengembalikan hanya 111. Dari 111 yang dikembalikan,
terdapat 87 kuesiner yang lengkap dan ditabulasikan.
Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang
signifikan antara sikap ayah maupun ibu terhadap tingkat keaktifan anak
perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara sikap ayah dan ibu terhadap tingkat keaktifan anak laki-laki.
3.

ve development
Penelitian yang dilakukan oleh Amy E Tiller, M.E Betsy Garrison, dan

Kathryn Cramer ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara pola asuh
dan kemampuan kognitif anak pada keluarga yang mempunyai anak usia sekolah
dasar. Penelitiaan ini dilakukan pada 19 sekolah dasar. Kemampuan intelektual
anak telah diukur dengan menggunakan Woodcock-Johnson III sehingga dapat
dibagi menjadi tiga tingkat. Survey dilakukan kepada orang tua dan mengkaji
tentang pola asuh dan kondisi social ekonomi keluarga. Sampel terdiri dari 290
keluarga (278 ibu dan 143 ayah dan yang memberikan respon sebanyak 67%).
Anak diwawancara di masing-masing sekolahnya. Dari 290 keluarga, 133 anak
memiliki kemampuan pada grade pertama dan 148 pada grade ke tiga.
Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pola asuh bukan merupakan
predictor yang lebih baik terhadap kemampuan kognitif anak dari pada kondisi
social ekonominya (Tiller and Garrison, 2001).
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C. Kerangka Konseptual
Pendidikan
Lingkungan
Pekerjaan
Social ekonomi

Orang tua

Sikap

Pola Asuh

Otoriter

Permisif

Demokratis

Sikap Positif

Sikap Negatif

Perkembangan Anak Usia toddler

Ada Hubungan

Tidak ada Hubungan

Keterangan :
_________

: Diteliti

--------------

: Tidak Diteliti

Gambar 2.1 Hubungan Pola Asuh dan Sikap Orang Tua terhadap Perkembangan
Anak Usia Toddler
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D. Hipotesis
H1 : Pola asuh demokratis dapat meningkatkan perkembangan anak usia toddler
H2 : Sikap positif orang tua dapat meningkatkan perkembangan anak usia toddler
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan observasi analitik dengan rancangan cross
sectional.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten
Kediri
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada pada bulan Nopember 2010 sampai pada
bulan Mei 2011.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah semua orang tua yang mempunyai
anak berusia 1 3 tahun sebanyak 71 orang.
2. Teknik Pengambilan sampel
Penelitian ini menggunakan simple random sampling yaitu pemilihan
sampel yang dilakukan secara acak. Penentuan besar sampel dapat dilakukan
dengan rumus :
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=

N
1 + N(d)2

Keterangan :
n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi
d : Tingkat signifikansi (Nursalam, 2003)
Jumlah sampel dalam penelitian ini menurut rumus di atas adalah:
=
3. Sampel

71
1 + 71(0.05)2
= 60

Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak
berusia 1

3 tahun yang berjumlah 60 orang.

D. Variabel Penelitian
1. Variabel independen :
a. Pola asuh orang tua
b. Sikap orang tua tentang perkembangan anak
2. Variabel dependennya : Perkembangan anak usia toddler.
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E. Definisi Operasional
1. Variabel Independen
a. Pola asuh Orang Tua
Pola asuh orang tua merupakan kecenderungan yang ditunjukkan oleh
orang tua dalam mengasuh anaknya. Pola asuh dalam penelitian ini dibagi
menjadi tiga yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Variabel pola asuh ini
menggunakan skala nominal.
Parameter pada masing-masing pola asuh tersebut adalah sebagai berikut:
1) Otoriter :

Kontrol terhadap anak bersifat kaku, Komunikasi bersifat

Memerintah, Penekanan pada pemberian hukuman, Disiplin pada orang tua
bersifat kaku; 2) Demokratis : Kontrol terhadap anak relatif longgar, Komunikasi
dua arah, Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan anak, Disiplin
terbentuk atas komitmen bersama; 3)Permisif : Kontrol terhadap anak lemah atau
sangat longgar, Komunikasi sangat bergantung pada anak, Hukuman atau
konsekuensi perilaku tergantung pada anak, Disiplin terhadap anak sangat
longgar, orangtua bersifat bebas. Cara pemberian skor pada kuesionernya adalah
sebagai berikut :
1) Responden dikategorikan memiliki pola asuh otoriter j
lebih dari 80 % dan j
tidak disebut sebagai otoriter
2)
lebih dari 80 %
tidak disebut sebagai demokratis
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3) Responden d
.lebih dari 80 %
tidak disebut sebagai permisif.
b. Sikap Orang Tua
Sikap orang tua merupakan kecenderungan yang ditunjukkan oleh orang
tua dalam memantau perkembangan anaknya. Sikap dapat dibagi menjadi 2 yaitu
sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif dapat diartikan sebagai perasaan
mendukung atau memihak sedangkan sikap negatif dapat diartikan sebagai
perasaan yang tidak mendukung. Parameter pada variabel sikap antara lain
kognitif, afektif, dan konatif.

Kognitif merupakan kepercayaan orang tua

mengenai pengetahuan yang benar tentang perkembangan anak, afektif
merupakan Perasaan orang tua terhadap perkembangan anak, dan konatif
merupakan kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua berkaitan
dengan perkembangan anak.
Variabel ini menggunakan skala nominal dan cara pemberian skornya
adalah jika hasil skor yang didapat lebih dari sama dengan 60 % maka
dikategorikan sebagai sikap positif dan jika kurang dari 60% maka dikategorikan
sebagai sikap negatif.
2. Variabel Dependen
a. Perkembangan anak Usia Toddler
Perkembangan anak usia toddler merupakan bertambahnya kemampuan
(skill) sebagai hasil proses pematangan menuju kedewasaan dan perkembangan
mental anak. Parameter variabel ini dengan menerapkan kuesioner pra skrining
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perkembangan (KPSP) dimana item yang terdapat dalam kuesioner ini terditi atas
perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus, perkembangan
bahasa, perkembangan sosialisasi dan kemandirian.
Variabel ini menggunakan skala ordinal dan pemberian skor pada
kuesioner ini antara lain sebagai berikut :
1)
tahap perkembangannya (S).
2) Jumlah jawaban
3)
(P).

F. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian yang digunakan untuk menilai pola asuh orang
tua adalah dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 15 pertanyaan.
Sikap orang tua tentang tumbuh kembang dinilai dengan kuesioner yang
menggunakan skala likert dan terdiri atas 21 pertanyaan, sedangkan variabel
perkembangan anak usia toddler dinilai dengan menggunakan kuesioner pra
skrining perkembangan (KPSP). Cara penilaian kuesioner yang menggunakan
skala likert adalah sebagai berikut :

1
2
3
4

Pernyataan Positif
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Setuju
Sangat setuju

1
2
3
4
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Untuk menguji validitas dan reliabilitas soal, peneliti menggunakan 11
orang di luar sampel tetapi tetap berada dalam suatu populasi yang sama.
1. Uji Validitas
Validitas adalah satu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
kevalidan dan keandalan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau
sahih mempunyai validitas tinggi.

Sebaliknya instrumen yang kurang

valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002). Rumus korelasi
yang dapat digunakan adalah rumus korelasi product moment.
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data
karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan
bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawabanjawaban tertentu. Instrumen yangsudah dapat dipercaya, yang reliabel
akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto, 2000).

G. Teknik Pengambilan Data
Kegiatan

yang

dilakukan

untuk

mendapatkan

data

tentang

perkembangan anak usia toddler yaitu dengan mengisi cek list pada KPSP.
sedangkan untuk mendapatkan data tentang pola asuh dan sikap orang tua
yaitu dengan menggunakan kuesioner yang langsung diberikan pada sumber
data primer yaitu orang tua anak usia toddler.
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H. Analisis Data
Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan uji
Chi-Square. Penelitian ini menggunakan taraf nyata 5 % ( = 0,05).

I. Kerangka Kerja

Gambar 3.1

Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Pola Asuh dan Sikap Orang
Tua dengan Perkembangan Anak Usia Toddler
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak yang
berusia 1-3 tahun di wilayah Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.
Penelitian dilaksanakan di wilayah ini karena banyaknya jumlah anak yang
berusia toddler dan selama ini yang diperhatikan oleh orang tua adalah tingkat
pertumbuhan

anak saja tetapi kurang mempedulikan tingkat perkembangan

mereka . Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari 2010.
1. Karakteristik Pola Asuh dan Sikap Responden berdasarkan Usia
Tabel 4.1 Pola Asuh dan Sikap Responden Berdasarkan Usia
Usia
(Tahun)

Pola Asuh
Otoriter

Demokratis

%

Permisif

%

Total

%

%

20

29

2

6,66

25

83,34

3

10,00

100

30

39

1

3,70

19

70,37

7

25,93

100

0

0,00

1

33.33

2

66,67

100

>39

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pola asuh demokratis lebih dipilih oleh
responden dari berbagai jenjang usia, yaitu pada jenjang usia 20
sebanyak 83,34 % dan pada jenjang usia 30

39 tahun sebanyak 70,37 %.
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2. Karakteristik Pola Asuh dan Sikap Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.2 Pola Asuh dan Sikap Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat
Pendidikan

Pola Asuh Orang Tua
Otoriter

Demokratis

%

Total

Permisif

%

%

%

SD

2

11,11

13

72,22

3

16,67

100

SLTP

1

3,33

23

76,67

6

20,00

100

SMU

0

0,00

9

75,00

3

25,00

100

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa baik dari jenjang pendidikan SD, SLTP,
dan SMU, pola asuh asuh yang dipilih oleh sebagian besar responden adalah
demokratis. Responden yang berpendidikan SLTP dan memilih menerapkan pola
asuh demokratis adalah sebanyak 76,67 %.
3. Karakteristik Pola Asuh dan Sikap Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.3 Pola Asuh dan Sikap Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan

Pola Asuh Orang Tua
Otoriter

Demokratis

%

Permisif

%

Total

%

%

IRT

3

5,77

37

71,15

12

23,08

100

Swasta

0

0,00

7

100

0

0,00

100

Wiraswasta

0

0,00

1

100

0

0,00

100

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden baik yang
bekerja maupun yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga lebih memilih
pola demokratis dalam mendidik anaknya.
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4. Karakteristik Sikap Responden berdasarkan Usia
Tabel 4.4 Karakteristik Sikap Responden Berdasarkan Usia
Usia

Sikap

(Tahun)

Positif

Total

Negatif
%

%

%

20

29

27

90,00

3

10,00

100

30

39

22

81,48

5

18,52

100

1

33,33

2

66,67

100

>39

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sikap jika ditinjau
dari berbagai jenjang usia responden. Hal ini ditunjukkan dengan data di atas yang
menyebutkan bahwa sebanyak 90% responden yang berusia 20

29 tahun

mempunyai sikap positif terhadap perkembangan anaknya.
5. Karakteristik Sikap Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 4.5 Karakteristik sikap Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat

Sikap Orang Tua

Pendidikan

Positif

Negatif

%

Total

%

%

SD

13

72,22

5

27,78

100

SLTP

26

86,67

4

13,33

100

SMU

11

91.67

1

8,33

100

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari berbagai
jenjang pendidikan mempunyai sikap yang positif terhadap dan sebanyak 91,67 %
responden yang berpendidikan SMU mempunyai sikap yang positif terhadap
perkembangan anak.
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6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan

Sikap Orang Tua
Positif

Total

Negatif
%

%

%

IRT

43

82,70

9

17,30

100

Swasta

0

0,00

1

100

100

Wiraswasta

7

100

0

0,00

100

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh sebagian
besar responden kepada anaknya, baik responden yang bekerja maupun yang tidak
bekerja adalah sikap positif. Sebanyak 82,70% ibu rumah tangga mempunyai
sikap yang positif terhadap perkembangan anaknya.

B. Analisa Data
1. Hubungan antara Pola asuh dengan Perkembangan Anak Usia Toddler
Tabel 4.7 Hubungan antara Pola asuh dengan Perkembangan Anak Usia Toddler
Pola Asuh

Perkembangan Anak
Sesuai

Meragukan Penyimpangan

%

Permisif

2

Total

%

%

3

25

7

58,33

100

Demokratis 22 48,89

20

44,44

3

6,67

100

Otoriter

2

66,67

0

0,00

100

33,33

p

(%)

16,67

1

X2

451,494 0,00

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa pola asuh demokratis dapat
meningkatkan perkembangan anak usia toddler, yaitu sebanyak 36,67 % anak

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
47

dengan pola asuh demokratis mempunyai tingkat perkembangan yang sesuai.
Sedangkan sebanyak 11,67 % anak dengan pola asuh permisif mempunyai tingkat
perkembangan yang menyimpang.
Setelah dianalisa dengan uji Chi-Square diperoleh hasil Chi-Square hitung
sebesar 451,494 sementara diketahui bahwa Chi-Square tabel pada

= 5%, df = 2

sebesar 5,99 maka Ho ditolak. Hasil analisis di atas juga menunjukkan bahwa p =
0,00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari

= 5% (0,00 < 0.05) maka diputuskan

menolak Ho. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan antara pola asuh dengan perkembangan anak usia toddler.

2. Hubungan antara Sikap Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia Toddler
Tabel 4.8 Hubungan antara Sikap dengan Perkembangan Anak Usia Toddler
Sikap

Perkembangan Anak
Sesuai

Meragukan

%

X2

p

270,388

0.00

Total

Penyimpangan

%

(%)

%

Positif

24

48,00

20

40,00

6

12,00

100

Negatif

1

10,00

5

50,00

4

40,00

100

Sumber : Data Primer, Februari 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa sikap positif responden mampu
meningkatkan perkembangan anaknya, hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 48 %
anak yang diberikan sikap positif oleh orang tuanya mempunyai tingkat
perkembangan yang sesuai.
Setelah dianalisa dengan uji Chi-Square diperoleh hasil Chi-Square hitung
sebesar 270,388 sementara diketahui bahwa Chi-Square tabel pada

commit to user

= 5%, df = 1

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
48

sebesar 3,84 maka Ho ditolak. Hasil analisis di atas juga menunjukkan bahwa p =
0,00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari

= 5% (0,00 < 0.05) maka diputuskan

menolak Ho. Hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan antara sikap orang tua dengan perkembangan anak usia toddler.

C. Pembahasan
1. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia
Toddler
Setelah dianalisa dengan uji Chi-Square diperoleh hasil Chi-Square hitung
sebesar 451,494 > Chi-Square tabel dan p = 0.00, hal ini memberikan makna
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan
perkembangan anak usia toddler. Hasil uji Chi-Square ini juga memberikan
makna bahwa pola asuh demokratis lebih baik dari pada pola asuh permisif dan
otoriter.
Keluarga tidak hanya berfungsi terbatas sebagai penerus keturunan saja
tetapi orang tua juga berperan dalam membimbing dan mengarahkan anak sesuai
dengan tahap perkembangan anak. Masa balita disebut sebagai masa keemasan
(golden age) karena perkembangan otak terjadi secara keseluruhan pada keempat
bagian otak, termasuk belahan

belahan otak dan belahan otak inilah yang

menyimpan kemampuan anak. Bimbingan dan stimulasi yang diberikan orang tua
pada masa golden age ini akan meningkatkan kualitas perkembangan anak pada
tahap

tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa sebanyak 75

% orang tua memberikan pola asuh demokratis kepada anak-anaknya. Pola asuh
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ini ini lebih dipilih orang tua karena mereka mulai mengetahui dan menyadari
bahwa pola pengasuhan ini merupakan yang paling efektif bagi perkembangan
anak. Hal tersebut tampak dalam penelitian ini bahwa sebanyak 48,89 % anak
dengan pola asuh demokratis mempunyai tingkatan perkembangan yang sesuai
dengan usia mereka. Pada pola pengasuhan demokratis, orang tua mendorong
anak untuk menjadi mandiri tetapi tetap memberikan batasan serta mengontrol
perilaku anak. Orang tua bersikap hangat, mengasuh dengan penuh kasih sayang
serta perhatian. Orang tua juga memberikan ruang kepada anak untuk
membicarakan apa yang mereka inginkan atau harapkan dari orang tuanya.
Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiller
and Garrison (2001) bahwa pola asuh merupakan bukan merupakan predictor
yang lebih baik terhadap perkembangan kognitif bagi anak dari pada kondisi
sosioekonomi dan bud

0,05.

2. Hubungan Sikap Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia Toddler
Setelah dianalisa dengan uji Chi-Square diperoleh hasil Chi-Square hitung
sebesar 270,388 > Chi-Square tabel dan p = 0.00, hal ini memberikan makna
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap orang tua dengan
perkembangan anak usia toddler. Hasil uji statistic ini juga memberikan makna
bahwa sikap positif lebih baik dari pada sikap negatif.
Pada penelitian ini responden yang mempunyai sikap positif terhadap
perkembangan anak sebanyak 83 %. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap
positif orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak usia toddler, yaitu
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sebanyak 48 % anak mempunyai tingkat perkembangan yang sesuai karena
adanya sikap yang positif dari orang tuanya walaupun ada sekitar 40 % yang
mempunyai tingkat perkembangan yang meragukan. Pembentukan sikap
seseorang sendiri dapat dipengaruhi oleh bakat, minat, pengetahuan, pengalaman,
emosional, dan situasi lingkungan. Hal ini didukung oleh tingkat pendidikan
responden yang mana sebanyak 52% berpendidikan SLTP dan 20 %
berpendidikan SMU. Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan
cenderung untuk mendapatkan infomasi, baik dari orang lain maupun dari media
massa, semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan
yang didapat.
Meski sering tidak disadari bahwa orang tua merupakan tokoh panutan bagi
anak. Orang tua sangat berperan dalam mendidik anak dalam segala aspek
perkembangan pribadi anak antara lain dalam hal sikap, kebiasaan, kedisiplinan,
cara belajar dan sebagainya karena orang tua mempunyai peran sebagai pendidik
utama dan pertama bagi seorang anak. Sikap positif yang ditunjukkan oleh orang
tua kepada anaknya dalam menghadapi tugas perkembangannya akan mendorong
seorang anak untuk mandiri, percaya diri dan lebih kreatif, dan juga sebaliknya
jika yang ditunjukkan oleh orang tua anak adalah sikap negatif dalam menghadapi
tugas perkembangan anak, maka anak akan cenderung minder dan kurang percaya
diri.
Penelitian yang diungkapkan oleh Maw & Maw (2009) menyatakan bahwa
sikap ayah dan ibu tidak berpengaruh signifikan terhadap anak perempuan baik
dengan tingkat keaktifan rendah maupun tinggi. Sedangkan sikap ayah dan ibu
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akan berpengaruh signifikan terhadap anak laki-laki dengan tingkat keaktifan
rendah maupun tinggi. Ayah dari anak laki-laki dengan tingkat keaktifan tinggi
mempunyai nilai signifikansi lebih tinggi dari pada yang mempunyai anak dengan
tingkat keaktifan rendah (t = 2,12).
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas dan
Vijayakumar (2007) bahwa tingkat pendidikan ibu mempunyai hubungan yang
signifikan de

0,05). Penelitian ini juga

menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara sosiodemografi
dengan tingkat pengetahuan, sikap, dan pola asuh ibu dan dampaknya terhadap
pertumbuhan dan perkembangan anak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan antara
pola asuh dan sikap orang tua dengan perkembangan anak usia toddler di desa
Pakis kecamatan Kunjang kabupaten Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh dan sikap orang tua
dengan perkembangan anak usia toddler di Desa Pakis Kecamatan
Kunjang Kabupaten Kediri.
2. Pola asuh demokratis lebih baik dari pada pola asuh permisif dan pola
asuh otoriter dalam meningkatkan perkembangan anak usia toddler di
Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dengan nilai
signifikansi p 0,05
3. Sikap positif orang tua dapat meningkatkan perkembangan anak usia
toddler di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dengan nilai
signifikansi p 0,05

B. Implikasi
1. Teoritis
Pola asuh dan sikap orang tua mempunyai peranan dalam
meningkatkan perkembangan anak usia toddler. Pemberian pola asuh yang
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baik dan sikap yang positif dari orang tua merupakan suatu metode yang
paling baik dalam mengoptimalkan perkembangan anaknya.

2. Praktis
a. Orang tua hendaknya lebih memilih memberikan pola asuh
demokratis pada anaknya karena pola asuh yang seperti ini
merupakan pola yang paling efektif dan banyak memberikan
dampak yang positif pada perkembangan anak terutama balita.
b. Kegiatan Posyandu hendaknya tidak hanya difokuskan pada
menimbang dan imunisasi saja, tetapi perkembangan balita juga
perlu dipantau. Panduan tentang tugas perkembangan balita
sebenarnya sudah disertakan dalam buku panduan posyandu tetapi
masyarakat masih kurang memperhatikan akan pentingnya hal
tersebut. Petugas kesehatan dan kader posyandu saat ini hendaknya
mulai mensosialisasikan tentang pentingnya pemantauan terhadap
perkembangan balita dan tugas perkembangan yang harus dilalui
pada tiap perkembangan usianya.

C. Saran
Orang tua hendaknya memberikan pola pengasuhan demokratis dan
menunjukkan sikap yang positif kepada anaknya karena cara tersebut adalah yang
paling efektif dalam memacu perkembangan seorang anak.
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