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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi tentang perbedaan perkembangan sosial anak pada saat 

bermain dengan temannya, dari perbedaan tersebut peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungannya dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Dilaksanakan di TK Negeri 

Pembina 2 dengan variabel penelitian adalah pola asuh dan perkembangan sosial anak usia 

dini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat Hubungan Pola Asuh 

dengan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh dengan 

perkembangan sosial pada anak usia dini di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi. Hipotesis 

dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan 

perkembangan sosial anak usia dini.  

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 115 orang tua yang memiliki pola asuh. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling dan seluruh anggota 

populasi dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Sehingga jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 115 orang responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi dari pola asuh otoriter, 

permisif, demokratis dan penelantaran berturut-turut adalah 0,514; 0,613; 0,232 dan 0,275. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pola asuh lebih besar dari 0,05 (P>0,05) 

sehingga pola asuh orang tua memiliki hubungan dengan perkembangan sosial anak usia 

dini. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola asuh yang memiliki hubungan sangat kuat 

terhadap perkembangan sosial anak usia dini adalah pola asuh permisif, sedangkan pola 

asuh yang memiliki hubungan sedang terhadap perkembangan sosial anak usia dini adalah 

pola asuh otoriter dan pola asuh yang memiliki hubungan rendah terhadap perkembangan 

sosial anak usia dini adalah pola asuh demokratis dan penelantaran. 
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Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun anak yang memiliki perbedaan 

satu sama lainnya yang membuat mereka unik. Anak usia dini adalah anak yang sangat aktif 

pada setiap aktivitas yang ia lakukan, mereka melakukan aktivitas apapun dengan sangat 

semangat. Maka dari itulah perlu adanya bimbingan dari orang tua dan orang dewasa lainnya 

agar anak terhindar dari bahaya yang bisa saja terjadi disaat anak melakukan aktivitas baik 

dirumah maupun disekolah. 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui anak ketika baru lahir. 

Pertemuan dengan ibu dan ayah dan semuanya serta lingkungan. Keluarga adalah faktor 

utama penentu bagi anaknya karena dengan keluargalah anak memiliki waktu yang banyak 

daripada dengan orang lainnya. Keluarga adalah faktor penentu atau cerminan bagi anak  

tentang tingkah laku, maka dari itulah tingkah laku orang tua dirumah adalah contoh bagi 

anaknya jadi ketika orangtua menginginkan sikap yang baik terhadap anaknya maka orangtua 

terlebih dahulu harus memperbaiki sikapnya karena orang tua adalah contoh untuk anaknya 

dalam hal apapun. 

Pendidikan anak dalam keluarga adalah pendidikan awal atau pertama yang 

didapatkan oleh anak. Dengan keluarga anak mendapatkan berbagai pengetahuan yang belum 

ia ketahui sebelumnya karena keluarga adalah orang terdekat bagi anak dan keluarga bisa 

memberikan ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan anak untuk bekal ia selanjutnya terutama 

pendidikan tentang perilaku dan karakter anak. 

Menurut Triandhonanto & Agency (2014:2) Model perilaku orang tua secara langsung 

maupun tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak. Orang tua sebagai lingkungan 

terdekat yang selalu mengitarinya dan sekaligus menjadi figur idola anak yang paling dekat. 

Bila anak melihat kebiasaan baik dari orang tuanya maka dengan cepat mencontohnya, 

demikian sebaliknya bila orang tua berperilaku buruk maka akan ditiru perilakunya oleh 



anak-anak. Anak meniru bagaimana orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan 

harapan, tuntutan, dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah. Dan 

mengungkapkan peransaan dan emosinya. 

Di dalam mendidik anak orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang 

tua memiliki sikap disiplin dan mempunyai berbagai aturan yang harus diturutin anak, 

dengan cara membiarkan anak , ada juga pola asuh yang cenderung memanjakan anak dan 

pola asuh yang mengedepankan logika dan pikiran positif juga orang tua yang mengabaikan. 

Dari keempat pola diatas sering disebut atau dikenal sebagai pola asuh otoriter, permisif , 

demokratis dan penelantaran. 

Perkembangan sosial anak usia dini merupakan proses belajar dalam bentuk 

penyesuaian diri terhadap kelompok atau lingkungan. Dalam perkembangan sosial ini anak 

mampu berinteraksi dengan teman sebaya atau orang dewasa dengan baik. Anak juga dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimana anak tinggal. 

Pola asuh orang tua yang terdapat di TK Pembina 2 Negeri Kota Jambi tentang 

perkembangan sosial anak memiliki perbedaan tergantung dengan pola asuh yang diterapkan 

oleh orang tua, yang mana setiap pola asuh apa yang dipilih oleh orang tua tentunya ada 

hubungannya dengan perkembangan anak dilingkungan nya. Anak yang diasuh dengan pola 

asuh otoriter tentangnya sosial anak akan beda dengan pola asuh permisif, demokrasi dan 

penelantaran.  

Perkembangan sosial di TK Negeri Pembina 2 kota jambi sangatlah beragam di lihat 

pada saat sedang berlajar mereka ada yang lebih senang sendiri, ada yang senang berkumpul 

dan ada juga yang menganggu temannya saat belajar. Perkembangan sosial setiap anak 

tentunya berbeda-beda tidak ada yang sama itulah yang menjadikan mereka sangat unik. 

Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan konteks sosial pertama kali 

untuk anak karena ketika anak berada dalam lingkungan keluarga anak akan menemukan 



sosial orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan cara orang tua berinteraksi inilah harus 

disamakan dalam mendidik anak jika sama-sama menginginkan pendapat masing-masing 

maka tidak menemukan jalan keluar tentang bagaimana menerapkan sosial yang baik untuk 

anak dalam melakukan konteks sosial dengan teman sebaya nya. 

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 juli 

2017 terdapat masalah tentang perkembangan sosial anak yang terlihat pada saat anak 

bermain diwaktu istirahat, ada anak yang diam dan bermain sendiri dan anak yang lainnya 

bermain bersama-sama dengan temannya. Selain itu peneliti juga melihat anak yang 

menganggu temanya dan mengambil mainan temannya. Dengan adanya perbedaan tersebut 

peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungannya dengan pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua untuk mendidik anaknya. Jumlah orang tua yang memilih pola asuh otoriter 

sebanyak 14 responden, pola asuh permisif sebanyak 63 responden, pola asuh demokratis 

sebanyak 21 responden dan pola asuh penelantaran sebanyak 18 responden. Tentunya pola 

asuh apa yang dipilih oleh orang tua ada pengaruhnya atau hubungan bagi sosial anak 

disekolah. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Sosial 

Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi”. 

 

 

 

 

 

 

 



Batasan masalah 

Dengan adanya latar belakang masalah diatas peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada anak usia dini (4-6) tahun di TK Negeri Pembina 2 Kota 

Jambi. 

2. Variabel yang diteliti adalah Pola Asuh dengan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. 

3. a. Pola asuh otoriter meliputi pola asuh yang penuh aturan, adanya   pembatasan anak 

bermain dan memaksakan keinginan kepada anak. 

b. Pola asuh permisif dimana orang tua membiarkan anak melakukan hal yang 

dinginkan serta memberi kebebasan pada anak. 

c. Pola asuh demokratis dimana terjadinya komunikasi dua arah antara orang tua dan 

anak serta sikap orang tua yang bisa bersikap hangat. 

d. Pola asuh penelantaran dimana kurangnya keterlibatan orang tua, orang tua lebih 

mementingkan dirinya dibanding anaknya dan anak mengambil keputusan sesuai 

kemauannya sendiri.  

e. Perkembangan sosial disini adalah anak mampu berinteraksi dengan baik bersama 

teman sebaya nya. 

Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ 

Apakah terdapat Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di TK 

Negeri Pembina 2 Kota Jambi” 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui semua  pola asuh yang berkaitan dengan perkembangan sosial. 

2. Untuk mengetahui hubungan pola asuh dengan perkembangan sosial pada anak usia 

dini di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi: 



a. Untuk mengetahui hubungan pola asuh otoriter dengan perkembangan sosial. 

b.  Untuk mengetahui hubungan pola asuh permisif dengan perkembangan sosial. 

c. Untuk mengetahui hubungan pola asuh demokratis dengan perkembangan sosial. 

d. Untuk mengetahui hubungan pola asuh penelantaran dengan perkembangan sosial. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai hubungan 

pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial anak usia prasekolah Selain itu, 

penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian lain 

mengenai pola asuh maupun perkembangan sosial anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan pengetahuan metodologi 

penelitian dan sarana menerapkan langsung teori yang didapat di bangku 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 perkembangan sosial yang baik. 

c. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui 

hubungan pola asuh dengan perkembangan  sosial anak prasekolah.  

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

a. Terdapat hubungan signifikan antara pola asuh otoriter dengan perkembangan sosial. 



b. Terdapat hubungan signifikan antara pola asuh permisif dengan perkembangan sosial 

c. Terdapat hubungan signifikan antara pola asuh demokratis dengan perkembangan 

sosial 

d. Terdapat hubungan signifikan antara pola asuh penelantaran dengan perkembangan 

sosial. 

Metode Penelitian 

Pada penelitian termasuk jenis penelitian yang bersifat korelasional kuantitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dari suatu variabel.  

Menurut Emir (2011: 37) penelitian korelasional menggambarkan suatu pendekatan 

umum untuk penelitian yang berfokus pada penafsiran pada kovariasi di antara variabel yang 

muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengidentifikasi hubungan 

prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. 

Menurut Morgono (1997) dalam Darmawan (2014: 37) penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.  

Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat korelasional 

yang mencari Hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial pada anak 

(Usia 4-6 tahun) di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi. 

Menurut Dantes (2012; 38) dalam metodologi riset perwakilan populasi itu disebut 

dengan sampel, dan cara mendapatkan (menarik) sampel disebut dengan teknik sampling, 

yang sudah tentunya teknik yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, 

apa yang ditemukan dalam sampel (yang didapatkan berdasarkan teknik tertentu) juga harus 

ditemukan nantinya dalam populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh orang tua yang 

menyekolahkan anaknya di TK Negeri Pembina 2 Kota jambi dengan jumlah anak bersekolah 

di TK Negeri Pembina 2 adalah 115 anak. 



Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling, 

dimana seluruh anggota populasi dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Sehingga jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 115 responden. 

Untuk mendapatkan data yang benar (akurat), peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data menggunakan Kusioner. Menurut Sugiyono (2013:142) Kusioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Untuk memberikan 

skor peneliti menggunakan Skala Likert. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji prasyaratan statistik 

yaitu uji normalitas adalah 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 variabel X dan variabel Y menggunakan SPSS, Uji Lineritas adalah untuk 

mengetahui apakah model persamaan yang diperoleh cocok/tidak, jika nilai F_(hitung < ) 

F_tabel maka Ho diterima berarti persamaanya linier, jika nilai F_(hitung> ) F_tabel maka 

Ho ditolak berarti persamaanya tidak linier. Uji Korelasi untuk menentukan apakah terdapat 

hubungan pola asuh dengan perkembangan sosial anak usia dini di TK Negeri Pembina 2 

Kota Jambi. 

Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Penelititan ini dilaksanakan di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi tujuannya adalah 

untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial anak 

usia dini di TK tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang 

disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang ada. 

Kuisioner dalam penelitian ini terdiri dari 30 pernyataan tentang pola asuh yang 

terbagi kedalam 9 pernyataan tentang pola asuh otoriter, 7 pernyataan tentang pola asuh 



permisif, 6 pernyataan tentang pola asuh demokratis dan 8 pernyataan tentang pola asuh 

penelantaran, sedangkan perkembangan sosial terdiri dari 30 pernyataan. Berdasarkan data 

yang telah diujikan kepada responden, 

Hasil Uji Normalitas Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan 

menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov melalui aplikasi SPSS dengan hasil menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,170, artinya nilai signifikansi tersebut lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (P>0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang diperoleh pada variabel pola asuh demokratis dengan perkembangan 

emosional anak usia dini berdistribusi normal. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah model linear yang digunakan sudah tepat atau belum.  Dalam penelitian ini, 

digunakan dengan bantuan SPSS. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (P>0,05) 

maka model linear yang digunakan akan ditolak, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (P<0,05) maka model linear diterima. Hasil Uji Hipotesis dengan bantuan 

SPSS bahwa nilai koefisien korelasi dari pola asuh otoriter, permisif, demokratis dan 

penelantaran berturut-turut adalah 0,514; 0,613; 0,232 dan 0,275. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi pola asuh lebih besar dari 0,05 (P>0,05) sehingga pola asuh orang 

tua memiliki hubungan dengan perkembangan sosial anak usia dini. 

Hasil penelitian pola asuh (X) dengan variabel perkembangan sosial anak usia dini 

(Y) di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi diperoleh berdasarkan keeratan hubungan antara 

variabel pola asuh dengan perkembangan sosial anak usia dini. Nilai signifikan pada hasil 

korelasi penelitian diantara keempat pola asuh yang memiliki hubungan yang kuat adalah 

pola asuh permisif dengan nilai sebesar 0,613. (Sugiyono,  2016:184). 

Perkembangan sosial adalah proses perubahan tingkah laku dan penyesuaian diri anak 

terhadap lingkungan yang ia tinggali dan anak dapat bersosialisasi dengan baik terhadap 

teman sebaya maupun orang dewasa lainnya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua untuk 



mendidik anak nya sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. hubungan 

dengan orang tua atau pengasuhnya meupakan dasar bagi perkembangan emosional dan 

sosial anak, sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua atau pengasuh selama 

beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak, 

meningkatkan kemungkinan anak memiliki kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri 

yang baik pada tahun-tahun prasekolah dan sesudahnya.  

Menurut Kurniati dan Rachmawati (2012: 8) pola asuh orang tua merupakan salah satu 

faktor penting dalam mengembangkan ataupun menghambat tumbuhnya kreativitas.  

Suatu interaksi orang tua dengan anak dimana orang tua memberikan pelajaran yang 

baik agar mempunyai tingkah laku yang baik. Orang tua dapat memilih pola asuh apa yang 

akan diambil atau dipakai untuk mengasuh anaknya berharap kelak apa yang dipilih tesebut 

hasil nya baik untuk prilaku dan sosial anak di masa depan. 

Penutup 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi jl. Pangeran Hidayat 

Rt. 06 kelurahan suka karya kecamatan kota baru. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

“ Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di TK Negeri 

Pembina 2 Kota Jambi" dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari 115 sampel terdapat 4 pola asuh yang berkaitan dengan perkembangan sosial 

anak usia dini diantaranya, otoriter, permisif, demokratis dan penelantaran. 

2. Dari hasil penelitian hubungan pola asuh dengan perkembangan sosial anak usia dini 

adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan antara pola asuh permisif dengan perkembangan sosial ( Kuat 

0,613). 



b. Terdapat hubungan antara pola asuh otoriter dengan perkembangan sosial ( 

Sedang 0,514). 

c. Terdapat hubungan antara pola asuh penelantaran dengan perkembangan sosial ( 

Rendah 0,275). 

d. Terdapat hubungan antara pola asuh demokratis dengan perkembangan sosial ( 

Rendah 0,232). 

Saran 

1. Bagi orang tua 

Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan pola asuh yang lebih baik lagi 

2. Bagi guru 

Diharapkan kepada para dewan guru mempunyai keterampilan dan pengetahuan 

berkomunikasi dengan orang tua untuk perkembangan sosial anak. Hal ini 

dikarenakan pemahaman guru mengenai pola asuh orang tua yang baik akan 

membantu dalam memberikan pelayanan dan bimbingan pada anak sehingga sikap 

sosial anak akan berkembang dengan baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang hubungan 

pola asuh dengan perkembangan sosial dan juga untuk melakukan observasi lanjut 

setelah diberikan kuisioner. 

 


