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ABSTRAK

Nike Rahmadani. 2017 “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Demokratis
Dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini di TK Al-Azhar Kota Jambi”.
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan
Ilmu Pendidikan , FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Drs. Tumewa
Pangaribuan, M.Pd dan (II) Dr. K.A. Rahman, M.Pd.

Kata Kunci : Pola asuh orang tua demokratis, perkembangan kognitif

Pola asuh orang tua demokratis menghargai individualitas anak tetapi juga
menekankan batasan sosial. Mereka memiliki keyakinan diri akan kemampuan
mereka membimbing anak-anak, tetapi mereka juga menghornati independensi
keputusan, ketertarikan, pendapat, dan kepribadian anak. perkembangan kognitif
adalah proses yang terjadi secara internal didalam otak pada waktu manusia
sedang berfikir. Kemampuan kognitif berkembang secara bertahap dan sejalan
dengan perkembangan fisik dan perkembangan saraf-saraf yang berada dalam
susunan saraf pusat atau otak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua
dengan perkembangan kognitif anak usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi. Jenis
penelitian ini adalah korelasi product moment.

Penelitian dilaksanakan di TK Al-Azhar Kota Jambi Populasi penelitian
adalah anak  TK B yang berjumlah 55. Sehingga jumlah sampel keseluruhan
adalah 55 anak. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Teknik
analisis data menggunakan Product Moment Correlations

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket. Kemudian
data yang diperoleh dikorelasikan dengan rumus korelasi product moment.
Perhitungan menunjukkan bahwa R >R (0,293 > 0,266). Kemudian
dilakukan uji signifikansi dengan rumus t .

Hasil penelitian diperoleh Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua
demokratis terhadap perkembangan kognitif anak di TK Al-Azhar Kota Jambi.
Hal ini dibuktikan dengan hasil r pearson correlationsebesar 0,266 pada taraf
signifikan 5% dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan anatar Pola Asuh Orang Tua Demokratis Dengan Perkembangan
Kognitif Anak Usia Dini di TK Al-Azhar Kota Jambi, karena memperlihatkant > t (2,228 > 0,266) Sehingga Ha diterima dan Ho di tolak.

BAB I
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasan

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian sering terjadi dibawah

bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan

informal.

Antara pendidikan dengan keluarga adalah dua istilah yang tidak bisa

dipisahkan, sebab dimana ada keluarga disitu ada pendidikan. Orang tua dan

anak tidak dapat dipisahkan, itu semua merupakan satu keharusan yang ada

didalam keluarga. Pendidikan yang berlangsung didalam keluarga yang

dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggungjawabnya dalam

mendidik anak dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga ini dapat tercapai

dan diharapkan adanya kesadaran setiap masyarakat tentang pentingnya

pendidikan anak usia dini dalam keluarga. Kecerdasan orang tua mempunyai

kesadaran bahwa mereka memiliki peran penting dalam mendidik anak

didalam keluarga.

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga.

Dikatakan pendidik pertama karena dari orang tua mula-mula anak
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mendapatkan pendidikan dan dikatakan utama karena pendidikan dari orang

tua menjadi dasar bagi perkembangan dan kehidupan anak selanjutnya.

Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak

agar kelak anak dapat menjadi manusia yang cerdas, mandiri dan berguna

bagi masyarakat.

Pada kenyatannya, banyak orang tua yang kurang menyadari

bagaimana cara mendidik anak dengan benar sehingga mengakibatkan

gangguan pada perkembangan anak sendiri seperti anak merasa

kebebasannya dibatasi, anak merasa tidak dihargai karena tidak pernah

didengarkan pendapatnya, anak merasa terlalu disayang sehingga anak

menjadi manja, dan sebagainya.

Menurut Thoha (1996:109) didalam sebuah jurnal hasil penelitian yang

ditulis oleh Isni Aguatiawati (2014) 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.”

Keluarga memiliki peran sebagai media sosialisasi pertama bagi anak.

Peran inilah yang membuat orang tua memiliki tanggung jawab terhadap

perkembangan kognitif, fisik dan mental seorang anak. Di keluargalah anak

mulai dikenalkan terhadap ajaran-ajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah

yang berlaku dalam agama maupun masyarakat. Semua aktivitas anak dari

mulai prilaku dan bahasa tidak terlepas dari perhatian dan binaan orang tua.

Mulai usia 5 tahun pertama merupakan usia terpenting untuk mengasah

dan menstimulasi berbagai perkembangan anak, karena akan mempengaruhi
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kehidupan dan kepribadian individu dimasa berikutnya. Perbedaan kecakapan

berkembang anak selain dipengaruhi oleh faktor genetik, juga dipengaruhi

oleh faktor lingkungan yang meliputi stimulasi, kelompok sebaya dan cinta

kasih dari orang tua atau pola asuh.

Pola asuh sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan

kognitif anak. Semakin baik pola asuh orang tua maka semakin baik pula

perkembangan kognitif anak, oleh karena itu dianjurkan kepada orang tua

untuk dapat berperan aktif dalam menstimulasi perkembangan kognitif anak

dengan cara melatih dan memberi kesempatan kepada anak untuk

berkomunikasi baik dengan orang tua serta teman sebayanya.

Cara orang tua dalam mendidik anak agar dapat mencapai tujuan yang

diharapkan seperti mengantarkan anak pada tahap perkembangan sesuai

dengan pertambahan usia dan tugas perkembangan secara utuh dan optimal

dipengaruhi oleh pola asuh merupakan bentuk atau sistem dalam menjaga,

merawat dan mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam penelitian

ini, pola asuh yang diterapkan orang tua lebih ditekankan kepada pola asuh

yang diterapkan oleh keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga atau orang tua

memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pembentukan kognitif anak.

Salah satu pola asuh yang dilakukan orang tua adalah pola asuh demokratis,

karena pola asuh demokratis memiliki keterbukaan serta mendorong anak

untuk mandiri.

Ada berbagai jenis pola asuh orang tua yang dapat berhubungan

perkembangan kognitif anak salah satunya pola asuh demokratis. Pola asuh

demokratis adalah pola asuh yang mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap
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dalam batasan kontrol, orang tua yang demokratis biasanya bersifat hangat,

welas asih bisa menerima alasan dari semua tindakan anak, mendukung

tindakan anak yang konstruktif. Dengan pola asuh yang demokratis maka

anak selalu terbuka kepada orang tuanya, seperti mengukapkan argumennya

yang anak alami dalam belajar.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti dengan

meyebarkan  kuesioner  kesekolah dengan jumlah 122 orang tua yang mana

jumlah item pernyataan kuesioner  sebanyak 24 (dua pulu empat) item. Dari

data awal yang disebarkan oleh peneliti ke orang tua tersebut maka dapatlah

jawaban kuesioner yang sangat mengarah ke pola asuh orang tua yang

demokratis sebanyak 55 orang tua, oleh karena itu peneliti mampu

melanjutkan penelitiannya dengan jumlah responden sebanyak 55 orang tua

untuk melihat pola asuh demokratis yang diterapkan ke anak.

Berdasarkan hasil data diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Demokratis

Dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Di TK Al-Azhar Kota

Jambi Tahun Akademik 2016/2017”

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelititan ini menjadi jelas dan terarah

penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pola asuh yang diteliti adalah pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang

merupakan kombinasi dari pola asuh ekstrem yang bertentangan (otoriter
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dan laisessez fair) di tandai dengan sikap terbuka anatara orang tua dan

anaknya.

2. Perkembangan kognitif dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan

anak berfikir dalam belajar anak.

3. Sabjek dalam penelitian ini adalah orang tua dari murid kelompok B di TK

Al-Azhar Kota Jambi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat

hubungan  pola asuh demokratis dengan perkembangan kognitif anak usia

dini di TK Al-Azhar Kota Jambi Tahun Akademik 2016/2017?

D. Tujuan Penelitian

Sesuau dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan pola asuh demokratis dengan

perkembangan kognitif anak usia dini di Tk Al-Azhar Kota Jambi Tahun

Akademik 2016/2017”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberi manfaat antara

lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai

pola asuh orang tua terhadap perkembangan kognitif anak. Selain itu,
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penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pijakan penelitia-penelitian

lain mengenai pula asuh mapun perkembangan kognitif anak.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan

pengetahuan metodologi penelitian dan sarana menerapkan langsung

teori yang didapat dibangku kuliah dalam kegiatan pembelajaran

nyata.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan orang tua dapat menerapkan pola asuh

yang tepat untuk mendidik anak sehingga seorang anak dapat

memiliki kecerdasan kognitif yang optimal.

c. Bagi Guru

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber

informasi untuk mengetahui pengaruh pola asuh demokratis terhadap

perkembangan kognitif anak, melalui penelitian, guru juga

diharapkan lebih dapat memahami kognitif siswanya sehingga dapat

memaksimalkan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan

permanen.

F. Anggapan Dasar

Sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini, maka peneliti

menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Semakin baik pola asuh orang tua maka semakin baik pula

perkembangan kognitif anak.
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2. Pola asuh demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh otoriter

dalam merangsang perkembangan kognitif anak usia dini.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Terdapat hubungan  pola asuh demokratis dengan perkembangan kognitif

anak usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk

bagan berikut:

Gambar 1. Kerangka konseptual

Variabel X Variabel Y

x y

Kerangka konseptual diatas menggambarkan hubungan antara pola asuh

demokratis dengan perkembangan kognitif anak usia dini di TK Al-Azhar

Kota Jambi.

I. Defenisi Oprasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar

kesamaan konsep dan pengertian, guna menghindari kesalah pahaman dalam

menerapkan pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak usia dini yaitu

sebagai berikut:

1. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan

anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara

Pola asuh demokratis Perkembangan
kognitif anak
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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.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Pola Asuh Orang Tua adalah

bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak

langsung. Adapun beberapa tipe pola asuh diantaranya yaitu:

a) Otoriter, menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh

anak, orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh

anak.

b) Permisif, yakni segala aturan dan ketetapan keluarga sepenuhnya

berada di tangan anak.

c) Demokratis, adalah pola asuh yang mencirikan adanya hak, dan

kewajiban, oang tua dan anak, artinya antara orang tua dan anak

saling melengkapi

2. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses berpikir anak, yaitu

kemampuan individu untuk meghubungkan, menilai, dan

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Asuh Orang Tua

1. Defenisi Pola Asuh Orang Tua
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Menurut Maimunah Hasan, (2012:25) Secara etimologi, pengasuhan

berasal dari kata “asuh” yang artinya pemimpin, pengelola, pembimbing,

sehingga “pengasuh” adalah orang yang melaksanakan tugas

membimbing, memimpin, atau mengelola. Pengasuhan yang dimaksud

disini adalah mendidik dan memelihara anak, seperti mengurus

makananya, minumnya, pakainnya, dan keberhasilan dalam priode yang

pertama sampai dewasa.

Yeni Rachmawati, (2010:8) mengatakn bahwa Pola asuh orang tua
merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan ataupun
menghambat tumbuhnya perkembangan serta kretaivitas. Seorang
anak yang dibiasakan dengan suasan keluarga yang terbuka, saling
menghargai, saling menerima dan mendengarkan pendapat anggota
keluarganya, maka ia akan tumbuh menjadi generasi yang terbuka,
fleksibel, penuh inisiatif dan produktif, suka akan tantangan dan
percaya diri.

Pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pendidikan dan

pembinaan yang diberikan oleh seseorang pada orang lain, dalam hal ini

pola asuh yang diberikan orang tua atau pendidik terhadap anak adalah

mengasuh dan mendidiknya dengan penuh pengertian. Banyak orang tua

merasa tidak yakin apakah pola asuh yang diterapkan pada sang buah

hatinya sudah pas dan sesuai, untuk menentukan pola asuh untuk anak

usia dini orang tua harus mampu mengukur kemampuan diri, waspada

dan berhati-hati dalam menentukan pola asuh anak.

Pengasuhan orang tua atau yang lebih dikenal dengan pola asuh

orang tua, menurut Casmini (2007:47) didalam sebuah jurnal hasil

penelitian yang ditulis oleh Ike Marlina (2014) yaitu bagaimana orang

tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan

serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga
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kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh

masyarakat secara umum.

Pola asuh orang tua menurut Sugihartono, dkk (2007:31) didalam

sebuah jurnal hasil penelitian yang ditulis oleh Ike Marlina (2014) yaitu

pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak.

Pola asuh yang diterapkan oleh setiap keluarga tentunya berbeda dengan

keluarga lainnya. Sedangkan, Atmosiswoyo dan Subyakto (2002:212)

didalam sebuah jurnal hasil penelitian yang ditulis oleh Ike Marlina

(2014) menjelaskan bahwa pola asuh adalah pola pengasuhan anak yang

berlaku dalam keluarga, yaitu bagaimana keluarga membentuk perilaku

generasi berikut sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai

dengan kehidupan masyarakat.

Bentuk pola asuh anak usia dini akan tampak pada anak-anak setelah

usia dewasa, hal ini juga ditentukan oleh siapa pengasuhnya. Pengasuh

yang selalu tersenyum, berbicara dengan bayi, menyediakan lingkungan

yang aman yang  nyaman dengan banyak mainan yang dapat merangsang

anak-anak, akan membuat pengaruh yang positif bagi perkembangan

anak.

Melalui beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yaitu pola pengasuhan

orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan

anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak

dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku
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anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan

kehidupan masyarakat.

Pola asuh orang tua sangat berperan dalam perkembangan, kualitas

pendidikan serta kepribadian anak. Oleh karena itu, pola asuh yang

diterapkan setiap orang tua perlu mendapat perhatian.

2. Dimensi Pola Asuh

Dalam pandangan Baumrind (Tridhonanto, 2014:5) bahwa pola asuh

orang tua memiliki dua dimensi yaitu: dimensi kontrol dan dimensi

kehangatan.

a. Dimensi kontrol

Didalam dimensi kontrol ini, orang tua mengharapkan dan

menuntut kematangan serta prilaku yang bertanggung jawab dari

anak. Dalam dimensi kontrol terdapat 5 aspek berperan, yaitu:

1) Pembatasan (Restrictiviness)

2) Tuntutan (Dimandingensess)

3) Campur tangan (intrusivenes)

4) Sikap ketat (strictness)

5) Kekuasaan yang sewenang-wenang

b. Dimensi Kehangatan

Selain dimensi kontrol, yang tidak kalah pentingnya adalah

dimensi kehangatan sebab akibat dalam pengasuhan anak mampu

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan

keluarga.

3. Jenis-Jenis  Pola Asuh Orang Tua
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Menurut Hasniada (2014:104) dan Maimunah Hasan (2012:26)

terdapat jenis-jenis pola asuh adalah sebagai berikut:

a. Otoriter

Orang tua dengan tipe pola asuh otoriter adalah orang tua dengan

pola asuh yang kaku, tanpa kehangatan, bimbingan, komunikasi,

diktator dan memaksakan anak untuk selalu mengikui perintah orang

tua tanpa kompromi, selalu menuntut dan mengendalikan semata-

mata karena kekuasaan dan tak jarang disertai hukuman fisik bila

anak melanggar atau tidak patuh.

Orang tua berpendapat bahwa anak harus mengikuti aturan yang

ditetapkannya, karena orang tua berpendapat semua aturan yang

ditetapkan demi kebaikan sang anak juga. Orang tua berpikir dengan

peraturan yang kaku itu justru akan menimbulkan serangkian efek

anak-anak yang dibesrakan dengan pola asuh otoriter anak tidak

merasa bahagia, kompetensi dan ranggung jawab sedang, tidak

berlatih berinisiatif, ketakutan, selalu tegang, tidak bisa

menyelesaikan masalah, kemampuan berkomunikasi buruk, jika dia

adalah anak perempuan alan tergantung pada orang taunya dan tidak

memiliki motivasi untuk maju, dan jika anak laki-laki akan cendrung

agresif dibandingkan dengan anak laki-laki yang lain dengan pola

asuh yang berbeda.

b. Autoritatif

Orang tua dengan tipe pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri

tetapi tetap dalam batasan dan kontrol. Pila asuh autoritatif sering di
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artikan dengan pola asiuh demokratis, iorang tua yang demkratis

biasanya bersikap hangat, welas asih, bisa menerima alasan dari

semua tindakan anak, mendukung tindakan anak yang konstruktif.

Orang tua akan menerima dan akan melibatkan anak sepenuhnya,

orang tua memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan

mengharuskan anak-anaknya untuk bertindak pada tingkat

intelektual dan sosial sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.

c. Permisif

Orang tua permisif akan menerima responsif, sedikit memberikan

tuntunan pada anak-anaknya. Anak akan lebih positif masanya dan

lebih menunjukkan vitalitasnya dibandingkan anak dari keluarga

otoriter, orang tua yang permisisf mendorong anak menjadi agresif

dan cenderung tidak percaya diri.

Dari jenis-jenis pola asuh yang di paparkan di atas maka peneliti

mengfokuskan dengan gaya pola asuh orang tua yang demokratis.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh

Menurut Surabakti (2012:6), ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi pola asuh terhadap anak-anak yaitu:

a. Karakter orang tua dan anak-anak.

b. Kepribadian orang tua terhadap anak-anaknya.

c. Latar belakang orang tua atau masa lalu keluarga dari orang tua

anak.

d. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah keluarga sang anak.
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e. Sistem religi yang dianut oleh keluarga.

f. Kemampuan penalaran anggota keluarga.

B. Pola Asuh Orang Tua Demokratis

1. Pengertian Pola Asuh Demokratis

Menurut Diana Baumbrind dalam Surabakti (2012:8) Pola asuh

demokratis (memerintah tanpa paksaan) adalah pola asuh yang

melakukan atau menggunakan pengawasan yang tegas, kuat, dan kokoh

terhadap prilaku anak-anak namun tetap menghormati kemerdekaan

(kebebasan) dan kepribadian anak. Sedangkan  Menurut Stewart dan

Koch (1983) dalam Tridhonanto (2014: 20) Pola asuh demokratis adalah

pola asuh orang tua berwenang dalam menerapkan perlakuan kepada

anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara

memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional atau

pemikiran-pemikiran.

Orang tua dengan tipe pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri

tetapi tetap dalam batasan dan kontrol. Menurut Hasnida, (2014:104)

Pola asuh autoritatif sering di artikan dengan pola asuh demokratis,orang

tua yang demokratis biasanya bersikap hangat, welas asih, bisa menerima

alasan dari semua tindakan anak, mendukung tindakan anak yang

konstruktif. Sedangkan menurut Hurlock pola asuh demokratis ditandai

dengan ciri-ciri bahwa anak-anak diberi kesempatan untuk mandiri dan

mengembangkan kontrol internya, anak diakui keberadaanya oleh orang

tua, anak juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
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Menurut Baumbrind dalam (Diane E. Papalia, 2008:395)

mengatakan bahwa orang tua demokratis menghargai individualitas anak

tetapi juga menekankan batasan sosial. Mereka memiliki keyakinan diri

akan kemampuan mereka membimbing anak-anak, tetapi mereka juga

menghornati independensi keputusan, ketertarikan, pendapat, dan

kepribadian anak.

Maimunah Hasan, (2012:26) mengemukakan Sebagai orang tua

menetapkan tuntunan, patokan, dan peraturan kepada anak, sehingga

mereka memiliki paduan dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-

hari, tanpa memaksakan kehendak orangtua kepada anak. Orang tua akan

menerima dan akan melibatkan anak sepenuhnya, orang tua memiliki

tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan anak-anaknya untuk

bertindak pada tingkat intelektual dan sesuai dengan usia dan

kemampuan mereka, akan tetapi mereka tetap memberikan kehangatan,

bimbingan dan komunikasi dua arah.

Secara bertahap orang tua memberikan tanggung jawab bagi anak-

anaknya terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya samapai mereka

menjadi dewasa. Orang tua selalu berdialog dengan anak-anaknya saling

memberi dan menerima, selalu mendengarkan keluhan-keluahan dan

pendapat anak-anaknya.

Orang tua memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk

berpendapat, menentukan pilihan sendiri sesuai usia serta menyampaikan

keberatan sekiranya ada hal yang tak disukainya. Namun sekiranya

pendapat atau usulan anak kuarnag tepat, orng tua akan meluruskan
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dengan bijak, mereka memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman

dan larangan, tak heran anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh

demokratis akan merasa bahagia, tumbuh menjadi anak mandiri, tegas

terhadap diri sendiri, mempunyai kontrol diri dan rasa percaya diri, bisa

mengatasi stres, mempunyai keinginan untuk berprestasi serta mampu

berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman dan orang dewasa.

Pola asuh demokratis adalah tipe pengasuhan yang paling baik,

karena menggabungkan 2 tipe pengasuhan yang ekstrim yaitu tidak

terlalu mengekang dan tidak terlalu bebas juga. Orang tua yang memiliki

tipe pengasuhan ini menjadi anak-anaknya individu yang baik.

Backman (1986) didalam sebuah jurnal hasil penelitian yang ditulis

oleh St Aisyah (2010: Volume 2, nomor, 1) mengemukakan bahwa

semakin demokratis suatu keluarga akan semakin bebas setiap anggota

keluarga untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak disukainya maupun

mengekspresikan hal-hal yang disukainya dalam interaksinya dengan

masing-masing anggota keluarga.

Dari penjelasan diatas mengenai Pola asuh orang tua, merupakan

salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan perilaku sosial

anak. Semakin demokratis pola asuh orang tua maka semakin baik pula

perilaku sosial anak. Sebaliknya semakin tidak demokratis pola asuh

orang tua maka semakin jelek perilaku sosial anak. Faktor pola asuh

orang tua terbukti mempunyai pengaruh dalam membantu meningkatkan

perkembangan kognitif anak. Pola asuh orang tua yang demokratis
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cenderung memberi kesempatan yang luas kepada anak untuk berkreasi,

berfikir kritis dengan bimbingan dari orang tua.

2. Ciri-Ciri Pola Asuh Demokratis

Suatu riset yang dilakukan Enright (1980) dalam Ria Wardani (1999),

menjelaskan gaya pengasuhan demokratis bercirikan oleh keterbukaan

orang tua untuk melibatkan remaja berperan serta dalam pengambilan

keputusan keluarga.

Menurut Stewart dan Koch (1983) dalam Tridhonanto (2014) ada

beberapa ciri-ciri pola asuh demokratis sebagai berikut:.

a. Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan control

internal.

b. Pendekatannya kepada anak bersifat hangat.

c. Orang tua melibatkan remaja dalam membuat keputusan

d. Orang tua berwewenang untuk mengambil keputusan akhir dalam

keluarga.

e. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan

suatu tindakan.

f. Orang tua menghargai disiplin anak.

3. Indikator Pola Asuh Demokratis

a. Pola Asuh Orang Tua Penerimaan

Penerimaan orang tua terhadap anak selalu ditandai oleh

perhatian yang cukup besar dan kasih sayang kepada anak-anaknya,

orang tua yang menerima akan selalu memperhatikan setiap tahap
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perkembangan kemampuan anak dan memperhitungkan minat bakat

anak agar mencapai suatu keberhasilan yang sempurna.

b. Pola Asuh Orang Tua Berwenang

Menurut Hasnida, (2014:104) Orang tua dengan tipe pola asuh

ini mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap dalam batasan dan

kontrol. Pola asuh autoritatif sering diartikan dengan pola asuh

demokratis, orang tua yang demokratis biasanya bersikap hangat,

welas asih, bisa menerima alasan dari semua tindakan anak,

mendukung tindakan anak yang konstruktif.

Orang tua memberi kesempatan luas pada anak untuk

berpendapat, menentukan pilihan sendiri sesuai usia serta

menyampaikan keberatan sekiranya ada hal yang tak disukainya.

Namun sekiranya pendapat atau usulan kurang tepat, orang tua akan

meluruskan dengan cara yang bijak, mereka memberi penjelasan dan

alasan atas hukuman dan larangan, tidak heran anak-anak yang

dibesarkan dengan pola asuh demokratis akan selalu merasa bahagia,

tumbuh menjadi anak mandiri, tegas terhadap diri sendiri,

mempunyai kontrol diri dan rasa percaya diri. Serta orang tua

mengajarkan disiplin kepada anak agar anak dapat mengesplorasi

lingkungan dan memperoleh dan kekampuan interpersonal.

C. Perkembangan Kognitif Anak

1. Defenis Perkembangan Kognitif

Istilah kognitif berasal dari Cognition yang padannya knowing

berarti mengetahui, dalam arti yang luas kognisi ialah prolehan,
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penataann dan penggunaan pengetahuan. Kognitif berhubungan dengan

intelegensi, Menurut Hasnida, (2014:43) Kognitif bersifat pasif atau

statis yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu,

sedangkan intelegnsi bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau

perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau

prilaku.

Menurut Piaget dalam Hendra Sofyan (2014:37) perkembangan

kognitif adalah proses yang terjadi secara internal didalam otak pada

waktu manusia sedang berfikir. Kemampuan kognitif berkembang secara

bertahap dan sejalan dengan perkembangan fisik dan perkembangan

saraf-saraf yang berada dalam susunan saraf pusat atau otak.

Pamela Minet dalam Hasnida (2014:43) mendefinisikan bahwa

perkembangan intelektual adalah sama dengan perkembangan mental,

sedangkan perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran, pikiran

adalah bagian dari proses berpikiran dari otak, pikiran yang digunakan

untuk mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi dan memahami

kesempatan penting.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kognitif diartikan sebagai

sesuatu hal yang berhubungan dengan melibatkan kognisi berdasarkan

kepada pengetahuan faktual yang empiris.

Menurut Desmita dalam  Nova Ardy Wiyani (2014:61)
mengungkapkan jika kata kognitif digunakan oleh ahli psikologis
untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan
persepsi, pikiran, ingatan dan pengolahan informasi yang
memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan
masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologi
yang berhubungan dengan bagaimana individu mempelajari,
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memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan,
menilai dan memikirkan lingkungan.

Potensi kognitif ditentukan pada saat konsepsi (perubahan) namun

terwujud atau tidaknya suatu potensi kognitif tergantung dari lingkungan

dan kesempatan yng diberikan. Potensi kognitif yang dibawa sejak lahir

atau merupakan faktor keturunan yang akan menentukan batas

perkembangan tingkat intelegensi atau perilaku.

Piaget (1954) dalam Jhon W. Santrock (2007:49) percaya bahawa

kita beradaptasi dalam dua cara asimilasi dan akomodasi, asimilasi

terjadi saat anak menggabungkan informasi kedalam pengetahuan yang

telah mereka miliki. Akomodasi terjadi bila anak menyesuaikan

pengetahuan mereka agar cocok dengan informasi dan pengalam baru.

Marianne Moore dalam Didith Pramunditya Ambara, (2014:16)

mengatakan bahawa pikiran adalah sesuatu yang bernyanyi. Pada

dasarnya kemampuan anak sangat ditentukan oleh kualitas otak. Otak

adalah pusat kehidupan, segala aktivitas kehidupan, sehingga sekecil-

kecilnya, hanya bisa terjadi melalui mekanisme yang diatur oleh otak.

Dalam waktu yang bersamaan otak harus menjalankan beribu-ribu

aktivitas sekaligus.

Menurut Singgih D. Gunarsa (2012:164) memberikan pengalaman

baru kepada anak, tanpa memberikan kesempatan anak untuk

menumbuhkan fisiknya, hanya akan melatih anak untuk memberikan

jawaban tertentu terhadap rangsang tertentu pula. Piaget dalam hal ini

memang mengemukakan pentingnya faktor kematangan dalam hal

belajar, dan bahwa anak mempunyai motivasi diri dalam belajar.
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Kognitif lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau

daya untuk memahami sesuatu. Potensi kognitif ditentukan pada saat

konsepsi, namun terwujud atau tidaknya potensi kognitif tergantung pada

lingkungan dan kesempatan yang diberikan. Kognitif sangat erat

kaitannya dengan intelegensi. Intelegensi lebih bersifat aktif yang

merpakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut

berupa aktifitas atau prilaku. Intelegensi adalah kemampuan mental,

kemampuan kecerdasan, serta kemampuan memecahkan masalah atau

untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau

lebih.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif

Menurut Hasnida, (2014:45-46) Pada perkembangan kognitif anak,

Ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif sebagai

berikut:

a. Faktor Hereditas atau Keturunan

Teori hereditas atau nativisme pertama kali dipelopori oleh

seorang ahli filsafat yang bernama Schopenhauer. Dia berpendapat

bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang

tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Berdasarkan teorinya, taraf

intelegensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan, sejak faktor

lingkungan tidak berarti pengaruhnya.

b. Faktor Lingkungan

Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh Jhon Locke,

dia berpendapat bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau
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tabularasa. Menurut pendapatnya, perkembangan manusia sangatlah

ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan Jhon Locke tersebut

perkembangan taraf intelegensi sangatlah ditentukan oleh

pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan.

c. Kematangan

Tiap orang (fisik maupun psikis) dapat dikatakan telah matang

jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-

masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis (usia

kalender).

d. Pembentukan

Pembentukan adalah segala keadaan yang diluar diri seseorang

yang mempengaruhi perkembangan intelegnsi. Pembentukan dapat

dibedakan menjadi pembentukan sengaja (sekolah, formal) dan

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar atau informal),

sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan

hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri.

e. Minat dan Bakat

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan

merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Minat mempengaruhi

proses dan hasil belajar tak usah dipertanyakan lagi, jika seseorang

tidak berminat untuk mempelajari sesuatu tidak dapat diharapkan

bahwa dia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal

tersebut. Sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan,
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sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar

dapat terwujud.

f. Kebebasan

Kebebasan yaitu kebebasan manusia berpikir devergen

(menyebar) yang berarti bahwa manusia  itu dapat memilih metode-

metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga

bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya.

3. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kognitif Anak

Tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia dini menurut

Kurikulum (2013:46-48) sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat pencapaian perkembangan anak
Tingkat Pencapaian Perkembangan Kognitif Anak

No Lingkup Perkembangan Usia 5-6 Tahun

1 Belajar dan pemecahan
masalah

1. Menunjukkan aktivitas bersifat eksploratif dan
menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air
ditumpahkan)

2. Memecahkan masalah sederhana dalm
kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel
dan diterima sosial

3. Menerapkan penetahuan atau pengalaman dalam
konteks yang baru

4. Menunjukkan sikap kretaif dlam menyelesaikan
masalah (ide, gagasan di luar kebiasaan)

2 Berfikir Logis 1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran:  ‘lebih
besar” “ukuran dari”

2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema
permainan

3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan
dilakukan

4. Menengenal sebab akibat tentang lingkungannya
(angin bertiup menyebabkan daun bergerak, air
dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah)

5. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna,
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bentuk, ukuran
6. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak

kedalam kelompok yang sama atau kelompok
sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih
dari 2 variabel

7. Mengenal pola ABCD
8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari

paling kecil kepaling besar sabaliknya

3 Berfikir Simbolik 1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10
2. Menggunakan lambang bilangan untuk

menghitung
3. Mencocokkan bilangan dengan lambang

bilangan
4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal

konsonan
5. Merepsentasikan berbagai macam benda dalam

bentuk gambar atau tulisa.

4. Perkembangan Kognitif Anak Sudah Dibawa Sejak Lahir

Menurut Piaget dalam George S. Morrison ( 2008:72) proses adaptif

pada level intelektual bekerja seperti pada level fisik. Kecerdasan bayi

baru lahir diekspresikan lewat gerak refleksi seperti menyedot, memegang,

memutar kepala, dan menelan. Sejak usia dini, gerak refleksif

memungkinkan anak-anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan

kecerdasan mereka berkembang.

Kartini Kartono (2007:78-79) menjelaskan bahwa Perkembangan
kognitif merupakan suatu perkembangan yang telah di bawa sejak
masa bayi (sejak lahir), yang mana pada masa bayi disebut juga
periode vital, karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi
kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu
peranannya sangat vital dan penting. Lagi pula pada priode ini
berlangsung proses pertumbuhan dan perkembangan yang cepat
sekali.
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Dengan berlalunya waktu, banyak muncul interaksi dengan orang

lain dan koordinasi kemampuan-kemampuan pada setiap fase

perkembangan. Perkembangan akalnya banyak bergantung pada

perkembangan, prestasi-prestasi fisik dan intelektualnya sangat erat

berkaitan dengan emosi-emosinya.

Sejak hari-hari pertama sesudah kelahirannya, bayi menampilkan

kepegasan (veerkrachtigheid) dan gelora gairah untuk menggunakan

segenap kemampuannya. Ia lalu melatih potensi-potensinya, dengan

berlangsungnya waktu ia memperlihatkan kemajuan-kemajuan prestasi

dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan dan usaha adaptatif

terhadap macam-macam tuntutan, yang dilakukan baik secara sukarela,

maupun secara dipaksa atau keharusan.

5. Pentingnya Perkembangan Kognitif Anak

Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak

mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca indra

sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya tersebut anak akan dapat

melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sesuai dengan

kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa yang

ada didunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Proses kognisi meliputi berbagai aspek, seperti persepsi, ingatan,

pikiran, symbol, penalaran dan pemecahan masalah. Berdasarkan pendapat

Piaget dalam Hasnida, (2014:44) adalah pentingnya guru mengembangkan

kemampuan kognitif pada anak sebagi berikut:
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a. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan

apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan, sehingga anak akan

memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif.

b. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan

kejadian yang pernah dialaminya.

c. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam

rangka menghubungkan satu peritiea dengan peristiwa lain.

d. Agar anak memahami berbagai simbol-simbol yang tersebar didunia

sekitarnya.

e. Agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran, baik yang terjadi

melaluai proses alamiah (spontan) ataupun melalui proses ilmiah

(percobaan).

f. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya

sehingga pada akhirnya ia akan menjadi individu yang mampu

menolong dirinya sendiri.

6. Tahap -Tahapan Perkembangan Kognitif Anak

Menurut Piaget dalam Singgih, (2012:146) proses belajar seseorang

akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan

umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hirarkhis, artinya harus dilalui

berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang

berada di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahap-tahap

perkembangan kognitif ini menjadi empat, yaitu :

a. Tahapan Sensori Motor (0-2,5 Tahun)
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Fadillah, (2013:63) mengatakan Pada masa ini merupakan masa

yang mana ketika bayi mempergunakan sistem pengindraan dan

aktivitas-aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya mengenal

obyek-obyek. Meskipun ketika dilahirkan seorang bayi masih sangat

tergantung dan tidak berdaya, tetapi sebagaian alat-alat indranya

sudah langsung bisa berfungsi.

Fungsi-fungsi lainnya juga sudah bisa diperlihatkan seperti

terhadap suara, sentuhan-sentuhan yang menimbulkan rasa sakit dan

bau-bauan. Bayi bukan saja secara pasif menerima rangsangan

terhadap alat-alat indra, melainkan juga bisa memberikan jawaban

terhadap rangsangan yakni refleks-refleks, jelas bahwa refleks yang

diperlihatkan bayi bukan sesuatu kemampuan yang timbul dari hasil

belajar dalam hubungan dengan lingkungan atau rangsangan yang

timbul dari lingkungan, melainkan sesuatu keammpuan yang sudah

ada ketika bayi dilahirkan.

b. Tahap Pra-Oprasional (2-7 Tahun)

Perkembangan yang jelah terlihat pada tahap ini bahwa berbeda

dengan tahap sebelumnya ialah kemampuan mempergunakan simbol.

Fungsi simbolik, yakni kemampuan untuk mewakilkan sesuatau yang

tidak ada, tidak terlihat dengan sesuatu yang lain atau sebaliknya

sesuatau hal mewakili sesutau yang tidak ada. Fungsi simbolik ini bisa

nyata atau abstrak. Anak juga sudah bisa melakukan sesuatu sebagai

hasil meniru dan mengamati suatu model tingkah laku.



30

Singgih Gunarsa, (2012:154) mengatakan bahwa anak-anak

pada masa pra-oprasional belum bisa memusatkan perhatian pada dua

dimensi yang berbeda secara serempak.

c. Tahap Konkrit operasional (7-11 Tahun)

Pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa melakukan bermacam-

macam tugas, misalnya tugas untuk menyusun tongkat-tongkat dan

menjawab pertanyaan mengenai konservasi angka maupun isi dengan

benar.

Menurut Piaget dalam Singgih, (2012:160) anak-anak pada

masa ini konkrit operasional ini bisa melakukan tugas-tugas

konservasi dengan baik, karena anak-anak ada masa ini telah

mengembankan tiga macam proses yang disebut dengan operasi-

operasi yaitu:

1) Negasi

2) Hubungan timbal balik (resiprokasi)

3) Identitas

d. Tahap Formal Operasional (11- dewasa)

Masa ketika seorang anak memperkembangkan kemampuan

kognitif untuk berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini anak bisa

memikirkan hal-hal apa yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang

abstrak dan menduga apa yang terjadi. Ia bisa mengambil kesimpulan

dari suatu pernyataan.

Perkembangan lain pada masa anak atau bisa disebut masa

remaja ini ialah kemampuan untuk berpikir sistematik, bisa
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memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk

memecahkan sesuatu persoalan. Dengan melakukan bermacam-

macam penggabungan dan dilihat hasilnya, sehingga berhasilnya,

sehingga berhasillah apa yang ditugaskan. Pada masa remaja juga

sudah bisa memahami adanya bermacam-macam aspek pada suatu

persoalan yang dapat diselesaikan seketika, sekaligus. Tidak lagi dari

satu persatu yang bisa dilakukan anak-anak pada maa konkrit

operasional.

D. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Anak

Menurut Hasnida (2014:104) Pola asuh orang tua demokratis adalah

penerapan demokrasi dalam pelatihan anak. Orang tua mendorong anak untuk

mandiri tetapi tetap dalam batasan kontrol, orang tua yang demokratis

biasanya bersikap hangat, welas asih, bisa menerima alasan dari semua

tindakan anak.

Orang tua yang demokratis memandang sama kewajiban dan hak anatar

orang tua dan anak. Secara bertahap orang tua memberikan tanggung jawab

bagi anak-anaknya terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya sampai mereka

menjadi dewasa. Mereka selalu berdialog dengan ank-anaknya saling

memberi dan menerima, selalu mendengarkan keluhan-keluhan dan pendapat

anak-anaknya

Sedangkan dalam Nova  Ardy W (2014:61) perkembangan kognitif

diartikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan

kognisinya berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Kata

kognitif digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas
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mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan dan pengolahan

informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan,

memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atas semua proses

psikologi.

Dalam Kartini Kartono (2007:78-79) menjelaskan bahwa Perkembangan

kognitif merupakan suatu perkembangan yang telah di bawak sejak masa

bayai (sejak lahir), yang mana pada masa bayai disebut juga priode vital,

karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi

perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu perananya sangat

vital dan penting. Lagi pula pada priode ini  berlangsung proses pertumbuhan

dan perkembangan yang cepat sekali.

Mengapa model positif parenting program ini sangat penting karena

menurut hasil penelitian perkembangan kognitif anak sangat di pengaruhi

oleh pola asuh orang tua, dimana pola asuh orang tua yang demokratis

memberikan dorongan yang besar dalam membentuk kognitif anak dalam

belajar maupun lingkungan sekitar. Orang tua yang memiliki latar belakang

pendidikan rendah cenderung otoriter dan permisif terhadap anaknya,

sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi

cenderung menggunakan pola asuh demokratis.

E. Penelitian Relevan

1. Dewi Septiawati (2016) Terdapat Hubungan Antara Pola Asuh

Demokratis Orang Tua Terhadap Perkembangan Kognitif Anak  di TK

Aisyiyas Bustanul Athfal Tahun. Hasil penelitian diperoleh Terdapat

hubungan antara pola asuh orang tua demokratis terhadap perkembangan
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kognitif anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Limpung Kabupaten

Batang Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan hasil r

pearson correlation sebesar 0,475 dengan taraf  kesalahan 5% rxy : rtabel

= 0,475 : 0,296 sehingga rxy > rtabel berarti 0,475 > 0,76. Dengan taraf

kesalahan 1% berarti rxy : rtabel  = 0,475 : 0,227 sehingga rxy > rtabel

yang berarti 0,475 > 0,2277. Dengan demikian baik dengan signifikansi

1% maupun 5% rxy > rtabel = 0,475 > 0,0296 > 0,227 yang berarti Ho

ditolak dan Ha diterima yang artinya ada hubungan signifikansi antara

pola asuh orang tua demokratis dengan perkembangan kognitif anak

2. Cendy Dwiayu Ashari (2017) Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan

Perkembangan Kognitif Anak Usia 3-4 Tahun Di Paud Kecamatan

Magelang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahawa  penelitian

menggunakan korelasi dengan pendekatan cross sectional. Teknik

sampling menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak

30 responden. Instrumen penelitian menggunakan wawancara untuk

orang tua dan tes perkembangan kognitif untuk anak. Sebagian besar pola

asuh orang tua adalah pola asuh demokratis (53,3%) dan mayoritas

perkembangan kognitif adalah kriteria diatas rata-rata (83%). Analisa

data menggunakan uji korelasi product moment dengan kategori korelasi

point biserial. Uji hipotesis menunjukkan r hitung > r tabel, r hitung =

0,439 sedangkan r tabel (0,374) maka terdapat hubungan yang signifikan

antara pola asuh orang tua dengan perkembangan kognitif yang artinya

pola asuh orang tua sangat mempengaruhi tingkat perkembangan kognitif

anak dengan hasil uji analisis dengan hasil hubungan yang kuat.
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3. Farieska Fellasar (2016) Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Dengan

Kematangan Emosi Remaja. Hasil penelitian menunjukkan dengan Data

dianalisis dengan menggunakan analisis multiple regression dan bivariate

correlate. Berdasarkan hasil analisis multiple regressiondiketahui bahwa

terdapat hubungan antara pola asuh orangtua dengan kematangan emosi

diperoleh R sebesar 0,454 pada taraf signifikansi 0,000 (0,000≤ 0,05).

Hasil bivariate correlate dari masing-masing pola asuh yaitu terdapat

hubungan antara pola asuh authoritative dengan kematangan emosi

diperoleh R sebesar 0,420 dengan tarafsignifikansi 0,000 (0,000≤ 0,05)

selanjutnya terdapat hubungan antara pola asuh authoritarian dengan

kematangan emosi diperoleh R sebesar0,331 dengan tarafsignifikansi

0,000 (0,000≤ 0,05) dan tidak terdapat hubungan antara pola asuh

permissive dengan kematangan emosi diperoleh R sebesar 0,149 dengan

tarafsignifikan 0,082 (0,082≥ 0,05).

Dari ketiga penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas terdapat

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu

hubungan pola asuh demokratis dengan perkembangan kognitif. Akan tetapi

dari ketiga penelitian tersebut tidak semuanya sama dengan penelitian

peneliti.

Untuk hasil penelitian yang ketiga diatas tersebut sama-sama meneliti

perkembangan kognitif anak. Perbedaannya dari ketiga penelitian diatas

hannya meneliti pola asuh demokratis dan penelitian terdahulu meneliti pola

asuh orang tua. Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa perbedaan dan

persamaan anatara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian
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yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian

yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Demokratis Dengan Perkembangan

Kognitif Anak Usia Dini Di TK Al-Azhar Kota Jambi” dapat dilakukan

karena masalah yang akan diteliti penulis bukan duplikasi dari penelitian

yang sudah ada.

BAB III
METODE  PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji tentang hubungan pola asuh orang tua

demokratis dengan perkembangan kognitif anak usia dini di TK Islam Al-

Azhar Kota Jambi. Menurut Sugiyono, (2012:7) Jenis penelitian ini

merupakan jenis penelitian korelasi, dan menggunakan metode penilitian ini

adalah metode kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini mengambil populasi semua siswa di TK

B Islam Al-Azhar Kota Jambi, dengan jumlah anak 55 yang di dapat dari

hasil surve awal yang dilakukan oleh peneliti dari 122 anak. Menurut

Sugiyono (2008:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudiam ditarik

kesimpulannya.

Tabel 2. Populasi Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Al-
Azhar Kota Jambi

2. Sampel

Menurut

Sugiyono (2012:81) sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Didalam penelitian ini peneliti menggunaka teknik total

sampling dengan populasi sebanyak 55, sehingga peneliti melanjutkan

penelitiannya dengan sampel 55 orang tua dari murid di TK Al-Azhar

Kota Jambi.

No Kelas Populasi
1 2 A 8
2 2 B 9
3 2 C 8
4 2 D 9
5 2 E 5
6 2 F 6
7 2 G 6
8 2 H 4

Jumlah 55
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Tabel 3. Sampel  Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Al-
Azhar Kota Jambi

C. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat ukur dalam pengumpulan

data adalah angket, alat bantu yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

1. Angket

Angket digunakan untuk memperoleh data pola asuh orang tua

demokratis dengan jumlah pertanyaan 33 sedangkan perkembangan

kognitif julah pertanyaanya 26 butir. Dalam penelitian ini, untuk

pemberian skor peneliti menggunakan skala likert. Adapun pemberian

skor untuk tiap-tiap jawaban tersebut adalah:

Tabel 4. Sekala likert

Sangat tidak
setuju (STS)

Tidak setuju
(TS)

Setuju
(N)

Sangat Setuju
(S)

1 2 3 4

Sugiyono (2008:134)

No Kelas Responden
1 2 A 8
2 2 B 9
3 2 C 8
4 2 D 9
5 2 E 5
6 2 F 6
7 2 G 6
8 2 H 4

Jumlah 55



38

Tabel 5. Kisi-kisi Pola Asuh Demokratis

Berdasarkan Teori Boumbrind dan Stewart dan Koch

Tabel 6. Kisi-kisi Perkembangan Kognitif

Variabel Indikator Deskriptor
No

Item
Item

Pola asuh

Orang Tua

Demokratis

Penerimaan 1. Memberikan perhatian yang tulus kepada
anak.

2. Berkomunikasi secara terbuka dengan
anak.

3. Mengembangkan kehangatan dengan
anak.

4. Mendengarkan masalah yang dialami
anak

5. Menghormati pendapat anak

1-4

5-8

9-12

13-14
15-16

4

4

4

2
2

Berwenang 1. Memberikan dorongan kepada anak
untuk mandiri.

2. Orang tua mengajrkan disiplin kepada
anak.

3. Memberikan kebebasan kepada anak
untuk melakukan tindakan.

4. Menerapkan kendali yang tegas atas
prilaku terhadap anak.

17-20

21-26

27-30

31-33
25-28

4

6

4

3
4

Variabel Indikator Diskriptor No
Item

Item

Perkembangan
kognitif

Penalaran
(pemahaman)

1. Mampu mengembangkan
penalarannya.

2. Menunjukkan pemahaman
konsep dalam buku cerita.

1-2

3-4

2

2

Presepsi 1. Mampu mengembangkan
presepsinya berdasarkan apa
yang dilihat.

5-6
2

Ingatan 1. Memiliki ingatan yang kuat
2. Mengetahui bagaimana cara

menginat sesuatu.

7-8

9-10

2

2

Pikiran 1. Dapat mengembangkan
pemikiran.

2. Menunjukkan inisiatif dalam
memilih teman.

11-12

13-14

2

2
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Berdasarkan Teori Piaget dan Kurikulum 2013

D. Teknik Analisis Data

1. Uji Prasyarat Statistik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang

akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata

lain sampel dari populasi yang berbentuk data berdistribusi normal

atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas digunakan untuk

menguji data pola asuh orang tua demokratis (X), dan perkembangan

kognititf (Y). Riduwan (2015: 190) Langkah yang ditempuh dalam

melakukan uji normalitas adalah dengan uji chi kuadrat sebagai

berikut:

=   

Keterangan:

= chi kuadrat

= kebiasaan yang diperolehℎ = kebiasaan yang diharapkan

Apabila harga < maka data yang diperoleh

berdistribusi normal, sebaliknya > maka data yang

diperoleh tidak berdistrbusi normal.

SImbol
(tanda)

1. Memahami berbagai symbol.
2. Mengenal berbagai macam

symbol huruf.

15-16

17-18

2

2

Pemecahan
masalah

1. Mampu memecahkan masalah.
2. Menunjukan sikap kreatif dalam

menyelesaikan masalah.

19-20

21-22

2
2
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b. Uji Linearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model persamaan

yang diperoleh cocok/tidak. Adapun rumusnya adalah sebagai

berikut:

a. Statistik uji

= (tc) = (1-a) (k-2; n.k)

(E)

b. Kesimpulan

1) Jika nilai < , maka Ho diterima berarti

persamnaanya linier.

2) Jika nilai > maka Ho di tolak berarti

persamaanya tidak linier

E. Pengujian Uji Hipotesis

1. Uji Korelasi

Setelah uji normalitas, untuk mencapai tujuan penelitian yaitu

mengkorelasikan anatar pola asuh demokratis dengan perkembangan

kognitif, maka peneliti menggunakan rumus product moment menurut

sutja (2012:119) sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:

r_xy = korelasi yang dicari

N = Jumlah data
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∑X = jumlah skor yang diproleh dari variabel X

∑Y = jumlah skor yang dicri dari variabel Y

∑X2 = jumlah kuadrat setiap skor variabel X∑Y2 = jumlah kuadrat setiap skor variabel YXY = Jumlah perkalian antar X dan YKemudian nilai dikonsultasikan dengan standar pengukuranmenurut Sugiyono (2008:257) pedoman untuk memberikankoefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 7. Kriteria penafsiran korelasi

No Korelasi Penafsiran
1 0,00-0,199 Sangat rendah
2 0,20-0,399 Rendah
3 0,04-0,599 Sedang
4 0,60-0,799 Kuat
5 0,80-1,00 Sangat kuat

2. Uji T-tes

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang parameter populasi

yang harus dibuktikan melalui sampel. Pengujian korelasi menusut

Sugiyono (2012:184) yaitu:

= √√
Keterangan:

t_hitung = nilai t

r = nilai koefesien korelasi

N = Jumlah sampel

Ridhwan, 2015: 216) menjelaskan dalam menentukan kriteria

pengujian dua pihak sebagai berikut:
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Jika - < < maka Ho diterima dan Ha di tolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Hasil penelitian yang dimaksudkan di atas adalah menyangkut beberapa

masalah pokok yang tertuang dalam rumusan masalah apakah terdapat

hubungan antara pola asuh orang tua demokratis dengan perkembangan

kognitif anak usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi, dengan subjek penelitian

sebanyak 55 orang. Adapun dalam penelitian ini dijelaskan: 1) Deskripsi data

hasil penelitian, 2) Uji prasyarat analisis 3) Uji hipotesis 4) Pembahasan hasil

penelitian.
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1. Hasil Analisis Deskriptif Pola Asuh Demokratis

Tabel 8. Hasil Skor Angket Variabel X

No X No X No X No X No X No X

1 98 11 88 21 89 31 105 41 94 51 109

2 104 12 96 22 97 32 91 42 102 52 90

3 87 13 83 23 95 33 91 43 91 53 79

4 88 14 93 24 94 34 104 44 92 54 107

5 86 15 92 25 103 35 98 45 105 55 87

6 102 16 106 26 91 36 97 46 85

7 100 17 84 27 87 37 96 47 86

8 103 18 86 28 105 38 102 48 89

9 88 19 108 29 88 39 93 49 104

1O 92 20 95 30 90 40 108 50 73

Untuk hasil analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk skor rata-

rata (mean), median, modus, simpangan baku (standar deviasi), nilai

minimum dan nilai maximum yang dijelaskan pada tabel hasil

pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 22 sebagai berikut:

Tabel 9. Deskripsi Statistics variabel X
Pola Asuh Demokratis

N Valid 55
Missing 0

Mean 94,47
Std. Error of Mean 1,103
Median 93,00
Std. Deviation 8,180
Range 36
Minimum 73
Maximum 109

Sum 5196
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Dari tabel diatas diketahui nilai rata-rata (mean) masing-masing

variabel yaitu pola asuh demokratis sebesar 94,47.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi nilai

variabel pola asuh demokratis (X) dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Untuk menentukan tabel frekuensi digunakan rumus:

Rentang = data besar – data terkecil

=109-73

=36

Banyak kelas =1 + (3.3) log n

=1 + (3.3) log 55

=1 + (3.3) 1.7403626895

=1 + 5.7431

=6,7431di bulatkan menjadi 7

Kelas interval =

= .
= 5.33 dibulatkan menjadi 5

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Variabel Pola Asuh Demokratis (X)

Kelas interval Frekuensi Persentase
73-78 1 1.82%
79-84 3 5.45%
85-90 15 27.27%
91-96 15 27.27%
97-102 8 14.55%
103-108 12 21-82%
109-114 1 1.82%
Jumlah 55 100.00%
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Tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada pada

kelas interval 85-90, 91-96 sedangkan frekuensi paling sedikit berada

pada kelas interval 73-78, 109-114.

Dari tabel distribusi frekuensi data pola asuh demokratis (X)

dapatkan nilai (mean) 94.47 termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga

pola asuh demokratis (X) termasuk dalam kategori tingga maka tidak

harus ditingkatkan lagi.

2. Hasil Analisis Deskriptif Perkembangan Kognitif

Tabel 11. Hasil Skor Angket Variabel Y

No Y No Y No Y No Y No Y No Y
1 76 11 67 21 69 31 69 41 75 51 77
2 70 12 72 22 74 32 68 42 63 52 79
3 66 13 66 23 71 33 64 43 67 53 64
4 67 14 63 24 70 34 82 44 86 54 84
5 69 15 66 25 69 35 82 45 83 55 65
6 67 16 72 26 74 36 77 46 75
7 76 17 64 27 75 37 74 47 76
8 66 18 82 28 67 38 81 48 75
9 70 19 83 29 71 39 80 49 79

1O 70 20 67 30 78 40 82 50 78

Untuk hasil analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk skor rata-
rata (mean), median, modus, simpangan baku (standar deviasi), nilai
minimum dan nilai maximum yang dijelaskan pada tabel hasil
pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 22 sebagai berikut:

Tabel 12. Deskripsi Statistics variabel Y
Perkembangan Kognitif

N Valid 55
Missing 0

Mean 72,76
Std. Error of Mean ,856
Median 72,00
Std. Deviation 6,351
Range 23
Minimum 63
Maximum 86
Sum 4002
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Dari tabel diatas diketahui nilai rata-rata (mean) masing-masing

variabel yaitu perkembangan kognitif 72.76. Untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang distribusi nilai variabel perkembangan

kognitif (Y) dapat dilihat pada tabel 7 berikut. Untuk menentukan tabel

frekuensi digunakan rumus:

Rentang = data besar – data terkecil

= 86-63

= 23

Banyak kelas = 1 + (3.3) log n

= 1 + (3.3) log 55

= 1 + (3.3) 1.740362895

= 1 + 5.743

= 6.743 di bulatkan menjadi 7

Kelas interval =

= .
= 3.410 dibulatkan menjadi 3

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Perkembangan Kognitif (Y)

Kelas Interval Frekuensi Persentase
63-65 6 10.9%
66-69 15 27.27%
70-73 8 14.55%
74-77 12 21.82%
78-81 6 10.91%
82-85 7 12.73%
86-89 1 1.82%

Jumlah 55 100.00%
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Tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada pada

kelas interval 66-69 sedangkan frekuensi paling sedikit berada pada kelas

interval 86-89

Dari tabel distribusi frekuensi data perkembangan kognitif (Y)

dapatkan nilai (mean) 72.76 termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga

perkembangan kognitif (Y) termasuk dalam kategori tinggi dan harus

ditingkatkan lagi.

B. Hasil Uji Prasyarat

1. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data dapat digunakan Kolmogorov

Smirnov dengan pedoman pengambilan keputusan nilai sig (signifikansi

atau nilai probabilitas >0,05. Dalam penelitian ini data menunjukkan

berdistribusi normal hal ini terlihat dari sig >0,05. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 14. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pola Asuh

Demokratis
Perkembangan

Kognitif
N 55 55
Normal Parametersa,b Mean 94,47 72,76

Std. Deviation 8,180 6,351
Most Extreme Differences Absolute ,112 ,123

Positive ,092 ,123
Negative -,112 -,073

Test Statistic ,112 ,123
Asymp. Sig. (2-tailed) ,082c ,038c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel diatas disimpulkan data berdistribusi normal karena sig

bernilai 0.082, lebih besar dari 0.05 pada pola asuh demokratis dan 0.038

lebih besar dari 0.05 pada perkembangan kognitif. Selain dengan
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kolomogrov-smirnov, normalitas data dapat dilihat dari grafik normal P-P

plot dengan bantuan program SPSS release 22.0 apabila titik-titik

mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi

normal.

Gambar 2. P-Plot Normalitas

Pada gambar diatas terlihat titik-titik yang terbentuk mendekati garis

dagonal. Artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Linearitas

Untuk mengetahui apakah model linear yang digunakan sudah tepat

atau belum, maka dilakukan uji liniearitas terlebuh dahulu. Dalam

penelitian ini, digunakan bantuan SPPS release 22. Penggunaan model

liniea dikatakan tepat dan dapat digunakan nilai probabilitas (pada tabel

anova tertulis Sig) dengan taraf nyatanya (0,05 atau 0,01). Jika

probabilitas > 0,05 maka model ditolak dan jika probabilitas < 0,05 maka
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model diterima. Adapun rangkaian hasil uji linieritas dalam penelitian ini

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Uji linearitas

Berdasarkan nilai signifikansi : dari output diatas, diperoleh nilai

signifikansi = 0,030 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan

yang linear secara signifikansi anatara variabel pola asuh orang tua

demokratis (X) dengan variabel perkembangan kognitif (Y).

C. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Korelasi

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi

sederhana. Dari hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS release

22.0 diperoleh hasil koefisien korelasi sebagaimana tercantum pada tabel

berikut:

Tabel 16. Pengujian korelasi

Correlations
Pola Asuh

Demokratis
Perkembangan

Kognitif
Pola Asuh Demokratis Pearson Correlation 1 .293*

Sig. (2-tailed) .030

N 55 55
Perkembangan Kognitif Pearson Correlation .293* 1

Sig. (2-tailed) .030

N 55 55
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ANOVAa

Model Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

1 Regression 186.589 1 186.589 4.96
6

.030b

Residual 1991.338 53 37.572

Total 2177.927 54
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Ha = Terdapat hubungan  pola asuh orang tua demokratis dengan

perkembangan kognitif anak usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi

Tahu Akademi 2016/2017 DITERIMA.

Ho = Tidak terdapat hubungan  pola asuh orang tua demokratis dengan

perkembangan kognitif anak usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi

Tahu Akademi 2016/2017 DITOLAK.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus tersebut diatas seperti

perolehan hitung sebesar 0.293. koefisien korelasi tersebut

dikonsultasikan dengan pada taraf 5% yaitu sebesar 0,266. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pola asuh

orang tua demokratis dengan perkembangan kognitif anak usia dini di

TK Al-Azhar Kota Jambi. Sebab dari perhitungan koefisien hitung

sebesar 0,293 lebih besar dari sebesar 0.266 >

(0,293 > 0,266). Dengan demikian terdapat korelasi antara pola

asuh orang tua demokratis dengan perkembangan kognitif anak usia dini

di TK Al-Azhar Kota Jambi.

2. Uji t-tes

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada hubungan positif yang

signifikan anatar pola asuh oramg tua demokratis dengan perkembangan

kognitif anak di TK Al-Azhar Kota Jambi” hasil perhitungan dengan

menggunakan rumus korelasi product moment akan mengasailkan

koefisien korelasi kemudian koefisien tersebut diinterpestasikan dan

dikonsultasikan dengan tabel korelasi produck moment pada taraf

signifikansi 5% dan 1% dengan ketentuan:
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1. Jika nilai observasi (nilai ) lebih besar atau sama dengan

berarti hasil penelitian menunjukkan hasil yang “signifikansi”

artinya hipotesis yang diajukan diterima.

2. Jika nilai observasi (nilai ) lebih kecil adari pada

berarti hasil penelitian menunjukkan hasil yang “non signifikansi”

artinya hipotesis yang diajukan ditolak.

Tabel 17. Coefficients uji T

Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk variabel

bebas pola asuh orang tua demokratis koefisien dapat diperoleh nilai

sebesar 2.228 dengan nilai signifikansi 0.030. langkah

selanjutnya adalah mengkonsultasikan nilai dengan pada

taraf signifikansi 5%. Jika > maka Ho ditolak, sebaliknya

Ha diterima. Dan jika < maka Ho diterima dan Ha ditolak. Pada

perhitungan tabel ditemukan df sebesar 55 menunjukkan angka pada taraf

signifikansi 5% adalah = 0.266.

Berdasarkan uji analisis diatas, diketahui bahwa pada taraf

signifikansi 5% menunjukkan nilai > (2.228 > 0.266).

Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients Standardized

Coefficie
nts

t
Sig

.

Correlations Collinearity
Statistics

B Std.

Error

Beta Zero-

order
Parti

al
Par

t
Toleran

ce
VIF

1 (Consta
nt)

51.29
7

9.668 5.306 .00
0

X .227 .102 .293 2.228 .03
0

.293 .293 .29
3

1.000
1.000

a. Dependent Variable: PerkembanganKognitif
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(Ho) ditolak. Berarti ada korelasi yang positif antara pola asuh oarng tua

demokratis dengan perkembangan kognitif anak usia dini di TK Al-

Azhar Kota Jambi.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat

hubungan positif yang signifikan anatara pola asuh oarng tua demokratis

dengan perkembangan kognitif anak usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi.

Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan program spss

release 22.0 diperoleh koefisien regresi 0,293 lebih besar dari

0,266 > (0,293 > 0,266) pada taraf signifikansi 5%

menunjukkan nilai > (2,228 > 0,266). Hal ini berarti bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan antara pola suh orang tua

demokratis (X) dengan perkembangan kognitif (Y).

Tingkat perkembangan kognitif anak dipacu dengan adanya perbedaan

pola asuh yang diberikan orang tua.  Pola asuh orang tua yang senantiasa

memberikan kebebasan bagi anak untuk berkembang dengan disertai

bimbingan, tentu akan mampu membentuk perkembangan kognitif anak ,

namun jika pola asuh yang diterapkan memberikan tekanan dan perintah yang

cukup tinggi  maka anak akan cenderung bekerja dengan adanya perintah

sehingga daya fikir anak yang tampak sangatlah rendah.

Menurut Baumbrind dalam Diane E. Papalia, (2008:395) mengatakan

bahwa orang tua demokratis menghargai individualitas anak tetapi juga

menekankan batasan sosial. Mereka memiliki keyakinan diri akan
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kemampuan mereka membimbing anak-anak, tetapi mereka juga menghornati

independensi keputusan, ketertarikan, pendapat, dan kepribadian anak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Piaget dalam Hendra Sofya

(2014:37) perkembangan kognitif adalah proses yang terjadi secara internal

didalam otak pada waktu manusia sedang berfikir. Kemampuan kognitif

berkembang secara bertahap dan sejalan dengan perkembangan fisik dan

perkembangan saraf-saraf yang berada dalam susunan saraf pusat atau otak.

Potensi kognitif ditentukan pada saat konsepsi (perubahan) namun terwujud

atau tidaknya suatu potensi kognitif tergantung dari lingkungan dan

kesempatan yang diberikan. Potensi kognitif yang dibawa sejak lahir atau

merupakan faktor keturunan yang akan menentukan batas perkembangan

tingkat intelegensi atau perilaku.

Kognitif lebih bersifat pasif atai statis yang merupakan potensi atau daya

untuk memahami sesuatu. Potensi kognitif ditentukan pada saat konsepsi,

namun terwujud atau tidaknya potensi kognitif tergantung pada lingkungan

dan kesempatan yang diberikan. Kognitif sangat erat kaitannya dengan

intelegensi. Intelegsi lebih bersifat aktif yang merpakan aktualisasi atau

perwujudan dari daya atau potensi tersebut berupa aktifitas atau prilaku.

Intelegnsi adalah kemampuan mental, kemampuan kecerdasan,serta

kemampuan memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang

dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih.

Dengan demikian bahwasannya pola asuh orang tua demokratis

mempunyai hubungan yang kuat dan bersifat positif  terhadap perkembangan
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kognitif anak.  Perkembangan kognitif anak akan baik apabila orang tua

menerapkan pola asuh demokratis. Sehingga semakin demokratis pola asuh

orang tua maka perkembangan kognitif anak akan semakin baik. Semakin

buruk pola asuh demokratis orang tua maka perkembangan kognitif anak juga

anak semakin buruk.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pola asuh orang tua

yang demokrtais mempunyai hubungan yang cukup signifikan terhadap

perkembangan kognitif anak.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji pada BAB IV terdapat hubungan yang signifikan

antara pola asuh orang tua demokratis dengan perkembangan kognitif anak

usia dini di TK Al-Azhar Kota Jambi Tahun Akademik 2016/2017. Hal ini

dibuktikan dengan nilai rhitung = 0,293 sedangkan nilai rtabel = 0,266 pada

tarah signifikansi 5% dengan derajat kebebasan dk = n-2.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan:

1. Kepada orang tua siswa untuk lebih memperhatikan anaknya, mulai dari

perhatian yang bersifat material dan yang bersifat imaterial.

2. Kepada pihak guru untuk lebih memperhatikan anak didiknya supaya jika

terjadi masalah pada siswa dapat berkoordinasi dengan orang tua siswa.

3. Kepada peneliti lain yang akan meneliti mengenai pola asuh orang tua

demokratis dapat menggunakan skripsi ini sbagai bahan rujukan atau

acuan.
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