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ABSTRAK 

Laila Fitriana. 2017. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Otoriter Terhadap 

Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini di Kecamatan Kota Baru 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 Pembimbing II Fadzlul, S.Psi., M.Psi., Psi. 

Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua Otoriter, Perkembangan Kreativitas 

Anak Usia Dini 

Masa usia dini biasanya disebut juga masa belajar yang potensial, dimana 

anak mulai mengenal diri dan lingkungan. Setiap anak pada dasarnya memiliki 

potensi kreatif. Perkembangan kreativitas anak usia dini juga dipengaruhi oleh 

pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Salah satu pola asuh yang 

berpengaruh adalah pola asuh otoriter, karena pola asuh otoriter merupakan pola 

asuh yang keras dan penuh tekanan. Sehingga dianggap membatasi 

perkembangan kreativitas anak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan apakah terdapat 

pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap perkembangan kreativitas anak 

usia dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Hipotesis dari penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap perkembangan 

kreativitas anak usia dini. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Ex Post Facto, yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian tersebut. Populasi dari penelitian ini sebanyak 100 orang tua yang 

memiliki pola asuh otoriter dan anak dari orang tua tersebut. Tehnik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Total Sampling 

karena jumlah populasi hanya 100 orang tua dan anak, sehingga seluruh anggota 

populasi dipilih sebagai sampel penelitian. Tehnik analisis data dalam penelitian 

menggunakan analisis Regresi Linear untuk mengetahui pengaruh pola asuh 

orang tua otoriter terhadap perkembangan kreativitas anak usia dini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pola asuh 

orang tua otoriter sebesar 0,003 (P<0,05) sehingga pola asuh orang tua otoriter 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak usia dini. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola asuh otoriter yang diterapkan 

oleh orang tua memiliki pengaruh yang nyata terhadap perkembangan 

kreativitas anak usia dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. 



PENDAHULUAN 

Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu 

lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD) dan biasanya mereka 

tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga 

pendidikan pra-sekolah (Hasnida, 2014:167). Masa kanak-kanak merupakan 

masa yang unik, masa belajar yang amat penting bagi perkembangan seorang 

individu (Lesmana, 2011:154). 

Semiawan (dalam Rachmawati & Kurniati, 2012:14) mengemukakan 

bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Menurut Risaldy (2015:45) 

keluarga adalah institusi pertama yang melakukan pendidikan dan pembinaan 

terhadap anak (generasi). 

Pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pendidikan dan pembinaan 

yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (Hasan, 2012:24). Pola asuh 

dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola 

asuh permisif. Pola asuh orang tua yang otoriter yang selalu memberikan 

aturan-aturan ketat terhadap anak, sering kali memaksa anak untuk berperilaku 

seperti dirinya dan selalu membatasi apapun yang dilakukan oleh anak sehingga 

anak akan mempunyai sifat ragu-ragu, tidak percaya diri, dan tidak sanggup 

mengambil keputusan sendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap perkembangan 

kreativitas anak usia dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”?. 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Bagi bidang ilmu pendidikan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur 

ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademik yang 



sedang mempelajari ilmu tentang anak, khususnya mengenai pengaruh 

pola asuh orang tua otoriter terhadap perkembangan kreativitas anak. 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis, melalui penulisan ini dapat menambah pengetahuan 

penulis mengenai pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap 

perkembangan kreativitas anak usia dini. 

b) Bagi orang tua, memberikan informasi tentang pengaruh pola asuh 

orang tua otoriter terhadap perkembangan kreativitas anak usia dini. 

c) Bagi peneliti selanjutnya, menjadi acuan untuk meneliti kembali 

pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap perkembangan 

kreativitas anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Ex Post Facto.  Penelitian Ex Post Facto  adalah penelitian dengan melakukan 

penyelidikan secara empiris yang sistematik, dimana peneliti tidak mempunyai 

control angsung terhadap variabel-variabel bebas (independent variables), 

karena fenomenanya sukar dimanipulasi (Siregar, 2014:11). Penelitian Ex Post 

Facto dapat juga diartikan sebagai penelitian untuk mengungkap penyebab 

sebuah peristiwa yang sudah terjadi (Suryani & Hendryadi, 2015:116). 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi pada 

tahun2017. Peneliti memilih Kecamatan Kota Baru karena masalah pada 

penelitian ini ditujukan pada pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap 

perkembangan kreativitas anak usia dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi 

dengan populasi dan sampel sebanyak 100 orang tua beserta anaknya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif berupa hasil 

angket pola asuh yang diisi oleh orang tua dan angket perkembangan kreativitas 

yang diisi oleh guru. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji 

linearitas, dan analisis regresi linier sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter 

yang diterapkan oleh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas 

anak usia dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai signifikansi pola asuh otoriter sebesar 0,003 (P<0,05), sehingga pola asuh 

orang tua otoriter memiliki pengaruh sangat rendah terhadap perkembangan 

kreativitas anak usia dini. 

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah 

diharapkan kepada para dewan guru untuk mempunyai keterampilan dan 

pengetahuan berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan 

kreativitas anak. Hal ini dikarenakan pemahaman guru mengenai pola asuh 

orang tua dapat membantu dalam memberikan pelayanan dan bimbingan pada 

anak sehingga kreativitas anak dapat berkembang dengan baik. 


