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ABSTRAK

RAHAYU BUDI UTAMI. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tipe Pola asuh Orang Tua 
terhadap Perkembangan Psikososial anak Prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah 
II Nganjuk. Tesis. Surakarta: Program Studi Kedokteran Keluarga Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret, Desember 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pola 
asuh orang tua terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah . Tingkat pendidikan 
dan pola asuh adalah dua faktor yang berperan penting pada perkembangan psikososial 
anak prasekolah. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang 
lain untuk mencapai apa yang dicita – citakan. Pola asuh adalah interaksi timbal balik 
antara orang tua dan anak yang dipandang dari sudut kualitas interaksi anak-orang tua, 
sehingga terjadi keakraban dalam keluarga dan terjalin komunikasi dua arah yang dapat 
meningkatkan perkembangan psikososial anak prasekolah. Perkembangan psikososial 
adalah tahap dimana anak memasuki fase inisiatif lawan kesalahan, dimana tugas yang 
harus diemban seorang anak ialah untuk belajar punya gagasan (inisiatif) tanpa banyak 
melakukan kesalahan.

Penelitian dilakukan di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk, dengan 
subjek penelitian salah satu orang tua siswa TK Aisyiyah II Nganjuk sebanyak 136 
responden. Instrumen yang digunakan adalah angket untuk data tingkat pendidikan, pola 
asuh dan perkembangan psikososial anak prasekolah yang meminta jawaban dari orang 
tua siswa. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan cross 
sectional, dengan sampling proposional purposive random sampling. Uji validitas dan 
reliabilitas instrumen dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian 
selanjutnya. Pengujian ada/tidaknya pengaruh antara tingkat pendidikan dan tipe pola 
asuh orang tua terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah diuji dengan analisis 
regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukan, ada pengaruh antara tingkat pendidikan responden 
dengan perkembangan psikososial anak dimana didapatkan nilai ρ (0,000) < α (0,05) dan 
begitu juga dengan tipe pola asuh orang tua ada pengaruhnya dengan perkembangan 
psikososial anak prasekolah dimana didapat ρ (0,000) < α (0,05). Bila diuji secara 
bersama – sama antara tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua terhadap 
perkembangan psikososial anak prasekolah, tingkat pendidikan tidak mempengaruhi 
perkembangan psikososial anak prasekolah dimana didapatkan ρ (0,159) > α (0,05), 
namun tipe pola asuh berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah 
dimana hasil uji didapatkan ρ (0,000) < α (0,05).

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan tipe pola asuh yang diterapkan 
dalam mengasuh anak prasekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
psikososialnya, dimana penerapan tipe pola asuh yang tidak sesuai dengan kondisi anak 
akan mempengaruhi perkembangan psikosossialnya.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Tipe Pola asuh, Perkembangan Psikososial
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ABSTRACT
Rahayu Budi Utami. The Influence of the Level of Education and the Type of Parent-
Nurture Pattern toward the Psychosocial Development of the Pre-School Children in 
Aisyiyah II Nganjuk Kindergarten. Thesis. Surakarta: The Study Program of Family
Medicine, Postgraduate Program, University of Sebelas Maret, December 2008.

This research aims at analyzing the influence of the level of education and the 
type of parent-nurture pattern toward the psychosocial development of the pre-school 
children. The level of education and the psychosocial development are among other 
factors which have important roles in the psychosocial development of the pre-school 
children. The nurture pattern is a reciprocal interaction between parents and children 
which is seen from the quality of children-parent interaction point of view so that the 
closeness in the family may occur and there will a two-way communication which can 
improve the psychosocial development of the pre-school children. A psychosocial 
development is a phase when a child enters the initiative-versus-mistake phase in which 
tasks that a child must carry out is to learn to have ideas or initiation without doing many 
mistakes.

This research is carried out in Aisyiyah II Nganjuk Kindergarten with the research 
subject is one of the students’ parents in this school of which number are 136 respondens. 
The instrument used in this research is questionnaire. This questionnaire which requires 
answers from the parent is used to get data of the level of education, the parent-nurture 
pattern and the psychosocial development of pre-school children. The research design is 
observation with a cross-sectional approach. The sampling is proportional purposive 
random sampling. The test on the validity and reliability of the instrument is carried out 
previously before doing the other next tests. The test which is used to see whether there is 
an influence of the level of education and the type of parent-nurture pattern toward the 
psychosocial development of pre-school children is measured by using logistic regression 
analysis.

The result of the research shows that there is an influence of educational level of 
the respondent on the psychosocial development with the value of ρ (0,000) < α (0, 05) 
and so is the type of parent-nurture pattern which has influence on the psychosocial 
development of the pre-school children with the value of ρ (0,000) < α (0, 05). If the level 
of education and the type of parent –nurture pattern are measured altogether toward the 
psychosocial development of pre-school children, the level of education does not 
influence the psychosocial development of the pre-school children with the value of ρ 
(0,159) < α (0,05), however, the type of parent-nurture pattern influences the 
psychosocial development of the pre-school children in which the result of the test shows 
the value of ρ (0,000) < α (0, 05). 

This research concludes the type of parent-nurture pattern which is applied in 
nurturing the pre-school children highly influence their psychosocial development in 
which the application of the application of the type of parent-nurture pattern which is 
inappropriate with the condition of the children will influence the children’s psychosocial 
development.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun manusia 

seutuhnya, antara lain diselenggarakan melalui upaya kesehatan anak yang dilakukan 

sedini mungkin, sejak anak didalam kandungan sampai diluar kandungan. Upaya 

kesehatan yang dilakukan sejak anak masih didalam kandungan sampai lima tahun 

pertama kehidupannya, ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 

sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak agar mencapai tumbuh kembang optimal 

baik fisik, mental emosional maupun sosial serta memiliki intelegensi majemuk sesuai 

dengan potensi genetiknya (Depkes RI,2005). 

Otak balita lebih plastis dari pada otak orang dewasa. Plastisitas otak pada balita 

mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, otak balita lebih terbuka untuk proses 

pembelajaran dan penghayatan. Sisi negatifnya, otak balita lebih peka terhadap 

lingkungan utamanya lingkungan yang tidak mendukung seperti asupan gizi yang tidak 

adekuat, kurang stimulasi dan tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Masa 

balita, terutama pada masa prasekolah merupakan masa yang sangat peka terhadap 

lingkungan dan masa ini berlangsung sangat pendek serta tidak dapat diulang lagi, maka 

masa prasekolah disebut masa keemasan (golden period), jendela kesempatan (window 

of opportunity) dan masa kritis (critical period) (DepKes RI,2005;1). Mengingat jumlah 

prasekolah di Indonesia sangat besar yaitu sekitar 10% dari seluruh populasi, maka 
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sebagai calon generasi penerus bangsa, kualitas tumbuh kembang  perlu mendapat 

perhatian serius, karena perkembangan individu terjadi secara simultan antara dimensi 

fisik, kognitif, psikososial, moral dan spiritual. Masing – masing dimensi mempunyai 

peran yang sama pentingnya untuk  membentuk kepribadian yang utuh (Budi Ana 

K.,2008).

Perkembangan untuk mencapai manusia dewasa, seorang anak sejak lahir akan 

melalui berbagai tahapa perkembangan, salah satunya adalah masa prasekolah, yaitu 

antara 3 – 6 tahun dengan perkembangan psikososialnya. Setiap tahap perkembangan 

psikososial, terdapat berbagai tugas perkembangan yang harus dikuasai anak sebelum  ia 

mencapai tahap perkembangan selanjutnya, adanya hambatan dalam mencapai tugas 

perkembangan psikososial tersebut pada satu tahap akan menghambat keberhasilannya 

pada tahap berikutnya (Mirza M., 2007). Tahap prasekolah menurut Erikson merupakan 

tahap dimana anak memasuki fase inisiatif vs kesalahan, pada tahap ini tugas yang harus 

diemban seorang anak ialah untuk belajar punya gagasan (inisiatif) tanpa banyak terlalu 

melakukan kesalahan. Masa – masa bermain merupakan masa dimana seorang anak 

ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan dunia luar, serta mempelajari 

kemampuan – kemampuan baru juga merasa memiliki tujuan. Sikap inisiatif merupakan 

usaha untuk menjadikan sesuatu yang belum nyata menjadi nyata, sehingga pada usia ini 

orang tua dapat mengasuh anaknya dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan 

gagasan dan ide – idenya. Semuanya akan terbalik apabila tujuan dari anak pada masa ini 

mengalami hambatan karena dapat mengembangkan suatu sifat yang berdampak kurang 

baik bagi dirinya, yaitu merasa berdosa dan pada klimaksnya mereka seringkali akan 
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merasa bersalah atau malah akan mengembangkan sikap menyalahkan diri sendiri atas 

apa yang mereka rasakan dan lakukan (Wongkeban, 2008; 8). Tekanan yang berlebihan 

ataupun pengharapan yang terlalu tinggi melampaui kapasitas kemampuan anak

membuat anak memilih untuk berbohong atau berbuat curang agar dapat diterima oleh 

kelompok soaialnya (Petranto I., 2006).

Pencapaian tugas perkembangan psikososial agar tidak terjadi hambatan yang 

serius pada anak prasekolah, perlu di perhatikan faktor psikososial yang dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak antara lain; stimulasi, motivasi belajar, ganjaran 

atau hukuman yang wajar, kelompok sebaya, stress, sekolah, cinta dan kasih sayang serta 

pola asuh orang tua (Soetjiningsih, 1998;9). Kartono dalam Yuniati (1996) berpendapat 

bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar 

dan menyatakan dirinya sebagai mahluk social. Keluarga memberikan dasar tingkah 

laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Keberhasilan keluarga dalam 

menanamkan nilai – nilai pada anak tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan 

orang tua kepada anaknya (Latifah M, 2008;4). Pola asuh dalam keluarga yang 

diterapkan akan membentuk perilaku anak sehari – hari. Menurut baumrid dalam Clara 

(2000;1) pola asuh ini antara lain neglectful, otoriter, indulgent dan authoritative.

Saat ini tidak sedikit orang tua yang mengejar kepentingan mereka sendiri dengan 

dalih untuk kesejahteraan anak, sehingga terkadang peran mereka sebagai orang tua yaitu 

“mendidik dan mengasuh anak” terlalaikan. Dengan demikian kebutuhan anak yang 

merupakan kebutuhan fisik dapat terpenuhi tetapi bagaimana dengan kebutuhan 

psikososial dan kebutuhan – kebutuhan lainnya yang nantinya sangat menentukan 



4
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
      

perkembangan anak kearah kedewasaan yang mantap dan menyeluruh. Pengambilan data 

awal dan berdasarkan dokumentasi pada taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk, hari 

senin tanggal 26 Mei 2008 terdapat 48 anak yang berusia 3 sampai 4 tahun, 101 anak 

berusia 4 sampai 5 tahun dan 51 anak berusia  6 tahun yang telah mendaftarkan diri 

untuk menjadi siswa di Taman kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk tahun ajaran 

2008/2009. Sedangkan jumlah siswa prasekolah yang berusia 3 sampai 6 tahun tahun 

ajaran 2007/2008 berjumlah 210 anak. Tampak terjadi peningkatan jumlah pendaftar 

pada tahun ajaran yang akan datang, berdasarkan hasil survey sementara hari senin 

tanggal 26 mei 2008 dari beberapa orang yang menjemput anaknya (10 orang), delapan 

orang (80%)dari penjemput tersebut ternyata adalah pembantu rumah tangga, sedangkan 

orang tuanya terutama ibu anak prasekolah adalah seorang pekerja yang menitipkan 

anaknya pada pengasuhan pembantunya selama mereka bekerja. Sisanya 20% adalah ibu 

yang meluangkan waktu atau ijin dari tempat kerjanya untuk menjemput anaknya pulang 

dari sekolah. Sebagian besar dari ibu – ibu tersebut memang menyerahkan hampir semua 

pengasuhan anak mereka dibawah pengawasan pembantu selama mereka berada di 

tempat kerja. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat itu, sebagian besar anak –

anak tersebut bergantung pada pengasuhnya, seperti untuk membawa tas sekolah saja 

atau membawakan mainan yang dibeli disekolah saja mereka meminta sang pengasuh 

untuk membawakannya, sehingga perilaku ketergantungan jelas terlihat.

Hubungan anak dengan anggota keluarga menjadi landasan sikap anak terhadap 

orang lain, benda dan kehidupan secara umum. Dalam hal ini orang tua perlu 

memperhatikan penyesuaian diri dan sosial anak yang akan meninggalkan ciri pada cara 
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pandang dan konsep diri anak selanjutnya. Demikian pula halnya dengan perkembangan 

psikososial, pelajaran pertama diperoleh anak dari keluarga. Keluarga merupakan 

primary group bagi anak yang pertama – tama mendidiknya dan merupakan lingkungan 

sosial pertama dimana anak berkembang sebagai mahluk sosial. Didalam keluarga anak 

akan memperoleh bekal yang memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang baik 

kelak. Kebiasaan – kebiasaan dan ketrampilan – ketrampilan yang dipelajarinya dan 

dikembangkannya pertama – tama dalam lingkungan keluarga dan yang utama dengan 

bimbingan dan arahan dari orang tua menjadi landasan bagi anak untuk melakukan 

penyesuaian dengan orang lain diluar lingkungan keluarganya, baik dengan teman 

sebaya maupun orang dewasa lainnya. Dalam interaksi sosial dengan orang tua yang 

wajar anak memperoleh bekal yang memungkinnya menjadi anggota masyarakat yang 

baik. Seperti halnya ketika anak prasekolah mulai memasuki taman kanak – kanak, anak 

diharapkan telah siap berinteraksi dengan orang diluar lingkungan keluarganya. Anak 

diharapkan telah mengembangkan ketrampilan psikososialnya, tidak saja kecerdasan dan 

ketrampilan motorik tetapi juga hal lain seperti dapat menerima tokoh diluar orang 

tuanya, patuh pada peraturan dan dapat mengendalikan emosi – emosinya serta anak 

dapat menyesuaikan dengan standard yang disetujui kelompok.

Interaksi timbal balik antara orang tua dan anak yang biasanya dipandang dari 

sudut kualitas interaksi anak-orang tua disebut pola asuh. Interaksi tersebut akan 

menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak akan terbuka kepada orang tuanya, 

sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan dapat dipecahkan bersama 

karena adanya keterdekatan dan kepercayaan antara orang tua dan anak. Interaksi tidak 
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ditentukan oleh seberapa lama kita bersama anak, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas 

dari interaksi tersebut yaitu pemahaman terhadap kebutuhan  masing – masing dan upaya 

optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilandasi oleh rasa saling menyayangi 

(Soetjiningsih, 1998;10). Orangtua sebaiknya mengetahui bagaimana pola asuh yang 

tepat yang dapat diterapkan pada anak usia prasekolah dalam mengembangkan 

perkembangan psikososialnya. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan 

dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian anak usia 

prasekolah setelah dewasa. Menurut Erikson orang tua adalah orang yang paling terdekat 

pada anak prasekolah, jadi gambaran kepribadian yang terlihat dan diperlihatkan seorang 

anak prasekolah banyak ditentukan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya (Singgih 

D.Bunarsa dan Yulia S. ,2004). Orang tua perlu berhati-hati dalam menerapkan pola 

asuh mengingat pola asuh sangat menentukan pertumbuhan anak mencangkup potensi 

sosial, psikomotorik, dan kemampuan afektifnya (Ira Petranto, 2006). 

Bermacam-macam penelitian tentang gaya pengasuhan anak memperlihatkan 

bahwa bila dibandingkan dengan para orang tua dari kelas menengah, orang tua dari 

kelas yang lebih rendah lebih otoriter, dan hanya memberikan sedikit peluang pada anak-

anak mereka untuk eksplorasikan diri, mereka mungkin juga kurang menjelaskan segala 

sesuatu kepada anak-anaknya. Interaksi seperti ini tidak membantu perkembangan 

pemikiran kritis atau tantangan-tantangan akademis (Semium, 2006), hal ini bisa 

berdampak pada kehidupan masa depan anak prasekolah yang akan menjadikan anak 

sulit bersosialisasi  dan berkembang sesuai batas kemampuan nya (Soetjiningsih, 

1998;20). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind yang menunjukan bahwa 
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orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam 

kemandirian dan tanggung jawab. Sementara, orangtua yang otoriter merugikan, karena 

anak akan tidak mandiri, kurang tanggung jawab serta agresif, sedangkan orangtua yang 

penelantar (neglectful) mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di 

luar rumah (Latifah M, 2008;5).

Tepatnya pola asuh orangtua dalam membimbing anak untuk mencapai tugas 

perkembangan psikososialnya dengan baik, tidak terlepas dari tingkat pendidikan 

orangtua yang menunjang dari pengetahuan orangtua tentang pemahaman pola asuh yang 

baik dalam pecapaian perkembangan psikososial pada anak prasekolah (Mirza Maulana, 

2007). Pendidikan orang tua juga merupakan salah satu faktor keluarga dan adat istiadat 

yang penting dalam perkembangan anak, karena dengan pendidikan yang baik, maka 

orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan 

anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anaknya, perilakunya dan sebagainya 

(Soetjiningsih, 1998;10). Setiap rangsangan yang diterima seorang anak, akan membawa 

pengaruh pada perkembangan dimasa yang akan datang. Selain pemberian nutrisi yang 

memadai anak juga perlu mendapatkan rangsangan – rangsangan yang dapat 

mengoptimalkan semua aspek perkembangannya, dimana semua aspek tersebut dapat 

diperoleh tergantung pada bagaimana pola asuh orang tua dalam mengasuh anaknya 

(Mirza Maulana, 2007).

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Lebih jelasnya, 

yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk 

caranya menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih 
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sayang serta menunjukan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan 

contoh/panutan bagi anaknya. Pada dasarnya orang tua menginginkan anaknya untuk 

tumbuh menjadi orang yang matang dan dewasa secara sosial, sehingga apapun 

pengasuhan yang diterapkan orang tua pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai hal 

tersebut, sayangnya pola asuh yang diterapkan orang tua tidak selamanya efektif. 

Terkadang malah dampaknya bagi anak bukannya baik tapi buruk. Pola asuh yang terlalu 

protektif atau memanjakan anak tentu menyebabkan anak menjadi tidak kreatif atau 

selalu tergantung pada orang lain.(Marfuan, 2007;1).

Hanyalah bila ada hubungan erat antara orang tua dan anak dengan pola asuh 

yang tepat maka fungsi lainnya pada anak pun akan berkembang dengan baik pula. Pola 

asuh yang diberikan dengan berlandasan kasih sayang yang diberikan kepada anak dan 

pendekatan lahiriah adalah unsur utama bagi perkembangan psikososial, perasaan dan 

jiwa anak (Theodor H & J.H. Von Wimpffen, 2005). Pola asuh yang efektif harus sejalan 

dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam potensi social, 

psikomotorik dan kemampuan afektifnya (Hilmansya, 2007;1).

Berkaitan dengan uraian diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua terhadap

perkembangan psikososial pada anak prasekolah (3 – 6 tahun) di Taman Kanak – kanak 

Aisyiyah II Nganjuk.



9
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
      

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap perkembangan psikososial 

anak prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk?

2. Apakah ada  pengaruh tipe pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk?

3. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua 

terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak 

Aisyiyah II Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

      1.  Tujuan Umum

Mempelajari Pengaruh Tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua dengan 

perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak - kanak Aisyiyah II 

Nganjuk.

       2.  Tujuan Khusus

a. Menganalisis pengaruh Tingkat pendidikan orang tua terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah di Taman Kanak - kanak Aisyiyah II Nganjuk.

b. Menganalisis pengaruh tipe pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah di Taman Kanak - kanak Aisyiyah II Nganjuk.
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c. Menganalisis pengaruh antara tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua 

dengan perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak 

Aisyiyah II Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

a. Memberikan sumber informasi kepada pengelolah Taman Kanak - kanak 

Aisyiyah II Nganjuk bahwa perkembangan psikososial pada anak prasekolah 

merupakan tolak ukur dalam membina perilaku anak dalam kehidupan sehari 

–hari.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam memberikan bimbingan pada 

orang tua untuk memberikan pola asuh yang tepat dan efektif pada anak usia 

prasekolah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada orang tua bahwa pola asuh orang tua ini sangat 

mempengaruhi bagaimana kelak anak berperilaku dan membentuk kepribadian 

secara keseluruhan .



BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR

DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Pendidikan

a. Pengertian pendidikan

Suwarno (1992) yang dikutip oleh Nursalam dan Pariani (2001), 

pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain 

menuju kearah suatu cita – cita tertentu. Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku 

dan pola hidup terutama dalam motivasi untuk berperan serta dalam pembanguunan 

kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima 

informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap 

nilai – nilai yang harus diperkenalkan. Pendidikan itu menuntun manusia untuk 

berbuat  dan mengisi kehidupannya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

(Notoatmojo, 1984, dikutip oleh Nursalam dan Pariani ,2001).

Mantra yang dikutip oleh Notoatmojo (1985) pendidikan dapat mempengaruhi 

seseorang, termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam 

memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Makin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga 
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makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang 

akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai – nilai yang baru 

diperkenalkan (Nursalam, 2003. Dikutip dari Kuncoroningrat,1997). Keputusan 

Menteri nomer 38/KEP/MM.WASPAN/8/1999 pendidikan adalah pengembangan 

kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, 

melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi

b. Tingkatan Pendidikan

1). Pendidikan Dasar (SD – SMP)

2). Pendidikan Menengah (SMA)

3). Pendidikan Tinggi (PT)

2. Konsep Pola Asuh

    a. Pengasuhan

Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar 

kesehatannya selalu terpelihara, sehingga diharapkan mereka menjadi anak-anak 

yang sehat baik fisik, mental, sosial dan spiritual (Effendi, 1998). Menurut 

Soetjiningsih (1998) asuh adalah kebutuhan fisik-biomedis yang meliputi perawatan 

kesehatan dasar, kesegaran jasmani, rekreasi dan lain – lain. Keluarga merupakan 

kelompok soaial yang pertama dimana anak dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga 

dalam pembentukan dan perkembangan psikososial anak sangat besar artinya. 

Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses perkembangan 

anak.
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Salah satu faktor dalam keluarga yang mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan perkembangan psikososial anak adalah praktik pengasuhan anak. Hal 

tersebut diperkuat oleh Soetjiningsih (1998) yang menyatakan bahwa keluarga 

adalah lingkungan yang pertama kali menerima kehadiran anak. Orang tua 

mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya ialah mengasuh 

putra – putrinya. Dalam mengasuh anaknya orang tua dipengaruhi oleh budaya 

yang ada di lingkungannya. Disamping itu, orang tua juga diwarnai oleh sikap –

sikap tertentu didalam memelihara, membimbing dan mengarahkan putra –

putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anaknya yang 

berbeda – beda, karena orang tua punya pola pengasuhan tertentu.

  b. Pola Pengasuhan

Pola pengasuhan (Parenting) atau perawatan anak sangat bergantung pada 

nilai-nilai yang dimiliki keluarga. Pada budaya timur seperti Indonesia, peran 

pengasuhan atau perawatan lebih banyak dipegang oleh istri atau Ibu meskipun 

mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama. Pada dasarnya tujuan utama 

pengasuhan adalah:

1). Mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya 

       2).  Memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan   

perkembangannya

3).  Mendorong peningkatan kemampuan berprilaku sesuai dengan nilai agama dan 

budaya yang diyakininya.
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Kemampuan orang tua menjalankan peran pengasuhan ini tidak bisa 

dipelajari melalui pendidikan formal, melainkan berdasarkan : pengalaman dalam 

menjalankan peran tersebut, yaitu dengan mempelajari pengalaman orang tua 

terdahulu. Orang tua harus mempunyai rasa percaya diri yang besar dalam 

menjalankan peran pengasuhan ini, terutama dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan makan dan pemeliharaan kebersihan 

perseorangan, pengguna alat permainan serta komunikasi efektif dalam 

berinteraksi dengan anak dan anggota keluarga yang lain. (Supartini, 2004).

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat 

berperan dalam meletakkan dasar – dasar perilaku bagi anak – anaknya. Sikap, 

perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya 

yang kemudian semua itu secar sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian 

menjadi kebiasaan pula bagi anak – anaknya. Hal demikian disebabkan karena 

ank mengidentifikasikan diri pada orang tuanya sebelum mengadakan identifikasi 

dengan orang lain (Supartini, 2004).

c. Menurut Wong dalam Supartini (2004;36) Faktor yang mempengaruhi untuk 

dapat menjalankan peran pengasuhan.

1). Usia orang tua

2). Keterlibatan ayah

3). Pendidikan orang tua

4). Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak

5). Stress orang tua
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d. Pola Asuh

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. 

     Pengertian pola asuh

Menurut Baumrid (dalam Santi) pola asuh merupakan pola 

interaksi antara orang tua dan anaknya yaitu bagaimana sikap atau perilaku 

orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk caranya menerapkan aturan, 

mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta 

menunjukan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh/panutan 

bagi anaknya (Hilmansya, 2007;1). Tedjasaputra M.s. dari lembaga psikologi 

penerapan Universitas Indonesia, menekankan perlunya mengenali kepribadian 

atau karakter anak untuk menerapkan pola asuh yang tepat.

      3. Macam pola asuh dan dampak terhadap anak

Ada empat macam pola pengasuhan menurut pakar psikologi Baumrid

(Parenting, 2008) yaitu :

a). Pola asuh Otoriter

Pola otoriter adalah pola pengasuhan yang kaku, diktator dan 

memaksa anak untuk selalu mengikuti perintah orang tua tanpa banyak 

alasan. Dalam pola asuh ini biasa ditemukan penerapan hukuman fisik dan 
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aturan – aturan tanpa merasa perlu menjelaskan kepada anak apa guna dan 

apa alasannya dibalik aturan tersebut.

Pola asuh yang otoriter biasanya berdampak buruk pada anak, seperti 

merasa ia tidak bahagia, ketakutan, tidak terlatih untuk berinisiatif, selalu 

tegang, tidak mampu menyelesaikan masalah, begitu juga kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah.

b). Pola asuh Neglecfult

Pola neglecfult atau pola asuh penelantar adalah pola dimana orang tua 

tidak mau terlibat dan tidak mau pula pusing memedulikan kehidupan 

anaknya. Dalam pola asuh ini biasanya anak mengganggap bahwa aspek –

aspek lain dalam kehidupan orang tuanya lebih penting dari pada 

keberadaan dirinya.

Pola asuh seperti ini akan menimbulkan serangkaian dampak buruk. 

Diantaranya anak akan mempunyai harga diri yang rendah, tidak punya 

kontrol diri yang baik, kemampuan sosialnya buruk dan merasa bukan 

bagian yang penting untuk orang tuannya.

c). Pola asuh Indulgent

Pola indulgent atau pola asuh penyabar/pemanja adalah pola asuh 

orang tua yang selalu terlibat dalam semua aspek kehidupan anak. Dalam 

pola asuh ini tidak ada tuntutan dan kontrol dari orang tua terhadap anak. 

Orang tua cendrung membiarkan anaknya melakukan apa saja sesuai dengan 

keinginan anaknya. Bahkan orang tua tidak mempunyai posisi tawar sama 
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sekali didepan anaknya karena semua keinginan anaknya akan dituruti, 

tanpa memperhitungkan apakah itu baik atau buruk bagi sianak.

Pola asuh indulgent mengakibatkan anak jadi sama sekali tidak belajar 

mengontrol diri, ia selalu menuntut orang lain untuk menuruti keinginannya 

tapi tidak berusaha belajar menghormati orang lain. Anak pun cendrung

mendominasi orang lain sehingga punya kesulitan dalam berteman.

d). Pola asuh Authoritative

Pola authoritative adalah mendorong anak untuk mandiri, tapi orang 

tua tetap menerapkan batas dan kontrol. Orang tua biasanya bersikap hangat 

dan penuh welas asih kepada anak, bisa menerima alasan dari semua 

tindakan anak, mendukung tindakan – tindakan anak yang konstruktif.

Anak yang terbiasa dengan pola asuh authoritative akan membawa dampak 

menguntungkan. Diantaranya anak merasa bahagia, mempunyai kontrol diri 

dan rasa percaya dirinya terpupuk, bisa mengatasi stress, punya keinginan 

untuk berprestasi dan bisa berkomunikasi baik dengan teman – teman dan 

orang dewasa. Dengan adanya dampak positif tersebut, pola asuh 

authoritative adalah pola asuh yang bisa dijadikan pilihan bagi orang tua.

3). Syarat Pola Asuh  Efektif

a). Pola asuh harus dinamis

Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Penerapan pola asuh untuk anak prasekolah berbeda dari 

pola aasuh untuk anak sekolah. Karena kemampuan berfikir anak prasekolah 



18

                                                                                                                                            

masih sederhana, jadi pola asuh harus disertai komunikasi yang tidak bertele –

tele.

b). Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak

Hal ini perlu dilakukan karena setiap anak memiliki minat dan bakat yang 

berbeda. Pada saat anak usia satu tahun potensi anak sudah mulai terlihat, orang 

tua yang sudah memiliki gambaran potensi anak maka ia perlu diarahkan dan 

difasilitasi. Selain pemenuhan kebutuhan fisik, orang tua pun perlu memenuhi 

kebutuhan psikis anak. Sentuhan – sentuhan fisik seperti merangkul, mencium 

pipi, mendekap dengan penuh kasih sayang, akan membuat anak bahagia 

sehingga dapat membuat pribadinya berkembang dengan matang. Kebanyakan 

anak yang tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan matang karena sewaktu

kecil ia mendapat kasih sayang dan cinta  yang utuh dari orang tuanya.

c). Orang tua harus kompak

Orang tua seharusnya menerapkan pola asuh yang sama pada anak. Dalam 

hal ini, kedua orang tua sebaiknya berkompromi dalam menetapkan nilai – nilai 

yang boleh dan tidak boleh. Orang tua tidak boleh saling bersebrangan karena 

hanya akan membuat anak bingung.

d). Pola asuh hahrus disertai pola asuh yang positif dari orang tua

Penerapan pola asuh membutuhkan sikap – sikap positif dari orang tua 

sehingga bisa dijadikan contoh/panutan bagi anaknya. Tanamkan nilai – nilai 

kebaikan dengan disertai penjelasan yang mudah dipahami. Dengan ini 
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diharapkan akan bisa menjadi manusia yang memiliki aturan dan norma yang 

baik, berbakti dan menjadi panutan bagi temannya dan orang lain.

e). Komunikasi efektif

Komunikasi efektif merupakan sub-bagian dari pola asuh efektif. Syarat 

untuk berkomunikasi efektif sederhana yaitu meluangkan waktu untuk 

berbincang – bincang dengan anak. Disini orang tua menjadi pendengar yang 

baik dan tidak boleh meremehkan pendapat anak. Buka selalu lahan diskusi 

tentang berbagai hal yang ingin diketahui anak. Dalam setiap diskusi, orang tua 

dapat memberikan saran, masukan atau meluruskan pendapat anak yang keliru 

sehingga anak lebih terarah dan dapat mengembangakan potensinya dengan 

maksimal.

f). Disiplin

Penerapan disiplin dapat dimulai dari hal – hal kecil dan sederhana. 

Misalnya, membereskan kamar atau menyimpan sesuatau pada tempatnya 

dengan rapi. Anakpun perlu diajarkan membuat jadwal harian sehingga bisa 

teratur dan efektif mengelolah kegiatannya. Penerapan disiplin harus dleksibel 

dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi anak.

g). Orang tua harus konsisten

Orang tua harus bisa menerapkan konsisten sikap, setiap aturan harus 

disertai penjelasan yang bisa dipahami anak. Anak dibiasakan untuk mengerti 

atau terbiasa mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dikerjakan. 

Orang tua harus konsisten kata dan perbuatan harus sama.
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4). Faktor yang mempengaruh Pola asuh

Beberapa faktor yang dapat membuat pola asuh tidak maksimal datang 

dari lingkungan yang sangat dekat dengan anak. Berikut yang dijabarkan psikolog 

dari Spectrum Treatment and Education Center, Bintaro, Banten (Irfan H., 2007)

a). Pengasuh

Pola asuh menjadi terganggu jika pengasuh menunjukkan sikap :

(1). Inkonsistensi

Sikap tidak konsisten terjadi kala pengasuh melakukan penyimpangan 

terhadap aturan atau disiplin yang sudah diterapkan orang tua.

(2). Otoritas Kurang

Contoh bisa datang dari orang tua yang sering memperlakukan pengasuh 

jauh dari sikap santun. Hal ini yang membuat anak ikut – ikutan tidak 

menaruh hormat dan patuh pada pengasuhnya.

(3). Ketidak siapan pengasuh

Perilaku pengasuh yang suka membentak, mencubit atau berkata tidak 

senonoh yang mungkin akan dituru oleh anak.

(4). Overprotektif

Pengasuh yang menerima dan menerapkan aturan dari orang tua 

sebagaimana adanya, sehingga membuat anak merasa terkekang.

b). Kakek – Nenek

Kakek dan nenek bisa membuat pola asuh menjadi tidak efektif, misalnya :

(1). Inkonsistensi
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Berbeda dari pengasuh, sikap inkonsistensi kakek-nenek biasanya 

disebabkan rasa sayang mereka yang berlebihan terhadap cucu.

(2). Hukuman tidak efektif

Hukuman yang diberikan orang tua tidak efektif karena kakek-nenek 

memberikan keluasan kepada anak untuk melakukan kesenangan hanya 

agar sicucu tidak kesal.

c). Lingkungan Rumah

Dari lingkungan sekitar rumah seperti tetangga, anakpun bisa mendapatkan 

pengalaman negatif yang sedikit banyak akan mempengaruhi 

keberlangsungan pola asuh orang tua terhadapnya.

(1). Membandingkan

Ketika anak menemukan perbedaan pola asuh maka anak aakan 

membandingkan dan hal ini bisa mempengaruhi anak sehingga akan 

menyebabkan protes pada orang tuanya.

(2). Inkonsistensi

Jika anak mendapati toleransi yang berbeda dirumah temannya dari apa

yang ditemuinya dirumah sendiri maka anak kemungkinan akan 

melanggar.

d). Lingkungan Sekolah

Sekolah umumnya tidak selalu berpengaruh tapi bisa jadi berpengaruh karena 

faktor :

(1). Beda peraturan
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Sebaiknya rumah mengacu pada pola asuh yang diterapkan disekolah, 

karena umumnya sekolah mengajarkan kebaikan pda anak. Bila pola asuh 

yang diterapkan berbeda maka akan menyebabkan pola asuh tidak efektif.

(2). Pengaruh teman

Umumnya anak mengenal beragam perillaku negatif lain yang datang dari 

teman – temannya, sehingga terkadang aturan – aturan orang tua hilang 

begitu saja.

   5). Pola asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri, 

antara lain diaktualisasikan terhadap penataan :

         a). Lingkungan fisik, sosial internal dan eksternal

b). Pendidikan internal dan eksternal

c). Dialog dengan anak-anaknya

d). Suasana Psikologis

e). Sosiobudaya

f). Kontrol terhadap perilaku anak

g). Menentukan nilai moral sebagai dasar berprilaku dan yang diupayakan 

kepada anak-anak (Sochib, 1998)

6). Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap orang tua :

a). Keinginan untuk mendapatkan anak

b). Keadaan fisik selama kehamilan 

c). Keadaan psikis selama kehamilan

d). Mimpi dan fantasi calon Ibu
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e). Pengalaman awal dengan anak

f). Sikap dan pengalaman dengan teman

g). Konsep tentang anak yang diinginkan 

h). Kelas sosial orang tua

i). Status sosial ekonomi keluarga

j). Usia orang tua

k). Minat dan Aspirasi calon Ibu

l). Media massa. (Hurlock, 2001)

4. Konsep Perkembangan Psikososial

a. pengertian

Maslow (1998) mendifinisikan perkembangan sebagai peningkatan 

ketrampilan dan kapasitas anak untuk berfungsi secara bertahap dan terus 

menerus. Jadi perkembangan adalah suatu proses untuk menghasilkan 

peningkatan kemampuan untuk berfungsi pada tingkat tertentu (Supartini Y., 

2004). Perkembangan berhubungan dengan perubahan secara kualitas, 

diantaranya terjadi peningkatan kapasitas individu untuk berfungsi yang dicapai 

melalui proses pertumbuhan, pematangan dan pembelajaran. Proses pematangan 

berhubungan dengan peningkatan pematangan dan adaptasi. Proses tersebut 

terjadi secara terus menerus dan saling berhubungan serta ada keterkaitan antara 

satu komponen dan komponen lain. Dengan demikian Supartini Y.( 2004) 

menyimpulkan bahwa perkembangan adalah suatu proses yang terjadi secara 
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simultan dengan pertumbuhan yang menghasilkan kualitas individu untuk 

berfungsi, yang dihasilkan melalui proses pematangan dan proses belajar dari 

lingkungannya.

Soetjiningsih (1998) berpendapat bahwa perkembangan (development) 

adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang 

lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari 

proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel – sel 

tubuh, jaringan tubuh, organ – organ dan sistem organ yang berkembang 

sedemikian rupa sehingga masing – masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk 

juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Kartono K (1995) mengemukakan bahwa perkembangan 

harus diartikan sebagai proses deferensiasi, bukan sebagai proses asosiasi dan 

kombinasi dari unsur – unsur yang lebih rendah. Proses diferensiasi itu artinya 

ada prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu lambat laun 

bagian – bagiannya menjadi semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka 

keseluruhan.

Perkembangan individu terjadi secara simultan antara dimensi fisik, 

kognitif, psikososial, moral dan spiritual. Masing – masing dimensi punya peran 

yang sama pentingnya untuk membentuk kepribadian yang utuh, Perkembangan 

adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan sepanjang kehidupan (Keliat, 

2008).
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Erik Erikson (2000) dikutip oleh keliat (2008) menjelaskan bahwa 

perkembangan psikososial mempunyai delapan tahap perkembangan; bayi, anak –

anak, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa dan lanjut usia. 

Proses perkembangan yang optimal akan tercapai bila individu diberikan 

stimulasi / aktivitas tertentu yang akan merangsang perkembangan kemampuan 

psikososial. Ketidak seimbangan psikologis terjadi bila seseorang tidak dapat 

beradaptasi terhadap tuntutan secara internal maupun eksternal untuk mencapai 

tugas perkembangan tertentu sesuai tahap usia.

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi Perkembangan

Soetjiningsih (1998) mengemukakan bahwa secara umum terdapat dua 

faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, yaitu :

1). Faktor Genetik

faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses 

perkembangan anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung didalam sel

telur yang telah dibuahi, dapat diketahui kualitas perkembangan.

2). Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya 

potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan 

tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan 

menghambatnya. Faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi :



26

                                                                                                                                            

a). Faktor lingkungan pranatal

Faktor lingkungan pranatal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

janin mulai konsepsi sampai lahir, antara lain adalah :

(1). Gizi ibu pada waktu hamil.

(2). Mekanis.

(3). Toksin/zat nimia.

(4). Endokrin.

(5). Radiasi

(6). Infeksi.

(7). Stress.

(8). Imunitas.

(9). Anoksia embrio.

b). Faktor lingkungan post-natal

Bayi baru lahir harus berhaasil melewati masa transisi, dari suatu sistem 

yang teratur yang sebagian besar bergantung pada organ – organ ibunya, 

kesuatu sistem yang tergantung pada kemampuan genetik dan mekanisme 

homeostatik bayi itu sendiri. Lingkungan post-natal yang mempengaruhi 

tumbuh kembang anak secara umum dapat digolongkan menjadi :

(1). Lingkungan biologis, antara lain :

(a). Ras/suku bangsa

(b). Jenis kelamin

(c). Umur
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(d). Gizi

(e). Perawatan kesehatan

(f). Kepekaan terhadap penyakit

(g). Penyakit kronis

(h). Fungsi metabolisme

(i). Hormon

(2). Faktor fisik, antara lain :

(a). Cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah.

(b). Sanitasi

(c). Keadaan rumah

(d). Radiasi

(3). Faktor psikososial, antara lain :

(a). Stimulasi

(b). Motivasi belajar

(c). Ganjaran ataupun hukuman yang wajar

(d). Kelompok sebaya

(e). Stress

(f). Sekolah

(g). Cinta dan kasih sayang

(h). Pola asuh orang tua

(4). Faktor keluarga dan adat istiadat, antara lain :

(a). Pekerjaan/pendapatan keluarga
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(b). Pendidikan ayah/ibu

(c). Jumlah saudara

(d). Jenis kelamin dalam keluarga

(e). Stabilitas rumah tangga

(f). Kepribadian ayah/ibu

(g). Adat-istiadat, norma-norma, tabu-tabu

(h). Agama

(i). Urbanisasi

(j). Kehidupan politik dalam masyarakat yang mempengaruhi prioritas 

kepentingan anak, anggaran dan lain – lain.

c. Perkembangan psikososial anak prasekolah

1). Pengertian

Perkembangan psikososial anak prasekolah adalah proses perkembangan 

anak menuju kemampuan meneyelesaikan masallah sendiri sesuai 

pengetahuannya. Kemampuan ini diperoleh bila konsep diri anak positif, 

karena anak mulai berkayal dan kreatif serta meniru peran – peran di 

sekelilingnya. Anak mulai berinisiatif melakukan sesuatu, dan merasa 

bersalah bila tindakannya berdampak negatif (Keliat, 2008).

Perkembangan psikososial merupakan perkembangan yang membahas tentang 

perkembangan kepribadian manusia, khususnya yang berkaitan dengan emosi, 

motivasi dan perkembangan kepribadian (Marthachristianti, 2008)
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Sikap lingkungan yang suka melarang dan menyalahkan membuat anak 

kehilangan inisiatif. Pada saat dewasa anak akan mudah mengalami rasa 

bersalah bila melakukan kesalahan dan tidak kreatif.

2). Karakteristik perkembangan psikososial anak prasekolah

Tinajauan Erikson menyatakan krisis yang dihadapi pada anak usia antara 

3 sampai 6 tahun dissebut ”inisiatif versus rasa bersalah”. Perkembangan 

inisiatif diperoleh dengan cara mengkaji lingkungan melalui kemampuan 

indranya. Anak mengembangkan keinginan dengan cara eksplorasi terhadap 

apa yang ada disekelilingnya. Hasil akhir yang diperoleh adalah kemampuan 

untuk menghasilkan sesuatu sebagai prestasinya. Perasaan bersalah akan 

timbul pada anak apabila anak tidak amapu berprestasi sehingga merasa tidak 

puas atas perkembangan yang tidak dicapai. Menurut Erikson pada fase 

inisiatif versus rasa bersalah anak menunjukan karakteristik :

(a). Orang terdekat anak usia prasekolah adalah orang tua.

         (b). Anak normal telah menguasai perasaan otonomi, dengan dukungan orang   

tua dalam imajinasi dan aktivitas, anak berupaya menguasai perasaan 

inisiatif.

(c). Anak mengembangkan perasaan bersalah ketika orang tua membuat anak 

merasa bahwa imajinasi dan aktivitasnya tidak dapat diterima. Ansietas 

dan ketakutan terjadi ketika pemikiran dan aktivitas anak tidak sesuai 

dengan harapan orang tua.
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Anak usia prasekolah adalah pelajar yang energik, antusias dan 

pengganggu dengan imajinasi yang aktif. Anak menggali dunia fisik dengan 

semua indra dan kekuatannya.Kesadaran moral (suara dari ddalam hati yang 

mengingatkan dan mengancam) mudah berkembang. Anak usia prasekolah 

mulai untuk menggunakan alasan sederhana dan dapat menoleransi penundaan 

dalam periode yang lama.

Beberapa karakteristik perkembangan psikososial anak prasekolah antara lain 

a). Karakteristik sosial

(1). Hubungan anak dengan orang lain, selain orang tua meluas termasuk 

kakek-nenek, saudara kandung dan guru – guru di sekolah.

(2). Anak memerlukan interaksi yang teratur dengan teman sebaya untuk 

membantu mengembangkan ketrampilan sosial.

(3). Tujuan utama program usia prasekolah adalah membentu 

mengembangkan ketrampilan sosial anak.

b). Karakteristik Perilaku

Sesuai dengan tugas perkembangananya, anak prasekolah akan 

memperlihatkan perilaku sebagai berikut (Keliat, 2008) :

(1). Perilaku anak prasekolah berdasarkan tugas perkembangan yang 

normal : inisiatif

(a). Mengkhayal dan kreatif

(b). Berinisiatif bermain dengan alat – alat yang ada dirumah

(c). Belajar ketrampilan fisik baru
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(d). Menikmati bermain bersama dengan anak seusianya.

(e). Mudah berpisah dengan orang tua

(f). Mengetahui hal – hal yang salah dan benar dan mengikuti aturan

(g). Minimal mengenal 4 warna

(h). Merangkai kata – kata dalam bentuk kalimat

(i). Mampu mengerjakan pekerjaan yang sederhana

(j). Mengenal jenis kelamin

(2). Perilaku anak prasekolah berdasarkan tugas perkembangan : rasa 

bersalah

(a). Tidak percaya diri, malu untuk tampil

(b). Pesimis, tidak memiliki cita – cita

(c). Takut salah dalam meakukan sesuatu

(d). Sangat membatasi aktifitasnya, sehingga terkesan malas dan 

tidak mempunyai inisiatif

3). Tindakan keperawatan untuk anak prasekolah 

Berdasarkan tugas perkembangannya, perlu adanya tindakan keperawatan 

yang dilakukan pada anak prasekolah sesuai dengan karakteristiknya (Keliat, 

2008).

a). Tindakan keperawatan anak prasekolah berdasarkan tugas perkembangan 

yang normal : inisiatif

(1). Berikan anak kesempatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang 

dapat dipelajarinya seperti naik sepeda, menggambar.
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(2). Dukung anak untuk bermmain berkelompok

(3). Beti kesempatan bermain peran menggunakan alat – alat yang sesuai 

(masak-masakan, sekolah-sekolahan, sebagai orang tua)

(4). Berikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak

(5). Jadilah role model bagi anak bagaimana caranya menerima keunikan 

orang lain

b). Tindakan anak prasekolah berdasarkan tugas perkembangan rasa bersalah

(1). Berikan waktu pada anak untuk bermain/berraktivitas secara 

berkelompok

(2). Ajarkan anak permainan sederhana yang membutuhkan kerjasama dan 

koordinasi (puzzle, susun balok)

(3). Sampaikan harapan yang sesuai dengan kemampuan anak

(4). Berikan pujian terhadap keberhasilan yang dicapai anak

(5). Dengarkan seluruh keluhan anak dan diskusikan cara mengatasi rasa 

tidak mampu yang dialami anak.

5. Konsep Anak Prasekolah

a. Pengertian

Periode usia anak antara tiga sampai enam tahun disebut dengan 

prasekolah. Dimana anak telah memiliki kemampuan interaksi sosial untuk 

mempersiapkan diri memasuki dunia sekolah, dan perkembangan konsep diri 

telah dimulai (Supartini,2004). Ramli (2005) mengemukakan bahwa usia 
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prasekolah adalah masa usia taman kanak – kanak, yang merupakan masa – masa 

dalam kehidupan manusia yang berentang sejak usia empat tahun sampai usia 

enam tahun. Sedangkan Keliat (2008) berpendapat bahwa anak prasekolah adalah 

periode usia anak dengan rentang 3 samapai 6 tahun dengan tugas perkembangan. 

Anak usia prasekolah adalah antara usia dua dan lima tahun, tantangan –

ttantangan perkembangan dari periode sebelumnya diakhiri dalam keadaan 

lingkungan sosial yang luas dan dibentuk kembali oleh penambahan bahasa yang 

rumit (Nelson,1999).

b. karakteristik Anak Prasekolah

Masa ini berbeda dari masa bayi dan masa kanak – kanak akhir dalam 

kehidupan manusia. Secara umum, masa usia ini ditandai dengan beberapa 

karakteristik pokok. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

      1). Masa prakelompok

2). Masa meniru

3). Masa bermain

4). Anak pada masa usia ini memiliki keragaman

c. Kompetensi Psikososial anak Prasekolah

Terdapat berbagai kemampuan yang dikuasai anak prasekolah sesuai 

dengan tahap perkemabnagnnya. Kemampuan – kemampuan tersebut berkembang 

pada saat yang berbeda – beda sesuai dengan kondisi masing – masing anak. 

Menurut Bredekamp & Copple (1997) yang dikutip Ramli (2005) anak usia 

prasekolah memiliki perkembangan psikososial sebagai berikut :
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1). Anak usia 3 tahun

a). Mengetahui diri sebagai seorang individu

b). Bermain dengan diri sendiri dan orang lain

c). Belajar berbagi mainan

d). Tidak dapat berbagi tempat kerja

e). Menunggu giliran

f). Menyukai berpakaian

g). Menyukai humor sederhana

h). Menyukai permainan lantai

i). Bangga pada buatannya

j). Membantu orang dewasa dengan aktivitas rumah

k). Menciptakan orang dan objek

2). Anak usia 4 tahun

a). Masih melakukan permainan asositif tetapi mulai mlakukan permainan 

kerjasama dan saling memberi dan menerima yang sebenarnya

b). Menunjukan kkesulitan berbagi tempat tetapi mulai memahami arti giliran 

dan bermain permainan sederhana dalam kelompok kecil

c). Lebih suka bermain dengan orang lain

d). Mulai menawarkan segala sesuatu dengan orang lain secara spontan

e). Menunjukan ledakan kemarahan tetapi mulai memperbaiki tindakan 

agresif

f). Bertambah tahu tentang perilaku pengaturan diri
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g). Menunjukan kemampuan yang lebih besar untuk mengendalikan perasaan

3). Anak usia 5 tahun

a). Menikmati permainan drama dengan anak – anak lain

b). Bekerjasama dengan baik

c). Memahami kekuatan penolakan terhadap orang lain

d). Menyukai orang lain dan dapat bertindak dengan cara hangat dan empatik

e). Menunjukan lebih sedikit agresif fisik

f). Dapat mengikuti permintaan

g). Berpakaian dan makan dengan sedikit pengawasan

h). Memadankan dan memberi nama empat warna dasar

4). Anak usia 6 tahun

a). Bermaksud menyenangkan orang tua dan orang dewasa lainnya dalam 

kelompok keluarga

b). Melindungi saudara kandung atau teman bermain yang lebih muda

c). Bersemangat untuk berteman

d). Memiliki ketrampilan sosial untuk memberi, menerima dan berbagi

e). Tingkah laku lebih mandiri

f). Mempelajari hubungan antar benda
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6. Konsep Orang Tua

     a.   Pengertian orang tua

           Orang tua adalah Ayah dan Ibu kandung (kamus besar bahasa Indonesia). 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh dan membimbing anak – anaknya untuk mencapai tahapan tertentu 

yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan 

pengertian orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang 

tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh 

keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak – anak.

Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua atau lebih orang yang 

dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang 

memiliki tempat tinggal bersama. Sedangkan menurut Friedman (1998) dalam 

Sudiharto (2007) menyatakan bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang 

tergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan 

melakukan pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai 

bagian dari keluarga.

Bila ditinjau berdasarkan Undang – Undang no.10 tahun 1972, keluarga 

terdiri atas ayah, ibu dan anak karena ikatan darah atau hukum. Keluarga dalam 

hubungannya dengan anak diidentikan sebagai tempat atau lembaga pengasuhan 

yang paling tepat memberi kasih sayang, kegiatan menyususi, efektif dan 
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ekonomi. Di dalam keluarga kali pertama anak – anak mendapat pengalaman dini 

langsung yang akan digunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui 

latihan fisik, sosial, mental, emosional dan spiritual. Karena anak ketika baru 

lahirbtidak memiliki tata cara dan kebiasaan (budaya) yang begitu saja terjadi 

sendiri secara turun – temurun dari satu generasi kegenerasi lain, oeh karena itu 

harus dikondisikan kedalam suatu hubungan kebergantungan anatara anak dengan 

agen lain (orang tua dan anggota keluarga lain) dan lingkungan yang 

mendukungnya baik dalam keluarga atau lingkungan yang lebih luas 

(masyarakat), selain faktor grnrtik berperan pula.

      b.   Peran orang tua

Menurut Gunarsa (1995) dalam keluarga yang ideal (lengkap) maka ada dua 

individu yang memainkan peranan penting yaitu peran ayah dan peran ibu, 

secara umum peran kedua individu tersebut adalah 

1). Peran Ibu dalam keluarga

a). Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis.

Sering dikatakan bahwa Ibu adalah jantung dari keluarga. Jantung 

dalam tubuh merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa 

melangsungkan hidupnya. Dari perumpamaan ini bisa disimpulkan bahwa 

kedudukan seorang Ibu sebagai tokoh sentral, sangat penting untuk 

melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang Ibu terutama terlihat sejak 

kelahiran anaknya, dia harus memberikan susu agar anak itu bisa 
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melangsungkan hidupnya. Mula-mula Ibu menjadi pusat logistik,

memenuhi kebutuhan fisik , fisiologis agar ia dapat meneruskan hidupnya. 

Baru sesudahnya terlihat bahwa Ibu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

lainnya, kebutuhan social, kebutuhan psikis yang bila tidak dipenuhi bias 

mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidal optimal. Sebagai dasar 

suasana keluarga, Ibu perlu menyadari perannya : memenuhi kebutuhan 

anak.

Dalam memberikan susu pada sang bayi juga perlu memperhatikan 

caranya. Demikian pula cara menyuapi anak kecil sudah bisa 

menimbulkan macam-macam hambatan bila dilakukan dengan tidak sabar. 

Rasa aman pertama sudah dimulai sejak masa bayi.

             b). Peran ibu dalam merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan 

konsisten.

Ibu mempertahankan hubungan-hubungan dalam keluarga. Ibu 

menciptakan suasana yang mendukung keluarga. Ibu menciptakan 

suasanya yang mendukung kelancaran perkembangan anak dan semua 

kelangsungan keberadaan unsur keluarga lainnya. Seorang Ibu yang sabar 

menanamkan sikap-sikap, kebiasaan anak, tidak panik dalam menghadapi 

gejolak di dalam maupun diluar diri anak, akan memberi rasa tenang dan 

rasa tertampungnya unsur-unsur keluarga. Terlebih lagi, sikap Ibu yang 

mesra terhadap anak akan memberi kemudahan bagi anak yang lebih besar 

untuk mencari hiburan dan dukungan pada orang dewasa, dalam diri 
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Ibunya. Seorang Ibu yang merawat dan membesarkan anak dan 

keluarganya tidak boleh dipengaruhi oleh emosi atau keadaan yang 

berubah-ubah.

Misalnya bila sedang memberi makan pada anak kecil, lalu ada 

tamu dating, sehingga emosi Ibu berubah lalu anak dikesampingkan 

dengan keras. Ini bisa berakibat anak tidak senang bila ada teman.

              c). Peran Ibu sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan 

anak.

Ibu juga berperan dalam mendidik anak dan mengembangkan 

kepribadiannya. Pendidikan juga menuntut ketegasan dan kepastian dalam 

melaksanakannya. Biasanya seorang Ibu sudah lelah dari pekerjaan rumah 

tengga setiap hari, sehingga dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, cara 

mendidiknya dipengaruhi oleh emosi, misalnya suatu kebiasan yang 

seharusnya dilakukan oleh anak, anak tidak perlu melakukannya, bila Ibu 

dalam keadaan senang. Sebaliknya bila Ibu dalam keadaan lelah, maka apa 

yang harus dilakukan anak disertai bentakan-bentakan. Contoh lain bisa 

dilihat dalam pembentukan keteraturan belajar. Bila anak dibiasakan untuk 

belajar setiap sore mulai pukul 16.00, tetapi Ibu sedang mendampingi 

anaknya belajar kedatangan tamu, acara belajar dibatalkan. Perubahan 

arah pendidikan tersebut di atas akhirnya  akan menyebabkan anak tidak 

mempunyai pegangan yang pasti, tidak ada pengarahan perilaku yang 

tetap dan tidak ada kepastian perilaku yang benar atau salah. Ibu dalam
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memberikan ajaran dan pendidikan harus konsisten, tidak boleh berubah-

ubah.

            d). Ibu sebagai contoh dan teladan.

Dalam mengembangkan kepribadian dan membentuk sikap-sikap 

anak, seorang Ibu harus memberikan contoh dan teladan yang dapat 

diterima. Dalam pengembangan kepribadian, anak belajar melalui 

peniruan terhadap orang lain. Sering kali tanpa disadari, orang dewasa 

memberi contoh dan teladan yang sebenarnya justru tidak diinginkan. 

Misalnya : orang dewasa di depan anak menceritakan suatu cerita yang 

tidak sesuai, tidak jujur. Anak melihat ketidaksesuaian tersebut. Maka 

tidak bisa diharapkan bahwa anjuran untuk berbicara jujur akan dilakukan, 

bila anak sekitarnya selalu melihat dan mendengar ketidakjujuran. Anak 

yang sering mendengar perintah-perintah diiringi suara keras dan 

bentakan, tidak bisa diharapkan untuk bicara dengan lemah lembut. 

Karena itu dalam menanamkan kelembutan, sikap ramah, anak 

membutuhkan contoh dari Ibu yang lembut dan ramah.

             e). Ibu sebagai manajer yang bijaksana.

Seorang Ibu menjadi manajer di rumah. Ibu mengatur kelancaran 

rumah tangga dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Anak 

pada usia dini sebaiknya sudah mengenal adanya peraturan-peraturan yang 

harus diikuti. Adanya disiplin di dalam masyarakat kelak.

            f). Ibu memberi rangsangan dan pelajaran.



41

                                                                                                                                            

Seorang Ibu juga memberi rangsangan sosial bagi perkembangan 

anak. Sejak masa bayi pendekatan Ibu dan percakapan dengan Ibu 

memberi rangsangan bagi perkembangan anak, kemampuan bicara dan 

pengetahuan lainnya. Setelah anak masuk sekolah, Ibu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan agar anak senang belajar dirumah, 

membuat P.R. di rumah. Anak akan belajar lebih giat bila merasa enak 

dari pada bila disuruh belajar dengan bentakan. Dengan didampingi Ibu 

yang penuh kasih sayang akan memberi rasa aman yang diperlukan setiap 

anggota keluarga. Agar Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik, 

dukungan dan dorongan ayah sangat dibutuhkan. Disamping Ibu sebagai 

jantung, harus ada Ayah sebagai otak dalam keluarga, kepala keluarga dan 

berperan utama dalam menciptakan suasana keluarga.

             g). Peran Ibu sebagai istri.

Biasanya bila suatu keluarga sudah bertambah banyak, dengan adanya 

kelahiran anak yang baru maka peran Ibu sebagai istri mulai terdesak. 

Kesibukan Ibu merawat dan membesarkan anak, menguras tenaga dan 

menghabiskan waktu, pagi, siang dan malam, sehingga tidak ada waktu 

untuk suami. Seorang suami yang penuh pengertian akan turut mengambil 

bagian dalam tugas-tugas istri sebagai ibu. Partisipasi suami dalam tugas 

merawat, memelihara dan mendidik anak diharapkan bisa mempererat 

hubungan ayah dan ibu. Tanpa pengertian suami, semuanya akan sia-sia. 

Ibu sebaiknya membagi waktu sedemikian rupa sehingga ada waktu 
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khusus berekreasi bersama suami. Rekreasi dalam arti memulihkan energi 

yang sudah habis saat melakukan tugas dan kegiatan sehari-hari. Rekreasi 

dengan pengertian menciptakan kembali suasana keluaga yang baik 

dengan memperkuat ikatan suami-istri. Maka jelaslah bahwa dalam 

menciptakan suasana keluarga dan hubungan antar anggota keluarga, 

peran suami sebagai kepala keluarga perlu diperhatikan.

2). Peran Ayah dalam keluarga

Biasanya pembagian tugas dalam keluarga bagi ayah dibatasi berkaitan 

dengan lingkungan luar keluarga. Sang ayah hanya dianggap sebagai sumber 

matteri dan yang hampir menjadi seorang asing, karena seolah-olah hanya 

berurusan dengan dunia di luar keluarga, dari berbagai contoh terlihat bahwa 

ayah yang kurang menyadari fungsinya dirumah akhirnya kehilangan tempat

dalam perkembangan anak. Anak membutuhkan ayah bukan hanya sebagai 

sumber materi, akan tetapi juga sebagai pengarah perkembangannya, terutama 

perannya dikemudian hari. Ayah sebagai otak dalam keluarga mempunyai 

beberapa tugas pokok.

a). Ayah sebagai pencari nafkah :

Sebagai tokoh utama yang mencari nafkah untuk keluarga. 

Mencari nafkah merupakan suatu tugas yang berat. Pekerjaan mungkin 

dianggap hanya sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan utama dan 

kelangsungan hidup. Padahal melihat pekerjaan seorang ayah, ibu 

mempunyai jangkauan lebih jauh. Anak melihat ibu dan ayah bekerja, atau 
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ayah saja bekerja akan melihat bahwa tanggung jawab dan kewajiban 

harus dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian anak tahu bahwa 

kewajiban dan tanggung jawab harus dilaksanakan tanpa paksaan. 

Selanjutnya dari cerita orang tua mengenai tugas dan pekerjaan sehai-hari, 

anaka belajar tentang pekerjaan yang kelak bisa dilaksanakan. Akhirnya 

anak memperoleh bahan pemikiran dan pilihan peran manakah yang kelak 

akan dimainkan.

b). Ayah sebagai suami yang penuh pengertian akan memberi rasa aman :

Ayah sebagai sumi yang memberikan keakrapan, kemesraan bagi 

istri. Hali ini sering kurang diperhatikan dan dilaksanakan. Padahal isri 

sebagai ibu, bila tidak mendapat dukungan keakrapan dan kemesraan dari 

suami, bisa jenuh terhadap semua kegiatan rumah tangga, mengurus 

rumah tangga,membesarkan anak dan pekerjaan diluar rumah, akhirnya 

uring-uringan dan cepat marah sehingga merusak suasana keluarga. Ibu 

yang merasa tidak aman dengan adanya suasana keluarga yang gaduh, 

akan mengakibatkan anak merasa tidak aman dan tidak senang dirumah. 

Agar suasana keluarga bisa terpelihara baik, maka perlu tercipta hubungan 

baik anatara suami istri

c). Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak :

Dalam hal pendidikan, peranan ayah dikeluarga sangat penting. 

Terutama bagi anak laki-laki, ayah menjadi model teladan untuk perannya 

kelak sebagai seorang laki-laki. Bagi anaka perempuan, fungsi ayah juga 
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sangat penting yaitu sebagai pelindung. Ayah yang memberi perlindungan 

kepada putrinya memberi peluang bagi anaknya kelak memilih seorang 

pria menjadi pendamping dan pelindungnya. Dari sikap ayah terhadap ibu 

dan hubungan timbal balik meraka, anaka belajar bagaimana ia kelak 

harus memperlihatkan pola hubungan bila ia menjadi istri.

d). Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana dan mengasihi 

keluarga :

Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, 

dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa menanamkan pada anak 

sikap-sikap patuh terhadap otoritas dan disiplin. Ayah dalam memberikan 

tugas pada anak perlu melihat kemampuan anak untuk bisa menyelesaikan 

tugas itu. Dengan kemampuan menyelesaikan tugasnya, anak mengatahui 

kemampuan dan batas-batasnya. Ayah dengan sikap wibawanya sering 

menjadi wasit dalam memelihara suasana keluarga, sehingga mencegah 

timbulnya keributan akibat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. 

Ayah yang diharapkan lebih rasional, biasanya lebih adil dan konsisten 

sebagai wasit.

7.  Penelitian yang relevan

Jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya menentukan 

keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga. Studi yang dilakukan oleh 

Fagan (dalam badingah, 1993) menunjukan bahwa ada keterkaitan antara faktor 
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keluarga dan tingkat kenakalan keluarga, dimana keluarga yang broken home, 

kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, dan orang tua yang otoriter 

cendrung menghasilkan anak yang bermasalah, pada akhirnya hal ini akan 

berpengaruh terhadap kualitas karakter anak. Pola asuh indulgent (pemanja) yang 

cendrung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak 

kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimanapun anak tetap memerlukan 

arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik dan mana yang salah. Dengan 

memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan seperti pada pola 

asuh neglectful (penelantar), akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah.

Pola asuh authoritative (demokratis) tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan 

karakter anak, Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Baumrind yang menunjukan bahwa orang tua yang demokratis lebih mendukung 

perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggung awab, sementara 

orang tua yang otoriter merugikan, karena anak akan tidak mandiri, kurang 

tanggungjawab serta agresif, sedangkan orang tua yang pemanja mengakibatkan anak 

kurang mampu dalam menyesuaikan diri diluar rumah. Menurut Arkoff (dalam 

badingah, 1993) anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cendrung 

mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan – tindakan yang konstruktif atau 

dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik 

secara otoriter atau ditolak memiliki kecendrungan untuk mengungkapkan 

agresivitasnya dalam bentuk tindakan – tindakan merugikan. Sementara itu, anak 
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yang dididik secara pemanja dan penelantar cendrung mengembangkan tingkah laku 

agresif secara terbuka atau terang – terangan.

Middlebrook (dalam badingah, 1993) mengungkapkan, hukuman fisik yang 

umum diterapkan dalam pola asuh otoriter kurang efektif untuk membentuk tingkah 

laku anak karena, menyebabkan marah dan frustasi (dan tidak cocok untuk belajar), 

adanya perasaan – perasaan menyakitkan yang mendorong tingkah laku agresif, 

sehingga akibat – akibat hukuman itu dapat meluas sasarannya, misalnya anak 

menahan diri untuk memukul atau merusak pada waktu ada orang tua tetapi segera 

melakukan setelah orang tua tidak ada, tingkah laku orang tua menjadi model bagi 

anak. Hasil penelitian Rohner (dalam Megawangi, 2003) menunjukan bahwa 

pengalaman masa kecil seseorang sangat mempengaruhi perkembangan 

kepribadiannya (karakter atau kecerdasan emosinya). Hasil penelitian Rohner 

menunjukan bahwa pola asuh orang tua yang menerima membuat anak merasa 

disayang, dilindungi, dianggap berharga dan diberi dukungan oleh orang tuanya.
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B. Kerangka Berfikir

Faktor yang 
mempengaruhi Pola 

Asuh 
1. Pengasuh
2. Kakek-nenek
3. Lingkungan rumah
4. Lingkungan

sekolah
5. Pendidikan orang 

tua

Gambar 2.1 Kerangka berfikir pengaruh tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua 

terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak –

Kanak Aisyiyah II Nganjuk 

Perkembangan 
Psikososial

Inisiatif vs Kesalahan
(Rasa Bersalah)

POLA ASUH

1. Pola asuh otoriter
2. Pola asuh neclectful
3. Pola asuh indulgent
4. Pola asuh autoritatif

Tingkat Pendidikan
1. Pendidikan Dasar
2. pendidikan 

Menengah 
3. Pendidikan Tinggi
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C. Hipotesis Penelitian

1. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah

2. Terdapat pengaruh antara tipe pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah

3. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua terhadap

perkembangan psikososial anak prasekolah



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II 

Nganjuk

2. waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

B. Metode Penelitian

Desain dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional mengkaji pengaruh antara variable. Peneliti dapat mencari, 

menjelaskan suatu pengaruh, memperkirakan dan menguji berdasarkan teori yang ada. 

Penelitian korelasionall yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

Cross sectional. Penelitian cross sectional yang menekankan pada waktu 

pengukuran/observasi data variabel independent dan dependent hanya satu kali saat. Pada 

jenis ini variabel dinilai secara simultan pada satu saat, jadi tidak ada  follow up. 

Tentunya semua subjek penelitian harus diobservasi pada hari atau pada waktu yang 

sama, tetapi baik variabel independent maupun dependent dinilai hanya satu kali saja, 

dengan studi ini akan diperoleh prevalensi atau efek suatu fenomena (varibel 

independent).
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Penelitian ini mencoba menggali data mengenai tingkat pendidikan orang tua dan 

tipe pola asuh orang tua dalam mengasuh anak  prasekolah terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah, selanjutnya diidentifikasi apakah variabel yang satu 

berpengaruh dengan yang lain, kemudian menguji kedua variabel tersebut. 

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi 

Populasi terbagi dua yaitu populasi target dan populasi terjangkau. 

Populasi target ádalah populasi yang memenuhi kriteria sampling dan menjadi 

sasaran akhir penelitian. Populasi targetnya pada penelitian ini ádalah semua 

orangtua anak prasekolah yang bersekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II 

Nganjuk.

Populasi terjangkaunya pada penelitian ini ádalah salah satu orang tua dari 

semua anak prasekolah  di kelas A, B, C dan D Taman Kanak – kanak Aisyiyah II 

Nganjuk. Jumlah populasi sebesar 210 orangtua dari anak prasekolah.

       2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi terjangkau yang 

dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian yang dipilih melalui sampling.

Besar sample pada penelitian ini berdasarkan table dan nomogram. Tabel yang 

digunakan adalah tabel Krejcie dan nomogram Harry King, yang mana 

penghitungan tersebut berdasarkan kesalahan 5% (Soegiyono, 2006). Nomogram 



                                                                                                                                                     51

menunjukan bila populasi berjumlah 210, maka sampel yang diambil adalah 136 

responden.

        3. Sampling

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah Proporsional Purposive

Random Sampling. Penarikan sampel dilakukan dengan mengambil secara undian 

sampel yang telah memenuhi kriteria. Sampel yang digunakan adalah 136

orangtua siswa TK Aisyiyah II Nganjuk yang secara keseluruhan berjumlah 210 

siswa, dengan cara :

Kelas A = 35 siswa = 35 x 136 = 23 siswa  
                                       210

Kelas B = 69 siswa = 69 x 136 = 45 siswa  
                                      210

Kelas C = 70 siswa = 70 x 136 = 45 siswa 
                                       210

Kelas D = 36 siswa = 36 x 136 =  23 siswa  
                                       210

Dengan penghitungan tiap – tiap kelas sudah dapat mewakili masing –

masing usia pada anak prasekolah. Kelas A adalah anak prasekolah yang berusia 

3 tahun, kelas B anak prasekolah yang berusia 4 tahun, kelas C anak prasekolah 

yang berusia 5 tahun dan kelas D anak prasekolah yang berusia 6 tahun. Dengan 

penghitungan seperti diatas diharapkan dapat mewakili setiap usia pada anak 
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prasekolah dalam penelitian yang dilaksanakan yaitu pengaruh tingkat pendidikan 

orangtua dan tipe pola asuh terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah.

Sedangkan kriteria yang diharapkan adalah :

a. Orangtua yang menjadi responden bukan orangtua tunggal

b. Orang tua kandung, bukan merupakan orang tua angkat atau orang tua tiri.

c. Orang tua tinggal dalam satu rumah dengan anak.

d. Orang tua yang memiliki anak dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis.

D. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen

1. Variabel Penelitian Dependen

Variabel dependent adalah variabel yang tergantung atau dipengaruhi oleh variabel 

independent. Artinya perubahan-perubahan yang tejadi pada variabel independent. 

Variabel dependent pada penelitian ini adalah “perkembangan psikososial pada anak  

prasekolah” di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk.

Perkembangan psikososial anak prasekolah (Y)

a. Definisi Konsep : Proses perkembangan anak menuju kemampuan 

menyelesaikan masalah sendiri sesuai pengetahuannya 

(Keliat, 2008;15).

b. Definisi Operasional : Pencapaian kemampuan mengembangkan 

psikososialnya, yaitu inisiatif vs kesalahan (rasa 

bersalah).
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c. Indikator : Perkembangan psikososial anak selama berinteraksi 

baik dalam keluarga maupun dilingkungan tempat tinggal 

dan sekolah, sesuai dengan tahap perkembangan 

psikososial anak usia 3 sampai 6 tahun, yang meliputi 

karakteristik social dan karakteristik perilaku.

d. Instrumen : Perkembangan psikososial anak prasekolah diukur 

dengan cara melakukan wawancara dan pemberian 

angket atau kuesioner kepada salah satu orang tua anak 

prasekolah, untuk mengisi pertanyaan dengan jawaban 

tertutup Ya atau Tidak. Bila anak menunjukan perilaku 

sesuai dengan apa yang ditanyakan peneliti maka orang 

tua mengisi kolom Ya, namun bila anak tidak 

menunjukan perilaku yang tertera pada angket penelitian 

tersebut maka orang tua memberi tanda pada kolom tidak. 

Setelah semua pertanyaan pada angket diisi orang tua, 

data dikumpulkan, kemudian hasilnya diinterprestasikan 

dengan kriteria. 

Bila hasilnya 0 – 5 menunjukkan perkembangan 

psikososial Rasa bersalah (kesalahan)

Bila hasilnya 6 – 10 menunjukkan perkembangan 

psikososial inisiatif
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2. Variabel Penelitian Independen

Variabel independent adalah faktor yang mempengaruhi variabel lain yang 

terdapat dalam penelitian. Variabel independent dalam penelitian ini adalah “Tingkat 

pendidikan orangtua pada anak prasekolah dan tipe pola asuh orang tua pada anak  

prasekolah” di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk.

a. Tingkat Pendidikan Orang tua (X1)

1). Definisi Konsep : Pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik 

sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program 

pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program 

studi (KepMen No. 38 /KEP/MM.WASPAN/8/1999).

2). Definisi Operasional : pendidikan akhir yang ditempuh orang tua/ seseorang 

secara formal.

3). Indikator : Ijazah terakhir yang dimiliki

4). Instrumen : Menggunakan angket, dimana orang tua diharap 

mengisi dengan sejujurnya tentang pendidikan terakhir 

yang diperoleh dengan bukti ijazah yang dimiliki, yaitu : 

Pendidikaan Dasar (SD – SMP) , Pendidikan  Menengah

(SMA) dan Perdidikan Tinggi (PT).

b. Tipe Pola asuh Orang tua (X2).

1). Definisi Konsep : Macam pola interaksi antara orang tua dan anaknya 

yaitu bagaimana sikap / perilaku orang tua saat 

berinteraksi dengan anak (Hilmansyah, 2007;1).
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2). Definisi Operasional : perlakuan sehari – hari orang tua dalam proses 

pengasuhan anak.

3). Indikator : Macam – macam tipe pola asuh yang diterapkan orang 

tua  dalam pengasuhan anaknya, antara lain :

a). Neclectful (penelantar)

(1). Orang tua sangat menolak kehadiran anak

(2). Orang tua lebih memperioritaskan 

kepentingannya sendiri dari pada kepentingan 

anak

(3). Tidak pernah menegur anak

(4). Orang tua tidak perduli pada anak dan anak 

dibiarkan berkembang sendiri.

b). Otoriter (penolak)

(1). Orang tua sebenarnya menolak kehadiran anak.

(2). Cendrung tidak memikirkan apa yang terjadi 

dikemudian hari.

(3). Berani menegur dan cendrung menetapkan 

standard yang mutlak harus dipatuhi.

(4). Kaku, keras, tidak segan menghukum dan tidak 

mengenal kompromi.

c). Indulgent (pemanja)
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(1). Orang tua menerima kehadiran anak dengan 

sepenuh hati.

(2). Segala sesuatu berpusat pada kepentingan anak.

(3). Tidak pernah menegur atau tidak berani 

menegur bila anak melakukan kesalahan.

(4). Hangat, pengawasan yang sangat longgar dan 

sedikit melakukan kesalahan.

d). Autoritative (demokrasi)

                                                           (1). Orangtua menerima kehadiran anak dengan 

sepenuh hati.

(2). Pemikiran masa kini dan masa depan anak.

(3). Berani menegur anak bila berperilaku buruk

(4).Rasional, realistis, hangat dan memberi 

penjelasan tentang dampak perbuatan baik dan 

buruk.

4). Instrumen : Orang tua diberi angket yang berisi beberapa pertanyaan  

tentang pola asuh yang diterapkan kepada anaknya, 

Caranya dengan menjawab ’YA’ atau ’TIDAK’ pada 

setiap pertanyaan. Orang tua diharapkan mengisi dengan 

jujur melalui sikap yang selama ini diterapkan pada 

sikecil, bukan bagaimana orang tua ingin.Setiap nomer 

berhubungan dengan setiap pernyataan yang menjadi 
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jawaban orang tua, jumlahkan setiap nomer pernyataan –

pernyatan dengan jawaban ’YA’ lalu sesuaikan dengan 

tipe pola asuh orang tua yang diterapkan. Secara umum, 

tipe pola asuh orang tua adalah yang memiliki jawaban 

terbanyak ’YA’. Bila jawaban orang tua sama di dua atau 

tiga area, maka orang tua digolongkan pada pola asuh 

campuran.Instrrumen yang dibuat peneliti merupakan 

modifikasi dari intrumen pola asuh anak yang dibuat oleh 

Yuniarti, 1988 (Azwar, 1999;189), juga modifikasi dari 

internet oleh Rahmi, 2008.

E. Teknik Analisa Data

     1. Pengumpulan Data

Pengumpulan-pengumpulan angket yang berupa pertanyaan-pertanyaan 

dengan jawaban tertutup yang diisi langsung oleh responden sendiri. Angket 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara tertulis kepada responden. Arikunto (2002; 128) mengemukakan 

bahwa angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperooleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal – hal yang diketahui. Dalam penelitian ini dipilih alat pengumpulan data angket 

karena angket merupakan teknik komunikasi secara tidak langsung dalam rangka 
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pengumpulan data tingkat pendidikan orang tua, tipe pola asuh orang tua dan 

perkembangan psikososial anak prasekolah.

Materi yang diungkap melaui angket, untuk tingkat pendidikan orang tua 

berdasarkan pendidikan akhir yang ditempuh oleh orang tua, yang terdiri dari 

pendidikan dasar (SD – SMP), pendidikan menengah (SMA), dan pendidikan tinggi

(PT). Materi yang diungkap melalui angket untuk variabel tipe pola asuh 

mencangkup 4 aspek untuk masing – masing pola asuh yaitu : penerimaan 

kehadiran anak, masa kini dan masa depan anak, menegur anak, dan kehangatan 

orang tua. Materi yang diungkap untuk variabel perkembangan psikososial anak 

prasekolah mencakup 2 aspek yaitu; karakteristik perilaku dan karakteristik sosial 

anak prasekolah. Peneliti melakukan teknik penyampaian kuesioner dari peneliti ke 

responden dan pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh responden ke peneliti 

dilakukan melalui hubungan langsung dengan responden dan semua pertanyaan 

harus dijawab, kuesioner yang telah diisi dikumpulkan dan diperiksa. 

    2. Validitas dan Reliabilitas

Untuk melakukan pengumpulan data ini peneliti menggunakan instrumen 

berupa angket atau kuesioner terstruktur. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang dugunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia pakai (Arikunto, 2002:128). 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

1). Uji Validitas
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Uji validitas instrumen adalah dengan uji validitas butir soal atau 

validitas item, yaitu menghitung korelasi antara skor – skor yang diperoleh 

pada setiap butir dengan skor total masing – masing responden. Validitas 

item merupakan ukuran yang menunjukan seberapa besar suatu item 

memberikan dukungan terhadap skor total. Pengertian tersebut sesuai 

dengan pendapat Arikunto (2008) yang mengatakan bahwa sebuah item 

dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor 

total. Dengan demikian dapat diketahui besarnya koefisien korelasi antara 

skor setiap butir dengan skor total masing – masing responden yang 

menunjukan valid atau tidaknya sebuah butir soal. Uji coba instrumen 

penelitian dilaksanakan pada orang tua anak prasekolah di Taman Kanak –

kanak Aisyiyah I Nganjuk yang berjumlah 40 orang.

Dari hasil uji validitas instrumen tipe pola asuh (X1) pada lampiran 

yang terdiri dari 32 item pertanyaan, dengan tiap tipe pola asuh terdiri dari 8 

item pertanyaan setelah dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan 

SPSS 13 didapatkan 4 item yang dinyatakan tidak valid yaitu item 

pertanyaan no. 4, 13, 17 dan 21 atau no 1 untuk item tipe pola asuh 

authoritative, no 2 untuk item tipe pola asuh otoriter, no 3 dan no 5 untuk 

item tipe pola asuh neclectful.

Dari hasil uji validitas instrumen perkembangan psikososial 

anak prasekolah (X2) pada lampiran yang terdiri dari 10 item pertanyaan 
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setelah dilakukan perhitungan uji validitas dengan bantuan SPSS 13 semua 

item dinyatakan valid.

2). Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukan sejauh mana suatu pengukuran dapat 

menghasilkan hasil yang ajeg bila dilakukan pengukuran ulang kepada 

subjek yang sama. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach’s  Alpha

untuk menguji konsistensi internal antar item pernyataan dengan batas nilai 

lebih besar dari 0,60 (Azwar, 2003). Dengan uji reliabilitas instrumen, maka 

akan diketahui taraf keajegan suatu instrumen dalam mengukur apa yang 

hendak diukurnya.

Reliabilitas instrumen tipe pola asuh orang tua menun jukan bahwa 

besarnya koefisien adalah 0,787 (lihat lampiran). Dengan demikian 

koefisien reliabilitas tipe pola asuh orang tua dinyatakan memenuhi kriteria 

yang ditentukan yaitu koefisien Alpha > 0,60 ini berarti bahwa instrumen 

tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

Reliabilitas instrumen perkembangan psikososial anak prasekolah 

menunjukan bahwa besarnya koefisien adalah 0,707 (lihat lampiran). 

Dengan demikian koefisien reliabilitas instrumen perkembangan psikososial 

anak prasekolah dinyatakan memenuhi kriteriayang ditentukan yaiti 

koefisien Alpha > 0,60 ini berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas 

yang tinggi.
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    3. Analisis Data

Nasir (1999)mengutarakan bahwa, analisis adalah mengelompokkan, 

membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan dan sehingga mudah 

dibaca.

Teknik pengumpulan data didapatkandari uraian yang terpapar adalah :

1. Untuk pertanyaan tingkat pendidikan, 

1). Pendidikan Dasar (SD – SMP) : 1

2).     Pendidikan Menengah (SMA) : 2

3).    Pendidikan Tinggi (PT) : 3

2. Untuk pertanyaan pola asuh orang tua penilaian dilakukan dengan cara 

memberikan angket berupa pertanyaan – pertanyaan dengan jawaban tertutup 

tentang bagaimana sikap dan perilaku orang tua selama berinteraksi dengan anak, 

yang diisi langsung oleh orang tua. Penilaian yang dilakukan kemudian dikriteria.

Nilai terbanyak menunjukan kecendrungan pola asuh yang diterapkan orang tua 

kepada anaknya

1).     Necletful = 1

2).     Otoriter = 2

3).     Indulgent = 3

4).     Autoritatif = 4

3. Untuk perkembangan psikososial dilakukan dengan mengumpulkan angket yang 

terdiri dari beberapa pertanyaan tentang perkembangan psikososial anak prasekolah 
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dengan jawaban tertutup yang diisi oleh orang tua, dimana sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Penilaian dilakukan dengan:

1) Untuk jawaban “Benar” nilainya 1

2)     Untuk jawaban “Salah” dinilai 0

Setelah data dikumpulkan kemudian hasilnya diintrepetasikan dengan kriteria :

Bila hasilnya 0 – 5 menunjukkan perkembangan psikososial Rasa bersalah 

(kesalahan)

Bila hasilnya 6 – 10 menunjukkan perkembangan psikososial inisiatif

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan koreksi terhadap data 

dengan memeriksa kebenaran pengisian kuesioner, kemudian dilakukan tabulasi silang 

antara variabel independent dengan variabel dependent. Untuk mempermudah analisis 

data digunakan uji bivariat dan uji multivariat. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut:

1. Untuk melakukan analisis pengaruh Tingkat Pendidikan responden terhadap 

Perkembangan psikososial anak prasekolah digunakan uji chi square dengan 

rumus sebagai berikut :
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2. Untuk melakukan analisis pengaruh Tipe Pola Asuh terhadap Perkembangan 

psikososial anak prasekolah digunakan uji chi square.
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3. Untuk melakukan analisis pengaruh Tingkat Pendidikan responden dan Tipe Pola 

Asuh  terhadap Perkembangan psikososial anak prasekolah digunakan uji Regresi 

Logistik dengan rumus sebagai berikut:

Y =       1
                  -z

                                1 + ℮  

Berdasarkan tujuan penelitian ini, analisa data diarahkan untuk menentukan 

bentuk ada/tidaknya pengaruh  antara tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang 

tua terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman kanak – kanak 

Aisyiyah II Nganjuk. Analisa data yang digunakan dengan menggunakan Regresi 

Biner Logistik, dikarenakan variabel dependen pada penelitian ini berjenis 

kategorikal, dengan pendekatan non parametrik dengan tingkat kemaknaan α=0,05.

Adanya pengaruh antara variabel X1 dan X2 dengan Y bila H0 ditolak pada 

taraf kemaknaan 5%. Dimana bila nila uji statistik atau P < α. Dengan 

menggunakan SPSS 13



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi karakteristik Umum Responden

Deskripsi karakteristik umum responden dilakukan agar diperoleh gambaran yang 

jelas mengenai karakteristik responden pada hasil penelitian. Data yang ditampilkan 

dalam karakteristik responden adalah data responden yang terpilih sebagai sampel yang 

merupakan salah satu orang tua dari anak usia prasekolah yang berusia berkisar 3 sampai 

dengan 6 tahun dan bersekolah di Taman Kanak - kanak Aisyiyah II Nganjuk sebanyak 

136 orang. Responden sebagai sampel penelitian tersebut diambil dengan menggunakan 

cara acak sederhana dari 210 orang tua anak usia prasekolah yang ada di Taman Kanak –

kanak aisyiyah II Nganjuk berdasarkan tabel krejcie dan Nomogram Harry King, dimana 

perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Karakteristik umum responden 

mencakup hubungan responden dengan anak usia prasekolah, usia responden, tipe 

keluarga, pekerjaan ibu, pekerjaan ayah, jenis kelamin anak, urutan kelahiran anak, 

jumlah anak, usia anak prasekolah, tingkat pendidikan responden dan tipe pola asuh 

responden yang diterapkan pada anak prasekolah yang bersekolah di Taman Kanak –

kanak Aisyiyah II Nganjuk. 

1. Hubungan Responden dengan Anak Prasekolah

Hubungan orangtua atau responden dengan anak dikelompokkan menjadi 2 

kategori, yaitu ibu dan ayah. Untuk mendapatkan data tentang hubungan responden 
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dengan anak prasekolah, dilakukan penyebaran angket yang kemudian diisi oleh 

responden. Dari 136 responden, yang berstatus ibu berjumlah 111 responden, dimana 

sebanyak 97 ibu (87%)memiliki anak dengan perkembangan psikososial dalam tahap 

inisiatif, sedangkan 14 ibu (13%) menyatakan bahwa perkembangan psikososial anaknya 

berada pada tahap kesalahan. Responden yang berkategori ayah dari 136 responden ada 

25 responden, dimana responden yang memiliki hubungan dengan anaknya dalam 

kategori ayah memiliki anak yang perkembangan psikososialnya berada dalam tahap

inisiatif ada 6 responden (24%) dan pada tahap kesalahan sebanyak 19 responden (76%). 

Berdasarkan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 44,612 dengan nilai p sebesar 0,000. 

Disimpulkan bahwa hubungan responden dengan anak prasekolah signifikan 

mempengaruhi terhadap perkembangan psikososial pada anak prasekolah yang 

dimilikinya. Distribusi Responden berdasarkan hubungan responden dengan anak

prasekolah terdapat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Hubungan Orangtua dan Anak Prasekolah di 
Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 
2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Ibu 111 97 87 14 13
Ayah 25 6 24 19 76
Total 136 103 33

X2 = 44,612;     p value =  0,000
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Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, dapat terlihat seperti pada gambar 

4.1 sebagai berikut :

Inisiatif

kesalahan
Inisiatif

kesalahan

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ibu Ayah

Hubungan Orang Tua-Anak

Gambar 4.1: Distribusi Responden berdasarkan Hubungan Orangtua dan Anak 
                     Prasekolah  di taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 

Nopember 2008    
                  

2. Usia Responden

Rata-rata umur responden yang memiliki anak dengan perkembangan psikososial 

dalam tahap inisiatif adalah 35 tahun, dengan range antara 26 tahun sampai dengan 45

tahun. Sedangkan rata – rata umur responden yang memiliki anak dengan perkembangan 

psikososial dalam tahap kesalahan adalah berusia 33 tahun, dengan range antara 28 tahun 

sampai dengan usia 40 tahun. Berdasarkan uji t dapat diambil kesimpulan bahwa 

perbedaan umur pada responden tidak berpengaruh pada perkembangan psikososial anak 

usia prasekolah. Distribusi Responden berdasarkan karakteristik usia responden terdapat 

pada tabel 4.2
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Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan karakteristik Usia Responden di Taman 
Kanak – Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Inisiatif
N Mean SD N Mean SD

Usia 103 33,50 4,589 33 34,45 3,615
t = 1.096 ; p = 0,275

3. Tipe Keluarga

Tipe keluarga dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu keluarga dengan tipe inti 

dan extended. Responden yang memiliki tipe keluarga inti 103 responden dari 136 

responden yang diteliti,dimana dari 103 responden tersebut yang memiliki anak dengan 

perkembangan psikososial dalam tahap inisiatif ada 76 responden (74%), sedangkan yang 

memiliki anak dalam perkembangan psikososialnya dalam tahap kesalahan ada 27 

responden (26%). 

Responden dengan tipe keluarga extended ada 33 responden dari 136 responden 

yang diteliti. 27 responden (82%) perkembangan psikososial anaknya berada dalam tahap 

inisiatif, dan sisanya 6 responden (18%) memiliki anak dengan perkembangan 

psikososial masuk dalam tahap kesalahan. Berdasarkan uji chisquare didapatkan nilai 

sebesar 0,877 dengan nilai p sebesar 0,349. Disimpulkan bahwa tipe keluarga  dari 

responden tidak signifikan mempengaruhi perkembangan psikososial pada anak 

prasekolah yang dimilikinya. Distribusi Tipe keluarga responden dengan Perkembangan 

psikososial anak prasekolah dapat dilihat dalam Tabel 4.3
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Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Tipe Keluarga di Taman Kanak – Kanak 
Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Inti 103 76 74 27 26
Extended 33 27 82 6 18

Total 136 103 33
X2 = 0.877;     p value =  0,349

Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, dapat terlihat seperti pada gambar 

4.2 sebagai berikut :
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Gambar 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Tipe Keluarga di Taman Kanak – Kanak 
Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

4. Status Pekerjaan Ibu

Status pekerjaan ibu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu Ibu tidak bekerja 

dan ibu bekerja.Berdasarkan distribusi status pekerjaan ibu, dari 136 ibu yang tidak 

bekerja ada 74 ibu dimana memiliki anak dengan perkembangan psikososial pada tahap 
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inisiatif ada 65 ibu (88%) dan tahap kesalahan 9 ibu (12%). Ibu – ibu yang bekerja 

memiliki anak dengan perkembangan psikososialnya pada tahap inisiatif ada 38 ibu 

(61%) dan pada tahap kesalahan ada 24 ibu 939%).

Untuk melihat pengaruh status pekerjaan ibu terhadap perkembangan psikososial 

anak prasekolah  digunakan uji chisquare, dan didapatkan nilai sebesar 12,938 dengan 

nilai p sebesar 0,000. Dari uji chisquare tersebut bisa diambil kesimpulan, bahwa status

pekerjaan ibu mempengaruhi perkembangan psikososial anak usia prasekolah. Distribusi 

frekwensi berdasarkan status pekerjaan ibu dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Status Pekerjaan Ibu di Taman Kanak –
Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Tidak Bekerja 74 65 88 9 12
Bekerja 62 38 61 24 39
Total 136 103 33

X2 = 12,938 ; P value = 0,000
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Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, dapat terlihat seperti pada gambar 

4.3 sebagai berikut :

Gambar 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Status Pekerjaan Ibu di Taman Kanak –
Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

5. Pekerjaan Ayah

Pekerjaan Ayah dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu PNS, TNI/Polri, Guru 

dan Swasta. Berdasarkan distribusi pekerjaan ayah, dari 54 ayah yang bekerja sebagai 

PNS, dimana 47 ayah  (87%) memiliki anak pada perkembangan psikososialnya masuk 

dalam tahap inisiatif dan 7 ayah (13%) memiliki anak dalam perkembangan psikososial 

masuk pada tahap kesalahan. Ayah yang memiliki pekerjaan sebagai TNI/Polri ada 10 

ayah, dimana 6 ayah (60%)memiliki anak dengan perkembangan psikososialnya pada 

tahap inisiatif. dan 4 ayah (40%) memiliki anak pada perkembangan psikososial pada 

tahap kesalahan. Ayah yang bekerja sebagai guru ada 12 ayah, dimana 5 ayah (42%) 

perkembangan psikososial anaknya pada tahap inisiatif dan 7 ayah (58%) memiliki anak 
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pada perkembangan psikososialnya masuk dalam tahap kesalahan. Ayah yang bekerja di 

bidang swasta ada 60 orang, yang perkembangan psikososial anaknya pada tahap inisiatif 

sebanyak 45 ayah (75%) dan perkembangan psikososial anaknya pada tahap kesalahan 

sebanyak 15 ayah (25%).

Untuk melihat pengaruh  status pekerjaan ayah terhadap perkembangan psikososial 

anak prasekolah  digunakan uji chisquare, dan didapatkan nilai sebesar 12,697 dengan 

nilai p sebesar 0,005. Dari uji chisquare tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa 

pekerjaan ayah mempengaruhi perkembangan psikososial anak prasekolah. Distribusi 

frekwensi berdasarkan Pekerjaan ayah dapat dilihat pada table 4.5

Tabel 4.5 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan Ayah di Taman Kanak – Kanak 
Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

PNS 54 47 87 7 13
TNI/Polri 10 6 60 4 40

Guru 12 5 42 7 58
Swasta 60 45 75 15 25
Total 136 103 33

X2 = 12,697 ; P value = 0,005
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Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, dapat terlihat seperti pada gambar 

4.4 sebagai berikut :
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Gambar 4.4: Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah di Taman Kanak –
Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

6. Jenis Kelamin Anak

Jenis kelamin anak dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Yang memiliki jenis kelamin Laki-laki ada 91 anak, dengan perkembangan 

psikososial masuk pada tahap inisiatif ada 74 anak (81%), sedangkan yang memiliki 

perkembangan psikososial pada tahap kesalahan ada 17 anak (19%). Pada jenis kelamin 

perempuan terdapat 45 anak, dimana anak yang mengalami perkembangan psikososial 

pada tahap inisiatif sebanyak 29 anak (64%) dan perkembangan psikososialnya pada 

tahap kesalahan ada 16 anak (36%). 

Berdasarkan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 4,665 dengan nilai p sebesar 

0,031. Disimpulkan Perbedaan jenis kelamin anak berpengaruh signifikan terhadap 

perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II 
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Nganjuk. Distribusi Jenis Kelamin anak dengan perkembangan psikososial anak 

prasekolah dapat dilihat dalam Tabel 4.6

Tabel 4.6 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Taman Kanak –
Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Laki-laki 91 74 81 17 19
Perempuan 45 29 64 16 36

Total 136 103 33
X2 = 4,665;     p value =  0,031

Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, dapat terlihat seperti pada gambar 

4.5 sebagai berikut :
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Gambar 4.5: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Taman Kanak –
Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

7. Urutan Kelahiran Anak 

Urutan kelahiran anak dalam keluarga dikelompokkan menjadi 4, yaitu anak 

pertama, anak tengah, anak bungsu dan anak tunggal. Dari 19 anak yang urutan 
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kelahirannya merupakan anak pertama dengan perkembangan psikososialnya pada tahap 

inisiatif yang termasuk sebagai anak pertama ada 6 anak (32%), sedangkan yang 

memiliki perkembangan psikososial dalam tahap kesalahan ada 13 anak (68%). Anak 

yang digolongkan sebagai anak tengah ada 7 anak, dengan 100% atau 7 anak semuanya 

memiliki perkembangan psikososial pada tahap inisiatif. Terdapat 99 anak sebagai anak 

bungsu, ada 85 anak (86%) pada tahap perkembangan psikososial inisiatif dan sisanya 14 

anak (14%) memiliki perkembangan psikososial pada tahap kesalahan. 11 orang anak 

tunggal yang mana 5 anak (45%) pada tahap inisiatif perkembangan psikososialnya dan 6 

anak (55%) perkembangan psikososialnya pada tahap kesalahan.  

Berdasarkan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 33,411 dan nilai p sebesar 

0,000. Disimpulkan urutan kelahiran anak signifikan mempengaruhi perkembangan 

psikososial anak. Distribusi responden berdasarkan urutan kelahiran anak dapat dilihat di 

Tabel 4.7

Tabel 4.7 Distribusi Responden berdasarkan Urutan Kelahiran Anak di Taman Kanak –
Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Pertama 19 6 32 13 68
Tengah 7 7 100 0 0
Bungsu 99 85 86 14 14
Tunggal 11 5 45 6 55

Total 136 103 33
X2 = 12,697 ; P value = 0,005
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Jika disajikan dalam bentuk diagram batang, dapat terlihat seperti pada gambar 

4.6 sebagai berikut :
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Gambar 4.6: Distribusi Responden Berdasarkan Urutan Kelahiran Anak di Taman 
Kanak – Kanak Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

8. Usia Anak

Rata-rata usia anak yang memiliki perkembangan psikososialnya pada tahap 

inisiatif pada usia 5 tahun, dengan range antara 3 tahun sampai dengan 6 tahun. 

Sedangkan rata-rata usia anak yang memiliki perkembangan psikososial pada tahap 

kesalahan pada usia 4 tahun dengan range 3 sampai 6 tahun. Berdasarkan uji t dapat 

diambil kesimpulan bahwa perbedaan usia anak prasekolah tidak berpengaruh dengan 

perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II 

Nganjuk. Distribusi responden berdasarkan karakteristik usia anak prasekolah dapat 

dilihat di Tabel 4.8
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Tabel 4.8. Distribusi responden berdasarkan karakteristik Usia Anak di Taman Kanak –
Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Mean SD N Mean SD

Usia 103 4,47 0,988 33 4,61 0.899
t = 0,273 ; p = 0,471

9. Pendidikan Responden

Pendidikan Responden di kelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pendidikan Dasar 

(SD – SMP), Pendidikan Menengah (SMA) dan Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi). 

Dari total responden sebanyak 136 responden, yang termasuk pendidikan dasar (SD -

SMP) sebanyak 5 responden (4%), berpendidikan menengah (SMA) sebanyak 50 

responden (37%), sedangkan yang berpendidikan tinggi (PT) relatif lebih banyak yaitu 

sebesar 81 responden (59%). Distribusi Pendidikan responden dapat dilihat di tabel 4.9

Tabel 4.9 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Responden di Taman Kanak –
Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Pendidikan Frekuensi Persentase
Dasar 5 4
Menengah 50 37
Tinggi 81 59
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10. Tipe Pola Asuh Responden

Tipe pola asuh responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu, tipe pola asuh 

neclectful atau penelantar, tipe pola asuh Otoriter, tipe pola asuh indulgen atau pemanja 

dan tipe pola asuh authoritative atau demokrat. Dari 136 responden, yang memiliki tipe 

pola asuh neclectful yang diterapkan pada anak prasekolah berjumlah 6 responden (4%). 

Yang memiliki tipe pola asuh otoriter dan menerapkannya pada anak prasekolah 

sebanyak 33 responden (24%). Sedangkan tipe pola asuh indulgen banyak diterapkan 

oleh responden dengan jumlah 43 responden (32%).Tipe pola asuh yang paling terbanyak 

diterapkan orang tua dalam mengasuh anaknya pada anak prasekolah di Taman Kanak –

kanak Aisyiyah II Nganjuk adalah tipe pola asuh authoritative, sebanyak 54 responden 

(40%) orang tua menerapkan tipe pola asuh ini dalam kehidupan sehari – harinya. 

Distribusi responden berdasarkan tipe pola asuh ada pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Distribusi Responden berdasarkan Tipe Pola Asuh Responden di Taman 
Kanak – Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26dan 27 Nopember 2008

Pengetahuan Frekuensi Persentase
Neclectful 6 4
Otoriter 33 24
Indulgen 43 32
Authoritative 54 40

B. Uji Bivariat

Deskripsi di atas hanya menggambarkan gambaran umum tentang data pada setiap 

karakteristik umum. Oleh karena itu perlu dilakukan uji bivariat untuk bisa melihat 

gambaran lebih jelas mengenai variabel Tingkat Pendidikan dan variabel Tipe pola asuh 
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yang mungkin memiliki pengaruh terhadap Perkembangan psikososial anak prasekolah di 

Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk. Uji bivariat menggunakan uji chi square 

karena data nya dikategorikan. Data terlebih dahulu dibuat dalam tabulasi silang. 

1. Tingkat Pendidikan Responden Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Prasekolah

Skor tertinggi untuk variabel Tingkat pendidikan adalah 3 dan terendah adalah 1. 

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat, ada 5 responden (100%)  yang memiliki Tingkat 

pendidikan dasar (SD – SMP) dan yang memiliki anak dengan perkembangan 

psikososial pada tahap inisiatif, serta tidak ada seorang pun yang memiliki anak dengan 

perkembangan psikososial pada tahap kesalahan. 

Responden yang berpendidikan menengah (SMA) sebanyak 50 responden, 

dimana 24 responden (48%) perkembangan psikososial anaknya pada tahap inisiatif, 

dan 26 responden (52%) memiliki anak dengan perkembangan psikososial pada tahap 

kesalahan. Pada responden dengan tingkat pendidikan tinggi (PT) 81 responden, yang 

memiliki anak dengan perkembangan psikososial pada tahap inisiatif sebanyak 74

responden (91%) dan 7 responden (9%) berada pada perkembanagn psikososial pada 

tahap kesalahan. 

Hal ini dibuktikan dengan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 33,289 dengan 

nilai p sebesar 0.000 yang memiliki arti Tingkat pendidikan Responden memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah. 

Distribusi Tingkat pendidikan responden terhadap perkembangan psikososial anak 

prasekolah dapat dilihat di tabel 4.11



79

Tabel 4.11 Tabulasi silang Tingkat Pendidikan responden terhadap Perkembangan 
Psikososial anak Prasekolah di Taman Kanak – Kanak  Aisyiyah II Nganjuk 
tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Pendidikan
 Dasar 5 5 100 0 0
 Menegah 50 24 48 26 52
 Tinggi 81 74 91 7 9

Total 136 103 33
X2 =  33,289 ; p value = 0,000

       Pengaruh antara Tingkat Pendidikan responden dengan Perkembangan psikososial 

anak prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk dapat dilihat pada gambar 

4.7 sebagai berikut:
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Gambar 4.7  Pengaruh antara Tingkat Pendidikan Responden terhadap Perkembangan 
Psikososial Anak Prasekolah di Taman Kanak – Kanak  Aisyiyah II 
Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008
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Pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap perkembangan psikososial anak 

prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk dapat dilihat dalam diagram 

boxplot pada gambar 4.8 

Berdasarkan gambar 4.8 terlihat, responden yang berpendidikan menengah 

memeiliki anak dengan perkembangan psikososial yang seimbang antara tahap inisiatif

dan tahap kesalahan. Sedangkan responden dengan pendidikan dasar dan tinggi cendrung 

perkembangan psikososial anaknya pada tahap inisiatif.
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Gambar 4.8 Pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap perkembangan psikososial 
anak prasekolah di Taman Kanak – Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26
dan 27 Nopember 2008
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2. Tipe Pola Asuh Responden terhadap Perkembangan Psikososial Anak Prasekolah

Skor untuk Tipe Pola asuh Responden tertinggi 4 dan terendah 1. Berdasarkan

Tabel 4.12 terlihat, Responden yang memiliki Tipe pola asuh neclectful berjumlah 6 

responden, yang perkembangan psikososial anaknya pada tahap inisiatif ada 4 

responden (67%) dan perkembangan psikososialnya pada tahap kesalahan sebanyak 2 

responden (33%). Responden dengan pola asuh Otoriter sebanyak 33 responden, 

dimana 11 responden (33%) anaknya memiliki perkembangan psikososial pada tahap 

inisiatif dan tahap kesalahan sebanyak 22 responden (67%). Pada tipe pola asuh 

indulgen terdapat 43 responden dan yang memiliki anak dengan perkembangan 

psikososial pada tahap inisiatif sebanyak 34 responden (79%), sedangkan yang 

perkembangannya pada tahap kesalahan sebesar 9 responden (21%). Tipe pola asuh 

authoritative ada 54 responden, dengan tahap inisiatif pada perkembangan 

psikososial anaknya sebanyak 54 responden (100%), dengan kata lain tidak satu 

respondenpun dengan tipe pola asuh authoritative, anaknya berada pada tahap 

perkembangan psikososial kesalahan. 

Berdasarkan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 50,116 dengan nilai p 

sebesar 0.000. Disimpulkan Tipe pola asuh responden berpengaruh signifikan 

terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak 

Aisyiyah II Nganjuk. Distribusi Tipe pola asuh responden terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah dapat dilihat di tabel 4.12
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Tabel 4.12 Tabulasi silang Tipe pola asuh responden terhadap perkembangan anak 
prasekolah di Taman Kanak – Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 
27 Nopember 2008

Karakteristik Inisiatif Kesalahan
N Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Pola Asuh
 Neclectful 6 4 67 2 33
 Otoriter 33 11 33 22 67
 Indulgen 43 34 79 9 21
 Authoritative 54 54 100 0 0

Total 136 103 33
X2 = 50,116 ; p value = 0,000

Pengaruh antara Tipe Pola asuh Responden dengan Perkembangan psikososial anak 

prasekolah digambarkan dalam Gambar 4.9 sebagai berikut :
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Gambar 9. Pengaruh antara Tipe Pola asuh dan Perkembangan psikososial anak 
prasekolah di Taman Kanak – Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 
27 Nopember 2008

      Pengaruh antara Tipe Pola asuh dan Perkembangan psikososial anak prasekolah

dalam boxplot digambarkan dalam Gambar 4.10. Berdasarkan gambar 4.10 terlihat, 
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responden yang memiliki pola asuh neclectful dan otoriter perkembangan psikososial 

anaknya tersebar antara tahap inisiatif dan kesalahan. Berbeda dengan responden yang 

memiliki pola asuh indulgen dan authoritative, perkembangan psikososial anaknya 

cendrung berada pada fase inisiatif.
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Gambar 4.10 Pengaruh antara Tipe Pola asuh dan Perkembangan psikososial anak 
prasekolah di Taman Kanak – Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 
27 Nopember 2008
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C. Pengujian Hipotesis

       Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat 

pendidikan (X1) terhadap perkembangan psikososial (Y) dan untuk mengetahui tipe pola 

asuh (X2) terhadap perkembangan psikososial (Y) menggunakan uji chisquare yang telah 

dilakukan dengan melakukan uji bivariat. Pengujian hipotesis antara tingkat pendidikan 

dan tipe pola asuh responden terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di 

taman kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk, menggunakan Regresi Logistik, dikarenakan 

variabel Dependent dalam Penelitian ini berjenis kategorikan (Inisiatif untuk kode 0 dan 

kesalahan untuk kode 1). Adapun hasil uji perhitungan analisis data sebagai berikut :

        Hasil dari uji Regresi Logistik I menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

tingkat pendidikan orang tua terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah, 

berdasarkan hasil regresi logistik didapatkan nilai p sebesar 0,159. Sedangkan untuk 

variabel tipe pola asuh, berdasarkan hasil regresi logistik didapatkan nilai p sebesar 0,000 

yang berarti ada pengaruh tipe pola asuh terhadap perkembangan psikososial anak 

prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk.  Hasil regresi logistik dapat  

dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Hasil uji Regresi Logistik I Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tipe Pola 
asuh terhadap Perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman Kanak 
– Kanak  Aisyiyah II Nganjuk tanggal 26 dan 27 Nopember 2008

Variabel B S.E Df Sig Exp (B)
Constanta -2.616 1.030 1 0,11 0,073
Pendidikan -.865 .614 1 0,159 0.421
Pola asuh 2.116 .467 1 0,000 8.294
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Berdasarkan Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi 

perkembangan psikososial anak prasekolah adalah tipe pola asuh responden. Didapatkan 

nilai beta sebesar 8,294 menunjukkan semakin baik tipe pola asuh yang diterapkan 

responden, maka perkembangan psikososial akan berada pada tahap inisiatif. Sedangkan 

untuk variabel Tingkat pendidikan responden berdasarkan tabel 4.13 disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan responden tidak mempengaruhi perkembangan psikososial anak 

prasekolah.

Setelah itu, dilakukan uji Regresi Logistik II dengan hanya memasukkan variabel 

tipe pola asuh yang berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah. 

Berdasarkan hasil uji Regresi Logistik II pada tabel 4.14 didapatkan nilai p sebesar 0,000 

yang memiliki arti tipe pola asuh memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikososial 

anak prasekolah. Berdasarkan hasil uji Regresi Logistik ini didapatkan nilai koefisien 

pola asuh sebesar positif 1.666 yang berarti semakin baik tipe pola asuh yang diterapkan 

responden dalam mengasuh anak prasekolah makan perkembangan psikososial anak 

prasekolah pun masuk dalam tahap inisiatif. Hasil uji regresi Logistik II dapat dilihat di 

Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Hasil uji Regresi Logistik II
Variabel B S.E Df Sig Exp (B)

Constanta -3.049 0,851 1 0,000 0,030
Tipe pola asuh 1.666 0,318 1 0,000 5,293
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D. Pembahasan

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner, peneliti membahas permasalahan yang 

ada dan membandingkan dengan teori di Bab II. Pembahasan dilakukan berdasarkan 

hipotesis dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Perkembangan Psikososial Anak Prasekolah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji bivariat menggunakan uji chisquare 

terdapat pengaruh anatara tingkat pendidikan responden terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah dimana didapatkan ρ = 0,000 < α (0,05). Temuan 

penelitian ini, sesuai dengan tinjauan teoretik. Suwarno (1992) yang dikutip oleh 

Nursalam dan Pariani (2001), pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh 

seseorang terhadap orang lain menuju kearah suatu cita – cita tertentu. Pendidikan 

dapat mempengaruhi perilaku dan pola hidup terutama dalam motivasi untuk 

berperan serta dalam pembanguunan kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai – nilai yang harus diperkenalkan. 

Pendidikan itu menuntun manusia untuk berbuat  dan mengisi kehidupannya, untuk 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Notoatmojo, 1984, dikutip oleh Nursalam 

dan Pariani ,2001).

pendidikan dapat mempengaruhi seseorang, termasuk juga perilaku seseorang 

akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam 

pembangunan kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah 
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menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap nilai – nilai yang baru diperkenalkan.

2. Pengaruh Tipe Pola Asuh terhadap Perkembangan psikososial Anak Prasekolah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji bivariat menggunakan uji chisquare 

terdapat pengaruh anatara tingkat pendidikan responden terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah dimana didapatkan ρ = 0,000 < α (0,05). Temuan 

penelitian ini, sesuai dengan tinjauan teoretik. Jenis pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh 

keluarga. Studi yang dilakukan oleh Fagan (dalam badingah, 1993) menunjukan 

bahwa ada keterkaitan antara faktor keluarga dan tingkat kenakalan keluarga, dimana 

keluarga yang broken home, kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, 

dan orang tua yang otoriter cendrung menghasilkan anak yang bermasalah, pada 

akhirnya hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas karakter anak. Pola asuh 

indulgent (pemanja) yang cendrung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat 

apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimanapun anak 

tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik dan mana 

yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan 

membiarkan seperti pada pola asuh neglectful (penelantar), akan membuat anak 

bingung dan berpotensi salah arah.

Pola asuh orang tua yang menerima membuat anak merasa disayang, dilindungi, 

dianggap berharga dan diberi dukungan oleh orang tuanya. Hubungan anak dengan 
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anggota keluarga menjadi landasan sikap anak terhadap orang lain, benda dan 

kehidupan secara umum. Dalam hal ini orang tua perlu memperhatikan penyesuaian 

diri dan sosial anak yang akan meninggalkan ciri pada cara pandang dan konsep diri 

anak selanjutnya. Demikian pula halnya dengan perkembangan psikososial, pelajaran 

pertama diperoleh anak dari keluarga. Keluarga merupakan primary group bagi anak 

yang pertama – tama mendidiknya dan merupakan lingkungan sosial pertama dimana 

anak berkembang sebagai mahluk sosial. Didalam keluarga anak akan memperoleh 

bekal yang memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang baik kelak. Tipe 

pola asuh yang tepat dan efektif akan menunjang perkembangan anak menjadi lebih 

inisiatif sesuai dengan fase yang dilaluinya.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Responden dan Tipe Pola Asuh Responden terhadap 

Perkembangan Psikososial anak Prasekolah

Dalam penelitian ini setelah dilakukan uji multivariat dari kedua variabel

ditemukan, bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan 

responden dengan perkembangan psikososial anak prasekolah, dimana p = 0,159, OR 

= 0,421, CI = 95%. Berbeda dengan tipe pola asuh dari hasil uji multivariat 

didapatkan p = 0.000, OR = 8,294, CI 95 % yang menunjukan adanya pengaruh 

antara tipe pola asuh responden terhadap perkembangan psikososial pada anak 

prasekolah. Temuan penelitian tingkat pendidikan responden terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah ini, tidak sesuai dengan tinjauan teoretik. Suwarno 

(1992) yang dikutip oleh Nursalam dan pariani (2001), pendidikan berarti bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain menuju kearah suatu cita – cita 
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tertentu. Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku dan pola hidup terutama dalam 

motivasi untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Makin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai – nilai yang harus diperkenalkan.

Soetjiningsih (1998;10) berpendapat bahwa, Pendidikan orang tua merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan 

yang baik orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara 

pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga anaknya, pendidikan dan sebagainya 

sehingga perkembangan psikososialnya dapat berkembang secara optimal dan masuk 

pada fase inisiatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa responden yang berpendidikan 

dasar semuanya (100%) memiliki anak dengan perkembangan psikososial pada tahap

inisiatif, sedangkan responden dengan pendidikan menegah dan tinggi fase 

perkembangan psikososial anaknya berkisar pada tahap inisiatif dan kesalahan. Jelas 

disini bahwa walaupun tingkat pendidikan responden pada tingkat dasar, tapi responden 

tersebut masih mampu mendidik anaknya hingga mencapai perkembangan psikososial 

pada tahap inisiatif. Beberapa hal yang menunjang dari penelitian tingkat pendidikan ini 

bahwa responden dengan tingkat pendidikan dasar memiliki anak dengan perkembangan 

psikososial pada tahap inisiatif disebabkan karena semua responden yang berpendidikan 

dasar 100% memiliki anak dengan jenis kelamin laki – laki. Sesuai dengan tinjauan 

teoretik, bahwa jenis kelamin atau gender berpengaruh terhadap perkembangan 
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psikososial anak prasekolah, dimana pada perkembangan psikososial anak prasekolah 

tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan 

(inisiatif), berani dan mandiri tanpa banyak melakukan kesalahan. Supriyantini dalam 

penelitiannya hubungan peran gender menyatakan bahwa menurut peran jenis yang 

stereotip bagi laki – laki, mandiri adalah wajar bagi anak laki – laki, sedangkan sikap 

tergantung adalah tepat untuk anak perempuan. Begitu juga menurut Budiman (1981) 

menyatakan bahwa perempuan berbeda secara psikologis dengan laki – laki, dimana 

perempuan lebih emosional, lebih pasif dan lebih submisif sedangkan laki – laki lebih 

rasional, lebih aktif dan lebih agresif. Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dan perkembangan psikososial dimana 

didapatkan nilai p = 0,031 < α (0,05). 

Menurut Supartini (2004;37), Selain faktor pendidikan orang tua yang memegang 

peran penting dalam perkembangan psikososial anak prasekolah faktor pengalaman 

sebelumnya dalam mengasuh anak mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan 

anak prasekolah. Hasil riset menunjukkan bahwa orang tua yang telah mempunyai 

pengalaman sebelumnya dalam merawat anak akan lebih siap menjalankan pengasuhan 

dan lebih rileks. Selain itu, mereka akan lebih mampu mengamati tanda – tanda 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal. Dari hasil penelitian responden 

dengan tingkat pendidikan dasar semuanya (100%) telah memiliki anak lebih dari satu, 

dengan demikian mereka sudah berpengalaman dalam mengasuh anak sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian jumlah anak terhadap perkembangan psikososial ternyata 

terdapat pengaruh yang signifikan dimana p = 0,006 < α (0,05). Kesimpulannya jumlah 
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anak berpengaruh positif terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah, dimana 

semakin banyak anak maka semakin berpengalaman responden didalam mengasuh 

anaknya. Jelas bahwa walaupun tingkat pendidikan responden merupakan tingkat dasar 

namun mereka telah memiliki pengalaman dalam mengasuh anaknya untuk mendapatkan 

perkembangan yang optimal.

Menurut Fahriza (2007), Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua 

semakin baik pula perkembangan anak. Tapi bagaimanapun komunikasi antara orang tua 

dan anak sangat penting. Pendidikan orang tua bisa saja berpengaruh terhadap anak 

tergantung dari bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain, tergantung dari 

hubungan orang tua dengan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian dimana responden

dengan tingkat pendidikan dasar ada 5 orang, dan semuanya (100%) adalah memiliki 

hubungan antara ibu dan anak, yang semuanya (100%) memiliki anak dengan 

perkembangan psikososial masuk pada tahap inisiatif. Begitu juga dengan pekerjaan,

100% responden dengan pendidikan dasar tersebut adalah bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. 

Hal ini juga dapat dibuktikan dari hasil uji statistik dimana hubungan orang tua dan 

anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah, dimana 

nilai p = 0,000 < α (0,05). Sedangkan berdasarkan uji statistik untuk jenis pekerjaan ibu 

terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah dimana didapatkan nilai p = 0,002 < 

α (0,05). Dengan demikian besaran frekwensi (tingkat keseringan) dalam berinteraksi 

antara orang tua dan anak juga membantu mengoptimalkan perkembangan psikososial 
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anak prasekolah, dimana dengan interaksi yang sering dapat membantu menstimulasi 

perkembangan anak prasekolah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan 

antara tipe pola asuh responden terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah.

Semakin baik tipe pola asuh yang diterapkan responden kepada anaknya maka semakin 

baik (inisiatif) perkembangan psikososial anak prasekolah. Hal ini dapat ditafsirkan 

bahwa responden yang menerapkan tipe pola asuh authoritative cendrung memiliki anak 

dengan perkembangan psikososial pada fase inisiatif dibandingkan dengan orang tua 

yang menerapkan tipe pola asuh neclectful, otoriter dan indulgen.

Temuan penelitian ini, dimana dari 136 responden yang diteliti terdapaat 54 

responden menerapkan tipe pola asuh authoritative dan semuanya (100%) memiliki anak 

dengan perkembangan psikososial pada tahap inisiatif. Hal ini sesuai dengan tinjauan 

teoretik, bahwa tipe pola asuh authoritative dimana orang tua menerima dan melibatkaan 

anak sepenuhnya. Memiliki tingkat pengendalian tinggi dan mengharuskan anak –

anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai usia dan kemampuan 

mereka. Tetapi mereka tetap memberikan kehangatan, bimbingan dan komunikasi dua 

arah. Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan. Anak dari orang tua 

seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah 

dengan teman sebayanya, dan mau bekerja sama dengan orang tua. Mereka juga 

kemungkinan berhasil secara intelektual dan sosial, menikmati kehidupan, dan memiliki 

motivasi yang kuat untuk maju (Rakhma; 2008).
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Tipe pola asuh authoritative tampaknya lebih kondusif dalam perkembangan 

psikososial anak prasekolah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Baumrind yang menunjukan bahwa orang tua yang authoritative lebih mendukung 

perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggung jawab. Menurut Arkoff 

(dalam Badingah, 1993) anak yang dididik dengan cara authoritative umumnya cendrung

mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan – tindakan yang konstruktif atau dalam 

bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Hasil penelitian Rohner (dalam 

Megawangi, 2003) menunjukan bahwa tipe pola asuh orang tua yang authoritative

membuat anak merasa disayang, dilindungi, dianggap berharga dan diberi dukungan oleh 

orang tuanya. Pola asuh ini sangat kondusif mendukung pembentukan kepribadian yang 

pro-sosial, percaya diri dan mandiri namun sangat peduli dengan lingkungannya.

Tipe pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya menentukan 

perkembangan psikososial anak. Berdasarkan hasil penelitian diatas dimana 33 responden 

menerapkan tipe pola asuh otoriter dan 22 responden (67%) diantaranya memiliki anak 

dengan perkembangan psikososial pada tahap kesalahan. Tipe pola asuh otoriter dimana 

orang tua menuntut dan mengendalikan semata – mata karena kekuasaan, tanpa 

kehangatan, bimbingan, dan komunikasi dua arah. Mereka mengendalikan dan menilai 

perilaku anak dengan standard mutlak; mereka menghargai kepatuhan, rasa hormat 

terhadap kekuasaan mereka, dan tradisi. Anak – anak dengan orang tua seperti ini 

cendrung memiliki kompetensi dan tanggung jawab sedang, cendrung menarik diri secara 

sosial dan tidak memiliki spontanitas. Anak perempuan akan tergantung pada orang 
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tuanya dan tidak memiliki motivasi , anak laki – laki cendrung lebih agresif dibandingkan 

anak laki – laki yang lain untuk maju (Rakhma; 2008). 

Tipe pola asuh otoriter cendrung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan 

kelekatan emosi orang tua – anak, sehingga antara orang tua dan anak seakan memiliki 

dinding pembatas yang memisahkan orang tua dengan anak. Studi yang dilakukan oleh 

Fagan (dalam badingah, 1993) menunjukan ada keterkaitan antara tipe pola asuh dengan 

perkembangan anak, dimana orang tua dengan tipe pola asuh otoriter cendrung 

menghasilkan anak yang bermasalah. Pada akhirnya, hal ini berpengaruh terhadap 

perkembangan psikososial anak prasekolah yang merugikan anak, karena anak menjadi 

tidak mandiri, kurang tanggung jawab, serta agresif dan pada klimaksnya anak seringkali 

akan merasa bersalah atau akan mengembangkan sikap menyalahkan diri sendiri atas apa 

yang mereka rasakan dan lakukan.

Berbeda dengan tipe pola asuh indulgen, yang pada penelitian ini didapatkan dari 

43 responden yang mengasuh dengan tipe pola asuh indulgen, 34 responden (79%) 

memiliki anak dengan perkembangan psikososialnya pada tahap inisiatif. Hal ini 

bertentangan dengan teori menurut Petranto (2006), tipe pola asuh indulgen atau pemanja 

biasanya orang tua memberikan pengawasan yang sangat longgar. Memberikan 

kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup 

darinya. Mereka cendrung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang 

dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun orang 

tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak. 
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Dengan penerapan tipe pola asuh indulgen akan menghasilkan anak yang 

impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang 

percaya diri dan kurang matang secara sosial. Tipe pola asuh indulgen yang cendrung 

memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi 

perkembangan psikososial anak prasekolah. Bagaimanapun anak tetap memerlukan 

arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik dan mana yang salah. Dengan 

memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak 

bingung dan berpotensi salah arah sehingga menimbulkan perasaan salah pada anak 

prasekolah. Namun teori diatas bertentangan dengan hasil penelitian, dimana 

perkembangan anak prasekolah dengan orang tua yang menerapkan tipe pola asuh 

indulgen masuk pada tahap inisiatif. Hal ini dapat juga disebabkan karena responden 

dengan tipe pola asuh indulgen sebagian besar 28 responden (65%) memiliki anak 

dengan jenis kelamin laki – laki. Dimana menurut Supriyantini dalam penelitiannya 

hubungan peran gender menyatakan bahwa menurut peran jenis yang stereotip bagi laki –

laki, mandiri adalah wajar bagi anak laki – laki, sedangkan sikap tergantung adalah tepat 

untuk anak perempuan.

Tipe pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak prasekolah menentukan 

keberhasilan perkembangan psikososial anak prasekolah. Kesalahan dalam penerapan 

tipe pola asuh dalam mengasuh anak prasekolah akan berakibat pada kegagalan anak 

prasekolah dalam pembentukan perkembangan psikososial pada fase inisiatif, yang 

menyebabkan anak merasa bersalah.
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E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini hendaknya diperhatikan, agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam penggunaan hasil penelitian. Selain itu disadari juga bahwa 

dalam pelaksanaan penelitian inipun tidak terlepas dari beberapa kelemahan, oleh karena 

itu sebelum dikaji lebih lanjut implikasi dari  peneliitian ini, perlu terlebih dahulu 

dikemukakan keterbatasan dan kelemahan yang ada.

Keterbatasan dan kelemahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional. Desain tersebut 

dianggap tepat karena tujuan penelitian adalah melihat apakah Tingkat 

Pendidikan dan Tipe Pola Asuh responden mempengaruhi Perkembangan 

Psikososial anak Prasekolah. Dikarenakan keterbatasan peneliti, tidak semua 

faktor yang mempengaruhi Perkembangan Psikososial anak Prasekolah diteliti.

Faktor perancu tersebut antara lain Faktor gizi anak prasekolah, Perawatan 

kesehatan, stimulasi dari orang tua dan pendapatan keluarga anak prasekolah.

2. Pengumpulan data untuk variabel penelitian hanya dilakukan pada salah satu 

orang tua, seharusnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kedua orang tua 

harus mengisi instrumen baik untuk variabel tingkat pendidikan dan tipe pola 

asuh. Begitu juga untuk variabel perkembangan psikososial anak prasekolah, pada 

penelitian ini data diambil berdasarkan apa yang di isi orang tua pada lembar 

instrumen, sehingga hasilnya dapat melibatkan perasaan subjektivitas, seharusnya 

perkembangan psikososial anak prasekolah diamati langsung oleh peneliti sesuai 

dengan cheklist yang tersedia.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan paada bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan Responden memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman kanak – kanak Aisyiyah II 

Nganjuk.

2. Tipe pola asuh Responden berpengaruh signifikan terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah di Taman Kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk.

3. Secara bersama Tingkat Pendidikan responden tidak berpengaruh terhadap 

perkembangan psikososial anak prasekolah di taman Kanak – kanak Aisyiyah II 

Nganjuk.

B. Implikasi

Dengan memperhatikan hasil diatas maka akan berimplikasi pada beberapa aspek 

bila tidak ditangani oleh pihak – pihak tertentu, oleh sebab itu perlu diuraikan 

implikasinya, yaitu :

1. Terhadap Tingkat Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kemampuan orang tua dalam 

menerapkan informasi yang diterima dalam proses perkembangan psikososial anak 
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prasekolah. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat menghambat penerimaan 

informasi guna menstimulus perkembangan psikososial anak prasekolah, akibatnya 

orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak akan perkembangan 

psikososialnya, yang berdampak pada terjadinya kegagalan perkembangan 

psikososial pada anak prasekolah sehingga anak tidak mampu menjadi anak 

prasekolah yang inisiatif , bahkan menjadi anak yang tergantung dan selalu merasa 

bersalah.

2. Terhadap Penerapan Tipe Pola Asuh yang Efektif

Secara langsung atau tidak langsung tipe pola asuh yang tidak sesuai dengan 

kondisi anak prasekolah akan mempengaruhi bagaimana perkembangan 

psikososialnya. Hasil penelitian ini hanya mengungkapkan pengaruh tipe pola asuh 

terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah, dan dapat dilihat dari hasil 

diatas, terdapat beberapa hambatan yang dimiliki oleh anak dalam perkembangan 

psikososialnya, karena pola asuh yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. 

Secara literatur telah diungkapkan diatas bahwa tipe pola asuh yang baik adalah tipe 

pola asuh authoritative, dan hal ini tampak pada hasil penelitian bahwa orang tua 

yang menggunakan pola asuh neclectful, otoriter, dan indulgen cendrung berpengaruh 

pada perkembangan psikososial anak prasekolah.

3. Pengaruh Proses Pembelajaran Anak Prasekolah (Taman Kanak – kanak)

Bila ada hambatan dalam beberapa aspek perkembangan psikososial anak 

prasekolah, tentunya akan mempengaruhi proses pembelajaran anak prasekolah. 

Seperti halnya kemampuan sosialisasi yang kurang berkembang sebagaimana 
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mestinya, maka akan mempengaruhi interaksi anak dengan teman sebayanya,

dilingkungan pendidikan taman kanak – kanak. Demikian juga dengan aspek lainnya, 

bila kurang berkembang tentu jaga akan berimplikasi pada proses pembelajaran di 

lingkungan taman kanak – kanak.

C. Saran

1. Untuk Orang Tua

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang ada, maka orang tua diharapkan 

peka terhadap kebutuhan anak – anak agar dapat berkembang sebagaimana mestinya. 

Kepekaan orang tua ini salah satu caranya adalah dengan menggunakan pola asuh 

yang sesuai, sedangkan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak 

adalah pola asuh authoritative. Oleh sebab itu disarankan pada orang tua hendaknya 

senantiasa meningkatkan pendidikannya guna mengembangkan kemampuan dan 

pengetahuannya dalam hal pola asuh melalui kegiatan pendidikan formal maupun non 

formal.

2. Untuk Guru 

Guru diharapkan memberi umpan balik tentang perkembangan psikososial anak 

prasekolah atau perkembangan lainnya yang terjadi disekolah kepada orang tua secara 

kontinyu melalui media buku penghubung. Dengan demikian orang tua mengetahui 

perkembangan anaknya secara kontinyu pula. 
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3. Untuk Sekolah

Pihak sekolah hendaknya melakukan pembelajaran yang melibatkan orang tua 

secara langsung pada even – even tertentu, sehingga orang tua terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran anak. Selain itu pihak sekolah disarankan melakukan kegiatan 

preventif dan kuratif pada orang tua dengan cara memberikan pelatihan semacam 

pelatihan menjadi orang tua efektif (MOE) dan melakukan konseling secara berkala 

kepada orang tua yang ditemukan anaknya mengalami hambatan pada salah satu 

kematangannya.

4. Untuk Pemerintah

Diharapkan pemerintah berperan aktif dengan memberikan fasilitas kepada guru 

dan sekolah agar dapat melakukan usaha – usaaha preventif dan kuratif terhadap 

penerapan pola asuh yang kurang sesuai dengan perkembangan anak. Usaha – usaha 

pemerintah yang harus dilakukan salah satunya adalah melatih guru – guru 

prasekolah menjadi trainer bagi orang tua tentang pola asuh yang tepat atau 

menyediakan tenaga psikolog/konselor dilembaga prasekolah (Taman Kanak –

kanak).

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan menyeluruh hendaknya sampel 

penelitian dapat ditambah dengan lokasi yang memiliki anak prasekolah dengan 

jumlah yang lebih banyak dan mengadakan penelitian yang lebih cermat terhadap 

faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial anak prasekolah 

terlepas dari faktor tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua.
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Lampiran 1

Tabel  Jadwal waktu penelitian pengaruh tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua 
terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman kanak – kanak 
Aisyiyah II Nganjuk Tahun 2008

No Kegiatan

Waktu/Bulan

Juli Agustus Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan judul 

kepada pembimbing

X X

2. Bab I, II, III, dan 

proposal

X X X X

3. Seminar Proposal X

4. Pengumpulan data 

uji Validitas

X X

5. Uji Validitas dan 

Reliabilitas

X X

No Kegiatan

Nopember Desember Januari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

6. Pengumpulan data 

penelitian

X

7. Pengolahan data X X X X X

8. Sidang Tesis X



105
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Lampiran 2

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TIPE POLA ASUH ORANG TUA 

TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK PRASEKOLAH 

DI TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH II NGANJUK

Oleh :

RAHAYU BUDI UTAMI

Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan Thesis S2 di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan tipe pola 

asuh orang tua terhadap perkembangan psikososial anak prasekolah di Taman kanak –

kanak Aisyiyah II Nganjuk, partisipasi saudara dalam penelitian ini akan membawa 

dampak positif dalam upaya peningkatan perkembangan psikososial anak prasekolah.

Kami mengharap informasi yang anda berikan nanti sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya dan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan 

pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan digunakan 

untuk pengembangan ilmu kesehatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud 

yang lain.

Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, anda bebas untuk ikut 

atau tidak tanpa adanya sangsi apapun. Jika anda bersedia menjadi responden penelitian 

ini, silahkan anda menandatangani kolom yang tersedia

Peneliti

Rahayu Budi Utami
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Lampiran 3

INFORMED CONSENT

Setelah mendapat penjelasan serta mengetahui manfaat penelitian dengan judul 

“Pengaruh  tingkat pendidikan dan tipe pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

psikososial anak prasekolah di Taman kanak – kanak Aisyiyah II Nganjuk”, menyatakan 

setuju / tidak setuju diikutsertakan dalam penelitian dengan catatan bila sewaktu-waktu 

dirugikan dalam bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan. Saya percaya apa yang 

saya buat ini dijamin kerahasiannya.

Nganjuk,   Nopember 2008

Responden

(                     )
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Lampiran 4

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL

ANAK PRASEKOLAH DI TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH II NGANJUK

No. Pola Asuh No. Soal
1. Neclectful 5, 9, 17, 18, 21, 25, 27, 28. 

2. Otoriter 2, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 26.

3. Indulgen 1, 3, 8, 11, 12, 16, 30, 31.

4. Authoritatif 4, 6, 7, 10, 15, 19, 29, 32.

KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK PRASEKOLAH 

DI TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH II NGANJUK

Usia Parameter No. Soal Jawaban
3 Tahun - Karakteristik perilaku

- Karakteristik Sosial
1, 2, 3, 5, 9
4, 6, 7, 8, 10

Ya, Ya, Ya, Tdk, Tdk, 
Ya, ya, Tdk. Tdk, Tdk

4 Tahun - Karakteristik perilaku
- Karakteristik Sosial

1, 2, 3, 5, 9 
4, 6, 7, 8,10

Ya, Ya, Ya, Ya, Tdk,
Ya, Ya, Tdk, Ya, Tdk

5 Tahun - Karakteristik perilaku
- Karakteristik Sosial

1, 2, 3, 5, 10
4, 6, 7, 8, 9

Ya, Ya, Ya, Tdk, Tdk
Ya, Ya, Tdk, Tdk, Tdk

6 Tahun - Karakteristik perilaku
- Karakteristik Sosial

1, 2, 3, 7, 9
4, 5, 6, 8, 10

Ya, Ya, Ya, Tdk, Tdk
Ya, Ya, Tdk, Tdk, Tdk
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Lampiran 5

LEMBAR KUESIONER

A. Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda dengan memberikan tanda (x) 

Jawaban diisi sendiri tidak boleh diwakilkan.

B. Karakteristik Responden (orang tua)

1. Hubungan Anda dengan anak

           ❒     Ayah

           ❒     Ibu

2. Berapa usia anda saat ini : …………………………………

3. Siapa saja yang tinggal dalam satu rumah : …………………………………

                                                                                 …………………………………

                                                                                 …………………………………

4. Apa pekerjaan Ayah : …………………………………

5. Apa pekerjaan ibu : …………………………………

6. Pendidikan terakhir Anda 

           ❒     SD

❒     SMP

❒     SMA
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❒     Perguruan Tinggi

Karakteristik Anak

1. Berapa Usia Anak

❒ Tiga (3) tahun

      ❒ Empat (4) tahun

      ❒ Lima (5) tahun

      ❒ Enam (6) tahun

2. Jenis kelamin 

❒ Laki – laki

      ❒ Perempuan

3. Urutan / posisi anak dalam keluarga kandung

❒ Anak pertama 

      ❒ Anak tengah

      ❒ Anak terakhir / ragil / bungsu

      ❒ Anak tunggal

4. Jumlah saudara kandung

❒ Satu orang

      ❒ Dua orang

      ❒ Tiga orang

      ❒ Lebih dari tiga orang
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      ❒ Lain – lain ………………………….

C. Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

Pilihlah salah satu alternatif tindakan yang anda anggap paling tepat dan sesuai 

dengan apa yang anda lakukan kesehariannya terhadap anak anda.

No. Pernyataan Ya Tidak

1. Saya menetapkan beberapa peraturan & harapan 
kepada anak saya

2. Saya memegang kendali & menetapkan peraturan, 
bagaimanapun keadaannya.

3. Aturan dalam mendisiplinkan anak terpaksa 
seringkali berubah.

4. Saya mempertimbangkan harapan & pendapat anak 
ketika membuat keputusan.

5. Bila ada pesta perkawinan teman sekantor atau 
tetangga, saya tidak akan mengikut sertakan anak.

6. Seringkali anak bersikap kurang baik secara 
langsung.

7. Jika anak bersikap yang baik, saya memberinya 
penghargaan.

8. Wajar bila anak bersikap yang kurang baik, hal itu 
biasa & tidak perlu dirisaukan.

9. Saat disekolah anak tidak mau maju kedepan kelas, 
biarkan saja itu hal biasa.

10. Saya menghargai prestasi anak disekolah & 
mendukung usahanya.

11. Saya merasa kewalahan bila anak menunjukan 
perilaku nakalnya.

12. Saya terpaksa mengalah pada rengekan & tuntutan 
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dari anak.
13. Saya sering sekali membuat keputusan untuk anak 

demi kebaikannya.
14. Saya akan menunjukan rasa marah saya pada anak 

bila anak tidak menurut apa yang saya perintah.
15. Saya mengharapkan anak bersikap mandiri dalam 

segala hal.
16. Saya sangat menghargai kebebasan anak 

mengekspresikan harapan & keinginan hatinya.
17. Anak bangun kesiangan, sehingga enggan berangkat 

kesekolah, dengan alasan malu kalau terlambat, saya 
membolehkan anak untuk sekolah atau tidak.

18. Anak suka mengamuk karena luapan perasaan 
marah, saya akan membiarkan anak mengamuk, toh 
nanti kalau lelah berhenti sendiri.

19. Saya hanya mendukung sikap anak bila sikap yang 
ditampilkan itu konstruktif.

20.
Kebanyakan peraturan saya bersifat umum, tidak 
khusus, toh anak mengerti apa yang saya maksud.

21. Saya menghabiskan waktu sedikit dengan anak, 
karena banyak kerjaan yg harus saya selesaikan.

22. Saya akan meminta anak menunda permainannya, 
bila saya membutuhkan anak untuk mengerjakan 
sesuatu.

23. Bila ada teman anak main ke rumah & menunjukan 
sikap tidak sopan, saya akan melarang anak untuk 
bergaul dengannya.

24. Disiplin yang diterapkan kepada anak berhubungan 
erat dengan hukuman.

25. Bila anak bermain disekolah & terjatuh, itu hal biasa 
dan tidak perlu dirisaukan.

26. Sikap anak yang nakal membuat saya terpaksa 
memberikan hukuman fisik padanya.

27. Anak tiba – tiba merengek & menangis ketika saya 
tergesa – gesa hendak keluar rumah untuk urusan yg 
sangat penting, saya tetap pergi & titipkan anak pd 
pengasuh.

28. Anak gampang sekali takut, itu hal biasa, toh rasa 
takut akan hilang dengan sendirinya nanti.

29. Saya mengkomunikasikan peraturan secara jelas dan 
langsung.

30. Dalam hati saya menyimpan rasa jengkel & 
kemarahan bila anak saya nakal.
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31. Bila anak ngin main kerumah temannya, saya 
memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak.

32. Saya menuntut anak untuk mempunyai 
pengendalian diri yang tinggi.

C. Instrumen Perkembangan Psikososial Anak Prasekolah

Isilah kolom Ya atau Tidak , sesuai dengan perilaku yang dapat dilakukan anak anda 

sesuai dengan pernyataan dibawah ini.

Anak Usia 3 tahun

No. Pernyataan Ya Tidak

1. Anak anda sudah mengetahui jenis kelaminnya 

sendiri.

2. Anak anda sudah mengetahui jenis kelamin orang 

lain

3. Anak anda sudah dapat menyebutkan namanya 

sendiri. 

4. Anak memiliki suatu benda yang sangat 

disayanginya, hingga kemanapun ia pergi harus 

dibawa.

5. Anak memukul anak lain bila berebut mainan

6. Anak anda selalu bertanya hal – hal baru yang asing 

baginya.

7. Anak anda selalu mengikuti kegiatan keagamaan 
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yang anda lakukan.

8. Saat jam istirahat disekolah anak lebih senang 

bermain dengan orangtua/pengasuh dari pada 

bergabung dengan anak – anak lain.

9. Anak selalu menunjukan semua keinginanya dituruti

10. Anak canggung menyesuaikan diri saat awal masuk 

sekolah

Anak Usia 4 tahun

No. Pernyataan Ya Tidak

1. Anak anda sudah dapat menggunakan kaos kaki dan 

sepatunya sendiri.

2. Anak anda mulai merasakan takut pada kegelapan

3. Anak anda dapat mengontrol diri untuk tidak 

menangis saat anda tinggalkan.

4. Anak menunjukan rasa sayang/gemes dengan 

berperilaku agresif seperti menggigit – gigit.

5. Anak selalu menangis bila apa yang diminta tidak 

dituruti.

6. Anak anda dapat merasakan lelucon (ikut tertawa 

ketika anda tertawa/ada hal – hal yang lucu).

7. Anak anda sering bermain peran (meniru perilaku 

orang – orang yang disenanginya).

8. Anak kurang berani bicara dengan orang dewasa

9. Anak selalu menunjukan minat yang tinggi terhadap 

sesuatu yang baru (benda atau kejadian)
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10. Anak menunjukan perilaku marah saat anda 

menegur karena perbuatannya yang salah

Anak Usia 5 tahun

No. Pernyataan Ya Tidak

1. Anak anda mampu mengenal minimal 4 warna

2. Anak anda dapat mengancing bajunya dengan baik.

3. Anak anda dapat makan sendiri dengan tenang

4. Anak lebih menyenangi mainan yang dimiliki 

temannya dari pada mainan miliknya sendiri

5. Anak akan marah/ngamuk bila mainan yang dimiliki 

dipinjam teman mainnya.

6. Anak anda mulai berdusta (anak berbohong untuk 

menutupi kesalahanya).

7. Anak anda dapat membedakan mana yang benar dan 

mana yang salah  (makan dengan tangan kanan).

8. Anak tidak berani tampil dalam permainan.

9. Anak selalu menang sendiri bila bermain bersama 

temannya

10. Bila anak anda

Perempuan : Selalu menunjukan perilaku tergantung  

pada orangtuanya.
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Laki – laki   : lebih menunjukan perilaku agresif

      

  Anak Usia 6 tahun

No. Pernyataan Ya Tidak

1. Anak anda sering berperilaku seperti bos (atasan).

2. Anak anda sudah dapat menunjukan sikap marah, 

bila keinginanya tidak terpenuhi.

3. Anak anda sangat mandiri dalam keperluan sehari –

harinya (mandi, berpakaian & makan sendiri).

4. Anak senang mengejek/mengolok – olok teman 

mainnya.

5. Saat bermain dengan teman sebayanya, anak anda 

lebih memilih mengalah.

6. Anak anda sering bertengkar dengan teman 

sepermainanya tetapi cepat berbaikan kembali.

7. Anak anda sudah dapat menerima peraturan 

(disiplin).

8. Anak lebih banyak diam(tidak banyak bicara) saat 

bermain bersama anak – anak seusianya.

9. Sering menunjukan sikap untuk mencari perhatian

10. Anak anda akan menunjukan sikap marah bila 
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mainannya diambil oleh teman mainnya.


