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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pola asuh merupakan sikap orangtua dalam berinteraksi dengan anak-

anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orangtua memberikan aturan-aturan, 

hadiah, maupun hukuman. Cara orangtua menunjukan otoritasnya dan juga 

orangtua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anak. 

  Pola asuh merupakan pola interaksi antara orangtua dengan anak. Lebih 

jelasnya yaitu bagaimana sikap atau perilaku orangtua saat berinteraksi dengan 

anaknya. Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma, 

memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukan sikap dan perilaku 

yang baik sehingga dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya.  

 Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pola asuh 

merupakan proses interaksi antara anak dengan orangtua dalam pembelajaran 

dan pendidikan yang nantinya sangat bermanfaat bagi aspek pertumbuhan dan 

pekembangan anak. 

Orang tua menjadi orang yang pertama dalam memberikan pengaruh 

terhadap kehidupan seorang anak namun sayangnya masih banyak orang tua 

yang tidak menyadari akan hal ini, Orang tua tidak menyadari bahwa perlakuan 

yang mereka berikan terhadap anak memiliki dampak terhadap perkembangan 

anak. Ketidak sadaran atau ketidak tahuan orang tua akan hal tersebut terlihat 

dari besarnya angka tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam 

keluarga. Tentu hal ini tidak akan terjadi apabila orang tua menyadari bahwa 
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tindakannya tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap 

perkembangan anakya. Pola asuh yang keliru akan memberikan efek buruk 

terhadap perkembangan anak. 

Perilaku orang tua akan sangat menentukan perilaku anak-anaknya, baik 

dan buruknya perilaku anak bisa dipengaruhi oleh perilaku kedua orangtuanya. 

Didalam keluarga perilaku orang tua menjadi model bagi anak-anaknya untuk 

berperilaku setiap saat anak mengamati perilaku orang tuanya lalu anak 

tersebut meniru tindakan yang dilakukan orangtuanya dan menerapkan 

tindakan tersebut dalam kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu orang tua harus 

berhati-hati dalam mendidik putra-putrinya, karena orang tualah yang akan 

menentukan perilaku anak baik maupun buruk. 

Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka 

mengenal dan mencintai allah, yang menciptakannya dan seluruh alam 

semesta, mengenal dan mencintai rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, 

yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka 

mengenal dan memahami islam untuk diamalkan. Ajarkanlah tauhid, yaitu 

bagaimana mentauhidkan allah, dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuat 

syirik. Sebagaimana nasihat luqman kepada anaknya, 

 

   

   

   

    

    

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika 

ia memberi pelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah 

engkau mempersekutukan allah, sesungguhnya mempersekutukan 
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(allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar”.1 ( Q.S. 

luqman: 13) 

 

Banyak orang tua yang menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang 

sehat, cerdas, dan kreatif. Namun tanpa mereka sadari, tidak sedikit di antara 

para orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya bersikap kurang 

mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Misalnya orang tua 

yang ambisius atau terlalu berlebihan dalam mencampuri kegiatan bermain dan 

proses belajar mengajar anak. 

Usia 4-6 tahun dikenal sebagai masa keemasan atau “golden age” yaitu 

massa yang berlangsung sangat cepat dan tidak akan pernah terulang. 

Khususnya anak usia menjelang masuk sekolah (4-6 tahun) karena pada usia 

ini anak mulai dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di 

luar rumah (sekolah) yang umumnya sangat berbeda dengan lingkungan 

rumah. Agar anak menjadi sehat, cerdas, dan kreatif, orang tua harus 

meningkatkan kreatifitasnya. 

Anak adalah amanah bagi orang tuanya, hatinya yang suci adalah 

subtansi yang berharga. Jika dibiasakan dengan kebaikan, ia akan tumbuh 

dalam kebaikan dan bahagia didunia dan di akherat. Adapun ia dibiasakan 

dengan kejelekan dan di abaikan begitu saja seperti binatang maka ia akan 

sengsara dan celaka. maka dari itu, menjaga anak adalah dengan mendidik, 

mendisiplinkan, dan mengajarkan akhlak-akhlak terpuji. 2 

                                                             
1
Almanhaj, Kewajiban Mendidik Anak, 04, maret, 2018, (http://almanhaj.or.id/1048-

kewajiban mendidik anak.html) 
2 Ulwan Abdullah Nashih, Pendidikan Anak dalam Islam (sukoharjo, al-andalus,2012), 

hlm.548 

http://almanhaj.or.id/1048-kewajiban%20mendidik
http://almanhaj.or.id/1048-kewajiban%20mendidik


4 
 

Ini tentu mengingatkan peranan orang tua yang mungkin disaat sekarang 

ini banyak yang tidak menyadari bahwa anak adalah sebagai titipan tuhan yang 

harus di asuh dengan sebaik-baiknya. Jika orang tua sudah sadar betul bahwa 

anak merupakan titipan Tuhan, mungkin tidak ada lagi tindakan-tindakan yang 

dilakukan orang tua terhadap anaknya baik fisik maupun psikis, bahkan tidak 

jarang disaat sekarang ini tindakan kekerasan tersebut berujung kepada 

kematian seperti yang kita saksikan di media televisi maupun media massa 

lainnya. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung dan memberikan rasa 

aman pada anak-anaknya justru ini sebaliknya orang tua menjadi ancaman bagi 

anak. Tentunya hal ini menjadi contoh buruk yang harus dijadikan pelajaran 

bagi para orang tua dalam mengasuh para buah hatinya. 

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan 

anak ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur’an, Hadits, maupun hasil 

ijtihad para ulama (intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci, baik 

mengenai pola pengasuhan anak pra kelahiran anak, maupun pasca 

kelahirannya. Allah SWT memandang bahwa anak merupakan perhiasaan 

dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 46; 
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Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia      

tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 

baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan”.3 (QS. al-Khafi: 46) 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman; 

  

  

  

  

 

 

  

    

   

  

   

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka”. (QS. at-Tahrim: 6) 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban yang harus 

dilaksanakan orang tua yaitu sebagai pemelihara, pemimpin, dan pelindung 

keluarga. Mendidik anak merupakan tanggung jawab orangtua, dimana 

orangtua menjadi contoh serta pemimpin bagi anak-anaknya. Untuk menjadi 

seorang pemimpin yang baik, orangtua harus memiliki motivasi yang lebih 

tinggi untuk anak-anaknya. 

Dengan demikian mendidik dan membina anak beragam Islam adalah 

merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat 

                                                             
  3 Muhammad Noor, dkk, Alquran Al-karim dan Terjemahnya, 1996, hlm.238 
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terjaga dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari apa neraka adalah dengan 

jalan taat mengerjakan perintah-perintah Allah. 

Kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif 

selama perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap 

mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan, sehingga individu 

pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan 

kemandiriannya. Istilah kemandirian pada anak umumnya dikaitkan dengan 

kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Apakah itu memakai 

baju sendiri, menalikan sepatunya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan 

orang lain.  

Kemandirian anak harus dibina sejak usia dini, seandainya kemandirian 

anak diusahakan setelah anak besar, kemandirian itu akan menjadi tidak utuh. 

Secara alamiah anak sudah mempunyai dorongan untuk mandiri atas dirinya 

sendiri. Mereka terkadang lebih senang untuk bisa mengurus dirinya sendiri 

daripada dilayani. Sayangnya orang tua sering menghambat keinginannya dan 

dorongan untuk mandiri.  

Kemandirian yang diajarkan pada anak sejak dini akan membuatnya 

dapat mengatur waktu kegiatannya sendiri dan membuat anak terbiasa 

menolong orang lain serta lebih bisa menghargai orang lain. Seorang anak yang 

mempunyai rasa mandiri akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan dan dapat mengatasi kesulitan yang terjadi.  

Disamping itu anak yang mempunyai kemandirian akan memiliki 

stabilitas emosional dan ketahanan yang mantap dalam menghadapi tantangan 
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dan tekanan. Menjadi mandiri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan 

tiba-tiba. Hal ini memerlukan proses panjang yang harus dimulai sejak usia 

dini. Kunci kesuksesan seorang anak menjadi individu yang mandiri 

sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pola asuh 

orang tua.  

Oleh sebab itu orang tualah yang berperan dalam mengasuh, 

membimbing, membantu dan mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Tugas 

yang harus diselesaikan pada masa balita adalah kemandirian (otonomi) 

sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam 

menjalin suatu relasi antara anak dan orang tuanya terdapat suatu 

sikap/tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. 

Namun, sebaliknya jika orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap salah, 

maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-

ragu.4 

 Oleh karena itu kemandirian pada anak sangat diperlukan karena dengan 

kemandirian, anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi 

kebutuhannya. Anak-anak yang memiliki kemandirian secara normal akan 

cenderung lebih positif di masa depannya.  

Anak yang mandiri cenderung berprestasi karena dalam menyelesaikan 

tugas–tugasnya anak tidak lagi tergantung pada orang lain. Sehingga anak bisa 

lebih percaya diri. Anak yang mandiri yakin, jika ada resiko, ia mampu  

                                                             
4 Danang Danu Suseno, Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kemandirian Anak, 08, 

maret, 2018,  (http://www.hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak). 

http://www.hubungan/
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untuk menyelesaikannya tanpa bantuan dari orang lain. Dengan begitu anak 

akan tumbuh menjadi orang yang mampu untuk berfikir serius dan berusaha 

untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi targetnya.  

Demikian juga di lingkungan keluarga dan sosial, anak yang mandiri 

akan mudah menyesuaikan diri. Ia akan mudah untuk diterima oleh anak-anak 

dan teman-teman di sekitarnya. Sidharto dan Izzaty  berpendapat bahwa anak-

anak yang tidak mandiri akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan 

kepribadiannya sendiri. Jika hal ini tidak segera teratasi, anak akan mengalami 

kesulitan pada perkembangan selanjutnya.5 Anak akan susah menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Anak yang tidak mandiri juga akan menyusahkan 

orang lain. Anak-anak yang tidak mandiri cenderung tidak percaya diri dan 

tidak mampu menyelesaikan tugas hidupnya dengan baik. Akibatnya, prestasi 

belajarnya bisa mengkhawatirkan. Anak-anak seperti ini senantiasa bergantung 

pada orang lain; misalnya mulai dari persiapan berangkat sekolah, mengerjakan 

pekerjaan rumah, sampai dalam pola belajarnya. Dalam persiapan berangkat 

sekolah, misalnya, anak selalu ingin dimandikan orang lain, dibantu 

berpakaiannya, minta disuapi, buku dan peralatan sekolah harus disiapkan 

orang lain, termasuk harus selalu diantar ke sekolah. Ketika belajar di rumah, 

mereka mungkin mau, asalkan semua dilayani; misalnya anak akan menyuruh 

orang lain untuk mengambilkan pensil, buku, dan sebagainya. 

 Baumrind dalam Ubaedy membagi pola asuh orang tua menjadi tiga 

yakni otoriter, permisif, dan demokratis. Dampak gaya pengasuhan  

                                                             
5 Sidharto, Izzaty, Pengembangan Kebiasaan Positif, (Yogyakarta: Pusat Penelitian 

AUD),2004. 
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orang tua akan berbeda terhadap kemandirian anak. Melalui pengasuhan orang 

tua, terutama orang tua yang demokratis, anak diharapkan dapat 

mengembangkan kemandiriannya dengan baik. Dalam penelitian Baumrind 

menunjukkan bahwa pola pengasuhan demokratis sangat mendukung 

perkembangan kemandirian pada anak, sedangkan dua gaya pengasuhan 

lainnya yaitu pola pengasuhan otoriter dan permisif bersifat negatif terhadap 

kemandirian anak.6 

Firman Allah yang termasuk dalam Al-Quran surat Al- Mudatsir ayat 38 

menyebutkan: 

    

   

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang   

diperbuatnya”.7 (QS.al-mudatsir: 38). 

 

Selanjutnya dalam surat Al-Mukminun ayat 62 disebutkan: 

    

     

    

   

Artinya: “kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya, dan pada sisi kami ada kitab yang berbicara 

benar, dan mereka telah dianiaya”. (QS. Al-mukminun: 62) 

                                                             
6 Ulwan Abdullah Nashih, Pendidikan Anak dalam Islam (sukoharjo, al-andalus,2012), 

hlm.548 

 
7 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya. (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2004). 
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Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa individu tidak akan mendapatkan 

suatu beban di atas kemampuannya sendiri tetapi Allah Maha Tahu dengan 

tidak memberi beban individu melebihi batas kemampuan individu itu sendiri. 

Karena itu individu dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan 

pekerjaannya tanpa banyak tergantung pada orang lain. Abdullah menuturkan 

beberapa contoh tentang inti pandangan Islam terhadap pendidikan anak 

dengan didukung oleh berbagai bukti dan argumentasi. Beliau mengatakan 

bahwa kemandirian dan kebebasan merupakan dua unsur yang menciptakan 

generasi muda yang mandiri.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelompok B3 

di RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten 

Cirebon dan orangtua siswa bahwa didapatkan hasil observasi terhadap 22 

orang anak, bahwa 12 orang anak terlihat mandiri. Misalnya ketika waktu 

makan, mereka mempersiapkan alat makan sendiri dan mengambil makanan 

sendiri sementara 10 orang anak terlihat kurang mandiri dan ketika makan 

lebih senang disuap oleh orang tuanya. Setelah dilakukan wawancara dengan 

22 orang tua anak tersebut, 12 dari orang tua yang anaknya tampak aktif dan 

lebih mandiri mengatakan bahwa mereka membiasakan anak untuk melakukan 

atau memilih sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak misalnya 

berpakaian sendiri, pakai sepatu sendiri atau belajar makan sendiri dan kadang-

kadang mereka mengajak anak untuk melakukan hal-hal kecil dalam kurang 

aktif dan kurang mandiri, mereka mengatakan bahwa mereka jarang 

melibatkan anak dalam 
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 memilih atau melakukan sesuatu, hal yang berkaitan dengan anak lebih banyak 

ditentukan oleh orang tua dan ketika anak-anak merengek-rengek meminta 

sesuatu, dari pada anak rewel, orang tua cenderung menuruti apa yang 

diinginkan oleh anak.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Kemandirian Anak Usia 5-6 tahun di RA Al-Furqon Desa Karangreja 

Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

masalah dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1. Anak selalu bergantung pada orang lain. Misalnya anak selalu ingin 

dimandikan orang lain, dibantu berpakaiannya, minta disuapi. 

2. Buku dan peralatan sekolah harus disiapkan orang lain. 

3. Selalu diantar dan ditemani kesekolah. 

4. Ketika belajar dirumah, mereka mungkin mau asalkan semua 

dilayani. Misalnya anak akan menyuruh orang lain untuk 

mengambilkan pencil, buku, dan sebagainya. 

5. Orang tua tidak menyadari bahwa perlakuan yang mereka berikan 

terhadap anak memiliki dampak terhadap perkembangan anak. 

6. Pola asuh yang keliru akan memberikan efek buruk terhadap 

perkembangan anak. 
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7. Orang tua tidak menjadi model bagi anak-anaknya. 

8. Orang tua tidak menyadari bahwa dalam mendidik dan mengasuh 

anaknya bersikap kurang mendukung bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anaknya. 

9. Orang tidak melatih kemandirian terhadap anaknya. 

  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: “Adakah hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak usia 

5-6 tahun di RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala 

Kabupaten Cirebon”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah: 

1. Seberapa baik pola asuh orang tua di RA Al-Furqon Desa Karangreja 

Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon? 

2. Seberapa baik kemandirian anak di RA Al-Furqon Desa Karangreja 

Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon? 

3. Seberapa erat hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak di 

RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten 

Cirebon? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka peneliti akan 

mendiskripsikan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola asuh orang tua di  RA Al-Furqon Desa 

Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 

2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian anak di RA Al-Furqon Desa 

Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 

3. Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian 

anak di RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala 

Kabupaten Cirebon. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas  maka peneliti akan 

mendeskripsikan kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi anak, Anak menjadi cerdas, mandiri, dan kreatif. 

2. Manfaat bagi orang tua, Orang tua adalah orang yang pertama dalam 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan seorang anak. Perilaku orang 

tua sangat menentukan perilaku anak-anaknya baik dan buruknya perilaku 

anak bisa dipengaruhi oleh perilaku kedua orang tuanya. Didalam keluarga 

perilaku orang tua menjadi model bagi anak-anaknya untuk berperilaku 

setiap saat anak mengamati perilaku orang tuanya lalu anak tersebut 

meniru tindakan yang dilakukan orang tuanya dan 
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 menerapkan tindakan tersebut dalam kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu 

orang tua harus berhati-hati dalam mendidik putra-putrinya, karena orang 

tualah yang akan menentukan perilaku anak baik maupun buruk. 

3. Manfaat bagi guru, Guru memberikan nilai tambah bagi peserta didik 

berupa peserta didik memiliki kesadaran, peserta didik mencari 

pengalaman dan langsung mengalami sendiri, peserta didik dapat belajar 

dengan berdasarkan minat dan kemampuannya. 

4. Manfaat bagi lembaga pendidikan khususnya RA, bahwa aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini tidak lepas dari gambaran pola 

asuh orang tua. Oleh karena itu pembelajaran kemandirian anak dengan 

gambaran pola asuh orang tua di RA Al-Furqon sangat penting untuk 

memberikan motivasi pada siswa untuk aktif  dan mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Pengertian Pola Asuh Orangtua 

  Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia bahwa “pola adalah model, sistem, atau cara kerja”, 

Asuh adalah “menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, 

dan sebagainya” Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

 Sedangkan arti orang tua menurut Nasution dan Nurhalijah “Orang tua 

adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas 

rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan 

ibu.” Gunarsa mengemukakan bahwa “Pola asuh tidak lain merupakan metode 

atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi 

bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya.” Jadi yang dimaksud 

pendidik adalah orang tua terutama ayah dan ibu atau wali.  

Casmini menyebutkan bahwa “ Pola asuh sendiri memiliki definisi 

bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, 

dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses 

kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang 

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.8 

 

                                                             
8 Casmini, Emotional Parenting, (Yogyakarta: Pilar Medika), 2007. 
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 Menurut Thoha menyebutkan bahwa “Pola Asuh orang tua adalah 

merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik 

anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.”9 

Sedangkan menurut Kohn dalam Thoha mengemukakan “ Pola asuh 

merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. 

Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang 

tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah 

dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua 

memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak.10 

 

Pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua meliputi 

pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum  dan lain-lain) dan 

kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang, perlindungan, dan lain-

lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar anak dapat 

hidup selaras dengan lingkungannya. 11 

 Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan 

anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orangtua memberikan aturan – 

aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukan otoritasnya dan 

juga cara orangtua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anak. 

Thereshia indira shanti, “pola asuh merupakan pola interaksi antara 

orangtua dan anak. Lebih jelasnya, yaitu bagaimana sikap atau 

prilaku orangtua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk caranya 

menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan 

perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku 

yang baik sehingga dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya”.12 

                                                             
9 Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Off Seet), 1996, 

Hlm. 109.  
10 Isni Agustini, Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa mata 

pelajaran Akuntasikelas XI IPS di SMA Negeri Bandung, Bandung: UPI, 2014 
11 Latifah, M, Peranan Keluarga dalam Pendidikan karakter Anak, 2012, html. 

(http://www.tumbuhkembanganak.blogspot.com.html) 
12 Sri Lilis Herlianthi, Asep Subagya, Konsep Dasar Komunikasi dan Pengasuhan, 

(modul 1: Diklat Berjenjang Tingkat Dasar bagi Pendidik Paud, 2007), hlm. 3 



17 
 

Menurut Nurani pola asuh  orang tua adalah pola perilaku yang 

diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola 

perilaku ini dapat dirasakan oleh anak, dari segi negatif dan positif. Pola asuh 

yang benar bisa ditempuh dengan memberikan perhatian yang penuh serta 

kasih sayang pada anak dan memberinya waktu yang cukup untuk menikmati 

kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga.13 

Menurut Papalia pola asuh orang tua tidak boleh menghukum anak, 

tetapi sebagai gantinya orang tua  harus mengembangkan aturan-aturan bagi 

anak dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Orang tua melakukan 

penyesuaian perilaku mereka terhadap anak, yang didasarkan atas 

perkembangan anak karena setiap anak memiliki kebutuhan dan mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda. 14 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa pola 

asuh merupakan proses interaksi antara anak dengan orangtua dalam 

pembelajaran dan pendidikan yang nantinya sangat bermanfaat bagi aspek 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                       
 

13 Nurani, A. T. “Pengaruh Kualitas Perkawinan, Pengasuhan Anak dan Kecerdasan 

Emosional terhadap Prestasi Belajar Anak”, Tesis pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian 

Bogor, (Bogor:_,2004,), tidak dipublikasikan. 
14 Papalia, D. E, dkk, “Human Development”, (Jakarta: Kencana, 2008). 
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2. Macam – Macam Pola Asuh Orang tua 

Anak – anak berkembang baik secara fisik maupun secara psikis untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak dapat terpenuhi bila orangtua 

dalam memberi pengasuhan dapat mengerti, memahami, menerima dan 

memperlakukan anak sesuai dengan tingkat perkembangan psikis anak, 

disamping menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan fisiknya. Hubungan 

orangtua dengan anak ditentukan oleh sikap, perasaan dan keinginan 

terhadap anaknya. Sikap tersebut diwujudkan dalam pola asuh orangtua 

didalam keluarga. Secara garis besar, pola asuh orang tua dapat dibagi 

menjadi 3 tipe yaitu: 

a. Otoriter 

Dalam pola asuh ini orangtua berperan sebagai arsitek, cenderung 

menggunakan pendekatan yang bersifat diktator, menonjolkan wibawa, 

menghendaki ketaatan mutlak. Anak harus tunduk dan patuh terhadap 

kemauan orangtua. Apapun yang dilakukan oleh anak ditentukan orangtua. 

Anak tidak mempunyai pilihan dalam melakukan kegiatan yang ia 

inginkan, karena semua sudah ditentukan oleh orangtua. Tugas dan 

kewajiban orangtua tidak sulit, tingggal menentukan apa yang diinginkan 

dan harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Selain itu, 

mereka beranggapan bahwa orangtua harus bertanggung jawab penuh 

terhadap perilaku anak dan menjadi orangtua yang otoriter merupakan 

jaminan bahwa anak akan berperiku baik. Orangtua yakin bahwa perilaku 
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anak dapat diubah sesuai dengan keinginan orangtua dengan cara 

memaksakan keyakinan, nilai, perilaku dan standar perilaku kepada anak. 

b. Demokratis 

Dalam pola asuh ini, orangtua memberi kebebasan yang disertai 

bimbingan kepada anak. Orangtua banyak memberi masukan – 

masukan dan arahan terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Orangtua 

bersifat obyektif, perhatian dan kontrol terhadap perilaku anak. Dalam 

banyak hal orangtua sering berdialog dan berembuk dengan anak 

tentang berbagai keputusan. Menjawab pertanyaan anak dengan bijak 

dan terbuka. Orangtua cenderung menganggap sederajat hak dan 

kewajiban anak dibanding dirinya. Pola asuh ini menempatkan 

musyawarah sebagai pilar dalam memecahkan berbagai persoalan 

anak, mendukung dengan penuh kesadaran, dan berkomunikasi 

dengan baik. 

c. Permisif 

Pola asuh ini memperlihatkan bahwa orangtua cenderung 

menghindari konflik dengan anak, sehingga orangtua banyak bersikap 

membiarkan apa saja yang dilakukan anak. Orangtua bersikap damai 

dan selalu menyerah pada anak, untuk menghindari konfrontasi. 

Orangtua kurang memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. 

Anak dibiarkan berbuat sesuka hatinya untuk melakukan apa saja 

yang mereka inginkan. Orangtua tidak peduli apakah anaknya 

melakukan hal – hal yang positif atau negatif, yang penting hubungan 
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antara anak dengan oangtua baik – baik saja, dalam arti tidak terjadi 

konfik dan tidak ada masalah antara keduanya.15 

 

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orangtua 

Selain peran keluarga dalam pengasuhan anak, adapun faktor – 

faktor yang mempengaruhi pola asuh. menurut mussen dikutip marcelina, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua yaitu: 

a. Lingkungan Tempat Tinggal 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua adalah 

lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal di kota 

besar dengan keluarga yang tinggal dipedesaan berbeda gaya 

pengasuhannya. Keluarga yang tinggal dikota besar memiliki 

kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar rumah. 

Sebaliknyakeluarga yang tinggal didesa tidak memiliki kekhawatiran 

yang besar dengan anak yang keluar rumah. 

b. Sub Kultur Budaya 

Sub kultur budaya juga termasuk dalam faktor yang mempengruhi 

pola asuh. Dalam setiap budaya pola asuh yang diterapkan berbeda-

beda, misalkan ketika disuatu budaya anak diperkenankan berargumen 

tentang aturan-aturan yang ditetapkan orangtua, tetapi hal tersebut 

tidak berlaku untuk semua budaya. 

c. Status Sosial Ekonomi 

                                                             
15 Sri Lilis Herlianthy, Asep Subagyo, Konsep Dasar Komunikasi dan 

Pengasuhan, (modul 1: Diklat Berjenjang Tingkat Dasar bagi Pendidik Paud, 2017), 

hlm. 4 
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Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda juga 

menerapkan pola asuh yang berbeda juga. 16 

Menurut  Hoffmann  dan  Lippit  bahwa  pola  asuh orangtua 

dipengaruhi oleh: 

a. Kepribadian orangtua 

 Meliputi bagaimana pengalaman orangtua sebelumnya 

ketika diasuh  oleh orangtuanya, pengalaman-pengalaman dalam 

perkawinan. 

b. Pendidikan orang tua 

  Apakah orangtua memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

atau tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi mereka dalam 

mengasuh anak-anaknya. 

c. Keadaan dalam keluarga 

 Meliputi besar kecilnya jumlah keluarga, variasi jenis 

kelamin, keadaan sosial ekonomi keluarga, faktor budaya dan 

lingkungan, faktor tempat tinggal dalam hal ini tinggal di desa 

atau di kota. 

d. Pandangan orangtua terhadap anak dalam pelaksanaan pola 

asuh 

 Di dalam hal ini bagaimana orangtua menerapkan disiplin 

kepada anak, pemberian hadiah dan hukuman, bagaimana model 

                                                             
16 Wily Dian Marcelina, Model Pola Asuh Orangtua yang Melakukan 

Perkawinan Usia Muda terhadap Anak Dalam Keluarga, Skripsi, (Malang: UIN Maliki 

Malang), 2013, hlm. 28  
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penolakan dan penerimaan orangtua terhadap anak, bagaimana 

sikap orangtua terhadap anak yaitu konisten atau tidak konsisten 

dan bagaimana harapan-harapan orangtua terhadap anak. 

 

e. Karakteristik pribadi anak  

 Meliputi kepribadian anak, konsep diri, kondisi fisik  

(apakah cacat atau normal) dan kesehatan fisik. Pendapat lain 

yang hampir sama dikemukakan oleh Sanderson dan Thompson 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua 

antara lain : 

a. Karakteristik anak 

 Meliputi usia anak, kelahiran anak, dalam hal ini apakah 

anak lahir cacat fisik maupun mental atau tidak, jenis kelamin 

dan temperamen anak. 

b.  Orientasi peran jenis orangtua 

Palkovita menyatakan bahwa orangtua yang memiliki peran 

jenis androgini lebih banyak melibatkan diri kepada anak 

dibandingkan orangtua yang memiliki peran jenis feminin dan 

maskulin. Pendapat lain yang dikemukakan oleh  Bailey bahwa 

seorang bapak yang sikapnya mendukung feminin akan 
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melibatkan diri pada anak dan tinggal bersama anak ketika 

anak tersebut sakit.17 

c. Pengalaman dalam pernikahan 

Pengalaman pernikahan yang menyenangkan 

akan  mempengaruhi orangtua dalam mengasuh anak-anaknya. 

d. Etnis 

 Faktor etnis atau budaya juga memfasilitasi orangtua 

dalam mengasuh anak-anaknya. 

e.  Status Pekerjaan orang tua 

 Status pekerjaan menentukan cara orangtua dalam 

mengasuh anaknya. Lingkungan pekerjaan dimana individu-

individu yang telah berkeluarga dan memilki anak, biasanya 

saling bertukar pengalaman mengenai  kondisi  keluarga.   

Individu  yang  sukses  menata  keluarganyatermasuk 

bagaimana mengasuh anak, biasanya individu lain ingin 

mengikuti cara tersebut dangan maksud salah satunya adalah 

supaya dianggap sebagai orangtua yang berhasil.18 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pola asuh orangtua kepada 

anak dipengaruhi oleh kondisi pribadi orangtua meliputi kepribadian, 

                                                             
17 Tulisan Terkini, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orangtua, 

Artikel Ilmiah, 04, april, 2018, (http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9040-

faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pola-asuh-orangtua). html 

 
18 Ibid 

 

http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9040-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pola-asuh-orangtua
http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9040-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pola-asuh-orangtua
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pendidikan, orientasi peran jenis orangtua. Lebih lanjut juga dipengaruhi 

oleh faktor pengalaman orangtua misalnya keadaan di dalam keluarga dan 

pengalaman dalam pernikahan. Etnis dan karakteristik anak turut berperan 

dalam pola asuh orangtua. 

 

4. Indikator Pola Asuh 

a. Pola Asuh Otoriter 

Kurang komunikasi, sangat berkuasa, suka menghukum, 

selalu mengatur, suka memaksa, bersifat kaku. 

1) Kekuasaan orangtua dominan. 

2) Anak tidak diakui sebagai pribadi. 

3) Control terhadap tingkah laku anak sangat ketat. 

4) Orangtua anak sering menghukum jika anak tidak patuh. 

b. Pola asuh permisif 

Kurang membimbing, kurang kontrol terhadap anak, tidak 

pernah menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak. Anak 

lebih berperan dari pada orangtua. Memberi kebebasan kepada 

anak. 

1) Orangtua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk 

berbuat. 

2) Dominasi pada anak. 

3) Sikap longgar atau kebebasan dari orangtua. 

4) Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orangtua. 
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5) Control dan perhatian orangtua terhadap anak sangat 

kurang bahkan tidak ada. 

c. Pola asuh demokratis 

Suka berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, 

memberi tanggapan, komunikasi yang baik, tidak kaku dan luwes. 

1) Orangtua mendorong anak untuk membicarakan apa yang 

ia inginkan. 

2) Ada kerja sama antara orangtua dengan anak. 

3) Anak diakui sebagai pribadi 

4) Ada bimbingan dan pengarahan dari orangtua. 

5) Ada kontrol dari orangtua yang tidak kaku. 

 

5. Pengertian Kemandirian 

Kemandirian anak usia dini berbeda dengan kemandirian remaja 

maupun orang dewasa. Jika definisi mandiri untuk remaja dan orang 

dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas apa 

yang dilakukan tanpa membebani orang lain, sedangkan untuk anak usia 

dini adalah kemampuan yang disesuaikan dengan tugas perkembangan.  

Menurut Wiyani, “kemandirian anak usia dini merupakan karakter 

yang dapat menjadikan anak berusia 0-6 tahun dapat berdiri 

sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, khususnya orangtua”.19  

  

Menurut Yamin dan Sanan mengemukakan bahwa “kemandirian 

berkembang melalui proses keragaman manusia dalam kesamaan 

dan kebersamaan”.20 

                                                             
19 Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 

2013) 



26 
 

  

 Kemandirian merupakan isu psikososial yang muncul secara terus 

menerus dalam seluruh siklus kehidupan individu. Isu ini muncul di setiap 

situasi yang menuntut individu untuk mengandalkan dan bergantung 

kepada dirinya sendiri, seperti di saat baru memasuki perguruan tinggi di 

luar kota, diterima bekerja di suatu perusahaan, memiliki pasangan, 

ataupun sedang memiliki masalah dengan teman. Kemandirian yang 

dimiliki individu akan membantunya siap menghadapi setiap situasi dan 

persoalan yang ada.  

 Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang 

untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan 

bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi 

lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari 

usahanya. 

 Mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau 

tergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana seseorang mau dan 

mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam 

tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi 

pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Kemandirian secara 

psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang yang dalam 

kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa 

                                                                                                                                                                       
20 Yamin, Sanan, Paduan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Jakarta: Gaung 

Persada (GP) Press, 2010. 
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bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki 

jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang 

sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi 

manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang 

akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar 

berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian 

yang kuat. 

 Kemandirian merupakan kemampuan untuk melakukan dan 

mempertanggung jawabkan tindakan yang dilakukannya serta untuk 

menjalin hubungan yang suportif dengan orang lain. Menurut Shaffer  

kemandirian sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan 

menjadikan dirinya sumber kekuatan emosi diri sehingga tidak bergantung 

kepada orang lain. Beberapa ahli menyatakan bahwa untuk mencapai 

kemandirian berarti membebaskan diri dari ikatan orang tua agar dapat 

mengembangkan identitas dirinya.21 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian pada seorang anak merupakan suatu kekuatan internal 

individu yang diperoleh melalui proses realisasi kedirian dan proses 

menuju kesempurnaan. Anak akan mandiri apabila dimulai dari 

keluarganya karena proses kemandirian seorang anak sangat dipengaruhi 

oleh lingkungannya. Penanaman nilai kemandirian pada anak perlu 

diterapkan sedini mungkin dengan memperhatikan aspek-aspek 

                                                             
21 Binus Ac, Collse Thesis, Doc: Bab 2, 2013. (httplibrary. Binus. Ac.IdCollse 

ThesisdocBab22013-1-01460-Ps%20Bab2001.pdf) 
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kemandirian. kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak 

berdasarkan pertimbangan sendiri dan untuk bertanggung jawab atas 

tindakan tersebut , kemampuan untuk membuat keputusan dan mengatur 

hidupnya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan dengan orang tua, serta 

kemampuan untuk tetap menjaga hubungan yang suportif dengan orang 

lain. 

 

6. Fungsi Kemandirian 

 

Kemandirian mempunyai fungsi yang sangat penting bagi individu 

dalam mempersiapkan diri untuk dapat menjalani masa depannya dengan 

baik dimulai dari mengenal diri sendiri dan lingkungan. 

Wiyani mengemukakan bahwa kemandirian pada anak usia dini 

berfungsi untuk membentuk anak menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu: 

a. memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan. 

b. berani memutuskan sesuatu atas pilihannya sendiri 

c. bertanggungjawab menerima konsekuensi yang menyertai 

pilihanya. 

d.  memiliki rasa percaya diri. 

e.  mampu mengarahkan diri. 

f.  mampu mengembangkan diri. 

g.  mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
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h.  berani mengambil resiko atas pilihannya.22 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian dapat bermanfaat untuk anak dalam mempersiapkan diri 

hingga perwujudan atas rencana jangka panjang sehingga kemampuan 

dan potensi yang dimiliki dapat berkembang optimal serta terhindar 

dari gejala-gejala perilaku negatif yang dapat menghambat 

perkembangan kemandirian anak. 

 

7. Faktor faktor yg mempengaruhi kemandirian 

Kemandirian belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal 

dari dalam diri sendiri (faktor internal) dan faktor-faktor yang berasal dari 

luar diri (faktor eksternal). Faktor internal adalah semua pengaruh yang 

bersumber dari dalam dirinya sendiri, seperti kematangan usia, jenis 

kelamin, kecerdasan dan gen atau keturunan orang tua. Faktor gen atau 

keturunan masih menjadi perdebatan, karena adanya perbedaan pendapat 

yang menyatakan bahwa bukan sifat kemandirian orang tua yang 

diturunkan, namun sifat atau caraorang tua pada saat mendidik atau 

mengasuh anak. Cara orang tua dalam mendidik anak termasuk 

dalamfaktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian anak. Faktor 

eksternal adalah semua keadaan atau pengaruh yang berasaldari luar 

individu. 

                                                             
22 Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 

2013) 
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Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. 

Sebagaimana aspek-aspek psikologis lainnya, kemandirian juga bukanlah 

semata-mata merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak 

lahir. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang 

dating dari lingkungannya, selain potensi yang telah dimiliki sejak lahir 

sebagai keturunan dari orangtuanya. 

Ada sejumlah faktor yang sering disebut sebagai korelat bagi 

perkembangan kemandirian yaitu sebagai berikut: 

a. Gen atau keturunan orang tua 

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali 

menurunkan anak yang memiliki sifat mandiri juga. Namun, faktor 

keturunan ini masih menjadi perdebatan karena adanya pendapat bahwa 

sesungguhnya bukan karena sifat kemandirian orang tuanya itu menurun 

kepada anaknya, melainkan karena sifat orang tuanya muncul berdasarkan 

cara orang tuanya mendidik anaknya. 

b. System pendidikan disekolah 

Proses pendidikan disekolah yang tidak mengembangkan 

demikratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa 

ragu mentasi akan menghambat kemandirian anak. Demikian juga dengan, 

proses pendidikan yang menekankan pentingnya pemberian sanksi atau 

hukuman juga dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. 

Sebaliknya proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya 
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penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan 

kompetisi positif akan memperlancar kemandirian anak.  

c. System kehidupan dimasyarakat 

 System kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya 

hirarki struktur social kurang menghargai menifestasi potensi anak dalam 

kegiatan produktif dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. 

Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi 

potensi remaja dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak terlalu hirarkis 

akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian anak. 

Menurut Hurlock factor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 

adalah:  

a. Pola asuh orang tua 

 orang tua dengan pola asuh yang demokratis sangat 

merangsang kemandirian anak. Dimana peran orang tua 

sebagai pembimbing yang memperhatikan terhadapa kebutuhan 

anak terutama dalam hal study dan pergaulan di lingkungan 

atau di sekolah.  

b. Jenis kelamin 

anak yang berkembangn dnegna pola tingkah laku 

maskulin, lebih mandiri dari pada anak yang mengembangkan 

tingkah laku yang feminim. 

c. Urutan posisi anak 
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anak pertama yang diharapkan untuk menjadi contoh 

teladan bagi adiknya, lebih berpeluang untuk mandiri. 

Sementara anak bungsu yang mendapat perhatian berlebihan 

dari orang tua dan kakak-kakaknya, berpeluang kecil untuk 

bisa mandiri. 

Menurut Markum faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kemampuan berdiri sendiri pada anak adalah: 

a. Kebiasaan serba di bantu atau dilayani 

misalnya orang tua yang selalu melayani keperluan 

anaknya seperti mengerjakan PR-nya, hal ini akan 

membuat anak manja dan tidak mau berusaha sendiri, 

sehingga membaut anak tidak mandiri. 

b. Sikap orang tua 

misalnya orang tua yang selalu memanjakan dan 

memuji anak akan menghambat kemandirian.  

c. Kurangnya kegiatan di luar rumah 

misalnya anak tidak mempunyai kegiatan denga 

teman-temannya, hal ini akan membuat anak bosan 

sehingga ia menjadi malas dan tidak kreatif serta tidak 

mandiri.23 

                                                             
23 Psychologymania, faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian, 09, 

maret, 2018, (http://www.psychologymania.com/2013/02/faktor-faktor-yang 

mempengaruhi.html) 

http://www.psychologymania.com/2013/02/faktor-faktor-yang%20mempengaruhi.html
http://www.psychologymania.com/2013/02/faktor-faktor-yang%20mempengaruhi.html
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Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan oleh ketiga 

tokoh tersebut, dimana dalam pemaparan tentang faktor-faktor 

penghambat kemandirian terdapat kesamaan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Dari beberapa pendapat tersebut akan 

menjadi lebih baik lagi, jika antar pendapat yang satu dengan yang 

lainnya saling mengisi kekurangan diantara berbagai pendapat 

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan terhambatnya kemandirian adalah gen atau 

keturunan orang tua, pola asuh orang tua, jenis kelamin, urutan 

posisi anak, kebiasaan serba dibantu, sikap orang tua, kurangnya 

kegiatan di luar rumah, sistem pendidikan disekolah atau 

perguruan dan sistem kehidupan masyarakat. 

8. Indikator Kemandirian 

Yamin dan Sanan  mengemukakan bahwa terdapat tujuh indikator 

kemandirian anak usia dini, diantaranya yaitu:  

a. Disiplin. 

b. Berani memutuskan atas pilihannya sendiri. 

c. Bertanggung jawab menerima konsekwensi yang menyertai 

pilihannya. 

d. Percaya diri. 

e. Mengarahkan diri. 

f. Mengembangkan diri. 
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g. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

h. Berani mengambil resiko atas pilihannya.24 

Indikator kemandirian anak juga dapat kita lihat dalam 5 aspek 

perkembangan anak usia dini dalam peraturan pemerintah nomor 

58 tahun 2009 dimana: 1) aspek agama dan moral anak bersikap 

jujur, suka menolong, memelihara kebersihan lingkungan, 2) aspek 

sosial emosional anak saling membantu sesama teman, mau 

berbagi mau memberi dan meminta maaf, dan menerima kritikan 

dan tanggung jawab, 3) aspek bahasa anak berani 

bertanya,bercerita tentang gambar, mau mengungkapkan pendapat, 

4) aspek kognitif anak mengajak teman untuk bermain, mampu 

mengambil keputusan secara sederhana, 5) aspek fisik anak 

mengurus dirinya tanpa bantuan oranglain, membersihkan 

peralatan makan setelah digunakan, membuang sampah pada 

tempatnya. 

Beradasarkan pendapat tersebut penerapan kemandirian pada 

anak usia dini perlu dilakukan dengan langkah yang tepat sesuai 

dengan aspek-aspek kemandirian anak usia dini. 

 

 

 

                                                             
24 Yamin, Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Gaung Persada 

(GP) Press, 2010). 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dari hasil penelusuran penulis, penelitian mengenai “Hubungan 

Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Kemandirian Anak Usia 5-6 tahun di 

RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan suranenggala” belum pernah 

diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang pernah diteliti 

antara lain :  

1. Lina (2008), meneliti tentang “Hubungan Antara Pola Asuh 

Demokratis Orang Tua Dan Kemandirian Dengan Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah Pada Remaja”. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif korelatif. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 320 siswa dari 1216 total 

siswa. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pola asuh 

demokratis dan kemandirian sedangkan variabel dependent adalah 

kemampuan menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan hasil bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara pola asuh demokratis dan kemandirian dengan 

kemampuan menyelesaikan masalah. Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara pola asuh demokratis dengan kemampuan 

menyelesaikan masalah. Semakin tinggi pola asuh demokratis 

maka akan semakin tinggi pula kemampuan menyelesaikan 

masalah. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kemandirian dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Semakin 
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tinggi kemandirian maka akan semakin tinggi pula kemampuan 

menyelesaikan masalah. 25 

2. Patmawati (2007), meneliti tentang “Perbedaan Kemandirian 

Belajar Ditinjau Dari Persepsi Anak terhadap Pola Asuh Orang 

Tua Pada Anak Sulung Dan Anak Bungsu Di SMA Islam 

Sudirman Ambarawa”. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif korelasi, sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari siswasiswi SMA Islam 

Sudirman Ambarawa berjumlah 68 siswa dengan menggunakan 

purposive sample, yaitu berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah 

persepsi tentang pola asuh orang tua, anak sulung dan anak bungsu 

serta variabel dependennya adalah kemandirian belajar. Dari hasil 

penelitian didapatkan hasil bahwa kemandirian belajar siswa 

apabila ditinjau dari pola asuh orang tua dan urutan kelahiran 

menunjukkan ada perbedaan kemandiriannya dalam belajar. 

Sedangkan kemandirian belajar siswa apabila dari pola asuh orang 

tua menunjukkan ada perbedaan kemandirian dalam belajarnya 

yang didukung juga bahwa dengan pola asuh orang tua yang 

demokratis menunjukkan lebih tinggi kemandirian dalam 

                                                             
25Lina, “Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dan Kemandirian 

Dengan Kemampuan Menyelesaikan Masalah Pada Remaja”, 2008. 
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belajarnya dibandingkan dengan pola asuh orang tua yang otoriter 

maupun permisif.26 

3. Poniarti pada tahun 2009 meneliti dengan judul “ Korelasi Antara 

Bimbingan Orangtua Terhadap Anak Dengan Prestasi Belajar 

Siswa Mata Pelajaran PAI Di SMP Swasta Lembaga Ketanahan 

Masyarakat Desa Indrasakti Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar”. Dalam penelitian ini bimbingan orangtua terhadap siswa 

SMPS LKMD Indrasakti Tapung tergolong baik, dengan 

prosentase rata-rata kualitatif sebesar 84,97 %. Sedangkan 

hubungannya termasuk rendah dengan angka 

0,233<0,314>0,302.27 

4. Penelitian Nuraeni (2017) dengan judul “Hubungan Motivasi 

Orangtua Dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI 

Di SMK Pariwisata Kota Cirebon”. Yang menunjukan hasil bahwa 

terdapat hubungan positif antara motivasi orangtua terhadap 

motivasi belajar siswa. Dengan responden 30 siswa dengan taraf 

5% diperoleh hasil 0,361 dan signifikansi 1% diperoleh hasil 

0,463. Bila dibandingkan ternyata ro   0,500 > 0,361 dan 0,500 > 

0,463 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, 

karena ada hubungan positif antara motivasi orangtua terhadap 

                                                             
26 Patmawati, “Perbedaan Kemandirian Belajar Ditinjau Dari Persepsi Anak 

terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Sulung Dan Anak Bungsu Di SMA Islam 

Sudirman Ambarawa”,2007 
27 Poniarti, Korelasi Antara Bimbingan Orangtua Terhadap Anak Dengan 

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di SMP Swasta Lembaga Ketanahan 

Masyarakat Desa Indrasakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kompar, 2009. 
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motivasi belajar siswa. Dengan demikian ada korelasi antara 

motivasi orangtua terhadap motivasi belajar pendidikan agama 

islam.28 

Hal yang membedakan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian, subyek  

penelitian, dan lokasi penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan pola asuh orang tua sebagai variabel X dan 

kemandirian anak usia 5-6  tahun sebagai variabel Y Subyek dalam 

penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun dan orang tua murid yang 

bersangkutan. Lokasi penelitian di RA Al-furqon Desa Karangreja 

Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 

dengan kemandirian anak, oleh karenanya terdapat dua variable yang akan 

diukur yaitu pola asuh orangtua dan kemandirian anak. Berikut bagan 2.1 

kerangka berpikir dalam penelitian ini. 

  

    

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

                                                             
Nuraeni, “Hubungan Motivasi Orangtua Dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI Di SMK Pariwisata Kota Cirebon”, 2017. 

Pola asuh orang tua (Variabel X) Kemandirian anak (Variabel Y) 
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Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemandirian anak . pola asuh yang dianggap dapat mendukung 

perkembangan kemandirian anak adalah pola asuh demokratis, karena aspek-

aspeknya lebih bersifat mendidik dari pada menghukum. Kemandirian anak 

yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi anak. Anak dengan 

inisiatifnya sendiri tidak akan bergantung kepada orang lain, misalnya mulai 

dari persiapan berangkat sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, pola 

belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pola 

asuh orangtua dengan kemandirian anak usia 5-6 tahun di RA Al-Furqon. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua 

variable atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan 

dan menghubungkan variable yang satu dengan variable yang lain. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. Dikatakan sementara, karena ada jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik dengan data. 29 

                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 96. 
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Berdasarkan kerangka berpikir yang telah ditemukakan, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha:  terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh 

orangtua dengan kemandirian anak usia 5-6 tahun di RA Al-

Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala 

Kabupaten Cirebon tahun pelajaran 2017/2018. 

Ho: tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola 

asuh orangtua dengan kemandirian anak usia 5-6 tahun di 

RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala 

Kabupaten Cirebon tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan penelitiannya.30 Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif empiris, karena ini bukan saja memberikan suatu gambaran 

terhadap masalah yang akan diteliti melainkan juga dapat sebagai bahan 

yang dapat mengungkapkan, menjelaskan dan menganalisis suatu masalah, 

sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan 

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang topik permasalahan yang 

diteliti. 

Data yang diolah berhubungan dengan nilai atau angka-angka yang 

dapat dihitung secara sistematis dengan menggunakan perhitungan 

statistika, karena itu penelitian ini bersifat kuatitatif. Untuk itu diperlukan 

dua kelompok data untuk melakukan desain penelitian dan untuk 

mengetahui Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kemandirian Anak, 

yaitu variable X dan variable Y. Dalam penelitian ini subjeknya adalah 

siswa siswi RA Al-Furqon kelompok B3 usia 5-6 tahun. 

 

 

                                                             

30 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117 
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B.  Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi / Tempat Penelitian 

Lokasi / tempat yang dijadikan penelitian skripsi ini adalah di RA 

Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. 

Waktu penelitian dimulai dari observasi awal, pelaksanaan, dan 

pengumpulan data, serta pelaporan hasil penelitian dilaksanakan selama 3 

bulan yaitu mulai tanggal 19 Februari s/d 21 Apil tahun 2018. Alasan 

pengambilan tempat penelitian adalah RA Al-Furqon Kabupaten Cirebon, 

karena sekolah tersebut setelah kami adakan penelitian melakukan studi 

kelayakan, ternyata di RA Al-Furqon Kabupaten Cirebon terdapat gejala 

sebagaimana permasalahan di atas sehingga lebih menarik untuk diteliti. 

Tabel 3.1 

Tahapan kegiatan penelitian sebagai berikut: 

No  Kegiatan Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1 Observasi dan 

perijinan 

   √ √         

2 Uji coba instrumen     √         

3 Pretest      √        

4 Eksperimen 

mengajar 

      √       

5 Post test        √      

6 Pengumplan data          √ √   
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7 Pengolahan data            √ √ 

 

2. Visi, Misi, Tujuan Sekolah 

a. Visi  

Waguldasi (taqwa, unggul, cerdas dan berprestasi). 

b. Misi  

1) Membiasakan peserta didik berperilaku islami dan 

taqwa dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Terbiasa membaca dan menghafal alquran sejak usia 

dini. 

3) Menumbuhkembangkan potensi kecerdasan kognitif, 

afektif, dan psikomotor sesuai dengan perkembangan 

usia. 

4) Melayani peserta didik secara optimal dan profesional. 

c. Tujuan  

1) Mengenal ajaran islam sejak usia dini. 

2) Menggali kecerdasan anak dalam aman, taqwa, 

berprestasi. 

3) Membentuk keilmuan dan pengetahuan dasar. 

4) Membina kemandirian anak melalui perkembangan 

intelektual dan fisik. 
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3. Keadaan Siswa Dan Guru 

a. Keadaan siswa 

Tabel 3.2 

Keadaan siswa 

 

Kelompok Keadaan siswa 

L P Jumlah  

A1 9 2 11 

A2 6 8 14 

B1 11 4 15 

B2 7 6 13 

B3 10 12 22 

Jumlah 43 32 75 

 

 

b. Keadaan guru  

Tabel 3.3 

Keadaan guru 

 

No  Nama guru L/ 

P 

Pendidikan  

Terakhir 

Jabatan 

1 Tawini  P S1 Kepala 

sekolah 

2 Wahadi L D2 Guru  

3 Chusnul 

chotimah 

P S1 Guru 

4 Siti khodijah P SMA Guru 

5 Wiwin haryati P S1 Guru 

6 Siti yuliani P SMA Guru 

7 Tri willyyani P S1 Guru 

8 Yunani P D1 Guru  

Sumber: dokumentasi RA al-Furqon Kabupaten Cirebon 

tahun ajaran 2017/2018 

 

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya.31 Sedangkan menurut Bungin, populasi penelitian 

merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat 

berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

siakap hidup dan sebagainya.32 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

siswi RA Al-Furqon Kabupaten Cirebon. 

Sampel adalah seluruh atau sebagian yang bisa mewakili populasi 

untuk dijadikan subjek penelitian. Menurut Suharsimi bahwa sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan apabila subjeknya  

merupakan penelitian populasi.33 Berdasarkan pendapat ahli di atas 

peneliti menentukan bahwa sampel pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa siswi kelompok B3 RA Al-Furqon Kabupaten Cirebon tahun ajaran 

2017/2018 yang merupakan populasi pada penelitian ini. Hal ini 

dikarenakan populasi penelitian kurang dari 100, sehingga peneliti 

menggunakan teknik pengambilan sampelnya. Total sampling berarti 

menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Maka 

dalam penelitian ini sampel penelitiannya adalah 22 siswa RA Al-Furqon 

kelompok B3 usia 5-6 Tahun Kabupaten Cirebon. 

 

 

                                                             

31 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, , Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117 
32 Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 99 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Paktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta 2002), hlm. 131 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan beberapa 

cara pengumpulan data sesuai dengan hubungannya antara lain sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan serta 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.34 Teknik observasi ini digunakan untuk mencermati 

secara langsung maupun tidak langsung tentang perilaku personal yang 

diteliti. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu 

wawancara terstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

telah disiapkan sesuai dengan permasalah yang akan diteliti, dan 

wawancara tak terstruktur (wawancara dilakukan apabila adanya 

jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaanterstruktur namun 

tidak terlepas dari permasalahan penelitian).35   

 

 

                                                             
34 Sudijono Anas, Pengresponantar evaluasiPendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 72 
35 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 72 
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3. Angket 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui 

formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk 

mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan 

oleh peneliti. 

Teknik angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

orang lain bersedia memberikan responds (responden) sesuai dengan 

permintaan pengguna.36 

Adapun jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka 

(angket tidak berstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk 

sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan 

kehendak dan keadaannya. 

Melalui teknik angket peneliti berharap dapat melihat dan 

mengukur pola asuh orangtua dengan kemandirian anak. Peneliti 

pertama-tama membuat kisi-kisi pedoman angket yang berisikan 

indikator dan sub indikator. Terdapat 8 indikator pada angket yang 

dibuat peneliti, yaitu : 1) melindungi secara berlebihan, 2) 

permisivitas, 3) memanjakan, 4) penolakan, 5) penerimaan, 6) 

dominasi, 7) favoritisme, 8) ambisi orangtua. Setelah menentukan 

indikator selanjutnya peneliti menentukan sub-sub indikator. 

                                                             
36 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti 

Pemula. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 71  
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Setelah peneliti membuat kisi-kisi pedoman angket, peneliti 

mengkonsultasikan kisi-kisi pedoman angket tersebut pada dosen 

pembimbing dirasa mampu menentukan instrumen dalam mengukur 

kemandirian anak. Hasil dari konsultasi peneliti mendapati perubahan-

perubahan ke arah yang lebih baik dalam mengukur kemandirian anak. 

Melalui angket yang telah dibuat peneliti dan dikonsultasikan pada 

ahli diharapkan dapat mengukur kemandirian anak. Angket pada 

penelitian ini akan diberikan kepada orangtua RA Al-Furqon 

kelompok B3 tahun ajaran 2017/2018. Diharapkan orangtua dirumah 

dapat menjawab sesuai keadaan sebenarnya.  

 

E. Tekhnik Analisis Data 

 Skala prosentase yang digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif 

dengan rumus seperti yang dikemukakan oleh suharsimi. Adapun untuk 

menghitung nilai rata-rata menggunakan rumus sebagai berikut:37 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋100% 

Keterangan : 

P = Jumlah prosentase yang didapat  

F = Frekuensi yang didapat 

  N = Jumlah responden 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta 2002), 247 
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  100% = Standar hitung tetap 

Dengan perhitungan skala prosentase, digunakan rumus sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Tabel konvensi persentasi 

No  % Interpretasi  

1 80 – 100 Sangat baik 

2 60 – 79 Baik 

3 40 – 59 Cukup 

4 20 – 39 Kurang / rendah 

5 < 20 Rendah sekali 

 

Untuk mengetahui skala rekapitulasi hasil angket penulis menggunakan 

ketentuan sebagai berikut:38 

100%  = Seluruhnya 

90% - 99% = Hampir seluruhnya 

60% - 89% = Sebagian besar 

51% - 59% = Lebih dari setengahnya 

50%  = Setengahnya 

40% - 49% = Hampir setengahnya 

20% - 39% = Sebagian kecil 

1% - 19% = Sedikit sekali 

                                                             
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta 1992), 167 
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0%  = Tidak sama sekali 

Untuk pengelolaan angket yang didapat dari hasil angket yang disebarkan 

dengan setiap alternatif jawaban diberikan skor: 

Tabel 3.5 

Penilaian Pernyataan Untuk Jawaban Angket 

 

No  Pilihan Jawaban Bobot Soal 

1 Selalu  3 

2 Kadang – kadang  2 

3 Tidak pernah 1 

 

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan suatu kegiatan 

menggunakan rumus product moment sebagai berikut: 

  

rxy = angka indeks korelasi “r” product moment  

N = number of casis 

∑XY = jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y 

∑X = jumlah seluruh skor X 

∑Y = jumlah seluruh skor Y 
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Setelah diadakan perhitungan korelasi, selanjutnya diadakan perhitungan 

besar kecilnya tingkat korelasi dengan ketentuan sebagai berikut:39  

1. 0,000 – 0,200 = Korelasi sangat rendah 

2. 0,200 – 0,400 = Korelasi rendah 

3. 0,400 – 0,600 = Korelasi sedang 

4. 0,600 – 0,800 = Korelasi tinggi 

5. 0,800 – 1,000 = Korelasi sangat tinggi 

 

1. Penyajian Data 

Setelah melalui penyebaran angket, pengumpulan data melalui 

observasi, interview dan dokumentasi di lapangan, terlebih dahulu 

disajikan bentuk data una memperlancar langkah suatu penelitian. 

Untuk memperoleh data tentang pola asuh orangtua RA Al-Furqon 

kabupaten cirebon, penulis menggunakan angket yang berisi indikator 

tentang pola suh orangtua dan kemandirian anak yang diberikan kepada 

orangtua siswa sebanyak 22 orang, dengan pilihan jawaban a, b, c, d 

dengan  jumlah soal sebanyak 10 pertanyaan. 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Sudijono Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

1996), 193 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data 

  1. Data Pola Asuh Orang Tua 

Skor variabel ini diperoleh dari angket yang diberkan 22 orang. Orang tua 

RA Al-Furqon dengan jumlah 10 pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian skor 

tertinggi adalah 30 dan skor terendah adalah 22 dengan persebaran data pola 

asuh orang tua dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Persebaran data pola asuh orang tua 

 

Interval Fekuensi Persentase 

28 – 30 4 18,18 

25 – 27 10 45,45 

22 – 24 8 36,36 

Jumlah 22 100 

 

Berikut ini penulis sajikan data responden dari hasil penelitian di 

RA Al-Furqon Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 2017/2018. 

Tabel 4.2 

Daftar nama responden siswa RA Al-Furqon kelompok B3 usia 

5-6 tahun 

 

No  No. Responden Nama  

1 001 Abdurrahman 

2 002 Ade naser 

3 003 Agustina. F 

4 004 Arisma 

5 005 Cantika 

6 006 Deli’a 

7 007 Edo 

 

52 
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No  No. Responden Nama  

8 008 Fahri 

9 009 Khalilah 

10 010 Husna 

11 011 Loista 

12 012 Melzya 

13 013 Moh.arsyil 

14 014 Nur puspita 

15 015 Nindy aulia 

16 016 Nahendra. M 

17 017 Sumahal. P 

18 018 Salsa 

19 019 Syarif 

20 020 Tasya 

21 021 Wauziyah 

22 022 Widiptia. P  

Sumber data: RA Al-Furqon 2017/2018 

 

 

 

a. Data Tentang Pola Asuh Orang Tua 

Adapun hasil penyebaran angket pola asuh orangtua dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Jawaban angket variabel X pola asuh orang tua 

 

No 

resp 

Nomor item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A A A A A A C A C A 

2 A A B A C B C A A A 

3 B A A A C B C A A A 

4 A A A A C B C A A A 

5 A A A A C B C A A A 

6 C A A A C B C A A A 

7 A A A A B A B A A A 
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8 A A A A C A C A A A 

9 B A A A C B B A A A 

10 A A A A A A C A A A 

11 A A B B B A B A A A 

12 A A A A A A B A A A 

13 B A A A C B C A A A 

14 C A A A C B C A A A 

15 B A A A C B C A A C 

16 B A A A C A C A A A 

17 A A A A A A A A A A 

18 A A A A A A A B B B 

19 C A A A C B C A A A 

20 A A B C A A A A A A 

21 B A A A C B C A A A 

22 A A A A C B C A A A 

 

Tabel 3.7 dia atas merupakan hasil jawaban angket variabel X pola 

asuh orangtua anak-anak RA Al-Furqon Kabupaten Cirebon. 

       Data tentang pola asuh orang tua diperoleh dari hasil penyebaran angket 

dari responden, yang terdiri 10 pertanyaan, masing-masing pertanyaan 

disediakan tiga alternative jawaban dengan bobot sebagai berikut: 

a. Untuk tingkatan tinggi dengan bobot nilai 3 

b. Untuk tingkatan sedang dengan bobot nilai 2 

c. Untuk tingkatan rendah dengan bobot 1 

      Sebagai gambaran, maka di paparkan skor angket tentang pola asuh 

orang tua pada tabel 3.8 di bawah ini: 
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Tabel 4.4 

Skor angket pola asuh orang tua kelompok B3 usia 5-6 Tahun 

 

Nomor responden Skor 

01 26 

02 24 

03 24 

04 25 

05 25 

06 23 

07 28 

08 26 

09 25 

10 28 

11 26 

12 29 

13 24 

14 23 

15 22 

16 25 

17 30 

18 26 

19 23 

20 27 

21 24 

22 25 

 

         Untuk mengetahui pola asuh orang tua dengan jumlah 10 item di 

ketahui nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 22, maka berdasarkan rumus 

interval sebagai berikut: 

I = (Xt – Xr) + I 

Ki 

Keterangan: 

I          : Interval item 

Xt       : Nilai tertinggi 
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Xr       : Nilai terendah ideal 

Ki       : Kelas interval 

 

I = (30 – 22) + 1 

           3 

I = 9 

      3 

I = 3 

Setelah interval pola asuh orang tua dihitung maka akan dipaparkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut ( Tabel 3.9 ): 

Tabel 4.5 

Interval skor pola asuh orang tua 

Interval Jumlah anak Nilai nominasi 

28 – 30 4 A 

25 – 27 10 B 

22 – 24 8 C 

 

        Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tentang pola asuh orang tua 

kelompok B3, kategori (A) ada 4 orang, kategori sedang (B) ada 10 orang, 

dan kategori rendah  (C) ada 8 orang. 

         Kemudian hasil tersebut dimasukkan dalam tabel untuk mengetahui 

berapa banyak siswa yang dipengaruhi oleh perhatian orang tua. Tabel 

3.10 berikut menggambarkan tentang skor pola asuh orang tua. 

Tabel 4.6 

Skor nominasi pola asuh orang tua 

 

Nomor 

responden 

Skor Skor nominasi 

01 26 B 

02 24 C 

03 24 C 

04 25 B 
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05 25 B 

06 23 C 

07 28 A 

08 26 B 

09 25 B 

10 28 A 

11 26 B 

12 29 A 

13 24 C 

14 23 C 

15 22 C 

16 25 B 

17 30 A 

18 26 B 

19 23 C 

20 27 B 

21 24 C 

22 25 B 

 

  

  Setelah diketahui berapa banyak anak yang memperoleh skor pola asuh 

orang tua, kemudian masing – masing variabel di porsentasikan dengan 

rumus: 

P = F ×100 % 

                                                       N 

 

Keterangan: 

P             : Presentase yang di cari 

F             : Rata – rata skor seluruh siswa 

N            : Jumlah siswa atau siswi 

100 %    : Bilangan konstan 
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      Untuk pola asuh orang tua yang mendapat nilai A, sebanyak 4 orang: 

P =  F ×100 % 

       N 

P =  4 × 100 % 

       22 

P = 18,18 % 

 

     Untuk pola asuh orang tua yang mendapat nilai B, sebanyak 10 orang: 

            P =  F ×100 % 

       N 

P = 10 × 100 % 

       22 

P = 45,45 % 

 

      Untuk pola asuh orang tua yang mendapat nilai C, sebanyak 8 orang: 

P = F × 100 % 

      N 

P = 8 × 100 % 

      22 

P = 36,36 % 

     Oleh karena itu hasil kuantitatif porsentase variabel pola asuh orang tua 

kelompok B3 di RA Al- Furqon Desa Karangreja Kecamatan 

Suranenggala Kabupaten Cirebon tertera dalam tabel 3.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Frekuensi Pola Asuh Orang Tua 

 

Nomor Kategori Interval Frekuensi Porsentase 

% 

1 Tinggi 28 – 30 4 18,18 % 

2 Sedang 25 – 27 10 45,45 % 

3 Rendah 22 – 24 8 36,36 % 

Jumlah 22 100 % 
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      Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa pola asuh orang tua 

siswa dalam taraf tinggi 18,18 %, taraf sedang 45,45 %, dan taraf rendah 

36,36 %. Artinya bahwa pola asuh orang tua dalam kategori sedang. 

 

2. Data kemandirian anak 

Skor variabel ini diperoleh dari hasil observasi yang diisi oleh peneliti 

yang disesuaikan dengan jumlah anak yang telah mengisi angket variabel X 

pola asuh orang tua yang berjumlah 22 orang dengan skor tertinggi 30 dan 

terendah 22. Data kemandirian anak dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun 

 

Interval  Frekuensi  Persentase 

20 – 23 7 31,81 

13 – 19 5 27,72 

9 – 12 10 45,45 

Jumlah  22 100 

 

Demikian juga akan  digambarkan pada tabel observasi variabel Y 

kemandirian anak pada tabel 3.12 

Tabel 4.9 

Hasil observasi variabel Y kemandirian anak 

 

No 

responden 

Nomor item 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 C A B B B B A B 

2 B B B B A A B A 

3 A A A A A A A B 
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4 A A B A A A A C 

5 A C C C C B B C 

6 C C C C C B B C 

7 C C C C C B B B 

8 C B C C C B B C 

9 B B B B A A A B 

10 A B A A A A A B 

11 A C C C C B B C 

12 C C C C C B B C 

13 B A B A A A A B 

14 A C C C C B B B 

15 A B A A A A A B 

16 B A A A B A A B 

17 C C B C C B B C 

18 A C C C C B B C 

19 C A B A A A A B 

20 C C C C C C B C 

21 A A A A A A A B 

22 C C C C C C B C 

 

Dengan pola asuh yang sesuai akan menjadikan hasil kemandirian 

yang memuaskan. Pola asuh orang tua di RA Al-Furqon Kabupaten 

Cirebon, sebagaimana pengamatan penulis telah memperlihatkan pola 

asuh orangtua yang sesuai khususnya di lingkungan sekolah, terbukti 

dengan semakin tinggi pola asuh orang tua maka anak semakin termotivasi 

untuk mandiri. 
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      Adapun hasil observasi kemandirian anak di RA Al-Furqon  

kkelompok B3 Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai 

bberikut: 

Tabel 4.10 

Hasil observasi kemandirian anak kelompok B3 usia 5-6 

tahun 

 

Nomor responden   Skor 

01 17 

02 19 

03 23 

04 21 

05 12 

06 10 

07 11 

08 11 

09 19 

10 18 

11 12 

12 10 

13 21 

14 13 

15 22 

16 21 

17 11 

18 12 

19 20 

20 9 

21 23 

22 9 
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A. Kemudian di intervalkan dengan rumus sebagai berikut: 

B. I = (Xt – Xr) + 1 

C.           Ki 

D.  

Keterangan: 

I       : Interval item 

Xt    : Nilai tertinggi ideal 

Xr    : Nilai terendah ideal 

Ki    : Kelas interval 

      Untuk kemandirian anak di sekolah dengan jumlah 8 item 

pertanyaan diketahui nilai tertinggi 23 dan nilai terendah 9, maka 

interval ideal adalah sebagai berikut: 

I = (23 – 9 ) + 1 

           3 

I = 15 

      3 

I = 5 

Setelah dihitung interval kemandirian anak maka dibuat tabel interval 

skor kemandirian anak kelompok B3 ( Tabel 3.14) 

Tabel 4.11 

Interval skor kemandirian anak kelompok B3 

 

Interval Jumlah Sisws Nilai Nominasi 

20 – 23 7 A 

13 – 19 5 B 

 9 – 12 10 C 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kemandirian anak kelompok B3 di 

RA Al- Furqon Kabupaten Cirebon kategori tinggi (A) ada 7 anak, kategori 

sedang (B) ada 5 anak, dan kategori rendah (C) ada 10 anak. Yang dapat 

dipetakan sebagai berikut (tabel 3.15) 

Tabel 4.12 

Skor Nominasi Kemandirian Anak 

Nomor responden Skor Skor nominasi 

01 17 B 

02 19 B 

03 23 A 

04 21 A 

05 12 C 

06 10 C 

07 11 C 

08 11 C 

09 19 B 

10 18 B 

11 12 C 

12 10 C 

13 21 A 

14 13 B 

15 22 A 

16 21 A 

17 11 C 

18 12 C 

19 20 A 

20 9 C 

21 23 A 

22 9 C 

 

         Setelah diketahui berapa banyak siswa yang termotivasi untuk mandiri oleh 

pola asuh orang tua, kemudian masing – masing variable diprosentasikan dengan 

rumus perhitungan prosentase dengan menggunakan rumus: 
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P = F × 100% 

      N 

 

Keterangan: 

P           : Presentase yang di cari 

F           : Rata – rata skor seluruh siswa 

N          : Skor maksimal  

100%   : Bilangan konstan 

       Untuk kemandirian anak yang mendapat nilai A, sebanyak 7 anak: 

P = F × 100% 

      N 

P = 7 × 100% 

      22 

P = 31.81% 

       Untuk kemandirian anak yang mendapat nilai B, sebanyak 5 anak: 

P = F × 100% 

      N 

P = 5 × 100% 

      22 

P = 27.72% 

     Untuk kemandirian anak yang mendapat nilai C, sebanyak 10 anak: 

P = F × 100% 

      N 

P = 10 × 100% 

       22 
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P = 45.45% 

        Hasil prosentase variabel kemandirian anak kelompok B3 RA Al-Furqon 

tertera dalam tabel 3.16 tentang frekuensi kemandirian anak usia 5-6 tahun 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Frekuensi Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun 

Nomor  Kategori  Interval  Frekuensi  Presentase 

1 Tinggi 20 – 23 7 31.81% 

2 Sedang 13 – 19 5 27.72% 

3 Rendah 9 - 12 10 45.45% 

Jumlah  22 100% 

 

       Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian anak kelompok B3 

RA Al-Furqon Desa Karangreja Kabupaten Cirebon, yang memiliki kategori 

tinggi 31.81%, yang memiliki kategori sedang berjumlah 27.72%, dan yang 

memiliki kategori rendah berjumlah 45.45%. Artinya bahwa semakin besar pola 

asuh orang tua maka akan semakin besar pula kemandirian anak usia 5-6 tahun. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Pada metode penelitian telah dijelaskan bahwa maksud penelitian ini 

adalah untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sesuai 

dengan tujuan tersebut, maka analisis yang digunakan adalah analisis pengujian 

hipotesis assosiatif (hubungan). 
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Dengan menggunakan teknik analisis tersebut, ada beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi yaitu data harus berdidtribusi normal dan linier. Oleh karena 

itu data perlu diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas dan 

dilanjutkan uji linier untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dan 

linier atau tidak, uji pengujian hipotesis assosiatif (hubungan) untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut, lalu di uji dengan melihat tabel 

korelasi product moment untuk uji signifikan.  

C. Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment. Perhitungan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Angka Korelasi Product Moment 

 

N ∑X ∑Y ∑X2 ∑Y2 ∑XY 

22 558 344 14242 5926 8614 
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A.  

  rxy = 22.8614 – (558) (344) 

        {22.14242 – (558)2}{22.5926 – (344)2} 

 

  rxy = 189508 – 191952 

        (313324 – 311364) (130372 – 118336) 

 

  rxy =  189508 – 191952 

          1960 – 12036 

 

rxy = -2444 

       -10076 

 

r = 0.243 

 

 

         selanjutnya  untuk mencari besar hubungan variabel X dan variabel Y 

yaitu: 

KP = r2 × 100% = 0.2432 × 100% = 0.059049 × 100 = 5.90 % 

         Artinya variabel partisipasi orang tua siswa memberikan 

konstribusiterhadap kemandirian anak sebesar 5.90 % dan sisanya 94.10% 

ditentukan oleh variabel lain. 

        Menguji signifikan dengan rumus thitung : 

 

thitung = r √𝑛 − 2 = 0.243√22 − 2 = 1.0867290371 = 1.120 

              √1-r2         √1 − 0.2432       0.9700262883 

 

         Berdasarkan perhitungan di atas α = 0,05 dan n = 22, uji satu pihak : 

dk = n-2 = 22-2 = 20 sehingga di peroleh ttabel = 1.725 
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         Dari perhitungan diatas ternyata thitung lebih kecil dari ttabel atau 1.120 < 

1.725, maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan kemandirian anak usia 5-6 tahun. 

         Kesimpulan pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak tergolong 

rendah, artinya pola asuh orang tua dalam mengembangkan kemandirian anak 

usia dini perlu di tingkatkan lagi. 

 

D.  Pembahasan Hasil Penelitian 

            Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-

anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan – 

aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukan otoritasnya, dan 

cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Tarsis 

tarmudji, menyatakan bahwa pola asuh merupakan interaksi antara orang tua 

dengan anaknya selama mengadakan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang 

tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk 

mencapai kedewasaan dengan norma – norma yang ada di masyarakat. 

      Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemandirian anak. Orang tua dan pendidik diharapkan saling bekerja sama 

untuk membantu anak dalam mengembangkan kepribadian mereka. Meskipun 

anak dalam usia yang sangat muda mereka tetap saja membutuhkan 

kemandirian sebagai kebutuhan fisik mereka. 

      Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment di peroleh angka 0,243. Hasil ini menunjukan hubungan pola asuh 
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orang tua dengan kemandirian anak memiliki hubungan dengan kriteria positif 

rendah karena menurut sugiono koefisien korelasi antara 0,200 – 0,399 tingkat 

hubungannya positif rendah. Dari hasil perhitungan ini berarti hubungan pola 

asuh orang tua dengan kemandirian anak adalah rendah yaitu ketika orang tua 

menerapkan pola asuh orang tua maka kemandirian anak akan menurun. 

Dengan demikian hasil penelitian tidak sesuai dengan teori. Yang mengatakan 

bahwa pola asuh orang tua akan meningkatkan kemandirian anak. 

      Secara umum dalam pola asuh otoriter orang tua sangat menanamkan 

disiplin dan menuntut prestasi yang tinggi pada anaknya. Hanya sayang orang 

tua tidak bisa memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan 

pendapat, sekaligus menomorduakan kebutuhan anak. 

     Kebalikan pola asuh otoriter adalah permisif. Dalam golongan ini orang tua 

bersikap demokratis dan penuh kasih sayang. Namun, disisi lain kendali orang 

tua dan tuntunan berprestasi terhadap anak itu rendah. Anak dibiarkan berbuat 

sesukanya tanpa beban kewajiban atau target apapun. 

      Sementara itu pola asuh otoriter muncul bila orang tua menerapkan kendali 

yang tinggi pada anak. Ia pun menuntut prestasi tinggi, tapi di barengi sikap 

demokratis dan kasih sayang yang tinggi pula. Pola asuh model ini kuat dalam 

kontrol dan pengawasan, tetapi tetap memberi tempat bagi pendapat anak. 

     Dalam ilustrasi di atas tampak bahwa pola asuh otoriter memberi ruang 

tawar menawar antara orang tua dan anak. Orang tua bersedia mendengarkan 

keinginan anak, sementara anak tetap diberi target suatu target yaitu belajar. 

Orang tua yang otoriter harus belajar mengendalikan diri untuk tidak 
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memaksakan kehendak dan siap bertukar pikiran dengan anak. 

      Untuk bisa menerapkan pola asuh otoriter, idealnya orang tua memiliki latar 

belakang pendidikan yang memadai. Pasalnya, pola asuh model ini 

membutuhkan penalaran tertentu. Tidak bisa asal larang, orang tua harus bisa 

menjelaskan mengapa ia melarang sesuatu atau memberi target tertentu secara 

rasional. Ini menghindari anggapan tentang orang tua cerewet asal larang. 

Markum juga menepis anggapan bahwa anak belum bisa menerima penjelasan 

yang masuk akal, justru persepsi orang tua yang seperti itu yang salah lantaran 

selalu menganggap anak masih kecil sehingga tidak perlu di ajak berembuk soal 

apapun. 

 

E. Keterbatasan Peneliti  

         Dalam penelitian ini terdapat kelemahan dalam pengambilan sampel 

penelitian di antaranya yaitu peneliti dalam menyebarkan angket memiliki 

keterbatasan waktu dengan orang tua karena orang tua memiliki kesibukan 

sehingga waktu untuk mengisi angket terlalu singkat tidak dicermati dalam 

memberi jawaban, sehingga dalam menjawaborang tua kurang begitu serius. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Penelitian yang penulis lakukan, baik dari penelitian lapangan maupun 

dari pembahasan teori, yang ada kaitannya dengan judul yaitu hubungan pola 

asuh orang tua dengan kemandirian anak kelompok B3 usia 5-6 tahun di RA 

Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola asuh orang tua kelompok B3 usia 5-6 tahun di RA Al-Furqon Desa 

Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon berada pada 

kategori tinggi berjumlah 4 anak mencapai 18,18 %, berada pada 

kategori sedang berjumlah 10 anak mencapai 45,45 %, dan pada 

kategori rendah berjumlah 8 anak mencapai 36,36 %. Artinya tingkat 

pola asuh orang tua di RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan 

Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam kategori sedang. 

2. Kemandirian anak kelompok B3 usia 5-6 tahun di RA Al-Furqon Desa 

Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang berada 

pada kategori tinggi berjumlah 7 anak mencapai 31,81 %, berada pada 

kategori sedang berjumlah 5 anak mencapai 27,72 %, dan berada pada 

kategori rendah berjumlah 10 orang mencapai 45,45 %. Artinya 

kemandirian anak kelompok B3 usia 5-6 tahun di RA Al-Furqon Desa 

Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam 
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kategori rendah. 

3. Hubungan yang terdapat antara pola asuh orang tua dengan kemandirian 

anak usia 5-6 tahun di RA Al-Furqon adalah 5.90%. yang artinya pola 

asuh orang tua dengan kemandirian anak kelompok B3 usia 5-6 tahun di 

RA Al-Furqon Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten 

Cirebon tahun ajaran 2017/2018 ada hubungan positif.  

 

B. Saran 

        Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan peneliti yang telah di 

kemukakan, maka peneliti ingin menyampaikan saran yaitu melihat 

rendahnya pola asuh orang tua dengan kemandirian anak di RA Al-

Furqon, maka hendaknya orang tua juga ikut andil dalam menanamkan 

kemandirian anak. Karena keluargalah merupakan pendidik utama dan 

pertama dalam membentuk karakter anak.                             

 

 

 

 


