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        ABSTRAK 

ANALISIS POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENDAMPINGI ANAK 

USIA 4-5 TAHUN MASA PANDEMI COVID 19                                                           

 

Oleh : 

Azis Prayoga 

 

Pola asuh orang tua dalam mendampingi anak merupakan bagaimana 

orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan 

serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga keadaan 

upaya pembentukan normanorma yang diharapkan oleh masyarakat pada 

umumnya. Bentuk pengasuhan authoritative ini perlu disesuaikan untuk masa 

pandemic, seperti menjaga kesehatan anak, mendampingi anak belajar daring, 

meluangkan waktu untuk kegiatan bersama, menciptakan lingkungan aman 

dan nyaman, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, dan melakukan 

variasi serta inovasi kegiatan di rumah. Pola asuh orang tua dapat membantu 

anak untuk mengembangkan disiplin diri ini adalah upaya orang tua yang 

diaktualisasikan terhadap penataan : lingkungan fisik, lingkungan sosial 

internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak–

anak, suasana psikologis, sosiobudaya, perilaku yang ditampilkan pada saat 

terjadinya pertemuan dengan anak–anak, kontrol terhadap perilaku anak–anak 

dan menentukan nilai–nilai moral sebagai dasar berprilaku dan yang 

diupayakan kepada anak–anak. Pola asuh orang tua dengan anak berdisiplin 

diri dimasukkan sebagai upaya orang tua dalam ―meletakkan― dasar–dasar 

disiplin diri kepada anak dan membantu mengembangkannya sehingga anak 

memiliki disiplin diri. Metode penelitian ini menggunkan metode kualitatif 

deskriftif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi 

disekolah guna mencari informasi. Hasil dari analisis penelitian ini mengenai 

pola asuh orang tua dimasa pandemi Covid 19 orang tua sangat berperan aktif 

dalm menjaga ketsabilan dan pemblajaran selama dirumah guna meningkatkan 

dan menjaga imun tetap kuat.  

     Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua, Masa Pandemi Covid 19 

 

 

 

 







 
 

  

 

 

MOTTO 

 

 

آَمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُىُدهَا النَّاُس َواْلِحَجاَرة َعلَْيهَا يَا أَيُّهَا الَِّذيَن 

َ َما أََمَزهُْم َويَْفَعلُىَن َما يُْؤَمُزونَ   َمََلئَِكةٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد ََل يَْعُصىَن َّللاَّ

 

 

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 Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.‖1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Examedia Arkanieema, 

2016), h. 820. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Memilih Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman memahami penluisan skripsi 

ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan beberapa kata yang 

terkait dengan maksud dari judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: 

Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Usia 4-5 

Tahun Masa Pandemi Covid 19  

 

Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul diatas, maka berikut 

beberapa istilah  yang terdapat pada judul tersebut :        

1. Analisis  

Analisis merupakan salah satu upaya untuk memahami dan 

menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di 

dalamnya. Sementara ilmu (science) pemahaman yang tepat dan 

definisi kegiatan yang dilakukan analisis untuk menggambarkan zat 

menjadi senyawa penyusunnya. 

 

2. Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ―pola berarti corak, model, sistem, 

cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap‖. Sedangkan kata ―asuh‖ 

dapat berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, 

membimbing (membantu ; melatih dan sebagainya), dan memimpin 

(mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga‖.
2
 

Pola asuh menurut Casmini dalam Palupi adalah bagaimana 

orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses 

kedewasaan hingga keadaan upaya pembentukan normanorma yang 

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Pola asuh sebagai 

                                                             
2
 Depdikbud, Pola Asuh Orang Tua, 2017 h. 884 



2 
 

  

bentuk interaksi antara orang tua dan anak perlu diketahui dan dikaji 

mendalam dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa.
3
 

B. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang paling indah dan paling tinggi derajatnya 

yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia memiliki kedudukan yang lebih 

mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain Allah SWT. Manusia 

diciptakan yaitu dengan diberikan akal kepada manusia, dan Keindahan 

manusia dapat diartikan bahwa tiada sesuatu pun ciptaan Allah SWT yang 

menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan kesenangan dan 

kebahagiaan dimanapun dan pada saat apa pun, baik bagi dirinya sendiri, 

maupun makhluk lain.
4
 

Anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum 

genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh-kembangnya, kelompok 

usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai 

dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun.Dari 

segi pendidikan, usia dini ini merupakan masa keemasan dalam 

perkembangan otak anak sehingga Si Kecil harus diberi rangsangan atau 

stimulus yang tepat. Oleh karena itu, orangtua wajib memahami 

karakteristik anak usia dini demi memastikan anak tumbuh dan berkembang 

secara optimal.
5
 

Pendidikan anak usia dini  pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses 

perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura 

dan lingkungan dimana anak dapat mengekspolarasi pengalaman yang 

memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami 

pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. 
6
 

Seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2017  

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan 

bahwa :   

                                                             
3 Sutoyo Anwar, Psikologi Sosial, (Bandu ng: Rosdakarya, 2015) h.220 
4
 H. Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan 

ke-3,2015),h.9. 
5 Andi Agusniatih,  Ibid. h.15 
6
 Mhd Habibu Rahman Dkk, Assesmen Pembelajaran Paud, cetakan pe (Yogyakarta: 

Hijah Pustaka Mandiri, 2020). 

https://sehatq.com/artikel/apa-sih-pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini
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Pendidikan Nasional  ayat 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan 

anak usia dini adalah suatu layanan yang ditujukan pada usia 0-6 tahun. 

pendidikan diberikan sebagai rangsangan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak baik jasmani dan rohani untuk mendapatkan kesiapan 

untuk pendidikan selanjutnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, melalui Surat Edaran nomor 4 tahun 2020, memerintahkan 

pelaksanaan pembelajaran di masa darurat Covid-19 dilakukan secara jarak 

jauh atau pembelajaran secara daring (Kemendikbud. go.id, 2020). Kebijakan 

tersebut membuat guru dan murid terpaksa bekerja dan belajar dari rumah 

baik jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi. Tentunya, perubahan 

pembelajaran ini mempengaruhi pola interaksi antar siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru dan anak dengan orang tua. Sejak kebijakan belajar dari 

rumah diberlakukan, peran orang tua semakin bertambah. Orang tua dituntut 

untuk menerapkan pola asuh yang baik dalam mendampingi anak selama 

waktu nyaris 24 jam. 
7
 

Orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh 

pada prestasi siswa. Selain pola asuh orang tua, keberhasilan seorang anak 

dalam mencapai prestasi belajarnya sangat dipengaruhi oleh peran orang tua  

sebagai pendidik utama untuk anaknya menjadi faktor internalnya. Salah satu 

keberhasilan seorang anak dalam pendidikan dapat ditunjukkan dengan 

prestasi belajarnya di bidang akademik, namun pada kenyataannya yang telah 

terjadi saat ini adalah semakin tingginya tuntutan siswa untuk meningkatkan 

prestasi akademik, sementara proses belajar atau daya belajar yang dimiliki 

siswa masih dalam tahap biasa saja. 

Manusia adalah makhluk yang paling indah dan paling tinggi 

derajatnya yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia memiliki kedudukan 

yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain Allah SWT. 

Manusia diciptakan yaitu dengan diberikan akal kepada manusia, dan 

Keindahan manusia dapat diartikan bahwa tiada sesuatu pun ciptaan Allah 

SWT yang menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan 

                                                             
7
  Depertemen Penddikan Nasional, Undang –Undang pendiidkan Anak Usia Dini, pasal 1 

ayat 14.  2019 
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kesenangan dan kebahagiaan dimanapun dan pada saat apa pun, baik bagi 

dirinya sendiri, maupun makhluk lain.
8
 

 Selain itu, dengan bentuk yang sebaik-baiknya Allah SWT. 

menciptakan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya: Qs. Attin:4: 

َن فِٓي أَۡحَسِن تَۡقِىيٖم لَقَۡد خَ   نَسَٰ  ٤لَۡقنَا ٱۡۡلِ

Artinya ; Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk  

yang sebaik-baiknya . 

Pola asuh menurut Casmini adalah bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga keadaan 

upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada 

umumnya. Pola asuh sebagai bentuk interaksi antara orang tua dan anak 

perlu diketahui dan dikaji mendalam dalam upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa.
9
 

Hal terpenting terhadap pola asuh adalah keharusan tanggung jawab 

keluarga untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya melalui pendidikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab saat kekuatan akal 

fikiran manusia belum sempurna dalam memiliki tanggung jawab untuk 

memelihara sampai anak mampu menemukan dirinya sendiri dan 

bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
10

 Sejalan dengan hadis diatas, 

maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai pola asuh orang tua, tidak 

hanya dalam aspek sosial saja orang tua berperan mendidik anak, tetapi juga 

dalam segi prestasi dan belajar orang tua memilki peranan yang terpenting. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Tahrim (66:6) sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                             
8
 H. Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan 

ke-3,2015),h.9. 
9
 Sugihartono, Psikologi Pendidikan, 2015. h.56. 

10
 Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan 

Prinsipprinsip Psikologi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 294. 
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يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُىُدهَا النَّاُس َواْلِحَجاَرة 

َ َما أََمَزهُْم َويَفَْعلُىَن َما يُْؤَمُزونَ َعلَْيهَا َمََلئَِكةٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد ََل يَعْ  ُصىَن َّللاَّ  

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 Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.‖11
 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui, bahwa pendidikan anak 

menjadi sebuah tanggung jawab bagi setiap orang tua. Orang tua merupakan 

‗pusat pendidikan‖ yang pertama dan utama karena keluarga sangatlah 

mempengaruhi perkembangan budi pekerti manusia. 

Di dalam buku Abdullah Idi, Jalaluddin mengatakan bahwa, manusia 

sebagai makhluk sosial memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus 

itu diarahkan kepada usaha membimbing dan mengembangkan potensi 

manusia agar serasi dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan ruang lingkup 

lingkungan sosial tersebut perlu dirumuskan pendidikan khusus, dengan 

konsep perumusannya: pendidikan keluarga, pendidikan kelembagaan yang 

terdiri atas: kelembagaan formal seperti madrasah ataupun pesantren hingga 

kejenjang perguruan tinggi, dan kelembagaan non formal, seperti majlis 

ta‘lim, baik di masjid maupun majelis lainnya.
12

 

Disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi 

kehidupan seperti perintah Allah SWT, Ilmu pengetahuan  tidak hanya 

berguna untuk kehidupan, namun Allah pun  berjanji orang-orang berilmu 

akan diangkat derajartnya maka dari itu proses pendidikan senantiasa 

menjadi perhatian dan terus dikembangkan dalam memajukan kehidupan. 

Pendidikan juga dapat diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur 

pendidikan yang ditempuh secara resmi pada suatu lembaga pendidikan, 

                                                             
 11

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Examedia Arkanieema, 

2016), h. 820. 
12

 Ibid, 202 
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contohnya seperti belajar di sekolah. Pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang dilakukan diluar pendidikan formal, contohnya mengaji di 

TPA.Pendidikan non formal memiliki tujuan sebagai pelengkap pendidikan 

formal. 

Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan 

mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan 

mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, 

pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih 

bertanggung jawab.Jadi singkatnya pendidikan adalah proses pembelajaran 

kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap 

sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam 

berpikir.
13

 

Setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda-beda untuk 

mendidik anak dalam keluarga. Menurut Baumrind ada tiga jenis pola asuh, 

yaitu : 

1. Pola asuh otoriter 

2. Pola asuh demokratis 

3. Pola asuh permisif. 

 Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang keras, orang tua cenderung 

memaksakan kehendak ke anak tanpa banyak alasan. Ciri khas pola asuh 

ini diantaranya, orang tua sangan dominan dalam kekuasaan dan kontrol 

dari orang tua terhadap tingkah laku anak sangat ketat. Pola asuh 

demokratis adalah pola asuh yang bertolak belakang dengan pola asuh 

otoriter. Orang tua memberikan kebebasan pada anak dan mendorong anak 

untuk mandiri. Orang tua senantiasa memberikan dorongan positif untuk 

membimbing anak ke arah yang lebih baik. Pola asuh permisif adalah pola 

asuh yang membebaskan anak namun tidak dalam pengawasan orang tua, 

bahkan kontrol dan perhatian orang tua terhadap anak sangat kurang. 

Kelebihan pola asuh permisif ini anak bisa menentukan apa yang mereka 

                                                             
13

 Niko Rahmadhani, Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Pentingnya Keceradsan 

Peserta Didik, Jurnal Pendidikan, Dikutip pada Agustus 2020. 
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inginkan. Namun, jika anak tidak dapat mengontrol dan mengendalikan diri 

sendiri, mereka justru akan terjerumus ke hal-hal yang negarif.
14

 

Pola asuh menurut Casmini adalah bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan hingga keadaan 

upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada 

umumnya. Pola asuh sebagai bentuk interaksi antara orang tua dan anak 

perlu diketahui dan dikaji mendalam dalam upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa.
15

 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, ―pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, 

bentuk (struktur) yang tetap‖. Sedangkan kata ―asuh‖ dapat berarti menjaga 

(merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu ; melatih dan 

sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan 

atau lembaga‖. Jadi pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi 

antara orang tua dengan anak, di mana orang tua bermaksud menstimulasi 

anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang 

dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan 

berkembang secara sehat dan optimal.
16

 

Menurut Moh Shochib  Pola asuh orang tua dapat membantu anak 

untuk mengembangkan disiplin diri ini adalah upaya orang tua yang 

diaktualisasikan terhadap penataan : lingkungan fisik, lingkungan sosial 

internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan 

anak–anak, suasana psikologis, sosiobudaya, perilaku yang ditampilkan pada 

saat terjadinya pertemuan dengan anak–anak, kontrol terhadap perilaku 

anak–anak dan menentukan nilai–nilai moral sebagai dasar berprilaku dan 

yang diupayakan kepada anak–anak. Pola asuh orang tua dengan anak 

berdisiplin diri dimasukkan sebagai upaya orang tua dalam ―meletakkan― 

                                                             
 14

Tri Nur Fadhilah, Diana Endah Handayani, Rofian,Analisis Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa, JP2, Vol 2 No. 2, (Tahun 2019), h.250. 
15

 Sugihartono, Psikologi Pendidikan, 2015. h.56. 

 16
Imam Sibawaih dan Anita Tri Rahayu, Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Gaya 

Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas Kharismawita Jakarta Selatan, Research and 

Develompment Jurnal Of Education, Vol. 3 No. 2, (Agustus 2020), h. 178. 
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dasar–dasar disiplin diri kepada anak dan membantu mengembangkannya 

sehingga anak memiliki disiplin diri. 
17

 

Pola asuh yang efektif itu bisa dilihat dari hasilnya anak jadi mampu 

memahami aturan-aturan di masyarakat, syarat paling utama pola asuh yang 

efektif adalah landasan cinta dan kasih sayang. Penerapan pola asuh orang 

tua dapat mempengaruhi kebiasaan belajar siswa baik di rumah maupun di 

sekolah. Kebiasaan belajar inilah yang menyebabkan sebuah pola yang 

disebut sebagai gaya belajar. Orang tua merupakan salah satu faktor eksternal 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Pola asuh orang tua sangat 

berpengaruh pada prestasi siswa. Selain pola asuh orang tua, keberhasilan 

seorang anak dalam mencapai prestasi belajarnya sangat dipengaruhi oleh  

sikap sosial sebagai faktor internalnya. 

Pandemi Covid-19 menjadi sangat berbahaya karena penularannya 

begitu cepat dan menyebabkan kematian banyak nyawa di dunia. Pem erintah 

dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana dengan 

mengeluarkan kebijakan social distancing dan physical distancing. Banyak 

kebijakan PSBB yang tidak efektif karena tentunya masyarakat merasa belum 

sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari kemandulan tingkat lanjut, 

maka dilakukan upaya agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa 

pandemi efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, antara lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menjamin keterbukaan informasi publik. untuk dapat mengetahui rantai 

penyebaran virus. Pemerintah harus dapat menjamin dan memastikan 

khususnya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah mampu memenuhi 

kebutuhannya untuk menjamin hak hidup rakyatnya dan tidak merendahkan 

martabat rakyatnya (sesuai dengan amanat UUD 1945 Republik Indonesia) 

dan perlunya peran masyarakat dalam hal saling peduli, saling mengingatkan, 

dan saling membantu. 

Kondisi saat ini, sebagian besar kedua orang tua bekerja sehingga 

perhatian terhadap anak tentu tidaklah optimal, ditambah dengan adanya 

                                                             
17

Hidayat Sholeh, Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung:Rosdakarya, (2017) , h. 

118. 
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wabah Covid-19 ini yang sedang merajalela sehingga banyak pekerjaan-

pekerjaan yang terhambat, terutama pendidikan, pendidikan di Indonesia 

khususnya desa Di Desa Pandansari kec. TK Islamiayah Pandan Sari, 

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. ditambah beban untuk 

kebutuhan internet dan sebagaianya. Dalam sitiasi yang seperti ini orang 

tua selalu waspada dan memperhatikan buah hatinya agar selalu mencuci 

tangan, jaga jarak, pola makan, serta penggunaan masker saat hendak 

keluar rumah. Kondisi seperti ini orang tua selalau mendampingi anaknya 

untuk tidak terlalalu banyak melakukan aktifitas diluar rumah, agar 

menghindari tertularnya virus Covid 19 ini. 

Berdasarkan pra-survey dan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan ibu surtiyati dan bapak ngadiman selaku kedua orang tua 

yang telah diwawancarai, mereka mengatakan bahwa dimasa pandemi ini 

harus lebih telaten atau lebih waspada dalam mengawasi anak, apalgi di 

umur yang sanagt rentan ini usia 4- 5 tahun ini usia yang sangat rentan. 

meminialisir kegiatan diluar rumah, menggunkan masker disaat berpergian 

khusunya jauh, serta selalau memperhatikan kesehatan anak dan sering cuci 

tangan setelah melakukan aktivitas. pembelajaran pun sangat tidak 

kondusif. dan harus dibantu dengan penuh palagi dalam mengawasi buah 

hati salah dalam menggunakan gedjet. peran penting dalam pola asuh orang 

tua adalah mencontohkan bukan memberitahu saja menurut pak ngadiman 

tersebut. beliau merasa tidak akan valid jika orang tua mengajarkanya tanpa 

memberi contoh dan prilaku yang baik. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dalam penyusunan proposal skripsi ini 

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah Analisis 

Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Masa Pandemi 

Covid 19  
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2. Sub Fokus Penelitian 

Hasil Pencarian penelitian yang bertumpu pada masaalah pokok yang 

tercermin didalam bagian latar belakang masalah. Adapun identifikasi 

masalahnya dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis peran orang tua terhadap pola Asuh anak Di Desa 

Pandansari 

2. Peran orang tua mendampingi anak dimasa pandemi covid 19 Di 

Desa Pandansari. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Di Desa Pandansari 

maka rumusan masalah  dalam penelitian ini mengenai Analisis Pola Asuh 

Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Masa Pandemi Covid 19 dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendampingi Anak 

Masa Pandemi Covid 19? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Dalam 

Mendampingi Anak Masa Pandemi Covid 19  

F. Manfaat Penelitian 

1. Orang Tua 

Kedua orang tua lebih waspada dan berhati hati dalam  

mengawasi anak. apalagi ditambah pada masa covid 19 ini.  

2. Bagi Peneliti 

 Sebagai calon guru atau tenaga pendidik dapat memahami 

peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dan 

mampu mengembangkan potensi peserta didik baik disekolah maupun 

diluar sekolah. Serta ketertercapainya suatu tugas di perguruan tinggi 

(UIN Raden Intan Lampung) sehingga mampu menyelesaikan 

penelitian ini dengan baik.  
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G. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriftif dalam 

penelitian ini. Metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang 

dipakai untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah, (sebagai 

kebalikannya ialah eksperimen) dimana peneliti yakni selaku instrumen 

kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan maksud dari pada generalisasi. Objek dalam 

penelitian kualitatif yaitu objek yang alamiah, atau natural setting, oleh 

karena itu metode penelitian ini sering disebut sebagai metode 

naturalistik. Objek yang alamiah ialah objek yang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti sehingga keadaan pada saat peneliti 

memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek 

relatif tetap. Sebagai kebalikannya dari metode ini yaitu metode 

eksperimen dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya berada di 

laboraturium yang merupakan keadaan buatan, dan peneliti melakukan 

manipulasi pada variabel.
18

 

2. Desain Penelitian 

Berdasrkan desain yang digunakan, penelitian kualitatif dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Desain Penelitian Etnografi. Etnografi bertujuan mempelajari 

kelompok budaya tertentu dalam setting ynag natural dalam jangka 

waktu yang panjang dalam pengumpulan data yang bersumber dari 

observasi. 

b. Desain Penelitian Studi Kasus. Studi Kasus bertujauan 

mengeksplorasi secara mendalam suatu program, kegiatan atau 

aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Kasus yang diteliti 

terkait dengan waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan 

                                                             
 18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif  ( Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9 
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informasi secara detail dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data dalam waktu tertentu.
19

 

c. Desain penelitian Fenomenologis. Fenomenologis bertujuan 

mengidentifikasi ―esensi‖ pengalaman manusia terkalit dengan suatu 

fenomena sebagaimana digambarkan oleh partisipan. Memahami 

―pengalaman hidup‖ menandai frnomenologi sebagai filsafat dan 

metode serta prosedur yang melibatkan studi tentang sejumlah kecil 

subyek melalui keterlibatan yang panjang dan ekstrensif untuk 

mengembangkan pola makna. 

d. Desain Penelitian Grounded Theory. Grounded Theory bertujuan 

menghasilkan teori umum dari sebuah proses, perilaku, atau interaksi 

yang didasarkan pada pandangan partisipan yang dipelajari. Proses ini 

melibatkan penggunaan beberapa tahapan pengumpulan data dan 

saling keterhubungan kategori informasi. 

e. Desain Penelitian Naratif. Naratif bertujuan menggali kehidupan 

individu dan menerima seorang individual atau lebih untuk 

menyediakan cerita tentang kehidupan mereka. Informasi ini 

selanjutnya diceritakan kembali oleh peneliti dalam berntuk kronologi 

naratif. Pada akhirnya, narasi yang dihasilkan menggaungkan 

pandangan dari kehiduapan partisipan dengan pandangan kehidupan 

peneliti  dalam narasi kolaboratif.
20

 

f. Desain Penelitian Analisis Isi. Penelitian Analisis Isi bertujuan 

menguji materi komunikasi (pada awalnya berasal dari materi media 

masa). Ini tidak berarti harus terdiri dari materi yang berupa teks, bisa 

jadi musik atau gambar. Analisis modern tidak lagi mentargetkan 

hanya isi materi verbal. Baik aspek formal maupun isi makna yang 

bersifat laten dapat juga menjadi obyek studi. 

Dari beberapa desain penelitian diatas penulis menggunakan Studi Kasus 

bertujauan mengeksplorasi secara mendalam suatu program, kegiatan atau 

aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Kasus yang diteliti terkait 

dengan waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara 

                                                             
19Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018).h. 16-17 
20Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.h. 17-18 
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detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam 

waktu tertentu.
21

 

 

H. Kajian Terdahulu yang Relevan 

1. Adhani, Anak adalah berkah dari Tuhan yang menggembirakan bagi 

orang tua. Orang tua akan merasa berarti dan memiliki tujuan hidup jika 

telah hadir seorang anak. Seorang anak memiliki beberapa aspek 

perkembangan. Aspek-aspek perkembangan tersebut seharusnya dicapai 

dengan optimal. Perkembangan optimal dapat tercapai jika seorang anak 

medapatkan dukungan dari orang tua. Namun tidak semua anak memiliki 

kelancaran dalam perkembangannya. Salah satu hal yang dapat 

berpengaruh dalam perkembangan anak adalah Picky Eater. Picky eater 

adalah suatu kondisi dimana  anak memilih-milih jenis makanan tertentu 

saja. Picky eater memiliki beberapa dampak diantaranya adalah stunting, 

tidak mandiri karena orang tua harus menyediakan makan yang sesuai 

dengan keinginan, mempengaruhi pertumbuhan fisik dan daya tahan 

tubuh anak. Hal ini memerlukan perhatian khusus sehingga perlunya 

peran orang tua untuk mengatasi picky eater pada anak usia dini agar 

anak dapat mencapai perkembangan yang optimal.
22

 

2. Amelia Vinayastry, Manusia diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang 

sempurna. Perbedaan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya adalah otak. 

yang merupakan perlengkapan tubuh manusia maha penting karena 

berfungsi sebagai pusat kendali kehidupan manusia baik secara lahir 

maupun secara batin. Perkembangan otak telah dimulai 3-4 minggu pada 

masa kehamilan dan semburan perkembangannya sampai usia 6 tahun 

oleh karena itu disebut masa keemasan. Tujuan penulisan makalah ini 

untuk mengetahui dan membahas mengenai: (1) Perkembangan Otak, (2) 

Peranan pola Asuh Orang Tua, dan (3) Intervensi dini terhadap 

perkembangan otak anak. Metode yang digunakan adalah analisis 

deskriptif berupa deskripsi fenomena-fenomena yang terjadi baik alami 

ataupun buatan manusia. Dapat disimpulkan bahwa: (1) Kecenderungan 

                                                             
21

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.h. 19 
22

 Adhani, Dwi Nurhayati. "Peran Orang Tua terhadap anak usia dini (usia 2 tahun) yang 

mengalami Picky Eater." Aulad: Journal on Early Childhood 2.1 (2019): 39-44. 
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kepribadian anak beragam telah terlihat sejak usia dini, (2) Pengalaman 

pertama sangat penting untuk perkembangan otak dengan demikian 

orang tua harus sangat menyadari peranan pentingnya dan mengasuh otak 

anak(3) intervensi dini terhadap perkembangan otak lebih mempengaruhi 

dibandingkan intervensi pada masa dewasa karena perkembangan otak 

terjadi dengan cepat pada usia 0-6 tahun bahkan dimulai sebelum 

kelahiran.
23

 

3. Surya Atmaja, Analisis pengaruh Pola Asuh Orang tua terhadap sikap 

sosial pada pembelajaran PKN. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan saintifik terhadap sikap sosial dan hasil 

belajar PKn di kelas VI SD Jembatan Budaya, Kuta. Populasi dalam 

penelitian ini 91 orang siswa. Sedangkan sampel penelitiannya sebanyak 

46 orang siswa. Data sikap sosial dikumpulkan dengan metode kuesioner 

dan data hasil belajar PKn dikumpulkan dengan tes objektif. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah MANOVA. Rancangan 

penelitian ini menggunakan Posttest Only Control Group Design. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa: 1) 

terdapat perbedaan sikap sosial antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan siswa yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional, 2) terdapat perbedaan hasil belajar 

PKn antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional, 3) secara simultan, terdapat perbedaan sikap sosial dan 

hasil belajar PKn antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional.
24

  

4. Ika Kurnia Shopa, Dengan Judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Aanak 

Usia Dini, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gawai 

dalam pola asuh orang tua terhadap anak usia dini dan faktor yang 

menghambat maupun mendukung orang tua dalam pengasuhan. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis korelasi produk 

                                                             
23

 Sofiani, I. K., & Mufika, T. (2020). Bias Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak 

Usia Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 766-777. 
24
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moment. Metode dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan 

kuantitatif dengan korelasi produk moment dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Instrumen atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh data dilakukan melalui penyebaran serta pengisian angket 

oleh orang tua, wawancara langsung dengan orang tua, dan dokumentasi 

sebagai data sekunder agar data yang diperoleh lebih lengkap. Setelah 

proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data, dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada pengaruh gawai dalam 

pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Adapun persentasenya 

adalah pola asuh permissif 88,31 %, pola asuh demokratis 61,65%, dan 

pola asuh otoriter 50,04%. Dengan analisis bahwa ketiga pola asuh 

tersebut dipengaruhi oleh gawai dalam proses pengasuhan orang tua 

terhadap anak usia dini, tetapi yang paling kuat dipengaruhi oleh pola 

asuh permissif dari orang tua . Adapun faktor yang menghambat orang 

tua dalam pola asuh adalah banyaknya anak usia 5 tahun yang 

menggunakan gawai, anak usia 5 tahun sudah bisa bermain bersama 

teman-teman dan memilih teman, anak usia 5 tahun sudah mempunyai 

keinginan sendiri, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Faktor pendukung bagi orang tua dalam pola asuh adalah adanya kerja 

sama yang baik dalam keluarga, memiliki komitmen yang sama, 

konsistensi dalam mengasuh anak, orang tua yang menyediakan alat 

permainan edukatif sesuai dengan usia anak, serta orang tua yang 

menyediakan waktu untuk bermain bersama dengan anak. Adapun 

beberapa solusi bagi orang tua, anak, dan lembaga pendidikan anak uisa 

dini dalam mengasuh anak agar tidak terpengaruh oleh gawai Bagi orang 

tua sebaiknya melakukan dan memperbanyak kegiatan yang positif.
25

 

5. Penelitian sebelumnya Oleh Ilyun Navida, Pola Asuh orang tua pada 

anak usia dini dalam meningkatkan motivasi belajar. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan bentuk peran pola asuh orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VI SD 1 Rejosari di masa 

pandemi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian mixed 

                                                             
25

 Sumarni, T., & Sofiani, I. K. (2019). Pengaruh Gawai Dalam Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Anak Usia Dini (Studi Kasus Orang Tua dari Anak Usia 5 Tahun di TKIT Ibu Harapan 

Kecamatan Bengkalis). AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 11(1), 96-113. 
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methods. Teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara, 

angket, dokumentasi, dan hasil pencatatan lapangan. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu wawancara dan angket. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Orang tua subjek 1 menerapkan pola asuh 

permisif dan motivasi belajar anak rendah, orang tua subjek 2 

menerapkan pola asuh demokratis dan motivasi belajar anak tinggi. 

Orang tua subjek 3 menerapkan pola asuh permisif dan motivasi belajar 

anak rendah. (2) Faktor pendukung pola asuh orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi yaitu berupa 

perhatian orang tua dengan berbagai cara masing-masing orang tua 

sedangkan faktor penghambatnya yaitu berupa kesibukan orang tua 

seperti pekerjaan dan kondisi anak seperti bermain dengan teman sebaya, 

bermain hp, dan nonton tv.
26
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Grean Teory Pola Asuh 

Menurut Thoha menyebutkan bahwa ―Pola Asuh orang tua 

adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua 

dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab 

kepada anak.‖ Sedangkan menurut Casmini dalam Palupi adalah 

bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses 

kedewasaan hingga keadaan upaya pembentukan normanorma yang 

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Pola asuh sebagai bentuk 

interaksi antara orang tua dan anak perlu diketahui dan dikaji mendalam 

dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa.
27

 

 

2. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ―pola berarti corak, model, sistem, cara 

kerja, bentuk (struktur) yang tetap‖. Sedangkan kata ―asuh‖ dapat berarti 

menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu 

melatih, menjaga dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan 

menyelenggarakan) satu badan atau lembaga‖.
28

 

 

Menurut Moh Shochib  Pola asuh orang tua dapat membantu 

anak untuk mengembangkan disiplin diri ini adalah upaya orang tua yang 

diaktualisasikan terhadap penataan : lingkungan fisik, lingkungan sosial 

internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan 

anak–anak, suasana psikologis, sosiobudaya, perilaku yang ditampilkan 

pada saat terjadinya pertemuan dengan anak–anak, kontrol terhadap 

                                                             
27
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perilaku anak–anak dan menentukan nilai–nilai moral sebagai dasar 

berprilaku dan yang diupayakan kepada anak–anak. Pola asuh orang tua 

dengan anak berdisiplin diri dimasukkan sebagai upaya orang tua dalam 

―meletakkan― dasar–dasar disiplin diri kepada anak dan membantu 

mengembangkannya sehingga anak memiliki disiplin diri. 
29

 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ―pola berarti corak, model, sistem, cara 

kerja, bentuk (struktur) yang tetap‖. Sedangkan kata ―asuh‖ dapat berarti 

menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu ; 

melatih dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan 

menyelenggarakan) satu badan atau lembaga‖. Jadi pola asuh orang tua 

adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, di mana 

orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah 

laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang 

tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan 

optimal. 

Kesulitan anak dalam menumbuhkan sikap sosial biasanya 

dikarenakan oleh pola asuh orang tua dirumah berupa unjuk rasa 

sehingga mengakibatkan anak merasa takut dan hal ini berdampak 

kepada anak, seperti anak tidak mampu mengambil inisiatif, tidak berani 

mengambil keputusan, tidak berani memutuskan pilihan teman yang 

dianggap sesuai. Kemungkinan anak dengan pola asuh seperti ini akan 

menimbulkan anak juga susah beradabtasi dengan situasi yang nantinya 

akan menimbulkan konflik pada diri anak sendiri. Dari hal tersebut dapat 

diketahui bahwa pada letak dasar hubungan sosial adalah dirumah yaitu 

pola asuh orang tua. Kemampuan penyesuaian diri yang sehat merupakan 

salah satu prasyarat yang penting bagi tercapainya suatu kebahagiaan 

seseorang. Banyak orang yang gagal dan menderita dan merasa tidak 

mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, karena tidak tercapainya suatu 

penyesuaian diri didalam keluarga, lingkungan, maupun didalam sekolah. 

Tidak sedikit seseorang yang mengalami stres atau depresi akibat 

                                                             
29
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kegagalan mereka untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan 

yang ada dikeluarga, masyarakat, maupun sekolah.
30

 

Kondisi saat ini, sebagian besar kedua orang tua bekerja 

sehingga perhatian terhadap anak tentu tidaklah optimal. Hal inilah yang 

mempengaruhi sikap sosial siswa dan perhatian siswa terhadap prestasi 

belajarnya di sekolah. Guru sebagai pendidik disekolah memerlukan 

bantuan penuh dari orang tua sebagai mitra belajar anak dirumah. Untuk 

itulah penelitian ini dilakukan agar sekolah dalam hal ini guru dapat 

mengetahui peran orang tua melalui pola asuhnya dikeluarga dan gaya 

belajar yang dimiliki siswanya. Sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung optimal. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

a. Budaya  

Orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran 

orang tua merasa bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka 

dengan baik, maka mereka menggunakan teknik yang serupa dalam 

mendidik anak asuh mereka. 

b. Pendidikan  

Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak dalam 

mengasuh anak, maka akan mengerti kebutuhan anak. 

c. Status Sosial Ekonomi. 

Orang tua dari kelas menengah rendah cenderung lebih 

keras/lebih permessif dalam mengasuh anak.
31

 

3. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua 

Bentuk pola asuh orang  tua berpengaruh pada pembentukkan 

keprobadian anak ketika menjadi dewasa. Ciri-ciri dan watak seorang 

individu dewasa sudah ditanamkan ke dalam jiwa seorang individu sejak 

masa kanak-kanak. 

Al Tridhonanto mengungkapkan bahwa secara umum pola asuh 

orang tua dibedakan menjadi tiga yaitu, pola asuh otoriter, pola asuh 

permisif, dan pola asuh demokrasi. 
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a. Pola asuh otoriter (Authoritarian Parenting) 

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang mengutamakan 

membentuk kepribadian anak dengan menetapkan standar yang harus 

dituruti, dan disertai dengan ancaman. 

1) Ciri-ciri Pola Asuh Otoriter 

Adapun ciri-ciri pola asuh otoriter adalah sebagai berikut : 

a) Anak harus patuh dan tunduk pada orang tua.  

b)  Orang tua memberikan kontrol yang ketat terhadap perilaku 

anak. 

c)  Anak hampir tidak pernah mendapat pujian dari orang tua. 

d) Orang tua tidak kompromi dan komunikasi bersifat satu arah. 

2)  Aspek-aspek Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ini menerapkan pola asuhnya dengan aspek-

aspek sebagai berikut: 

a) Orang tua mengekang anak untung bergaul dan memilih- milih 

orang untuk menjadi teman anaknya. 

b) Orang tua memberikan kesempatan anaknya untuk berdialog, 

mengeluh, dan mengemukakan pendapat. Anak harus 

menuruti kemauan orang tua tanpa memperhatikan keinginan 

dan kemampuan anak. 

c).Orang tua menetapkan aturan bagi anak dalam berinteraksi di 

dalam maupun di luar rumah. Aturan tersebut harus ditaati 

anak. 

d).Orang tua memberikan kesempatan anak untuk berinisatif 

dalam bertindak dan menyelesaikan masalah. 
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e).Orang tua memberikan larangan kepada anaknya untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. 

f)  Anak dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tindakan 

yang dilakukannya tetapi tidak disertai penjelasan dari orang 

tua. 

3)  Dampak Pola Asuh Otoriter  

 Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari pola asuh 

otoriter: 

a) Anak mudah tersinggung. 

b) Anak memiliki sifat penakut. 

c) Anak menjadi pemurung dan tidak bahagia. 

d) Anak mudah terpengaruh oleh orang lain. 

e) Anak mudah stress. 

f) Tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. 

g) Tidak bersahabat. 

b. Pola Asuh Permisif (Permissive Parenting) 

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua dalam membentuk 

kepribadian anak dengan memberikan pengawasan yang longgar 

eserta memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup. Orang tua tidak memperingatkan 

anak apaila sedang dalam bahaya, serta sangat sedikit bimbingan 

yang diberikan oleh mereka. Sikap yang dimiliki orang tua hangat 

sehingga banyak disukai oleh anak. 

1) Ciri-ciri Pola Asuh Permisif  

Pola asuh permisif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Orang tua bersikap acceptance tinggi tetapi kontrolnya 

rendah, anak diberik izin untu membuat keputusan sendiri 

dan dapat berbuat sesuai kehendaknya sendiri. 

b) Anak diberikan kebebasan untuk menyampaikan dorongan 

atau keinganan. 

c) Orang tua jarang menggunakan hukuman pada anak, bahkan 

hampir tidak menerapkan hukuman. 

2) Aspek-apek Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permsif menerapkan pola asuhnya dengan aspek aspek 

sebagai berikut: 

a) Orang tua tidak memperdulikan pertemanan anaknya. 
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b) Kebutuhan anak kurang diperhatikan oleh orang tua. 

c) Orang tua tidak peduli terhadap pergaulan anaknya dan tidak 

pernah menentukan norma-norma yang harus diperhatikan 

dalam bertindak. 

d) Orang tua tidak peduli dengan masalah anaknya. 

e) Orang tua tidak peduli terhadap kegiatan kelompok yang 

diikuti anak. 

f) Orang tua tidak peduli anaknya bertanggung jawab atau tidak 

atas tindakan yang dilakukannya. 

 

3) Dampak Pola Permisif 

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pola asuh ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Anak bersikap imulsif dan agresif. 

b) Anak suka memberontak. 

c) Anak kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian 

diri. 

d) Anak suka mendominasi. 

e) Arah hidup tidak jelas. 

f) Prestasi anak rendah. 

c. Pola Asuh Demokrasi (Authoritative Parenting) 

 Pola asuh demokrasi merupakan pola asuh orang tua yang 

menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk 

kepribadian anak dengan cara mempioritaskan kepentingan anak 

yang bersikap rasional atau pemikiran-pemikiran. 

1) Ciri-ciri Pola Asuh Demokrasi 

Berikut ini merupakan ciri-ciri dari pola asuh orang tua: 

a) Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mandiri dan mengembangkan kontrol internal. 

b) Orang tua melibatkan anak dalam mengambil keputusan. 

c) Orang tua menerapkan peraturan serta mengatur kehidupan 

anak. Saat orang tua menggunakan hukuman fisik, dan 

diberikan jika terbukti anak secara sadar menolak melakukan 

apa yang telah distujui bersama, sehingga lebih bersikap 

edukatif. 

d) Orang tua memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi 

tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. 
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e) Bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap 

yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. 

f) Anak diberikan kebebasan untuk meilih dan melakukan 

suatu tindakan. 

g) Pendekatan kepada anak bersifat hangat.  

1) Aspek-aspek Pola Asuh Demokratis 

 Pola asuh demokratis menerapkan pola asuhnya dengan 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Orang tua bersikap acceptance dan mengontrol tinggi. 

b) Orang tua bersikap responsif terhadap kebutuhan anak. 

c) Orang tua mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau 

pertanyaan. 

d) Anak diberikan penjelasan oleh orang tua tentang dampak 

perbuatan yang baik dan yang buruk. 

e) Orang tua bersikap realistis terhadap kemampuan anak. 

f) Anak diberikan kebebasan untuk memilih dan melakukan 

suatu tindakan. 

g) Orang tua menjadikan dirinya sebagai panutan bagi anaknya. 

h) Orang tua hangat dan berupaya membimbing anak. 

i) Anak dilibatkan dalam membuat keputusan. 

j) Orang tua berwenang untuk mengambil keputusan akhir 

dalam keluarga. 

k) Orang tua menghargai disiplin anak. 

2) Dampak Pola Asuh Demokratis 

Adapun dampak dari pola asuh demokratis adalah sebagai 

berikut: 

a) Anak memilik rasa percaya diri. 

b) Anak bersikap bersahabat. 

c) Anak mampu mengendalikan diri. 

d) Bersikap sopan. 

e) Anak mau bekerja sama 

f) Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

g) Tujuan dan arah hidupnya jelas. 
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h) Berorientasi terhadap prestasi.
32

 

  

B. Masa Pandemi Covid-19 

a. Pengertian Pandemi Covid-19 

Coronaviruses merupakan bagian dari keluarga virus yang 

menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih 

berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Penyakit yang 

disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah 

jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah 

diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Coronavirus adalah 

virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya 

menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. 

Sebelum terjadinya wabah COVID-19. (Carroll et al., 2015) Coronavirus 

yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus 

(Gorbalenya et al., 2020). Covid-19 menjadi pandemi hampir diseluruh 

negara di dunia. Wabah pandemi ini memiliki dampak negatif pada 

kesehatan fisik ataupun psikologis individu dan masyarakat (Banerjee, 

2020; Brooke & Jackson, 2020; Li et al., 2020). Penyebaran covid-19 

yang begitu cepat mebuat semua orang merasa panik, cemas takut dan 

khawatir (Shammi et al., 2020) 

b. Dampak Pandemi Covid 19 

Kasus Covid-19 memberi dampak pada semua sektor, termasuk 

sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi kebutuhan prioritas dalam 

menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sektor Pertanian harus 

kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena berkaitan langsung 

dengan kebutuhan dasar umat manusia. Selanjutnya dalam situasi seperti 

ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan 

harga yang wajar atau normal bagi seluruh masyarakat. Penyebaran 

Covid-19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor. Data 

tersebut diambil dari fenomena yang trejadi dilapangan seperti yang pada 
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Sidakan Banaran Galur Kulon Progo Tahun Ajaran 2014/2015‖, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogjakarta (Juli 2015), h. 27-33. 
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saat ini dialami oleh para petani di lampung. Dilihat dari persentase yang 

terjadi di Lampung Tengah memilik 15 orang tenaga penyuluh, 8 orang 

diantarnya adalah PNS dan 5 orang lagi THL (Tenaga Harian Lepas) atau 

tenaga bantu yang ada di lembaga penyuluh BPS Provinsi Lampung 

(2020). 

Dampak covid 19 ini seluruh dunia melakukan berbagai 

macam cara untuk mengatasi penyebarannya. Salah satu cara yang 

banyak dilakukan pada awal kemunculan covid 19 adalah dengan 

melakukan lockdown. Lock down adalah sebuah istilah yang digunakan 

untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi di suatu 

wilayah dengan menutup akses keluar masuk ke wilayah tersebut, dan 

orang yang berada di wilayah tersebut dilarang melakukan aktivitas di 

luar rumah. (WHO 2019).  Namun, tidak semua orang mampu 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sebagaimana yang telah 

ditetapkan pemerintah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini bukan 

tidak mungkin dapat menimbulkan stres. Dan untuk menghindari stres 

tersebut, banyak dari masyarakat yang kemudian melalaikan aturan-

aturan yang telah ditetapkan sehingga membahayakan baik keselamatan 

diri dan orang sekitar.  

c. Bahaya Virus Covid-19 

Pandemi Covid-19 menjadi sangat berbahaya karena 

penularannya begitu cepat dan menyebabkan kematian banyak nyawa di 

dunia. Pem erintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan 

penanggulangan bencana dengan mengeluarkan kebijakan social 

distancing dan physical distancing. Banyak kebijakan PSBB yang tidak 

efektif karena tentunya masyarakat merasa belum sepenuhnya 

mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah saat ini. Untuk menghindari kemandulan tingkat lanjut, maka 

dilakukan upaya agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa 

pandemi efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, antara lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah menjamin keterbukaan informasi publik. untuk dapat mengetahui 

rantai penyebaran virus. Pemerintah harus dapat menjamin dan 



26 
 

  

memastikan khususnya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah 

mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak hidup rakyatnya 

dan tidak merendahkan martabat rakyatnya (sesuai dengan amanat UUD 

1945 Republik Indonesia) dan perlunya peran masyarakat dalam hal 

saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu. Hal-hal yang 

terjadi di lapangan terlihat bahwa kebijakan hukum yang diputuskan oleh 

pemerintah pada masa pandemik covid-19 ternyata belum terlaksana 

dengan baik sesuai amanat karena masih banyak pihak yang melanggar 

kegiatan PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah sekalipun. sanksi 

pidana telah diatur dengan sangat jelas.
 33 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua 

variabel yang  disusun dari berbagai teori yang telah dideskrisikan. Menurut 

Sugiyono ―kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara 

dua variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan.‖
34

 

Kerangka berfikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan 

atau argument bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran 

peneliti dan pemberian terhadap orang lain, tentang hipotesis yang diajukan.
35

 

Pada bagian ini akan dijelaskan hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

sikap sosial peserta didik. 

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kemajuan 

pendidikan anaknya. Di dalam keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik 

utama bagi anaknya. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam 

membimbing dan mendidik anaknya. Cara itulah yang disebut dengan pola 

asuh orang tua. 

Pola asuh orang  tua merupakan cara orang tua dalam mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya. Bentuk-bentuk pola asuh orang tua akan 
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