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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan pola asuh orang tua demokratis 

dengan empati anak usia dini. Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan 

menyebarkan angket kepada orang tua anak untuk mencari data awal yaitu tipe pola asuh orang 

tua lalu dilakukan pengolahan terhadap data tersebut berdasarkan teknik analisis data. 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam 

rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak. Empati 

adalah kemampuan untuk mengenal, mengerti, dan merasakan perasaan orang lain. Pola asuh 

demokratis sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. 

Salah satu bentuk perkembangan anak adalah dalam hal empati.  

 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional, karena untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain berdasarkan koefisien korelasi. Metode 

ini disebut Metode kuantitatif karena  penelitian berupa  angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik.  

Hasil penelitian yang didapatkan setelah dilakukan pengumpulan data terhadap pola asuh 

demokratis didapatkan rata-rata nilai 85,22 dan rata-rata nilai empati anak 63,67. Tahap awal 

yang dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis adalah melakukan uji normalitas terhadap hasil 

data awal, maka diperoleh nilai pada pola asuh demokratis Lhitung (0.034) < Ltabel (0.138) serta 

untuk data empati anak usia dini Lhitung (0.058)< Ltabel (0.138). Dengan hasil Lhitung<Ltabel, maka 

data dari kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Pada tahap akhir uji korelasi antara kedua 

variabel pola asuh demokratis dan empati anak usia dini didapatkan thitung = 2.5775 > ttabel  

1,6841, dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Terdapat hubungan antara pola asuh 

orang tua demokratis dengan empati anak usia dini di TK Islam Al-Falah Kota Jambi Tahun 

Akademik 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai rhitung = 0,377 pada Kriteria Penafsiran 

Kolerasi 0.377 termasuk kedalam penafsiran rendah sedangkan nilai rtabel = 0.312 pada taraf 

signifikan 5% dengan derajat kebebasan dk = n-2. 

Kata Kunci: Pola Asuh Demokratis, Empati Anak Usia Dini 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan yang menciptakan anak agar 

mampu bersosialisasi dengan lingkungan 

serta mampu mengembangkan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu 

para pendidik perlunya memahami 

bagaimana pendidikan yang seharusnya 

diberikan kepada anak agar mampu hidup 

sesuai dengan lingkungan yang diinginkan. 

pada bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan 

bahwa pendidikan anak usia dini 

adalah upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada 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 jenjang pendidikan 

selanjutntya (Depdiknas dalam 

Yuliani, 2013:06). 

Adapun tujuan dari pendidikan anak 

usia dini adalah untuk membantu dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang ada 

pada diri anak. Dalam pendidikan anak usia 

dini terdapat aspek-aspek yang harus 

dikembangkan dan ditanamkan dalam diri 

anak, diantaranya aspek kognitif, bahasa, 

nilai agama dan moral serta sosial. Sosial 

mencakup sikap tenggang rasa, peduli, 

saling menghargai, saling menghormati, 

bekerjasama, empati dan lain sebagainya. 

Perkembangan empati sejak usia dini 

adalah pondasi awal perilaku prososial 

termasuk rasa keadilan dan pertimbangan 

moral. Pada usia balita, anak bereaksi untuk 

merespon tekanan yang dialami oleh ibu 

mereka atau orang dewasa lain yang mereka 

amati pada konteks alam. Dalam penelitian 

tersebut ditemukan bahwa balita merespon 

isyarat tekanan nonverbal terhadap orang lain 

melalui tampilan spesifik perhatian dan 

kasih-sayang. Empati berkembang sesuai 

dengan tahapan usia. 

Pola asuh yang dilihat dari sikap dan 

perilaku orang tua terhadap anak bervariasi. 

Kebervariasian pola asuh membawa 

pengaruh yang berbeda-beda pula pada anak. 

Pola asuh yang diterapkan orang tua 

mempengaruhi perkembangan kepribadian 

anak sebagai salah satu aspek perkambangan 

yang sifatnya dinamis. Sikap positif orang 

tua yang terbaca oleh anak, akan 

menumbuhkan pandangan yang positif serta 

sikap menghargai diri sendiri. 

Aristoteles seperti yang dikutip 

Ibrahim Amini (2006) “Orang-orang yang 

terlahir dari orang tua yang lebih baik akan 

menjadi orang-orang yang lebih baik, karena 

asal keluarga adalah keunggulan keluarga”. 

Kehidupan keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama bagi 

anak. Oleh karena itu, pola 

pengasuhan orang tua menjadi sangat 

penting bagi anak dan akan 

memengaruhi kehidupan anak 

hingga dewasa (Rachmawati & 

kurniati 2010:9). Gunarsa (2000:44) 

mengemukakan bahwa “Pola asuh 

tidak lain merupakan metode atau 

cara yang dipilih pendidik dalam 

mendidik anak-anaknya yang 

meliputi bagaimana pendidik 

memperlakukan anak didiknya.” Jadi 

yang dimaksud pendidik adalah 

orang tua terutama ayah dan ibu atau 

wali. 

Menurut Hourlock (dalam Thoha, 

1996:111-112) Pola asuh demokratis 

ditandai dengan adanya pengakuan orang 

tua terhadap kemampuan anak, anak diberi 

kesempatan untuk tidak selalu tergantung 

pada orang tua. 



Orang tua dengan tipe pola asuh ini 

mendorong anak untuk mandiri 

tetapi tetap dalam batasan dan 

kontrol. Pola asuh autoritatif sering 

diartikan sebagai pola asuh 

demokratis. Orang tua yang 

demokratis biasanya bersikap hangat, 

welas asih, bisa menerima alasan 

dari semua tindakan anak, 

mendukung tidakan anak yang 

konstruktif. Orang tua akan 

menerima dan akan melibatkan anak 

sepenuhnya, orang tua memiliki 

tingkat pengendalian yang tinggi dan 

mengharuskan anak-anaknya 

bertindak pada tingkat intelektual 

dan sosial sesuai dengan usia dan 

kemampuan mereka. (Hasan, 

2013:26)  

Orang tua memberikan kesempatan 

luas pada anak untuk berpendapat, 

menentukan pilihan sendiri sesuai usia sera 

menyampaikan keberatan sekiranya ada hal 

yang tak disukainya. Namun sekiranya 

pendapat/ulusan anak kurang tepat, orang 

tua akan meluruskan dengan cara yang 

bijak, mereka memberikan penjelaskan 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 control diri 

dan rasa percaya diri, bisa mengatasi stress, 

punya keinginan untuk berprestasi serta 

mampu berkomunikasi dengan baik dengan 

teman-teman dan orang dewasa.  

Diana Baumrind, (1971) 

pengasuhan demokratis ( 

authoritative parenting ) mendorong 

anak untuk menjadi mandiri, tetapi 

masih menempatkan batasan yang 

control atas tindakan mereka. 

Komunikasi verbal memberi dan 

menerima yang ekstensif 

diperbolehkan, dan orang tua hangat 

dan nurturant terhadap anak-anak. 

Orang tua yang otoritatif dapat 

memeluk anak dengan cara yang 

menghibur. Orang tua yang otoritatif 

menunjukkan kegembiraan dan 

dukungan dalam menanggapi 

perilaku anak-anak yang konstuktif. 

Mereka juga mengharapkan perilaku 

dewasa, mandiri, dan sesuai umur 

oleh anak-anak mereka. Anak-anak 

yang orang tuanya otoritatif sering 

gembira, terkendali dan mandiri, 

serta berorientasi pada prestasi. 

Mereka cenderung memelihara 

hubungan yang bersahabat dengan 

teman sebaya, bekerja sama dengan 

orang dewasa, dan menangani stress 

dengan  baik. 

Menurut Stewart dan Koch (1983) 

dalam Tridhonanto (2014:11) pola 

asuh demokratis adalah pola asuh 

yang menerapkan perlakuan kepada 

anak dalam rangka membentuk 

kepribadian anak dengan cara 

memprioritaskan kepentingan 

anak bersikap rasional atau 

pemikiran-pemikiran dan kerja 

sama. Ciri-ciri pola asuh demokratis 

yaitu: 

a. Anak diberi kesempatan untuk 

mandiri dan mengembangkan 

kontrol internal. 

b. Anak diakui sebagai pribadi oleh 

orang tua dan turut dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan. 

c. Menetapkan peraturan serta 

mengatur kehidupan anak. Saat 

orang tua menggunakan 

hukuman fisik, dan diberikan jika 

terbukti anak sadar menolak 

melakukan apa yang disetujui 

bersama, sehingga lebih bersikap 

edukatif. 



d. Memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu-ragu 

mengendalikan mereka.  

e. Bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, tidak berharap 

yang berlebihan yang melampaui 

kemampuan anak. 

f. Memberikan kebebasan kepada 

anak untuk memilih dan 

melakukan sesuatu tindakan. 

g. Pendekatannya kepada anak 

bersifat hangat. 

 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa definisi pola asuh 

demokratis adalah pola asuh orang tua yang 

menerapkan perlakuan kepada anak dalam 

rangka membentuk kepribadian anak dengan 

cara memprioritaskan kepentingan anak secara 

rasional dengan mengedepankan kasih sayang 

dan perhatian. Pola asuh demokratis ditandai 

dengan adanya sikap saling terbuka antara orang 

tua dan anak. Pola asuh demokratis 

menghasilkan karakteristik yang mandiri, dapat 

mengontrol diri, mempunyai hubungan baik 

dengan teman, mampu menghadapi stress, 

mempunyai minat terhadap hal-hal baru, anak 

yang mandiri, dapat mengontrol diri, percaya 

terhadap kemampuan dirinya dan kooperatif 

terhadap orang lain.  

Orang  tua  yang  mendidik  anaknya  

dengan sikap demokrasi memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a. Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Sikap demokrasi itu 

berkembang dari kebiasaan 

komunikasi di dalam rumah 

tangga, komunikasi berperan 

sebagai  sarana pembentukan 

moral   anak. Melalui interaksi 

dengan orang tuanya, anak 

mengetahui tentang  apa yang baik 

dan apa yang buruk, apa yang 

boleh dilakukan dan apa yang 

tidak boleh dilakukan.  Dalam 

membangun komunikasi dengan 

anak harus memperhatikan 

prinsip-prinsip di bawah ini : 

a) Menyediakan Waktu  

Dewasa ini orang tua yang 

bekerja di luar rumah banyak 

waktunya untuk  menjalankan 

pekerjaannya, sehingga waktu 

untuk anak-anaknya berkurang 

dan minim sekali bisa 

komunikasi dengan anaknya. 

Dalam hal ini orang tua yang 

rela mengorbankan waktunya 

untuk berkomunikasi dengan 

anak-anaknya berarti orang tua 

tersebut sudah mengasihi dan 

memperhatikan anaknya.  

b) Berkomunikasi secara pribadi 

Berkomunikasi secara pribadi 

berarti komunikasi diadakan 

secara khusus dengan anak, 

sehingga akan dapat 

mengetahui perasaan yang 

sedang dialami oleh anaknya, 

baik perasaaan ketika anak 

senang, marah dan gembira. 

c) Menghargai anak  

Orang dewasa sering 

meremehkan anak, baik dalam 

keadaan sadar atau tidak sadar. 

Padahal seiring dengan 

kemajuan IPTEK besar 

kemungkinan kemampuan 

seorang anak dapat melebihi 

orang dewasa, maka 

usahakanlah orang tua untuk 

menghargai anak dan 

menerima pendapat anak. 

d) Mengerti anak  

Dalam berkomunikasi dengan 

anak, usahakan untuk 

mengenal dunia anak 

memandang dari posisi mereka 

untuk mendengarkan ceritanya 

dan apa dalihnya serta 



mengenai apa yang menjadi 

suka duka, kegembiraan, 

kesulitan, kelebihan serta 

kekurangan anak, orang tua 

yang sering berkomunikasi 

dengan anak, hubungannya 

akan menjadi lebih erat dengan 

anak dan apabila anaknya 

mempunyai masalah akan 

mudah diselesaikan. 

e) Mempertahankan hubungan  

Komunikasi yang baik selalu 

didasarkan pada hubungan 

yang baik, orang tua yang 

selalu menjaga hubungan yang 

baik dengan anak dan 

menganggap anaknya sebagai 

teman, sehingga berkait 

kedekatan mereka, anaknya 

dapat mengutarakan isi hatinya 

dengan terbuka. 

 

b. Menerima Kritik 

Sikap demokrasi juga 

ditandai dengan adanya sikap 

terbuka antara orang tua dan 

anaknya, teknik disiplin demokrasi 

menggunakan penjelasan, 

penalaran dan diskusi, untuk 

membantu anak mengapa perilaku 

tertentu itu  diharapkan. 

Menurut Syamsu Yusuf pola 

asuh demokratis ini akan 

berpengaruh pada sifat dan 

kepribadian anak. Di antaranya : 

a) sikap bersahabat. 

b) Percaya kepada diri sendiri.  

c) Mampu mengendalikan diri. 

d) Memiliki rasa sopan. 

e) Mau bekerja sama. 

f) Memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi. 

g) Mempunyai tujuan dan arah 

hidup yang jelas. 

h) Berorientasi terhadap prestasi 

Pola asuh secara demokratis 

sangatlah positif pengaruhnya pada masa 

depan anak, anak akan selalu optimis dalam 

melangkah untuk meraih apa yang 

diimpikan dan di cita-citakan. Pendidikan 

keluarga dikatakan berhasil manakala 

terjalin hubungan yang harmonis antara 

orang tua dengan anak, baik atau buruk 

sikap anak dipengaruhi oleh bagaimana 

orang tua menanamkan sikap. 

Rasa dan perasaan merupakan salah 

satu potensi yang khusus dimiliki 

oleh manusia. Dalam hidupnya atau 

dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan manusia, banyak hal 

yang dibutuhkannya. Kebutuhan 

setiap orang dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok dasar, yaitu 

kebutuhan jasmani dan kebutuhan 

rohani. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut ada yang prima, yaitu 

kebutuhan yang harus segera 

dipenuhi dan kebutuhan sekunder 

yang pemenuhannya dapat 

ditangguhkan. Keinginan untuk 

segera memenuhi kebutuhan, 

terutama kebutuhan primer, 

merupakan hal yang wajar bagi 

setiap individu. Jadi jika kebutuhan 

itu tidak segera dipenuhi maka 

seseorang akan merasa kecewa, dan 

sebaliknya jika kebutuhan-kebutuhan 

itu dapat dipenuhi dengan baik, maka 

ia akan senang dan puas. “kecewa”, 

“senang”, dan “puas” merupakan 

gejala perasaan yang mengandung 

unsur senang dan tidak senang. 

(Sunarto & agung Hartono 2013:25). 

Empati merupakan keadaan psikis yang 

membuat seseorang merasa atau 

mengidentifikasi dirinya dalam keadaan 

perasaan atau pikiran yang sama dengan orang 



lain atau kelompok lain. Kemunculan empati 

diawali dengan adanya simpati. Seiring dengan 

bertambahnya usia, anak usia dini mulai dapat 

mengurangi sikap egoisnya (selfish) dan dia 

mulai mengembangkan sikap sosialnya melalui 

simpati dan empatinya kepada orang lain 

(Wiyani, 2014:135). 

Empati adalah kemampuan seseorang 

untuk ikut merasakan perasaan orang lain 

atau melihat dari sudut pandang orang lain. 

Empati merupakan potensi alami sudah 

muncul sejak bayi, yaitu kemampuannya 

untuk mengamati dan tertarik dengan 

kehadiran lingkungan sekitarnya. 

Berikut ini tahapan perkembangan 

empati berdasarkan usia anak (Poole, 

dkk dalam Purna, 32:2015) 

a. Tahap usia 0-2 tahun 

Cara orang tua mengenalkan 

empati pada anak usia 0-2 tahun 

ini adalah lewat menciptakan 

ketenangan agar bayi merasa aman 

dan nyaman. Bayi akan belajar 

tentang rasa aman terhadap dirinya 

dan orang lain. Pada tahap usia ini 

anak sangat sensitive dengan 

mimik (ekspresi wajah) bayi lain 

yang ditunjukkan lewat ekspresi 

wajah pula. 

b. Tahap 3-4 tahun  

Anak usia 3 tahun rata-rata 

memiliki kemampuan untuk 

menunjukkan empati dengan 

perasaan sedih teman lainnya tidak 

hanya melalui ekspresi wajah 

tetapi juga gerakan tubuh tertentu. 

Anak usia 4 tahun rata-rata sudah 

mampu melihat sesuatu dari sudut 

pandang orang lain, dan kemudian 

anak ini belajar memahami bahwa 

seluruh respon tidak selamanya 

tepat. 

c. Tahap 5-6 tahun 

Di usia 5-6 tahun rata-rata anak 

dapat diajak berdiskusi dan 

berdialog tentang perasaan agar 

mereka mampu memahami perasaa 

orang lain. Dialog dilakukan 

dengan suasana yang nyaman dan 

minim kritikan dapat dilakukan 

sejalan dengan perkembangan 

bahasa, karena pesatnya kata-kata 

yang sudah dikuasainya. Anak usia 

tersebut secara umum sudah siap 

berlatih empati secara lebih luas 

melalui ekspresi waja, gerakan 

tubuh, dan kata-kata. 

 
Sementara itu, Carl Rogers (1951) yang 

sangat aktif menggeluti dunia terapi 

menawarkan dua konsepsi. Pertama, dia menulis 

empati adalah melihat kerangka berpikir 

internal orang lain secara akurat. Kedua, dalam 

memahami orang lain tersebut individu seolah-

olah masuk dalam diri orang lain sehingga bisa  

merasakan dan mengalami sebagaimana yang 

dirasakan dan dialami oleh orang lain itu, tetapi 

tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. 

Definisi Rogers ini sangat penting terutama pada 

kalimat “tanpa kehilangan identitas dirinya 

sendiri”. Kalimat itu mengandung pengertian 

meskipun individu menempatkan dirinya pada 

posisi orang lain, namun dia tetap melakukan 

control diri atas situasi yang ada, tidak dibuat-

buat, dan tidak hanyut dalam situasi orang lain 

itu. 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat 

tentang Empati di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Empati adalah kemampuan 

untuk mengenal, mengerti, dan merasakan 

perasaan orang lain dengan ungkapan verbal, 

perilaku, dan mengkomunikasikannya kepada 

orang lain dan empati merupakan sifat alami 

yang sudah ada sejak anak dilahirkan dan empati 

tidak akan berkembang jika tidak di beri 

kesempatan dalam kehidupan seorang anak. 

Kurangnya stimulasi perkembangan kepribadian 

anak sejak dini dan pengaruh buruk dari 

lingkungan sekitar telah menurunkan rasa 

empati pada anak. 

Pola asuh orang tua yang berbeda-beda 

terkadang menjadi hambatan dalam 

mengembangkan perilaku atau sikap empati pada 

anak. Hal ini dikarenakan ada orang tua yang 
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kurang mendukung dalam hal memberikan 

perhatian yang dapat mengembangkan sikap 

empati anak sedini mungkin. Karena pada 

dasarnya setiap anak sudah memiliki kepekaan 

empati masing-masing pada dirinya, hanya saja 

tergantung bagaimana cara anak maupun orang 

tua serta guru mengasahkannya. Dengan 

demikian, terbentuk karakter yang baik. Oleh 

karena itu, orang tua maupun guru hendaknya 

menanamkan sifat empati kepada anak. 

Berdasarkan teori perkembangan empati 

nampak jelas bahwa faktor bawaan dan 

lingkungan dapat mempengaruhi empati anak. 

Peran ibu atau pengasuh anak dan teman sebaya 

sangat kuat dalam mempengaruhi perkembangan 

empati anak. Keterikatan emosi anak dengan 

pengasuhan akan berpengaruh terhadap 

kemampuan anak dalam mengembangkan 

empatinya. 

Ketidakhadiran orang tua secara emosional, 

banyaknya orangtua yang bekerja membuat 

mereka tidak memiliki waktu untuk bermain 

bersama dengan anaknya. Alasan lain 

ketidakhadiran orangtua disebabkan karena 

penyakit yang diderita, kematian, kelelahan, dan 

perceraian. 

Sebagian anak sudah mampu 

menunjukkan empatinya dan ada juga anak yang 

belum terlihat perkembangan empatinya. Hal ini 

tampak dari ketika temannya lagi menangis anak 

tak menghiraukan temannya tersebut bahkan ada 

anak yang mentertawakan ketika temannya 

tersebut menangis. Ada anak yang tidak mau 

menolong temannya ketika temannya minta 

bantuan dan ada yang mentertawakan temannya 

ketika temannya salah memakai seragam sekolah. 

Berdasarkan batasan masalah yang 

dikemukakan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah terdapat antara 

hubungan pola asuh orang tua demokratis 

dengan perkembangan empati anak usia dini di 

TK Islam Al-Falah Kota Jambi? 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Hubungan Pola asuh orang tua 

demokratis dengan empati anak usia dini di TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi. 

METODE 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif 

korelasional, untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan variabel yang satu dengan variabel 

yang lain, berdasarkan koefisien korelasi. 

Metode ini disebut Metode kuantitatif karena  

penelitian berupa  angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2016:6) 

Populasi pada penelitian ini mengambil 

populasi semua siswa-siswi di TK B 

Islam Alfalah Kota Jambi, dengan 

jumlah anak 42 yang di dapat dari hasil 

surve awal yang dilakukan oleh peneliti 

dari 83 anak. Menurut Sugiyono (2017 : 

117) populasi merupakan sekumpulan 

entitas yang lengkap yang dapat terdiri 

atas orang, kejadian, atau benda, yang 

memiliki sejumlah karakteristik yang 

umum. Populasi penelitian ini adalah 

orang tua yang berpola asuh demokratis 
 

Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap, dan sistematis (Arikunto 

2013:203). 

Dari pernyataan tersebut dan kisi-kisi yang 

dijelaskan, maka instrumen yang digunakan 

adalah lembar angket, digunakan untuk 

memperoleh data Pola Asuh orang tua 

demokratis dan Empati anak usia dini. 

Teknik  analisa data adalah dengan 

hubungan Pola Asuh Orang Tua Demokratis  

(X) dengan Empati Anak Usia Dini (Y), 

digunakan teknik Korelasi Product Moment. 

Adapun rumus Korelasi Product Moment 

sebagaimana yang dikemukakan Arikunto 

(2013: 256) : 

 

Keterangan : 



 

 

rxy = koefisien korelasi suatu 

butiran/item 

N = Jumlah data/sampel 

∑X = jumlah skor yang diproleh dari 

soal 

∑Y = jumlah skor yang dicri dari total 

∑X2 = jumlah kuadrat setiap skor 
butir soal 
∑Y2 = jumlah kuadrat setiap skor 
butir soal 
XY = Jumlah perkalian antar X dan Y 

Kemudian setelah dilakukan analisis 

data dengan menggunakan rumus tersebut, 

maka dilakukan penafsiran terhadap hasil 

penelitian. Untuk menafsirkan hasil 

pengolahan korelasi antara hubungan pola 

asuh orang tua demokratis (X) dengan 

Empati anak usia dini (Y) Arikunto. S (2016 

:104): 

Tabel 3.1 

Kriteria Penafsiran Korelasi 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dimaksudkan 

diatas adalah menyangkut beberapa masalah 

pokok yang tertuang dalam rumusan 

masalah apakah terdapat hubungan antara 

pola asuh orang tua demokratis dengan 

empati anak usia dini di TK Islam Al-Falah 

Kota Jambi, dengan subjek penelitian 

sebanyak 42 orang. Hasil penelitian akan 

digambarkan sesuai dengan tujuan dan 

hipotesis yang diajukan sebelumnya. 

Gambaran dari data dalam kelompok dapat 

dilihat pada diskripsi berikut ini: 

 

 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data 

 

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan 

untuk data  angket pola asuh orang tua 

demokratis dengan jumlah sampel 42 orang 

kemudian didapatkan rata-rata nilai 85.33  

dan simpangan baku 5.21, nilai tertinggi 

yang didapatkan  98 dan terendah 79. Untuk 

data data angket empati anak usia dini 

dengan jumlah sampel 42 orang kemudian 

didapatkan rata-rata nilai  63.67 dan 

simpangan baku 5,36, nilai tertinggi yang 

didapatkan 79 dan terendah 55.  

Untuk menentukan banyaknya kelas (k) 

serta lebar kelas (i) dapat digunakan rumus 

Sturger : k (banyak kelas) = 1 + (3.3) x log 

n, sedang L (lebar kelas)= R/k. dengan 

demikian maka:  

K  = 1+3,33 log n 

 = 1+3,33 log 42 

 = 1+3,33 (1,6) 

 = 1+5.4 

 = 6.4 dibulatkan menjadi 6 

     L = 26 : 6 = 4,33 dibulatkan menjadi 4 

 

No. Korelasi Penafsiran 

1 0,00 - 0,20 Korelasi kecil  

2 0,21 - 0,40 Korelasi rendah  

3 0,41 - 0,70 Korelasi sedang  

4 0,71 - 0,90 Korelasi tinggi  

5 0,91 - 1,00 Korelasi sangat 

tinggi  

Keterangan 
Pola Asuh 

Demokratis 

Empati Anak 

Usia Dini 

N 42 42 

Rata-Rata 85.33 63.67 

Simpangan 

Baku 
5.21 5.36 

Hasil 

Tertinggi 
98 79 

Hasil 

Terendah 
72 55 

Rentang 26 24 



Interval Nilai F Persentase

1 x 100 = 2.4%

42

2 x 100 = 4.8%

42

14 x 100 = 33.3%

42

12 x 100 = 28.6%

42

8 x 100 = 19.1%

42

3 x 100 = 7.1%

42

2 x 100 = 4.8%

42

42

72-75 1

76-79 2

80-83 14

96-99 2

84-87 12

88-91 8

92-95 3

Interval Nilai F Persentase

5 x 100 = 11.9%

42

16 x 100 = 38.1%

42

10 x 100 = 23.8%

42

7 x 100 = 16.7%

42

2 x 100 = 4.8%

42

1 x 100 = 2.4%

42

1 x 100 = 2.4%

42

42

55-58 5

59-62 16

63-66 10

67-70 7

71-74 2

75-78 1

79-82 1

Tabel 4.2 Data Kelas Interval Pola asuh 

orang tua demokratis (X)               

                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K  = 1+3,33 log n 

= 1+3,33 log 42 

= 1+3,33 (1,6) 

= 1+5.4 

= 6.4 dibulatkan menjadi 6 

L = 24:6 = 4 

 

Tabel 4.3 Data Kelas Interval Empati 

anak usia dini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa 

frekuensi terbanyak berada pada kelas 

interval 80-83, sedangkan frekuensi paling 

sedikit berada pada kelas  interval 72-75. 

Dari tabel distribusi frekuensi data pola 

asuh demokratis (X) didapatkan nilai (mean) 

88.53 termasuk dalam kategori tinggi. 

Sehingga pola asuh demokratis (X) 

termasuk kategori tinggi maka tidak harus 

ditingkatkan lagi. 

 

 

 

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa 

frekuensi terbanyak berada pada kelas 

interval 59-62, sedangkan frekuensi paling 

sedikit berada pada kelas  interval 75-78 dan 

79-82. 

Dari tabel distribusi frekuensi data 

Empati anak usia dini (Y) didapatkan nilai 

(mean) 63.29 termasuk dalam kategori 

sedang. Sehingga Empati anak usia dini (Y) 

termasuk kategori sedang maka  harus 

ditingkatkan lagi. 



Data N Lo Ltabel Keterangan 

Pola Asuh Demokratis 42 0.0342 0.138 Normal

Empati Anak Usia dini 42 0.0580 0.138 Normal

Tabel 4.4 Uji Normalitas 

Untuk uji normalitas Lhitung<Ltabel, 

maka data dari ketiga variabel tersebut 

berdistribusi normal karena untuk data Pola 

asuh orang tua demokratis Lhitung (0.034) < 

Ltabel (0.138) serta untuk data Empati anak 

usia dini Lhitung (0.058)< Ltabel (0.138), 

sehingga seluruh data telah memenuhi syarat 

untuk dilakukan uji hipotesis. 

N X Y X
2 

Y
2 

XY 

42 3584 2674 306946 171422 228070 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 

  𝑛∑𝑋2 −  ∑𝑋 2  𝑛∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 
 

𝑟𝑥𝑦
42.228070 − (3584.2674)

   42.306946 −  3584 2  42.171422 − (2674)2  
 

  = 
18141

48042 .0113
 

= 0.377399   

 Berdasarkan hasil pengolahan 

korelasi, maka nilai r = 0.377399 memiliki 

arti bahwa hubungan antara pola asuh orang 

tua demokratis dengan empati anak usia dini 

di TK Islam Al-Falah Kota Jambi termasuk 

dalam kategori sedang. 

 Dengan adanya tanda 0.377399  

bermakna bahwa semakin baik pola asuh 

orang tua maka semakin baik pula empati 

anak. Sebaliknya semakin buruk pola asuh 

orang tua maka semakin buruk pula empati 

anak. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara pola asuh demokratis terhadap empati 

anak usia dini. Maka dapat dibuat hipotesis 

statistik sebagai berikut: 

Hi : 1 rxy = > 0 

Ho : rxy = < 0 

Berdasarkan pendapat Sugiono, 

(2009:184) jika nilai  t hitung > t tabel, 

maka tolak Ho artinya signifikan dan 

jika nilai t hitung < t tabel, maka 

terima Ho artinya tidak signifikan, 

maka t hitung di hitung melalui rumus 

berikut:  

t Hitung = 
𝑟 𝑛−2 

 1−𝑟2
 

Keterangan :  

t hitung   = Nilai t  

                r  = Nilai Kooefesien Korelasi  

N = Jumlah Sampel 

T hitung  = 
0.377399   42−2 

 1−0.3773992
 

t Hitung = 
2.38687993

0.92605081
 

t hitung  =  2.5775 

Dengan menggunakan rumus (n-

2) 42-2 = 40  pada α = 0,05, maka 



dengan dk 40, untuk uji dua pihak t 

0,95 = 1,6841  mudah dilihat bahwa 

thitung = 2.5775> ttabel  1,6841  maka  

terdapat hubungan antara pola asuh 

orang tua demokratis dengan  empati 

anak usia dini di TK Islam Al-Falah 

Kota Jambi . 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada BAB IV dapat 

disimpulkan Terdapat hubungan antara pola 

asuh orang tua demokratis dengan empati 

anak usia dini di TK Islam Al-Falah Kota 

Jambi Tahun Akademik 2016/2017. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rhitung = 0,377 pada 

Kriteria Penafsiran Kolerasi 0.377 termasuk 

kedalam penafsiran rendah sedangkan nilai 

rtabel = 0.312 pada taraf signifikan 5% 

dengan derajat kebebasan dk = n-2. 

 

 

Saran 

1. Kepada orang tua siswa untuk lebih 

memperhatikan anaknya, mulai dari 

perhatian yang bersifat material dan 

bersifat immaterial. 

2. Kepada pihak guru untuk lebih 

memperhatikan anak didiknya supaya 

jika terjadi masalah pada siswa dapat 

berkoordinasi dengan orang tua siswa. 

Dalam memdidik anak pihak guru harus 

melibatkan orang tua. 

3. Kepada penelitin lain yang akan meneliti 

mengenai pola asuh demokratis dapat 

menggunakan skripsi ini sebagai bahan 

rujukan atau acuan. 
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