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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Pada umumnya anak yang memasuki usia sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah 

masih gemar bermain dengan teman-temannya atau lingkungan sosialnya. Hapsari 

(2016) menyampaikan bahwa rata-rata usia sekolah dasar antara enam sampai dua belas 

tahun, di Indonesia rata-rata sekolah dasar terurai menjadi dua golongan yakni kelas 

rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah pada tingkat sekolah dasar setara dengan kelas 

satu sampai dengan tiga, sedangkan kelas tinggi setara dengan kelas empat sampai 

dengan kelas enam. 

     Pada masa ini peran perkembangan anak antara lain belajar kecekatan fisik yang 

dibutuhkan untuk memulai sebuah permainan, menciptakan sikap yang baik bagi 

golongannya,belajar bergaul dengan baik dengan teman seusianya, belajar berperan 

sebagai laki-laki dan perempuan dan menumbuhkan kecakapan dasar seperti menulis, 

membaca, berbicara dan berhitung (Hapsari,2016). Pendapat lain disampaikan oleh 

Yusuf (2006) perihal perkembangan kognitif ataupun fisik untuk psikologis anak usia 

ini berada dalam tahap operasional konkret yaitu dimana anak sudah cukup berfikir 

rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan masalah yang konkret, oleh karenanya 

perkembangan di masa ini penting menjadi perhatian. Hurlock (1991) menyampaikan 

bahwa masa kanak-kanak dapat di bagi dalam empat kategori yaitu keterampilan 

menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah dan 

keterampilan bermain. Semua keterampilan masa kanak-kanak mempengaruhi 

sosialisasi anak secara langsung maupun tidak langsung. Sekalipun keterampilan 

menolong orang lain di asuh di rumah, seperti membantu pekerjaan rumah, tidak secara 

langsung membantu anak untuk mewujudkan penyesuaian diri yang baik dengan 

teman-teman dan di lingkungan tetangga, namun secara tidak langsung dapat membantu 

mendidik kepada anak untuk bersikap responsif yaitu suatu sifat yang sangat berguna 

agar dapat diterima oleh kelompok teman seusianya. 

     Pada hakikatnya anak adalah makhluk sosial yang masih benar-benar memerlukan 

bantuan orang lain dalam melengkapi kebutuhannya terlebih dalam melengkapi 

kebutuhan sosial seperti berinteraksi. Agar proses interaksi tersebut berproses dengan 

baik, dibutuhkan keterampilan sosial sehingga anak mampu meyelaraskan diri di 

lingkungan sosialnya. Menurut Izzati (2014) keterampilan sosial sangat penting dimiliki 

oleh setiap anak untuk membentuk hubungan yang berkualitas dengan lingkungan, 

karena seorang anak yang memiliki keterampilan sosial yang baik bisa mengutarakan 

atau mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan sehingga orang lain bisa mengerti apa 

yang disampaikan. Begitu pula dengan pendapat yang disampaikan oleh Davies dkk 

(2014) keterampilan sosial menjadi kunci keberhasilan perkembangan sosial, kognitif 

dan emosional anak.  
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     Bartlomeu dkk (2016) menyampaikan kemampuan anak dalam menyelaraskan diri 

atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat dididik dan dipelajari dengan cara 

mempelajari peluang yang terjadi pada anak saat interaksi berlangsung. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang menyampaikan bahwa karakter berganti dan dibentuk dengan 

situasi sosial yaitu interaksi dengan orang lain, di dalam pembentukan dan pergantian 

perilaku tersebut perlu dibuat melalui riset, dengan model atau contoh (Walgito,2010). 

Kemampuan anak untuk mencapai keterampilan sosial tergantung pada tingkat 

sosialisasi bawaan mereka yakni dari bagaimana kedudukan lingkungan sosialnya 

(Talts dkk, 2017).  

     Seharusnya hubungan sosial anak yang baik dan pintar bergaul  dapat 

mengendalikan berbagai persoalan dalam pergaulan, mereka tidak menghadapi 

kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara positif dengan orang lain, 

terlibat dalam perbincangan yang menyenangkan, dan dapat menyudahi perbincangan 

tanpa mengecewakan atau menyakiti orang lain, akan tetapi kenyataanya masih banyak 

hubungan sosial anak yang tidak baik dan membuat anak tidak dapat menontrol emosi, 

terutama emosi negatif seperti marah, sedih atau frustasi dan kurangnya keterampilan 

mengendalikan diri menimbulkan kepribadian agresif. Berdasarkan penelitian Ahman 

(2008) ditemukan bahwa siswa sekolah dasar cenderung lemah dalam kemampuan 

menghargai teman dan bekerjasama dengan teman seusianya. Anak yang kurang peduli 

kepada teman seusianya, belum memiliki kemampuan untuk berkompetensi dengan 

temannya dan kurang jujur, serta kurang setia kawan. Penelitian serupa yang dilakukan 

oleh Matson & Ollendick (2007) menunjukkan bahwa sekitar 90% sampai 98% dari 8-

15 siswa menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan teman seolah-olah takut 

ketika berbicara atau menyampaikan pendapat, tidak menanggapi saat teman berbicara, 

meraih barang teman tanpa persetujuan dan lain sebagainya. 

     Masalah sosial yang sering dihadapi anak termasuk rendahnya keterampilan sosial 

membuat anak kurang mampu menjalin interaksi dengan baik dan memilih tindakan 

agresif. Vygotsky (1934) menyatakan bahwa interaksi sosial dan perkembangan mental 

individual sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial setiap individu. Interaksi sosial 

yang mengacu pada perkembangan fungsi mental tinggi yang berdampak terhadap 

persepsi memori dan berfikir anak, Ia menganjurkan pentingnya melakukan interaksi 

sosiokultural yang menjadi perangkat atau tools di dalam proses kehidupan sosial.  

     Penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2021) mengenai keterampilan sosial pada 

aspek kerja sama antar siswa dalam berkelompok (20%), menolong siswa lain (25%), 

serta menyampaikan dan mendengarkan pendapat (20%). Beberapa sikap lain yang 

menunjukkan rendahnya keterampilan sosial antara lain , masih terdapat siswa yang 

tidak mengetahui atau kurang peduli bahwa ada siswa yang tidak masuk sekolah (35%) 

, tidak membantu  atau meminjamkan penggaris, penghapus atau pena kepada teman 

lain (25%) serta kurang maksimalnya persaingan akademis pada saat pembelajaran 

(20%).  



 

 

 

     Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan siswa yang rendah 

dalam keterampilan sosial yaitu sulit untuk mengontrol diri dengan baik, dan sulit untuk 

berempati serta sulit berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu,kemampuan anak 

berinteraksi dengan orang lain sangat bergantung pada pola asuh orangtuanya. Ketika 

seorang anak diberikan kesempatan dan di dorong untuk bersosialisasi dengan 

lingkungannya maka keterampilan sosial anak akan terbentuk dengan sendirinya.  

     Santrock (2008) menegaskan bahwa menjalin hubungan sosial dengan orang lain 

merupakan hal yang sangat penting bagi anak, karena hal tersebut membantu 

mengembangkan aspek-aspek lain, seorang anak yang tidak banyak memperoleh 

peluang untuk melakukan hubungan sosial akan tampak bahwa penampilannya jauh 

berbeda dengan anak-anak yang dibiarkan bebas melakukan hubungan sosial. 

     Banyak hal yang mengakibatkan anak kesulitan menjalankan hubungan 

interpersonal dengan baik, salah satu nya pola yang dilatih di rumah, hal ini bergantung 

pada pola asuh yang disediakan dalam keluarga. Hurlock (2001) menyampaikan bahwa 

rumah atau keluarga adalah lingkungan untuk anak belajar mengenai keterampilan 

sosial, jika anak menguasai hubungan sosial yang baik dan memuaskan dengan anggota 

keluarga, maka mereka dapat menikmati sepenuhnya hubungan sosial dengan orang-

orang diluar rumah, membangun sikap sehat dengan orang lain dan belajar bertanggung 

jawab dengan baik di dalam kelompok temannya. Sama halnya dengan pendapat 

Megawardani dkk (2016) menyampaikan bahwa keluarga adalah lingkungan utama 

bagi anak untuk berlatih keterampilan sosial. Keluarga mempunyai tugas penting dalam 

pembentukan pola tingkah laku dan penanaman nilai sosial. Penanaman nilai-nilai 

sosial sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang dapat diamati dari interaksi 

antara anak dengan lingkungan yang mencakup teman seusianya, saudara dan orang 

tua.  

     Tugas orang tua dalam menuntun anak sangat penting untuk perkembangan karakter 

anak. Dimana orang tua mendidik anak bertangung jawab dalam seluruh kegiatan dan 

masalah, Salah satu tugas orang tua dapat dituangkan dalam pola asuh pada anak. 

Maramis (2004) menyampaikan bahwa pola asuh orang tua yakni cara orang tua 

memberikan bimbingan dan anjuran yang diperlukan oleh anak dalam kesehariannya. 

Pola asuh orang tua yakni bagaimana cara orang tua menerima anak, mendidik, 

membimbing dan memberi aturan serta melindungi anak dalam memperoleh proses 

kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan nilai-nilai yang diharapkan oleh 

masyarakat pada umumnya (Hamidah,2002).  

     Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengesahkan UU No.18 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Jiwa Pasal 13 yang menyatakan bahwa upaya preventif dilingkungan 

keluarga dilaksanakan dalam bentuk pengembangan pola asuh yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan jiwa; komunikasi,informasi, dan edukasi dalam 

keluarga; dan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat. 



 

 

 

     Menurut Hurlock (1999) pola asuh orang tua diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu 

demokratis, otoriter dan permisif. Pola asuh demokratis menggambarkan pola asuh 

yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu menuntun mereka. 

Orang tua dengan pola asuh ini bersikap praktis, selalu mendasari tindakannya pada 

rasio atau pemikiran-pemikiran, pola asuh otoriter menggambarkan pola asuh yang 

cenderung mengambil keputusan standar yang mutlak harus dituruti, umumnya 

dibarengi dengan intimidasi. Orang tua tipe ini cenderung mengatur, mewajibkan, 

menghukum. Apabila anak tidak mau melaksanakan apa yang ditegaskan oleh orang 

tua, maka orang tua tipe ini tidak sungkan menghukum anak, kemudian pola asuh 

permisif menggambarkan pola asuh yang memberikan pengendalian yang sangat 

longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk menjalankan apapun tanpa 

pengawasan yang sempurna darinya. Orang tua cenderung tidak memperingatkan anak 

apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit pengarahan yang diberikan oleh 

mereka.  

     Orang tua dalam mendidik anak mempunyai pola asuh yang beragam, salah satunya 

pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yakni anak leluasa bertingkah laku, akan 

tetapi tetap pada penjagaan orang tua. Pola asuh seperti ini kasih sayangnya mengarah  

stabil atau pola asuh bersikap logis. Dengan cara pola asuh seperti ini anak tidak 

menganggap dirinya terkekang, terbebani atau bahkan berbahaya dengan norma-norma 

yang diberikan oleh orang tua. Sehingga, anak bisa menerapkan semua dengan baik 

tanpa harus ada sesuatu yang mengekang pada dirinya, Piaget (dalam Isni 2014). Orang 

tua yang demokratis tidak menegaskan semua kegiatan yang harus dikerjakan oleh 

anak, akan tetapi mempertimbangkan dan mendiskusikan kepada anak mengenai 

keadaan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Orang tua dan anak harus 

saling berkomunikasi, Sehingga tidak menumbuhkan salah paham antara orang tua dan 

anak. Orang tua dan anak berkedudukan sama penting dalam menentukan perilaku atau 

sikap anak. Orang tua tidak mewajibkan anak untuk selalu mengikuti norma-norma 

yang dibuatnya, Nurhayati dkk (2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Karlina dkk (2013) dengan judul “pola 

asuh pembentukan keterampilan sosial anak” menunjukkan bahwa pola asuh 

demokratis menggambarkan pola asuh yang di dasari pemahaman, kontrol, serta kasih 

sayang yang tinggi orang tua kepada anaknya sehingga anak memiliki sikap lebih 

mandiri,dapat bergaul dengan baik dilingkungannya, berprestasi,bisa mengendalikan 

diri, bersikap sopan dan mempunyai rasa percaya diri. Penelitian lain juga dilakukan 

oleh Bibit et al (2013) yang menyampaikan bahwa pola asuh adalah faktor signifikan 

dalam perkembangan psikososial anak dan remaja. 

Berdasarkan hasil prariset dan wawancara yang peneliti lakukan pada Januari 2021 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah, dapat disimpulkan bahwa sekitar 50% siswa yang 

kurang mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya seperti pada teman 

sebaya dan guru. Sebagian masih ada yang kurang mampu mengontrol dan kurang 



 

 

 

percaya diri. Kemudian dari hasil wawancara peneliti terhadap orang tua subjek 

penelitian pada  Januari 2021 ada beberapa faktor yang terdapat pada pola asuh orang  

tua untuk mengetahui keterampilan sosial yaitu tingkat  pendidikan orang tua, dimana 

rata-rata lulusan SD sampai dengan SMP, status ekonomi serta pekerjaan orang tua 

yang mayoritas petani padi,  dan wiraswasta lalu latar belakang pola pengasuhan orang 

tua, dimana orang tua belajar metode pola pengasuhan yang pernah didapat dari orang 

tua mereka sendiri. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Dengan Keterampilan Sosial 

Siswa Di Sekolah Dasar”. Mengingat pola asuh demokratis sangat diperlukan untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak, dan melihat betapa pentingnya keterampilan 

sosial untuk anak-anak yang akan membawa pengaruhnya dalam kehidupan dimasa 

mendatang. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu 

adakah hubungan antara pola asuh demokratis dengan keterampilan sosial siswa di 

sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat adakah hubungan antara pola asuh 

demokratis     dengan keterampilan sosial siswa di sekolah dasar. 

 

D. Manfaat penelitian 

     Penelitian yang penulis laksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

       Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

informasi dan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan untuk menambah 

keilmuan dalam bidang psikologi sosial dan psikologi perkembangan guna 

memperdalam keilmuan psikologi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan 

acuan untuk diberikan kepada mahasiswa khususnya mengenai dampak pola 

asuh demokratis bagi keterampilan sosial. 

b. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menjadi 

bahan antisipatif dan dapat memilih pola asuh yang tepat bagi anaknya agar 

memiliki keterampilan sosial yang baik  



 

 

 

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk 

memabntu menyelesaikan tugas akhir dalam bidang psikologi sosial dan 

perkembangan khususnya mengenai keterampilan sosial. 

 

E. Penelitian Sebelumnya 

      Hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk menjadi bahan acuan atau 

perbandingan untuk penelitian berikutnya. Kemudian juga hasil penelitian sebelumnya 

dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan ataupun ciri khas pada penelitian-

penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian Lusiani (2019) 

     Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis dengan 

Kepatuhan Sholat Pada Anak Madrasah Ibtidaiyah” Kepatuhan sholat yakni suatu 

kedisiplinan dan kesanggupan menjalankan ibadah sholat dalam sehari semalam 

sebanyak lima kali dan harus dikerjakan pada waktunya masing-masing dan tidak 

satupun yang ditinggalkan yaitu sholat subuh, sholat dzuhur, sholat ashar, sholat 

magrib, sholat Isya‟ yang timbul karena penuh kesadaran, penguasaan diri dan rasa 

tanggung jawab. Adanya kepatuhan sholat pada anak Madrasah Ibtidaiyah tidak 

lepas dari penerapan pola asuh orang tua. Dimana salah saatunya adalah Pola asuh 

demokratis yang artinya, pola asuh yang memetingkan prioritas anak, akan tetapi 

tidak ragu dalam mengendalikan mereka.  

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis 

dengan kepatuhan sholat pada anak Madrasah Ibtidaiyah. Hipotesis yang diajukan 

adalah ada hubungan yang positif antara pola asuh demokrasi dengan kepatuhan 

sholat pada anak madrasah ibtidaiyah. Subjek penelitian ini adalah anak laki-laki 

dan perempuan umur sepuluh tahun kelas v di Madrasah Ibtidaiyah Mukhtar 

Syafa‟at. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Tehnik pengambilan 

sampel dengan menggunakan tehnik sampling purposive. Data penelitian 

dikumpulkan dengan skala kepatuhan sholat, skala pola asuh. Skala kepatuhan 

sholat terdiri dari 37 aitem yang valid dengan koefisien reliabilitas 0,895. Skala pola 

asuh terdiri dari 21 aitem valid dengan koefisien reliabilitas 0,841. Analisis data 

menggunakan teknik analisis korelasi product momen pearson, hasil analisis data 

diperoleh r=0,284 dengan taraf signifikan 0,003 (p<0,05). Hasi penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepatuhan 

sholat ditinjau dari pola asuh orang tua pada anak Madrasah Ibtidaiyah. 

2. Penelitian Yuyun Trilia S (2021) 

     Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orang Tua Terhadap 

Kedisplinan Belajar Siswa”, bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pola 

asuh demokratis orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Al Islam Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 



 

 

 

dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional. Pada penelitian ini seluruh 

populasi sebagai sampel penelitian yaitu 75 siswa kelas V. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan metode observasi, angket, dan dokumentasi. Untuk analisis 

validitas penelitian ini menggunakan bantuan program Microsof Exel dan reliabilitas 

peneliti menggunakan program bantuan SPSS versi 16.0. Berdasarkan hasil analisis 

data di dapat nilai t tabel sebesar 1.993 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 3.729, 

maka nilai t hitung 3.729 > t tabel 1.993 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Pola Asuh Demokratis 

Orang Tua (X) terhadap Kedisiplin Belajar Siswa (Y)”. Kemudian nilai signifikan 

(Sig) sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa “Pola Asuh Demokratis Orang Tua (X) 

berpengaruh Positif terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa (Y) dengan total pengaruh 

sebesar 16.0%. 

3. Penelitian Valentina (2018) 

     Penelitian ini berjudul: “Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan 

Pengambilan Keputusan Anak”. Bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

pola asuh demokratis orang tua dengan pengambilan keputusan pendidikan anak. 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel pada 

penelitian ini yakni sebanyak 94 responden. Instrumen pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kemudian dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik rank spearmen. Hasil dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji statistik rank spearmen menunjukan 

bahwa hasil sebesar 0.521 dengan arah positif. Hal ini berarti perubahan yang 

dialami pada variabel Pola Asuh Demokratis akan diikuti secara positif oleh variabel 

Pengambilan Keputusan Pendidikan jika Pola Asuh Demokratis tinggi maka 

Pengambilan Keputusan Pendidikan akan meningkat. Hubungan antara kedua 

variabel tersebut signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0.000 < 0.05 (5%) yang 

berarti Ha di terima. Sama hal nya dengan penelitian-penelitian terdahulu 

sebelumnya, penelitian ini juga sama-sama meneliti pengaruh pola asuh demokratis. 

Perbedaannya juga terletak mengenai variabel. Pada penelitian terdahulu ini variabel 

terikat (Y) adalah pengambilan keputusan anak sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti variabel terikat (Y) adalah keterampilan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keterampilan Sosial 

 

1. Pengertian Keterampilan Sosial 

     Menurut Cartledge dan Milburn dalam Maryani (2011) menyatakan bahwa 

keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari karena menginginkan 

individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau negative. Pada fase 

perkembangan anak menuju remaja salah satu tugas perkembangan yang harus 

terpenuhi yaitu keterampilan sosial. Kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan 

dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, menerima otoritas, 

mendengarkan pendapat orang lain, memberi dan menerima kritik serta berperilaku 

sesuai dengan norma yang berlaku adalah bentuk contoh keterampilan sosial. Dan jika 

keterampilan tersebut telah terpenuhi, maka remaja dapat dikatakan sudah 

mengembangkan kemampuan psikososialnya. (Mu‟tadin,2008). 

      Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif 

dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada pada saat itu, dimana keterampilan ini merupakan perilaku yang 

dipelajari. Remaja dengan keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan 

baik positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang 

lain (Merrel K.W & Gimpel, G.A,1998). Nasution (2010) menjelaskan bahwa 

keterampilan social anak adalah cara anak melakukan interaksi, baik dalam bertingkah 

laku maupun berkomunikasi dengan orang lain. Cara anak daalam melakukan interaksi 

terhadap orang lain dapat ditunjukkan dengan cara beragam. Terdapat anak yang 

dengan mudah diterima oleh orang lain namun ada pula anak yang sulit diterima oleh 

orang lain dilingkungannya. Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Danim 

(2010) mengatakan bahwa “keterampilan sosial anak pesera didik meliputi 

berkomunikasi, bekerja sama, negosisasi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan 

khusus untuk pembagian kerja, mengembangkan system untuk meningkatkan efisiensi 

dan keandalan kegiatan berkelompok, nilai-nilai social untuk kerja sama, kesopanan, 

serta toleransi untuk orang sekitar”. 

     Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan 

berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan 

personal berupa kemampuan mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. 

Untuk selanjutnya kemampuan berkomunikasi secara jelas, lugas, meyakinkan dan 

mampu membangkitkan inspirasi, sehingga mampu mengatasi silang pendapat dan 

dapat meciptakan kerjasama. Selanjutnya persamaan pandangan, empati, toleransi, 

saling menolong, dan membantu secara postitif, solidaritas, mengasilkan pergaulan 
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(interaksi) secara harmonis untuk kemajuan bersama. Belajar memberi dan menerima, 

berbagi hak dan tanggung jawab, menghormati hak orang lain, membentuk kesadaran 

sosial, dan menjadi embrio bagi keterampilan sosial (Maryani, 2011). 

     Menurut Maryani (2011) keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas empat 

bagian, namun ketiganya saling berkaitan yaitu: 

a. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada kontak mata, 

berbagi informasi atau material; 

b. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran, 

melembutkan suara (tidak membentak), meyakinkan orang untuk dapat 

mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut menyelesaikan 

pembicaraannya; 

c. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat orang, 

bekerjasama, saling menolong, saling memperhatikan; 

d. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati, memikirkan 

orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, 

respek terhadap pendapat yang berbeda.  

     Dari beberapa pengertian keterampilan sosial yang dikemukakan para ahli di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa keterampilan sosial adalah keterampilan dalam 

berinteraksi, berkomuniasi, dan bekerjasama antara manusia dengan manusia lainnya. 

Keterampilan sosial harus dimiliki oleh setiap individu karena keterampilan sosial akan 

membantu setiap individu dalam mengkomunikasikan informasi yang akan 

disampaikan, keterampilan sosial akan membantu individu bekerjasama dalam 

kelompoknya. 

 

2. Aspek Keterampilan Sosial 

     Gimpel dan Marrel (1998) mengemukakan lima aspek paling umum yang terdapat 

dalam keterampilan sosial, yaitu: 

a. Hubungan dengan teman sebaya (Peer Relation) 

     Ditunjukan melalui perilaku yang positif terhadap teman sebaya seperti memuji 

atau menasehati orang lain, menawarkan bantuan kepada orang lain, dan bermain 

bersama orang lain. 

b. Manajemen Diri (Self-Management) 

     Merefleksikan remaja yang memiliki emosional yang baik, yang mampu untuk 

mengontrol emosinya, mengikuti peraturan dan batasan-batasan yang ada, dapat 

menerima kritikan dengan baik.  

c. Kemampuan Akademis (Academic) 

     Ditunjukan melalui tugas secara mandiri, menyelesaikan tugas individual, 

menjalankan arahan guru dengan baik. 

d. Kepatuhan (Compliance)  



 

 

 

     Menunjukkan remaja yang dapat mengikuti peraturan dan harapan, 

menggunakan waktu dengan baik, dan membagikan sesuatu. 

e. Perilaku Assertive (Assertivation) 

      Didominasi oleh kemampuan yang membuat seorang remaja dapat 

menampilkan perilaku yang tepat dalam situasi yang diharapkan. 

     Senada dengan pendapat di atas, Elksnin & Elksnin (2007) menyebutkan aspek 

keterampilan sosial menjadi lima hal, yaitu: 

a. Perilaku interpersonal, yaitu perilaku yang menyangkut keterampilan selama 

melakukan interaksi sosial, misalnya memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, 

dan memberikan atau menerima pujian. 

b. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu perilaku yang menyangkut 

keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, misalnya keterampilan 

menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan dan 

lainnya. 

c. Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, yaitu perilaku atau 

keterampilan yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah, misalnya 

mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan pelajaran, mengerjakan 

pekerjaan sekolah dengan baik, melakukan apa yang diminta oleh guru, dan semua 

perilaku yang mengikuti aturan kelas. 

d. Peer acceptance, yaitu perilaku yang berhubungan dengan penerimaan teman 

sebaya, misalnya memberi salam, memberi dan meminta informasi, mengajak 

teman terlibat dalam suatu aktivitas, dan dapat menangkap dengan tepat emosi 

orang lain. 

e. Keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan individu dalam berkomunikasi baik 

secara verbal maupun nonverbal terhadap orang lain. Kemampuan ini dapat dilihat 

dalam beberapa bentuk perilaku, antara lain menjadi pendengar yang responsif, 

mempertahankan perhatian dalam pembicaraan, dan memberikan umpan balik 

(feedback) terhadap lawan bicara. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial 

     Menurut hasil studi Davis dan Forsythe dalam Mu‟tadin (2002), faktor yang 

mempengaruhi keterampilan sosial (social skill) yaitu: 

a. Keluarga 

     Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi individu dalam 

mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh individu dalam keluarga 

akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. 

Individu yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis (broken home) di 

mana individu tidak mendapatkan kepuasan psikis yang cukup maka individu 

tersebut akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal yang paling 

penting diperhatikan oleh orang tua adalah menciptakan suasana yang demokratis 



 

 

 

di dalam keluarga sehingga anak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan 

orang tua maupun saudara saudaranya. Salah satunya adalah pemilihan pola asuh, 

pemilihan pola asuh yang tepat akan berdampak pada psikososial, masa depan 

anak dan interaksi bagi anak.  Dengan adanya komunikasi timbal balik antara anak 

dan orang tua maka segala konflik yang timbul akan mudah di atasi. Sebaliknya 

komunikasi yang kaku, dingin, terbatas, menekan, penuh otoritas, dan sebagainya 

hanya akan memunculkan berbagai konflik yang berkepanjangan sehingga suasana 

menjadi tegang, panas, emosional, sehingga dapat menyebabkan hubungan sosial 

antara satu sama lain menjadi rusak. 

b. Lingkungan 

       Sejak dini individu sudah diperkenalkan dengan lingkungan, baik lingkungan 

fisik maupun lingkungan sosial yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah serta 

masyarakat luas. Hal ini bermanfaat pada individu untuk mengetahui lingkungan 

sosial yang luas sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. 

c. Kepribadian 

       Kepribadian individu tidak dapat dilihat dari penampilannya sehingga penting 

bagi individu untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata. 

Penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa 

mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi dan penampilan akan membuat 

individu mudah bergaul dengan orang lain. 

d. Rekreasi 

       Melalui rekreasi individu akan mendapat kesegaran baik fisik maupun psikis, 

sehingga terlepas dari rasa bosan dan mendapatkan semangat baru. Hal ini dapat 

menjadikan individu mampu mengatur emosi atau keadaan psikologis berkaitan 

dengan hubungan sosial. 

e. Pergaulan dengan lawan jenis  

       Pergaulan dengan lawan jenis akan memudahkan individu untuk mengenali 

karakteristik individu lain tanpa membatasi perbedaan jenis kelamin sehingga akan 

menciptakan hubungan sosial yang baik. 

f. Pendidikan atau sekolah 

       Pendidikan merupakan salah satu faktor keterampilan sosial yang berkaitan 

dengan cara-cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan 

jenis pelajaran. 

g. Persahabatan dan solidaritas kelompok  

       Pada masa remaja peran kelompok dan teman-teman sangat besar, bahkan 

kepentingan kelompok lebih penting dari pada kepentingan keluarga. Hal ini akan 

mempengaruhi perkembangan sosial remaja.  

h. Lapangan kerja 

     Keterampilan sosial untuk memilih pekerjaan disiapkan di sekolah melalui 



 

 

 

berbagai pelajaran. Proses belajar mengajar yang baik akan membuat individu 

mampu menyiapkan diri dalam berhubungan sosial di lingkungan kerja. 

 

     Cartledge & Milburn (1995) mengemukakan faktor yang mempengaruhi 

keterampilan sosial yaitu: 

a. Cognitive and behavioral skill deficit (gangguan pada kemampuan kognitif dan 

perilaku). Individu yang memiliki gangguan pada kemampuan kognitif dan 

perilaku akan lebih sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. 

b. Umur. Faktor usia menimbulkan kesan bahwa kematangan sosial terjadi pada usia 

yang lebih tua. Hal itu berarti bahwa semakin tinggi usia individu, maka semakin 

tinggi pula kemampuan sosial individu.  

c. Jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender sangat mempengaruhi keterampilan 

sosial. Papalia (2008) menyebutkan bahwa anak laki-laki menunjukkan perhatian 

lebih pada berbagai permainan dibandingkan dengan perempuan.  

d. Tingkat perkembangan. Perkembangan individu yang normal memungkinkan 

individu untuk memenuhi tugas perkembangannya untuk berinteraksi dengan 

orang lain. 

e. Lingkungan sosial. Lingkungan dapat merangsang individu memperoleh 

kesempatan untuk menggunakan kemampuan sosial semaksimal mungkin. 

 

4. Tahap Perkembangan Psikososial 

     Teori Psikosoial Erikson berkaitan dengan prinsip─prinsip dari perkembangan 

secara psikologi dan sosial, dan merupaka bentuk pengembangan dari teori 

psikoseksual dari Sigmund Freud.  

      Delapan tahapan yang dibuat oleh Erikson yaitu : 

a. Trust VS Mistrust  (percaya dan tidak percaya, 0-18 bulan) 

     karena ketergantungannya, hal pertama yang akan dipelajari seseorang anak atau 

bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada seorang disekitarnya, terutama 

pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. jika kebutuhan anak 

cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuh seperti makanan dan kasih sayang 

maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan. akan tetapi jika iu atau 

pengasuh tidak dapat merespon kebutuhaan si anak, maka si anak akan menjadi 

seorang yang selalu merasa tidak aman dan tidak dapat mempercayai orang lain, 

menjadi seseorang yang selalu skeptis dan menghindari hubungan yang 

berdasarkan saling percaya sepanjang hidupnya. 

b. Otonomy VS Malu dan ragu ragu (autonomy VS same and doubt,18 bulan - 3 

tahun) 

 Kemapuan anak untuk melakukan beberapa hal. pada tahap ini sudah mulai 

berkembang, seperti makan sendiri, berjalan dan berbicara. kepercayaan yang 

diberikan orangtua untuk memberikannya kesempatan berekplorasi sendiri diawah 



 

 

 

bimbingan akan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta percaya 

diri. sebaliknya, orang tua yang terlalu membatasi dan bersikap keras pada anak 

dapat membentuk sang anak menjadi pribadi yang pemalu dan tidak memiliki rasa 

percaya diri, dan juga kurang mandiri. anak dapat menjadi lemah dan tidak 

kompeten sehingga selalu merasa malu dan ragu ragu terhadap kemapuan dirinya 

sendiri. 

c. Initiative VS Guild (inisiatif VS rasa bersalah, 3-6 tahun) 

 anak usia pra sekolah sudah mulai memetahkan beberapa kemampuannya 

yang lain seperti motorik dan kemampuan berbahasa, mampu mengeksplorasi 

lingkungannya secara fisik maupun sosial dan mengembangkan inisiatif untuk 

mulai bertindak. apabila orangtua selalu memberikan hukuman untuk dorongan 

inisiatif anak, akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah tentang dorongan 

alaminya untuk mengambil tindakan. namun, inisiatif yang berlebihan juga tidak 

dapat dibenarkan karena anak tidak akan memedulikan bimbingan orang tua 

kepadanya. sebaliknya, jika anak memeiliki inisitaif yang terlalu sedikit, maka ia 

dapat mengembangkan rasa ketidakpedulian.  

d. Industry vs Inferiority ( Tekun vs Rasa Rendah Diri, 6-12 tahun) 

 Anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai 

mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan 

akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan 

juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. 

Dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta 

percaya diri, dan pencapaian sebelumnya akan memotivasi anak untuk mencapai 

pengalaman baru. Sebaliknya kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan 

kurangnya dukungan dari guru dan orang tua dapat membuat anak menjadi rendah 

diri, merasa tidak kompeten dan tidak produktif. 

e. Identity vs Role Confusion ( Identitas vs Kebingungan Peran, 12-18 tahun) 

 Pada tahap ini seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk 

mengetahui jati diri mereka sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari teman 

yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. 

Jika anak dapat menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang 

tua, maka identitas yang positif juga akan tercapai. Akan tetapi jika anak kurang 

mendapat bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait 

berbagai peranannya, maka ia bisa jadi akan mengalami kebingungan identitas serta 

ketidak yakinan terhadap hasrat serta kepercayaan dirinya. 

f. Intimacy vs Isolation ( Keintiman vs Isolasi, 18-35 tahun) 

 Tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan ini biasanya terjadi pada 

masa dewasa muda, yaitu merupakan tahap ketika seseorang merasa siap 

membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses 



 

 

 

membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta serta 

kasih sayang. 

Pribadi yang memiliki identitas personal kuat sangat penting untuk dapat 

menembangkan hubungan yang sehat. Sementara kegagalan menjalin hubungan 

bisa membuat seseorang merasakan jarak dan terasing dari orang lain. 

g. Generativity vs Stagnation ( Bangkit vs Stagnan, 35-64 tahun) 

 Ini adalah tahap kedua perkembangan kedewasaan. Normalnya seseorang 

sudah mapan dalam kehidupannya. Kemajuan karir atau rumah tangga yang telah 

dicapai memberikan seseorang perasaan untuk memiliki suatu tujuan. Namun jika 

seseorang merasa tidak nyaman dengan alur kehidupannya, maka biasanya akan 

muncul penyesalan akan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan merasa 

hidupnya mengalami stagnasi. 

 

h. Integrity vs Despair (Integritas vs Keputusasaan, 65 tahun keatas) 

 Pada fase ini seseorang akan mengalami penglihatan kembali atau flash back 

tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Juga berusaha untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati 

tahap ini, maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan, namun jika gagal 

mereka bisa menjadi putus asa. 

  

5. Keterampilan Sosial Menurut Perspektif Islam 

     Comb & Slaby (Cartledge & Milburn, 1995) menjelaskan bahwa keterampilan sosial 

merupakan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan 

cara-cara khusus yang dapat diterima oleh lingkungan. Keterampilan social ini perlu 

dikembangkan khususnya bagi para peserta didik untuk keberhasilanya dalam 

Pendidikan dan bermasyarakat. Dasar mengenai keterampilan sosial ini juga telah 

dijelaskan dalam al-quran mengenai interaksi sosial. Beberapa dalil yang menjelaskan 

tentang keterampilan sosial diantaranya, firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13 

 

                              

                    

  

    Artinya :   “Hai manusia, sesungguhanya kami menciptakan kamu dari seorang laki 

laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 



 

 

 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya allah maha 

mengetahui lagi maha mengenal.” (Q.S al-hujarat ayat 13) 

 

      Ayat ini menjelaskan bahwa selain beribadah kepada-Nya, tujuan Allah 

menciptakan manusia juga agar dapat melakukan interaksi sosial saling mengenal, 

ta‟aruf ,interaksi,komunikasi) antar manusia, antar komunitas manusia,antar suku, 

bangsa dan Negara. Artinya Allah telah memberikan potensi kepada manusia untuk 

cerdas dalam bergaul secara sosial antar manusia. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa menurut alquran, manusia adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat 

merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebagai alat ukur untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya seorang individu memerlukan keterampilan sosial. Keterampilan 

sosial termasuk kategori dari ranah kogniitif aspek penerapan (application). 

      Selain itu, Allah menjadikan manusia dengan kemampuan pandai berbicara sebagai 

dasar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebagimana firman Allah SWT dalam 

surat Ar-Rahman ayat 1-4:  

 

                            

1. Allah yang maha pengasih 

2. Yang telah mengajarkan Al Qur’an 

3. Dia menciptakan manusia 

4. Mengajarkannya pandai berbicara 

 

     Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan mengenai keutamaan berinteraksi dengan 

masyarakat, karena berinteraksi dengan masyarakat secara baik adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh para nabi, kholifah, sahabat, dan para ulama, Allah SWT berfirman 

dalam surat al-maidah ayat 2:  

 

                         

 

    Artinya :   “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al 

maidah :2) 

 

     Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (Al- Albani,2005) disebutkan 

mengenai keutamaan menjalin silaturrahmi, antara lain: 



 

 

 

َِ َوسلََّن يَقُولُ عي اًس بي ها لك رضي هللا عٌَ قال  َسِوْعُت َرُسو ُل هللّاِ َصلَّ هللّاُ َعلَْي  

ٍِ فَلْيَِصْل َرِحَوَُ  ٌَْسا فِى اَثَِر َِ ِرْزقَُُ اَْويُ ٍُ اَْى يَْبُسطُ َعلَْي روه مسلم  َهْي َسرَّ  

     Artinya :    “Dari Annas bin Malik r.a, bahwa Rasululloh SAW bersabda: “barang 

siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah 

hubungan dengan sanak keluarganya” (H.R. Muslim) 

        

     Ayat dan hadits di atas menjelaskan mengenai pentingnya menjalin silaturrahmi 

karena banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu silaturrahmi sebagai bentuk 

ibadah hablumminannas (hubungan manusia dengan manusia lain) dapat membawa 

individu pada keterampilan sosialnya karena diperlukan interaksi sosial untuk dapat 

berhubungan atau bersilaturrahmi dengan orang lain.  

 

B. Pola Asuh Demokratis 

1. Pengertian Pola Asuh Demokratis 

     Pengasuhan atau sering disebut pola asuh Santrock (2010) mengatakan bagaimana 

orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga upaya pembentukan 

norma-norma yangdiharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Pengasuhan pada 

prinsipnya merupakan parental kontrol dan merupakan cara orang tua berinteraksi 

dengan anak yang meliputi, pemberian aturan, hadiah, hukuman, dan pemberian 

perhatian, serta tanggapan terhadap perilaku anak. Pada dasarnya pola asuh dapat 

diartikan seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Banyak ahli 

mengatakan pengasuhan anak adalah bagian penting dan mendasar, menyiapkan anak 

untuk menjadi masyarakat yang baik (Wahyuning & Rachmadian, 2003). 

     Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang 

tua adalah interaksi antara orangtua dengan anak untuk mengarahkan perilaku anak, 

mendidik, membimbing dan mendisiplinkan anak serta melindungi anak dalam 

mencapai proses kedewasaan hingga sesuai dengan norma yang diharapkan oleh 

masayarakat pada umumnya. Orang tua dalam interkasinya dengan anak-anak 

menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap paling baik bagi anaknya. 

     Pola asuh demokratis menurut Santrock (2010) adalah pola asuh yang mendorong 

anak untuk mandiri, namun masih menempatkan batas dan kendali pada tindakan 

mereka. Orang tua lebih bersikap hangat dan penyayang. Pola asuh ini menggunakan 

pendekatan rasional dan demokratis. Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak 

dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan realistis. 

Orangtua juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak. Orang tua memberikan 

kebebasan disertai rasa tanggung jawab, bahwa sang anak bisa melakukan kegiatan dan 



 

 

 

bersosialisasi dengan yang lainnya, orang tua tetap tegas dan konsisten dalam 

menentukan standar jika perlu menggunakan hukuman sebagai upaya memperlihatkan 

kepada anak konsekuensi suatu bentuk pelanggaran, hukuman yang diberikan dalam 

bentuk hukuman yang rasional. Orang tua mengkombinasikan kontrol dan dorongan, 

dalam waktu yang bersamaan orang tua mengawasi perilaku anak dan mendorong untuk 

memenuhi peraturan yang ada dalam keluarga dengan mengikuti standar yang 

diterapkan (Wahyuning & Rachmadian, 2003). 

     Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam pola asuh demokratis terdapat 

komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, orangtua lebih bersikap hangat dan 

penyayang, orangtua memberikan kebebasan disertai rasa tanggungjawab, mendorong 

anak untuk mandiri namun masih menempatkan batasan dan kendali pada tindakan 

mereka, orangtua tetap tegas dan konsisten dalammenentukan standar jika perlu 

menggunakan hukuman secara rasional sebagai upaya memperlihatkan kepada anak 

konsekuensi suatu bentuk pelanggaran. 

 

2. Aspek-aspek Pola Asuh Demokratis 

     Adapun aspek-aspek pola asuh demokratis menurut Santrock (2010) adalah sebagai 

berikut : 

a. Suka berdiskusi dengan anak, sering atau suka membicarakan hal apapun antara 

orang tua dan anak.  

b. Mendengarkan keluhan anak, orang tua juga harus mampu mendengarkan keluhan 

anak, mengenai sekolahnya, mengenai teman-temannya. mendengarkan apapun 

yang anak bicarakan. 

c. Memberi tanggapan, setelah anak bercerita dan mengadu pada orang tua, orang tua 

memberikan pendapat atau pengetahuan tentang apa yang sudah anak bicarakan, 

agar anak mampu membedakan mana yang boleh atau tidak mana yang positif atau 

tidak.  

     Pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak tetapi 

tidak ragu untuk mengendalikan mereka pula. Pola asuh seperti ini kasih sayangnya 

cenderung stabil atau pola asuh bersikap rasional. Orang tua mendasarkan tindakannya 

pada rasio. Mereka bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan tidak berharap 

berlebihan. Santrock (2010) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa teknik-teknik 

asuhan orang tua yang demokratis akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri 

maupun mendorong tindakan tindakan mandiri membuat keputusan sendiri akan 

berakibat munculnya tingkah laku mandiri yang bertanggung jawab. Hasilnya anak-

anak menjadi mandiri, mudah bergaul, mampu menghadapi stres, berminat terhadap 

hal-hal baru dan bisa bekerjasama dengan orang lain. 

 

3. Ciri-ciri Pola asuh Demokratis  



 

 

 

     Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mementingkan prioritas anak, akan 

tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan perilaku ini bersikap 

rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua 

tipe ini juga bersikap realitis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan 

yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan 

kepada anak untuk memilih dan melakukan sesuatu tindakan dan pendekatannya 

kepada anak bersifat hangat, Petranto (2006). Misalnya ketika orang tua menetapkan 

untuk menutup pintu kamar mandi ketika sedang mandi dengan diberi penjelasan, 

mengetik pintu ketika masuk kamar orang tua, memberikan penjelasan perbedaan laki-

laki dan perempuan, berdiskusi tentang hal yang tidak boleh dilakukan anak, misalnya 

tidak boleh keluar kamar mandi dengan telanjang, sehingga orang tua yang demokrasi 

akan berkompromi dengan anak, Debri (2008). 

     Menurut Santrock (2010) keluarga demokratis dicirikan adanya kebebasan dan 

ketertiban. Orang tua yang menggunakan pola demokratis biasanya menggunakan 

diskusi, penjelasan dan alasan alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia 

diminta untuk mematuhi suatu aturan. Orang tua menekankan aspek pendidikan 

ketimbang aspek hukuman, menerapkan hukuman tidak kasar dan hanya diberikan 

apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang harus ia lakukan. Apabila 

perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia lakukan, orang tua memberikan pujian. 

Orang tua yang demokratis adalah orang tua yang berusaha untuk menumbuhkan 

kontrol dari dalam diri anak sendiri. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan pola 

pengasuhan orang tua yang tradisionalis yang cenderung menggunakan pola asuh 

otoriter terhadap anaknya. Beberapa indikator yang dapat diketahui dalam menjelaskan 

tentang kepemimpinan demokrasi dalam keluarga antara lain sebagai berikut : 

a.  Menempatkan anggota keluarga dalam pandangan yang terhormat, mulia dan 

berpotensi. Saling menghargai tanpa membeda bedakan antar anggota keluarga yang 

lain. Memberi Kesempatan pada anak untuk mandiri dan mengembangkan control 

internal. 

b. Terbuka dan menerima kritik dan saran dari sesama anggota keluarga. Anak diakui 

sebagai pribadi oleh orang tua dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan berorientasi pada musyawarah anggota keluarga, bukan 

hasil pemikiran seorang anggota saja. 

c. Berupaya menciptakan iklim yang kondusif dan mengutamakan kerja sama antar 

anggota keluarga. Menetapkan peraturan dan mengatur kehidupan anak. 

Memprioritaskan kepentigan anak dan tidak ragu mengendalikan mereka.  

d.  Mendorong anggota keluarga untuk bebas berinisiatif melalui bakat, minat dan 

kreatfitas yang dinamis. Lebih bersikap edukatif kepadaanak dan Bersikap realistis 

terhadap kemampuan anak. 



 

 

 

e. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukansuatu tindakan. 

Kepemimpinan demokratis dalam keluarga merupakan tipologiyang paling tepat dan 

ideal untuk dikembangkan dalam keluarga modern. 

     Dilihat dari segi ajaran agama Islam, Nabi Muhammad merupakan seorang figur 

pemimpin yang menjunjung tinggi nilai nilai demokratis. Kepemimpinan demokratis 

dalam keluarga mampu menciptakan suasana yang harmonis, dinamis dan kreatif. 

Karena orang tua selalu berusaha membawa anak anak yang diasuh menuju ke tujuan 

dan cita cita denganmemperakukan mereka sebagai teman yang sejajar. Dari pola ini 

pemecahan masalah digarap secara bersama sama. Zaman sekarang, paraorang tua tidak 

dapat lagi memaksakan kehendak mereka terhadap anaknya, anak berusaha membina 

persamaan hak dengan orangtuanya. Orang tua harus mengerti tentang tanggung jawab 

mengasuhanak, namun kenyataan bahwa banyak diantara mereka yang 

masihterkungkung dalam metode tradisional pola pengasuhan orang tua terdahulu. 

 

 

4. Pola Asuh Orang Tua Menurut Perspektif Islam 

     Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam Pendidikan, 

baik dalam lingkungan masyarakat islam maupun non-islam. karena keluarga terutama 

orang tua berperang penting bagi pertumbuhan anak. Keluarga menjadi tempat belajar 

dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang utuh dan 

makhluk social. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 

 

 اَْْلُمُّ َهْدَرَسةُ ْْلُْولَى

 

          “Ibu adalah tempat belajar yang pertama”. (al-hadits) 

     Kata “al-ummu” di atas menunjukkan ibu sebagai orang yang paling dekat dengan 

anak dan paling berperan dalam mengasuh atau mendidik anak. Dengan kata lain, ibu 

sebagai panglima utama dalam mendidik anak, namun ayah juga ikut membantu ibu 

dalam mendidik anak. Selanjutnya kata “madrasah al-ula” menunjukkan sebagai tempat 

anak menerima Pendidikan pertama dari ibu sebelum ia berinteraksi dengan 

masyarakat. 

     Proses dalam melakukan Pendidikan dalam keluarga perlu dasar yang bersifat 

universal dan urgen. Dalam hal ini dasar Pendidikan yang harus dilakukan dalam 

keluarga telah banyak disebutkn dalam alquran, hadis maupun ijma dan qiyas ulama. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam alqur‟an;  

 



 

 

 

                          

                          

 

      Artinya :“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Alaah terhadap apa yang 

diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S 

At-Tahrim/66:6)   

 

      Ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa hai orang-orang yang 

beriman, peliharalah diri kamu, antara lain meneladani Nabi dan peliharalah juga 

keluarga kamu yakni, istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung 

jawab kamu mendidik dan membimbing mereka agar kamu terhindar dari api neraka 

yang bahan bakarnya manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang 

di jadikan berhala-berhala. Di atas nya yakni yang menangani neraka itu bertugas 

menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar hati dan 

perlakuannya.  

     Orang tua saat ini menerapkan berbagai pola dalam mengasuh anak seperti dengan 

lemah lembut, masa bodoh, membebaskan anaknya, dan yang paling mengerikan adalah 

dengan kekerasan. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi mental dan kepribadian 

anak. Selanjutnya orang tua perlu mempelajari bagaimana cara mendidik anak yang 

baik sesuai dengan usia anak terutama cara mendidik anak yang telah di praktikkan oleh 

Rasulullah SAW. 

     Pola asuh merupakan segala bentuk interaksi antara orang tua dan anak mencakup 

ekspresi orang tua terhadap sikap, nilai-nilai, minat dan kepercayaan serta tingkah laku 

dalam merawat anak. Interaksi ini baik langsung atau tidak langsung berpengaruh 

terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan 

untuk hidupnya. Pemahaman terhadap pola asuh merupakan suatu keharusan bagi orang 

tua. Perilaku mengasuh dan mendidik anak sudah menjadi pola yang sadar tidak sadar 

keluar begitu saja ketika menjadi orangtua. Oleh beberapa peneliti, perilaku-perilaku ini 

kemudian di teliti dan muncullah beberapa teori untuk menyimpulkan pola-pola 

pengasuhan yang berkembang. Berikut empat tipe pola asuh yang dikembangkan 

pertama kali oleh Diana Baumrind (1997) dalam Uswatun Hasanah (2012) yaitu: pola 

asuh authoritative (demokratis); authoritarian (otoriter); permisif atau penelantar. 

     Pertama, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh 



 

 

 

ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-

pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak 

berharap yang  

berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan 

kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan 

pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 

     Kedua, pola asuh otoriter sebaliknya cenderung menetapkan standar yang mutlak 

harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Misalnya, kalau tidak 

mau makan, maka tidak akan diajak bicara. Orang tua tipe ini juga cenderung memaksa, 

memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh 

orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga 

tidak mengenal kompromi, dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang 

tua tipe ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai 

anaknya.  

     Ketiga, pola asuh permisif atau pemanja biasanya meberikan pengawasan yang 

sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan 

yang diberikan oleh mereka. Namun orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, 

sehingga seringkali disukai oleh anak. 

     Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar mengenai pendidikan anak di dalam 

keluarga. Karena anak yang dilahirkan dari rahim ibu bagaikan kertas kosong yang 

dikenal dengan teori “tabularasa” oleh John Locke. Artinya anak siap menerima 

pengaruh dari luar berupa pendidikan dari orang tuanya. Dalam Islam dikenal dengan 

istilah “fitrah” yaitu suci. 

     Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin menawarkan langkah-langkah mendidik 

anak yang menjadi solusi dalam keluarga sesuai dengan petunjuk al-Qur‟an dan al-

Hadits. Sebagaimana Rasulullah bersabda “Bimbinglah anakmu dengan cara belajar 

sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun, dan tanamkan sopan santun dan disiplin 

pada jenjang usia 7-14 tahun, kemudian ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-

21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri 

     Islam sebagai agama solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga 

tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan masa pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Pola asuh ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola 

asuh tersebut, yaitu: membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 

tahun; menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun; dan 

ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan 

mereka untuk mandiri. 

 



 

 

 

C. Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis dengan Keterampilan 

Siswa di Sekolah Dasar 

      Salah satu faktor yang mendukung terciptanya keterampilan sosial anak adalah 

keluarga terutama pola asuh. Pola asuh yang tepat akan mempengaruhi keterampilan 

sosial yang tinggi begitu pula sebaliknya pola asuh yang kurang tepat akan 

mempengaruhi keterampilan sosial yang rendah. Anak membutuhkan orang lain dalam 

perkembangannya dan orang yang paling dan pertama bertanggung jawab adalah orang 

tua. Termasuk tanggung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik 

dari sudut pandang organis-fisiologis maupun kebutuhan psikologis. Santrock (2002) 

menegaskan bahwa menjalin hubungan sosial dengan orang lain merupakan hal yang 

sangat penting bagi anak, karena membantu perkembangan aspek-aspek lain, seorang 

anak yang tidak banyak memperoleh peluang untuk melakukan hubungan sosial akan 

tampak bahwa penampilannya akan jauh berbeda dengan anak-anak yang dibiarkan 

bebas melakukan hubungan sosial. 

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Rachmadtullah dan Winda W.A (2017) 

“pola asuh orang tua terhadap kecerdasan sosial siswa sekolah dasar” Pendidikan 

pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara pola asuh demokratis dengan kecerdasan sosial siswa, semakin 

baik pola asuh demokratis maka semakin tinggi kecerdasan sosial. 

     Penelitian yang dilakukan Puspita Sari (2008) dengan judul “Pengaruh Perbedaan 

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. 

Alasan dilakukan penelitian ini adalah adanya masalah mengenai kedisiplinan belajar 

pada siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pengaruh perbedaan pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V 

sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kedisiplinan 

belajar siswa yang mengalami kecenderungan pola asuh authoritarian, authoritative, dan 

permissive. Tingkat kedisiplinan belajar siswa yang mengalami pola asuh authoritative 

lebih baik daripada siswa yang mengalami pola asuh authoritarian dan permissive. Hal 

tersebut membuktikan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kedisiplinan 

belajar siswa sekolah dasar. 

     Keterampilan sosial anak dapat terbentuk tergantung bagaimana lingkungan 

sosialnya mensosialisasikannya. Didalam lingkungan sosialnya keluarga berperan 

penting melalui pengasuhannya (Talts dkk,2017). Sesuai dengan hasil penelitian dari I 

Made Lestiawati (2013) dengan judul Pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kemampuan sosial anak, pengujian hipotesis menggunakan uji-t diperoleh nilai 0,948 

dengan taraf signifikansi 0,05 yang berarti pola asuh orang tua berpengaruh besar 

terhadap kemampuan sosial anak. Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara pola 

asuh orang tua dengan kemampuan sosial anak, dimana kemampua sosial anak dengan 

poal asuh demokratis lebih tinggi dibandingkan kemampuan sosial anak dengan pola 



 

 

 

asuh permisif dan otoriter. Orang tua dapat memberikan pola asuh yang tepat sehingga 

kemampuan sosial anak meningkat. 

     Penelitian lain yang mendukung bahwa ada hubungan antara pola asuh demokratis 

dengan keterampilan sosial anak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hadi Machmud 

(2018) “Pengaruh Pola Asuh Terhadap Keterampilan Sosial Anak”, hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa anak yang di asuh dengan pola asuh demokratis akan lebih 

mudah bekerja sama, mengontrol diri, tidak egois. Dapat berkomunikasi secara terbuka 

sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan lebih mudah diterima oleh 

kelompoknya. 

 

     Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh 

demokratis merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keterampilan sosial anak. 

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Pola 

Asuh Demokratis Dengan Keterampilan Sosial Siswa di Sekolah Dasar”. 

 

  



 

 

 

D. Kerangka Berfikir  

       Berdasarkan beberapa uraian diatas peneliti menyimpulkan hipotesis bahwa aspek-

aspek pola asuh demokratis mempunyai hubungan dengan dengan keterampilan sosial.  

       Berikut bagan Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Dengan 

Keterampilan Sosial Siswa 

        

 

 

                                                                                                                                             

       

        

 

 

 

 

       

     

     Pola asuh demokratis merupakan variabel bebas (X) sedangkan keterampilan sosial 

merupakan variabel terikat (Y). Dimana aspek-aspek yang terdapat dalam pola asuh 

demokratis yaitu suka berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, dan 

memberi tanggapan mempengaruhi keterampilan sosial siswa. Maka dari kerangka 

diatas peneliti akan melakukan penelitian “hubungan antara pola asuh demokratis 

dengan keterampilan sosial siswa”. 

 

E. HIPOTESIS 

     Berdasarkan penjelasan di atas dan dikuatkan dengan beberapa pendapat dari para 

ahli maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Ada Hubungan Positif 

Antara Pola Asuh Demokratis dengan Keterampilan Sosial pada Siswa di Sekolah 

Dasar”. 

 

 

 

ASPEK-ASPEK POLA 

ASUH DEMOKRATIS  

1. suka berdiskusi dengan 

anak 

2. mendengarkan keluhan 

anak 

3.memberi tanggapan 

kepada anak 

KETERAMPILAN 

SOSIAL SISWA 
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