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ABSTRAK 

 

Pada saat ini perkembangan zaman menyebabkan modernisasi 

dan kesetaraan gender menyebabkan suami istri dituntut untuk bekerja 

karena faktor ekonomi, sehingga pengasuhan anak dialihkan kepada 

kakek dan nenek (grandparents). Pembentukan karakter anak juga 

tergantung pada pola asuh dalam keluarga, karena orang tua harus 

selektif memilih pola asuh yang dapat memberikan pengaruh positif 

hingga ia terbiasa mandiri sejak dini. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru di TK Negeri 02 OKU diperoleh informasi bahwa belum 

semua anak memiliki kemandirian yang maksimal, karena setiap anak 

memiliki pengaruh lingkungan dan pengaruh pola asuh keluarga yang 

berbeda. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan pola asuh grandparenting dengan kemandirian anak 

kelompok B di TK Negeri 02 OKU. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Dengan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan observasi, kuesioner (angket), 

dan dokumentasi. Populasi pada pnelitian ini adalah kakek dan nenek 

dari peserta didik kelompok B di TK Negeri 02 OKU. Sampel yang 

diambil pada penelitian ini yaitu berjumlah 9 grandparents. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi rank 

spearman untuk menjawab hipotesis. Analisis data kuantitatif dengan 

menggunakan alat bantu program SPSS 26. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan 

antara pola asuh grandparenting dengan kemandirian anak kelompok 

B di TK Negeri 02 OKU. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis 

diperoleh nilai correlation coefficient sebesar 0,971 artinya termasuk 

dalam kategori “sangat kuat” dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05. Hubungan yang bersifat sangat kuat dan positif, dimana semakin 

sering anak di asuh oleh kakek dan nenek (pola asuh grandparenting) 

maka anak tersebut akan lebih mandiri. 

 

Kata kunci : Pola Asuh Grandparenting, Kemandirian Anak 
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ABSTRACT 

 

At this time the development of the times led to 

modernization and gender equality causing husband and wife to be 

required to work due to economic factors, so that child care was 

transferred to grandparents. The formation of children's character also 

depends on parenting in the family, because parents must be selective 

in choosing parenting patterns that can have a positive influence until 

they get used to being independent from an early age. Based on the 

results of interviews with teachers at TK Negeri 02 OKU, information 

was obtained that not all children have maximum independence, 

because each child has different environmental influences and family 

parenting styles. Therefore, this study aims to determine the 

relationship between grandparenting parenting and the independence 

of group B children in TK Negeri 02 OKU. 

The research method used in this study is quantitative with a 

correlational approach. With data collection techniques using 

observation, questionnaires (questionnaire), and documentation. The 

population in this study were the grandparents of group B students in 

TK Negeri 02 OKU. The sample taken in this study amounted to 9 

grandparents. The data analysis technique in this study used the 

Spearman rank correlation test to answer the hypothesis. Quantitative 

data analysis using SPSS 26 program tools. 

Based on the results of the research and discussion, it can be 

concluded that there is a very strong and significant relationship 

between grandparenting parenting and the independence of group B 

children in TK Negeri 02 OKU. It is shown from the results of the 

hypothesis test that a correlation coefficient value of 0.971 means that 

it is included in the "very strong" category and a significant value of 

0.000 <0.05. The relationship is very strong and positive, where the 

more often the child is cared for by grandparents (grandparenting) the 

child will be more independent. 

 

Keywords : Grandparenting Parenting, Children's Independence 
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MOTTO 

 
 َأِكْرُمْوا َأْواَلدَُكْم َوَأْحِسنُ ْوا أََدبَ ُهمْ 

“Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi 

pekerti yang baik.” 1
 

(H.R Ibnu Majah) 
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Dini,” ’Anil Islam 8, no. 64 (2015): 25–47. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kesempatan ini sebelum penulis menjelaskan lebih 

lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka akan penulis 

jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi yang berjudul 

“Hubungan Pola Asuh Grandparenting dengan Kemandirian 

Anak Kelompok B Di TK Negeri 02 OKU”. Supaya tidak terjadi 

kesalah-pahaman antara pembaca dengan apa yang dimaksud oleh 

penulis maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah: 

1. Hubungan 

Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut 

kamus besar bahasa Indonesia artinya bersambung atau 

berangkaian (yang satu dengan yang lain). Sehingga 

hubungan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hal lainnya, 

seperti hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, 

analogi, hukum, formal, kebudayaan, variabel penelitian dan 

masih banyak lainnya.
1
 

2. Pola asuh Grandparenting 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

“Pola” berarti cara atau model. Kata asuh, mengasuh berarti 

menjaga, merawat dan mendidik. Dalam buku Pendidikan 

Anak Usia Dini, pengertian pola asuh adalah cara terbaik yang 

dapat ditempuh orangtua (pengasuh) dalam mendidik anak-

anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada 

anak-anaknya. Figure kakek dan nenek (grandparent) menjadi 

pengasuh utama bagi anak-anak yang penuh dengan tanggung 

jawab dan menggantikan tugas orangtua.  

Sehingga pola asuh grandparenting dapat diartikan 

sebagai suatu cara dalam menjaga, merawat, dan mendidik 

                                                             
1Rizki Melinda Islami and Kholisussa‟di, “Hubungan Motivasi Belajar 

Dengan Kemandirian Belajar Anak Di Luar Sekolah Pada Masa Covid 19 Di 

Perumahan Kekeri Indah” 7 (2021): 24. 



 
 
2 

anak yang dilakukan oleh kakek dan nenek dengan rasa 

tanggung jawab untuk menggantikan peran orangtua sang 

anak.
2
 

3. Kemandirian  

Kemandirian merupakan kemampuan untuk tidak selalu 

bergantung pada orang lain. Jadi kemandirian adalah suatu 

perilaku yang tidak selalu bergantung pada orang lain, dan 

selalu melakukan secara sendiri tanpa arahan atau bergantung 

dengan orang lain. 
3
 

Anak yang mandiri adalah anak yang aktif, independen, 

kreatif, kompeten, dan spontan. Kemampuan seseorang untuk 

mengembangkan kemandirian berkaitan dengan pengalaman 

mereka bersama keluarganya, hubungan baik antara orang tua 

dan anak akan mendukung seseorang untuk mandiri. 

4. Anak Usia 5-6 Tahun 

Saat anak berusia 5-6 tahun adalah periode anak usia 

prasekolah, perkembangan otak anak dalam usia ini dapat 

mencapai 80%, sehingga masa ini sering disebut sebagai masa 

keemasan (golden age).
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa 

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

                                                             
2Ishvi Oktavenia Eriyanti, Heryanto Susilo, and Yatim Riyanto, “Analisis Pola 

Asuh Grandparenting Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Tk Dharma Wanita I 

Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro,” Jurnal Pendidikan 

Untuk Semua 3, no. 1 (2019): 11. 
3Anisatul Fauziah, “Implementasi Pemberian Reward Melalui Penggunaan 

Tabungan Bintang Untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Di TK 

As-Shidiqiyyah Kalisari Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah,” 2020, 4. 
4Enni Rahmawati, “Perbedaan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Ditinjau 

Dari Subyek Pengasuh (Orangtua Dan GrandParent) Di TK Kartini 1 Dan TK Kartini 
2 Wonoketinggal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak,” Enni Rahmawati, 

2015, 1–87. 
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membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut”.
5
 

Pasal 28 tentang Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
6
 Pendidikan 

anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan 

menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis 

dalam pengembangan sumber daya manusia. Sehingga pendidikan 

anak usia dini memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan anak-

anak untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

Anak dalam pandangan agama (Islam) merupakan 

amanah (titipan) Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan 

dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua. Sejak 

lahir anak telah diberikan berbagai potensi yang dapat 

dikembangkan sebagai penunjang kehidupannya di masa depan. 

Bila potensi ini tidak diperhatikan, nantinya anak akan mengalami 

hambatan-hambatan dalam pertumbuhan maupun 

perkembangannya. Sebagaimana terdapat dalam satu Hadits 

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim: 
رَانِوِ ُكلُّ َمْوُلْوٍد يُ ْوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َفأَب َ  َسانِِو أَْو يُ َنصِّ َدانِِو أَْو ُيَُجِّ  َواُه يُ َهوِّ

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka 

kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, 

Majusi, atau Nasrani.” (HR. Bukhari dan Muslim).
7
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia (anak) 

yang terlahir di muka bumi ini adalah suci, lingkungan 

keluargalah yang memberikan warna dan dapat membentuk 

                                                             
5Marlina Wally, “Peran Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa,” Jurnal 

Studi Islam 10, no. 1 (2021): 70–81. 
6Muhiyatul Huliyah, “Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini,” Jurnal 

Pendidikan Guru Raudlatul Athfal 1, no. 1 (2016): 60–71. 
7Evi Maulidah, “Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Al-Qur‟an Dalam 

Kajian Tafsir Maudhu‟i,” Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 2, no. 2 (2021): 170–82. 
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karakter anak. Karakter yang terbentuk dalam anak dapat berupa 

karakter yang positif dan negatif. Sebab semua pembentukan 

tersebut tergantung dengan pola asuh dalam keluarga. 

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang 

memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan 

yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak.
8
 Hubungan 

tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. 

Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di 

dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan 

yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang 

tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang 

tinggal serumah. Sehingga secara langsung keluarga pasti yang 

membentuk anak, baik itu terpola secara sadar maupun secara 

tidak sadar menjadi pola asuh yang diterapkan. 

Menurut Darling, pola asuh merupakan aktivitas 

kompleks yang mencakup berbagai tingkah laku spesifik yang 

bekerja secara individual dan serentak dalam mempengaruhi 

tingkah laku anak.
9
 Pola asuh anak di dalam keluarga yang ideal 

dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu bekerjasama 

bahu membahu untuk memberikan asuhan dan pendidikan kepada 

anaknya. Serta, Ayah dan Ibu turut menyaksikan dan memantau 

perkembangan anak-anaknya secara optimal. Dalam konteks 

keluarga, anak dikembangkan melalui pola asuh untuk 

berkembang agar hidup di dunia secara teratur dan beradab sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Pola asuh keluarga atau orang tua telah diajarkan oleh 

Islam, sebagaimana Hadits riwayat Abdur Razzaq Sa‟id bin 

Mansur, Rasulullah SAW bersabda: 

                                                             
8Sri Utaminingsih et al., “Pengabdian Kepada Masyarakat Mengenai Delapan 

Fungsi Keluarga Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1994 Tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera” 1 (2020): 396. 
9Yesi Yusminda, “Hubungan Antara Pola Asuh Ayah Dengan Kemandirian 

Belajar Matematika Pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Al-Fatah Palembang,” 

2019, http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17076. 
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َر َوأَدِّبُ ْوُىْم )رواه عبدالرزاق و سعد بن منصور(َعلُِّمْوا َأْواَلدَُكْم َوأَ   ْىِلُكم اْْلَي ْ
Artinya: “Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan 

didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik” (H.R. 

Abdur Razzaq Sa‟id bin Mansur). 

Hadist di atas menunjukkan bahwa makna dari kata 

“ajarkanlah anak-anakmu” yang menunjukkan bahwa Islam sangat 

menekankan perlunya pola asuh orang tua, sehingga orang tua 

harus selektif dalam memilih pola asuh yang dapat memberikan 

pengaruh positif bagi anak dan lingkungannya sedini mungkin 

hingga dia terbiasa mandiri sejak dini. Hal tersebut menjadi 

perhatian dalam dunia PAUD yang telah membentuk aspek 

Pencapaian Perkembangan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun. 

Kemandirian sering disandingkan dengan kata mandiri, 

Mandiri diartikan sebagai keadaan yang dapat menjadikan 

individu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Mandiri 

adalah perbuatan atau tingkah laku yang tidak mudah bergantung 

pada seseorang dalam menuntaskan pekerjaannya.
10

 Kemandirian 

harus mulai diperkenalkan kepada anak sedini mungkin. Dengan 

menanamkan kemandirian akan menghindarkan anak dari sifat 

ketergantungan pada orang lain, dan yang terpenting dalam 

menumbuhkan keberanian anak dilakukan dengan memberikan 

motivasi pada anak untuk terus mengetahui pengetahuan-

pengetahuan baru melalui pengawasan orang tua.
11

 

Kemandirian anak usia dini dapat diukur dengan 

indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli, dimana 

indikator tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam melihat 

dan mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Menurut 

Martinis Yamin dalam buku Panduan Pendidikan Anak Usia Dini 

                                                             
10Noor Baiti, “Pengaruh Pendidikan, Pekerjaan Dan Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Kemandirian Anak,” JEA (Jurnal Edukasi AUD) 6, no. 1 (2020): 44, 

https://doi.org/10.18592/jea.v6i1.3590. 
11Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep Dan Teori), ed. 

Suryani and Uce Rahmawati, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 
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terdapat tujuh indikator yang menyertai makna kemandirian bagi 

seorang anak
12

, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Kemandirian Anak 

Aspek yang diamati Indikator 

 

 

Kemandirian Anak 

1. Kemampuan fisik 

2. Percaya diri 

3. Bertanggung jawab 

4. Disiplin 

5. Pandai bergaul 

6. Saling berbagi 

7. Mengendalikan emosi 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kemandirian 

anak dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator. Salah satu TK 

yang menggunakan enamindikator di atas adalah TK Negeri 02 

OKU, Desa Pandan Dulang, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut 

Kemandirian Anak berdasarkan dokumentasi guru di sekolah 

tersebut: 

Tabel 2 

Dokumen Penilaian Kemandirian Anak Kelompok B 

No Nama 
Indikator Pencapaian 

Ket 
1 2 3 4 5 6 

1. AA BSB BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

2. ARW BSH BSH MB BSH MB BSH BSH 

3. AAP MB BSH MB BSH MB MB MB 

4. AS BSB BSH BSB BSB BSB BSH BSB 

5. AR BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

                                                             
12Martinis Yamin and Jamilah Sabri Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia 

Dini, ed. Saiful Ibad, 1st ed. (Tangerang: Gaung Persada Preess, 2020). 
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No Nama 
Indikator Pencapaian 

Ket 
1 2 3 4 5 6 

6. AP BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

7. AW MB MB MB MB MB MB MB 

8. AZ BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

9. DD MB MB MB BSH MB BSH MB 

10. DRP BSH MB MB MB MB MB MB 

11. DCP BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

12. DPS BSH MB MB MB MB MB MB 

13. FB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

14. GTI BSH MB MB MB MB MB MB 

15. HP BSB BSB BSB BSH BSB BSH BSB 

16. MGS BSH MB MB MB MB MB MB 

17. MM BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

18. MR BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

19. MNP MB MB MB MB MB MB MB 

20. MEP MB MB MB BSH MB BSH MB 

21. MK BSH BSH MB BSH BSH BSH BSH 

22. MAS BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

23. NR MB MB BSH MB MB MB MB 

24. NTS BSB BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

25. PWS BSB BSB BSH BSB BSB BSH BSB 

26. RAP MB MB MB MB MB MB MB 

27. RPL BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

28. RH MB MB BSH MB MB BSH MB 

29. RG MB BSH MB BSH MB MB MB 

30. SF BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSH 

31. TB MB MB MB MB MB MB MB 

32. YY MB MB BSH MB BSH MB MB 
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No Nama 
Indikator Pencapaian 

Ket 
1 2 3 4 5 6 

33. YK BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

Sumber: Dokumen Penilaian di TK Negeri 02 OKU Pandan 

Dulang. 

 

Keterangan indikator pencapaian perkembangan sikap  

kemandirian anak: 

1. Kemampuan fisik 

2. Percaya diri 

3. Bertanggung jawab 

4. Disiplin 

5. Pandai bergaul 

6. Saling berbagi 

 

Keterangan pencapaian perkembangan: 

1. Belum Berkembang (BB): Anak melakukan kegiatan harus 

dengan bimbingan guru atau dicontohkan oleh guru, dengan 

skor 1 dengan ciri (*) 

2. Mulai Berkembang (MB): Anak sudah bisa melakukan 

kegiatan, namun masih diingatkan atau dibantu oleh guru, 

dengan skor 2 dengan ciri (**) 

3. Berkembang Sesuai Harapan (BSH): Anak sudah bisa 

melakukan kegiatan secara mandiri dan konsisten tanpa 

diingatkan dan dibantu oleh guru, dengan skor 3 dengan ciri 

(***) 

4. Berkembang Sangat Baik (BSB): Anak sudah mampu 

melakukan kegiatan secara mandiri, bahkan mampu 

membantu temannya yang belum mencapai kemampuan 

sesuai indikator yang diharapkan, dengan skor 4 (****) 
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Berdasarkan tabel di atas, jika dikelompokkan data dari 

hasil pra penelitian di TK Negeri 02 OKU dibuat dalam 

persentase maka masing-masing dari tingkat pencapaian mulai 

dari berkembang, anak berkembang sesuai harapan, dan anak yang 

sudah berkembang sangat baik. 

Tabel di atas menyimpulkan bahwa dari 33 anak yang 

Mulai Berkembang (MB) ada 15 anak dengan hasil persentase 

45,4%, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) ada 11 anak dengan 

hasil persentase 33,3%, Berkembang Sangat Baik (BSB) ada 7 

anak dengan hasil persentase 21,3%. 

Hal di atas setelah dikaji lebih dalam berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru di TK Negeri 02 OKU diperoleh 

informasi bahwa belum semua anak memiliki kemandirian yang 

maksimal, karena setiap anak memiliki pengaruh lingkungan dan 

pengaruh pola asuh keluarga yang berbeda.Pengasuhan anak yang 

seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi keadaan 

dimana salah satu faktornya orang tua yang sibuk bekerja dan 

perceraian orang tua sehingga terpaksa menyerahkan 

pengasuhannya kepada orang lain. Di TK Negeri 02 OKU ini 

terdapat beberapa anak dialihkan pengasuhannya kepada 

Grandparenting. Grandparenting adalah pola asuh yang 

dilakukan oleh kakek dan nenek terhadap cucu. Keterlibatan peran 

kakek dan nenek pada pola asuh anak sudah sering terjadi 

dikehidupan modern saat ini. Kakek dan nenek akan menjadi 

figure pengganti ibu dan ayah selama mengasuh cucu.
13

Anak lebih 

banyak diasuh oleh kakek dan neneknya karena kesibukan 

pekerjaan orang tua, sehingga guru mengharapkan diperlukannya 

melakukan kajian atau penelitian lebih dalam mengenai pola asuh 

grandparenting yang memiliki hubungan dengan kemandirian 

anak. Masih banyak anak-anak yang di asuh oleh kakek dan 

neneknya, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

                                                             
13Rahmawati, “Perbedaan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari 

Subyek Pengasuh (Orangtua Dan GrandParent) Di TK Kartini 1 Dan TK Kartini 2 

Wonoketinggal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.” 
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Tabel 3 

Dokumen Persentase Grandparenting Kemandirian Anak 

Kelompok B 

No Kelas 
Pola Asuh Jumlah 

Siswa Grandparenting Orang tua 

1. B1 6 11 17 

2. B2 3 13 16 

Sumber: Dokumengrandparentingdi TK Negeri 02 OKU. 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa masih banyak 

siswa yang diasuh oleh kakek dan neneknya yaitu pada kelas B1 

sejumlah 6 anak dan kelas B2 sebanyak 3 anak hal tersebut 

berdampak pada kemandirian anak. Siswa yang di asuh oleh 

kakek neneknya belum tentu mendapatkan perhatian yang 

maksimal hal ini dapat dilihat dari tabel pekerjaan kakek dan 

nenek sebagai berikut: 

Tabel 4 

Dokumen Pekerjaan Grandparenting Kemandirian Anak 

Kelompok B 

No 

 

Nama Kakek dan 

Nenek 

Kelompok  

PEKERJAAN 
B1  B2 

1. TS DSB    Petani/IRT 

2. SRD MRY    Petani/IRT 

3 HS QAP    Wiraswasta/PNS 

4 HDS RSN    PNS/PNS 

5 JW YMS    PNS/Wiraswasta 

6 TDS SRL    Pensiunan/IRT 

7 WKJ RYA    Wiraswasta/IRT 

8 SFR RTN    Pensiunan/IRT 

9 SP SW    Pensiunan/PNS 

Sumber: Dokumen grandparenting di TK Negeri 02 OKU. 
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Berdasarkan tabel pekerjaan di atas menjelaskan  bahwa 

tidak sepenuhnya kakek dan nenek bisa mengasuh dan 

menanamkan kemandirian terhadap cucunya dikarena pekerjaan 

yang dimiliki oleh kakek dan neneknya hal tersebut berdampak 

kemandirian yang positif atau kemandirian yang negatif. Dari 

tabel di atas dilihat bahwa kakek dan nenek yang tidak memiliki 

pekerjaan dibawah 50%. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Muhammad Rizky Afif Zakaria, dengan judul “Pengalihan Peran 

Sementara Pengasuhan Anak dari Orang Tua ke Kakek dan 

Nenek” yang menyatakan bahwa, perubahan sosial yang terjadi 

pada era globalisasi, banyak ibu yang terlibat dalam aktivitas di 

sektor publik untuk membantu perekonomian keluarga, dan 

disibukkan dengan pekerjaan domestik kerumah tanggaan. Peran 

ganda yang dijalankan ibu dapat menimbulkan permasalahan pada 

pengasuhan anak. Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan 

suatu keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam hal 

memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam 

masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya.
14

 

Jenis pekerjaan yang orang tua lakukan membutuhkan 

ketekunan dan ketelitian seperti guru, perkantoran, polisi, polwan, 

pekerjaan swasta, pedagang dan petani. Sehingga orang tua 

kandung harus menitipkan anaknya kepada kakek dan nenek dari 

pagi hingga sore atau sampai orang tua pulang bekerja. hal ini 

dilakukan setiap hari kecuali jika orang tuanya libur bekerja 

namun hal tersebut tidak dilakukan pada keluarga yang 

ekonominya menegah kebawah karna tuntutan pekerjaan yang 

dilakukan setiap hari tanpa ada libur. Kenapa anak tidak dititipkan 

kepada orang lain karena faktor ekonomi keluarga dan faktor 

orang tua yang tidak percaya anaknya diasuh oleh orang lain 

kecuali keluarga dekat (orang tua merasa lebih aman jika anaknya 

diasuh oleh kakek dan neneknya). 

                                                             
14Muhammad Rizky Afif Zakaria, “Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan 

Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek,” 2019, 19–20. 



 
 
12 

Pengasuhan anak oleh kakek dan nenek tentunya akan 

menimbulkan dampak positif dan negatif, dikarenakan bentuk 

pengasuhan anak akan berdampak bagi kepribadian anak ketika 

dewasa nanti. Brooks mengemukakan dampak positif pengasuhan 

anak oleh nenek yaitu anak akan mempunyai jiwa mandiri dan 

pantang menyerah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, 

terutama anak yang orang tuanya bercerai. Dampak negatif 

diantaranya adalah anak menjadi tidak patuh pada orang tua (pada 

anak yang part time diasuh oleh nenek), anak cenderung 

mempunyai sifat pemalu, dan prestasi belajar di sekolah rendah. 

Sehubung dengan itu kakek dan nenek dapat menggunakan pola 

pengasuhan anak dengan tepat dan bijaksana pada cucu-cucu 

mereka. 

Perkembangan zaman menyebabkan modernisasi dan 

kesetaraan gender sehingga perempuan lebih mandiri dan dapat 

bekerja, hal ini terkadang terjadi pada keluarga dengan suami dan 

istri yang bekerja sehingga pengasuhan anak diberikan ke orang 

lain seperti baby sitter ataupun kakek dan nenek. Penelitian ini 

dapat menjadi acuan bagi para orang tua yang tidak sempat 

mengasuh anaknya sendiri untuk memilih kepada siapa 

menyerahkan pengasuhan anak ke orang lain, baby sitter, atau 

grandparent agar perkembangan anak lebih baik dan optimal. 

Dengan penggunaan pola asuh yang tepat dan pemberian 

kesempatan dari kakek dan nenek dalam proses pembelajaran 

pembiasaan kemandirian anak, dapat membangkitkan keinginan 

anak, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses 

pembiasaan menjadi anak yang lebih mandiri, dengan tanpa 

merasa dipaksa anak tersebut akan melakukan kegiatan 

kemandirian tersebut. Berdasarkan paparan diatas maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan 

Pola Asuh Grandparenting Dengan Kemandirian Anak Kelompok 

B Di TK Negeri 02 OKU”. Karena peneliti tertarik dengan 

banyaknya keluarga dimasyarakat sekarang yang mengalihkan 

peran pengasuhan sementara kepada kakek dan nenek. 
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C. Identifikasi dan Batasan masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi 

masalah peneliti dapat diidentifikasi yaitu: 

a. Belum semua anak memiliki kemandirian yang maksimal 

di TK Negeri 02 OKU. 

b. Berdasarkan persentase pengasuhan oleh grandparenting 

lebih banyak dibandingkan orang tua  

c. setiap anak memiliki pengaruh lingkungan dan pengaruh 

pola asuh keluarga yang berbeda 

d. anak lebih banyak di asuh oleh kakek dan nenek nya 

karena orang tuanya sibuk bekerja 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan 

masalah peneliti yaitu: 

a. Pola asuh grandparenting 

b. Sikap kemandirian anak kelompok B di TK Negeri 02 

OKU 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu apakah terdapat hubungan pola asuh 

grandparenting dengan kemandirian anak kelompok B di TK 

Negeri 02 OKU ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola 

asuh grandparenting dengan kemandirian anak kelompok B di TK 

Negeri 02 OKU. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Siswa, diharapkan penelitian ini melatih anak agar lebih 

mandiri dan tidak bergantung kepada guru, orang tua atau 

orang lain. 

2. Bagi Guru, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi untuk meningkatkan kemandirian anak. 

3. Bagi Sekolah, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pembiasaan 

kemandirian anak didik. 

4. Bagi Penulis, diharapkan menambahkan wawasan dalam 

pendidikan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa tinjauan pustaka yang penulis temukan 

sebagai bahan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Penelitian Kustiah Sunarty yang berjudul Hubungan Pola 

Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak. Jenis penelitiannya 

adalah korelasional dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 

Jenis pola asuh yang digunakan orangtua sekarang ini dalam 

meningkatkan kemandirian anaknya, secara berturut-turut: 

pola asuh positif, demokratis, otoriter, permisif, negatif / tidak 

sehat, dan penelantar, 2) Pola asuh positif dan demokratis 

dapat meningkatkan kemandirian anak, 3) Ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara pola asuh orangtua dan 

kemandirian anak.
15

 

2. Penelitian Dian Mayangsari, dkk yang berjudul Hubungan 

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini 

Di TK Negeri Pembina Singkawang Timur. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

                                                             
15Kustiah Sunarty, “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak,” 

Journal Of EST 2, no. 2 (2016): 152–60. 
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korelasional. Hasil penelitian Tingkat kemandirian anak usia 

dini di TK Negeri Pembina Singkawang pada kategori sangat 

tinggi sebanyak 2 orang dengan persentase 20%, kategori 

tinggi sebanyak 12 orang dengan persentase 60%, kategori 

sedang sebanyak 6 orang dengan persentase 30%, kategori 

rendah dengan persentase 0% dan kategori sangat rendah 

dengan persentase 0%. Hasil perhitungan korelasi product 

moment menunjukkan rxy = 0,37, hal ini menunjukkan 

terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kemandirian anak usia dini di TK Negeri Pembina 

Singkawang.
16

 

3. Penelitian Mira Lestari yang berjudul Hubungan pola asuh 

orang tua dengan kemandirian anak. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif dengan metode korelasi. Hasil 

penelitian diperoleh sebanyak 34,9% anak memiliki tingkat 

kemandirian rendah dan 65,1% memiliki tingkat kemandirian 

tinggi. Sebanyak 15,1% orang tua menggunakan pola asuh 

autoritarian dan 84,9% menggunakan pola asuh 

autoritative.
17

 

4. Penelitian Afiyah, Alucyana yang berjudul Hubungan Pola 

Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kemandirian Siswa. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian korelasional. Hasil penelitian di 

peroleh bahwa: nilai koefesiensi arah regresi antar variabel 

pola asuh demokratis dengan kemandirian siswa kelompok B 

sebesar 0,424 dan signifikasi t = 0,504. Hal ini menunjukkan 

variabel pola asuh demokratis pada tingkat kesalahan 0,05 

berpengaruh signifikasi, dan hipotesis yang diajukan diterima. 

Arah koefesiensi regresi tersebut adalah positif (+) yang 

                                                             
16Dian Mayasari and dkk, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Kemandirian Anak Usia Dini Di TK Negeri Pembina Singkawang Timur” 3, no. 2 

(2020): 111–15. 
17Mira Lestari, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Anak” 

8, no. 1 (2019): 84–90. 
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berarti jika hubungan pola asuh demokratis lebih baik maka 

kemandirian siswa akan meningkat.
18

 

5. Penelitian Iflah Laily Tsani yang berjudul Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Anak Usia Dini. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan 

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

korelasional dengan teknik pengumpulan data melalui 

kuisioner. hasil pengolahan data mengenai kuisioner adalah 

menunjukkan pola asuh orang tua anak yang dimiliki oleh 

orang tua anak pada Taman Kanak-kanak di Kecamatan 

Cileunyi yaitu 185 orang tua anak dari jumlah sampel 210 

orang memiliki pola asuh orang tua yang demokratis dengan 

presentase sebanyak 88,1% dan jumlah anak yang memiliki 

sikap Sudah Mampu Sendiri (SMS) adalah 185 orang anak 

dari jumlah sampel 210 orang anak dengan presentase 88,1%. 

Perhitungan uji korelasi yaitu menggunakan statistik non 

parametrik dengan bantuan Software SPSS versi 20, dan 

perhitungan korelasi dengan Product Moment Spearman 

menunjukkan koefesien korelasi sebesar 0,855 dengan taraf 

signifikasi 0,05 memiliki tingkat hubungan yang sangat 

tinggi. Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kemandirian 

anak usia dini sebesar 73,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat tinggi antar pola asuh orang 

tua dengan kemandirian anak usia dini.
19

 

Dalam skripsi ini, terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan kelima penelitian sebelumnya. Kesamaanya adalah pada 

variabel Y yaitu sama-sama membahas mengenai kemandirian 

anak. Akan tetapi perbedaan penelitian ini yakni pada variabel X 

yang manapada penelitian terdahulu yang relevan kemandirian 

anak ditinjau dari pengaruh pola asuh orang tua, sedangkan pada 

penelitian ini kemandirian ditinjau dari pengaruh pola asuh 

grandparenting. Selain itu pada penelitian terdahulu dimana 

                                                             
18Afiyah and Alucyana, “Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua 

Dengan Kemandirian Siswa” 4 (2021): 106–14. 
19Iflah Laily Tsani and dkk, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Kemandirian Anak Usia Dini,” 2016. 
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variabel X yang berupa pola asuh Orangtua memperhatikan 

berbagai model pola asuh yang diterapkan orang tua seperti pola 

asuh otoriter, demokratis dan lain sebagainya, namun pada 

penelitian ini bagaimana model pola asuh yang digunakan oleh 

kakek dan nenek tidak diperhatikan. Sehingga penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga layak 

untuk dikaji dan dilanjutkan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka pembahasan dibagi dalam beberapa bab dan 

sistematikannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai, penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat uraian tentang pola asuh 

grandparenting, pengertian pola asuh, jenis-jenis pola asuh, faktor 

yang mempengaruhi pola asuh, pengertian grandparenting, peran 

grandparenting, faktor yang mempengaruhi pengalihan 

pengasuhan, indikator pola asuh grandparenting, serta membahas 

tentang kemandirian anak, ciri-ciri kemandirian anak, faktor yang 

mempengaruhi kemandirian anak, bentuk-bentuk kemandirian 

anak, upaya mengembangkan kemandirian anak, indikator 

kemandirian anak usia dini, dan dampak kemandirian anak dalam 

pola asuh grandparenting. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan 

lokasi penelitian, pendekatan jenis penelitian, populasi, sampel, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasarat 

analisis, dan uji hipotesis. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan pembahasan 

hasil penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pola Asuh Grandparenting 

1. Pengertian Pola Asuh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

“pola” berarti cara atau model. Kata asuh, mengasuh berarti 

menjaga, merawat dan mendidik. Jadi pengasuh adalah orang 

yang menjaga, merawat dan mendidik anak. Maksud dari 

mengasuh anak adalah mendidik dan memelihara anak itu, 

mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihannya, 

dalam periode umurnya yang pertama.
20

 

Menurut Rachmawati&Kurniati, bahwa pola asuh 

merupakan cara atau metode yang dilakukan oleh orang tua 

dalam mengasuh dan menerapkan kemandirian kepada 

anaknya dalam menanamkan watak, kepribadian, dan 

memberikan nilai-nilai kepada anak agar menyesuaikan diri 

dengan lingkungan.
21

Casmini menyebutkan bahwa pola asuh 

sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses 

kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-

norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.
22

 

Selanjutnya menurut Wood dan Zoo menyatakan 

bahwa pola asuh ialah proses interaksi total antara orang tua 

dengan anak, yaitu bagaimana cara, sikap, atau perilaku orang 

tua saat berinteraksi dengan anak termasuk cara penerapan 

                                                             
20Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Anak (Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten 

Balangan),” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 7, no. 1 (2017): 33–48, 
https://doi.org/10.36088/palapa.v3i1.755. 

21Yasinta Maria Fono, Pola Asuh Orang Tua Pengganti Pada Anak Usia Dini, 

ed. Rusfik Yulli Anur Wati, 1st ed. (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2021). 
22Adristinindya Citra Nur Utami and Santoso Tri Raharjo, “Pola Asuh Orang 

Tua Dan Kenakalan Remaja,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 4, no. 1 (2021): 1–15, 

https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23131. 
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aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian 

dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik 

sehingga dijadikan panutan dan contoh bagi anaknnya.
23

 

Sedangkan menurut agama pola asuh ialah cara 

memperlakukan anak sesuai dengan ajaran agama berarti 

memahami anak dan belajar berbagai aspek dan memahami 

anak dengan memberikan pola asuh yang baik, menjaga anak 

dan harta anak yatim, menerima, memberikan perlindungan, 

pemeliharaan, perawatan, kasih sayang yang sebaik-baiknya. 

Dalam QS. At-Tahrim ayat 6 menjelaskan tentang 

pola asuh yaitu: 
                          

                       

           

 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya aalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

(Q.S. At-Tahrim/66:6). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu 

termasuk orang tua harus berusaha membebaskan diri dan 

keluarganya dari siksaan api neraka. Di dalam keluarga orang 

tua memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting 

terhadap anak, yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkat usianya, dan menjadi anak 

yang memiliki kepribadian yang baik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pola asuh adalah suatu 

proses interaksi total orang tua dan anak, yang meliputi 

                                                             
23Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, 2nd ed. 

(Jakarta: Kencana, 2017). 
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kegiatan seperti memelihara, memberi makan, melindungi, 

dan mengarahkan tingkah laku anak selama masa 

perkembangan serta memberi pengaruh terhadap 

perkembangan kepribadian anak dan terkait dengan kondisi 

psikologis bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan 

afeksi (perasaan) dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. 

 

2. Jenis-jenis Pola Asuh 

Bentuk-bentuk pola asuh di dalam lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi 

pembentukan kepribadian anak ketika dewasa nanti. Hal ini 

dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu 

sebenarnya jauh sebelum benih-benihnya sudah ditanamkan 

kedalam jiwa seorang individu sejak awal, yaitu pada masa ia 

masih kanak-kanak.
24

 Berikut ini jenis-jenis pola asuh antara 

lain: 

a. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak, menunjukkan 

ekspresi penuh cinta dan tanggap kepada anak-anaknya 

tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Mereka 

menunjukkan kehangatan, kepekaan pada kebutuhan 

anak-anak, serta mampu mengembangkan pola 

komunikasi yang baik sejak dini. Orang tua ini bertipe 

realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang 

berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua 

tipe ini juga memberikan kebebasan pada anak untuk 

memilih dan melakukan suatu tindakan dan 

berpendekatan hangat kepada anak. Batasan-batasan 

perilaku selalu didiskusikan, disesuaikan dan diterapkan 

secara tegas tetapi hukuman yang diberikan tidak keras. 

                                                             
24Rani Handayani, “Karakteristik Pola-Pola Pengasuhan Anak Usia Dini 

Dalam Keluarga,” Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini 2, no. 2 (2021): 159–68, 

https://doi.org/10.19105/kiddo.v2i2.4797. 
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Dengan pola asuh seperti ini cenderung menghindari 

teknik-teknik yang mengedepankan kekuasaan sehingga 

anak tidak merasa tertekan. 

b. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang 

cenderung menetapkan sesuatu yang menjadi aturannya 

yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh anak. Peraturan 

diterapkan secara kaku dan sering kali tidak dijelaskan 

secara memadai dan kurang memahami serta kurang 

mendengarkan kemauan anaknya. Pola asuh otoriter 

menunjukkan kontrol yang tinggi dan kehangatan yang 

rendah.
25

 

Dalam kondisi ini anak seolah-olah menjadi robot 

sehingga menjadikan anak tumbuh menjadi individu yang 

kurang inisiatif, merasa takut, tidak percaya diri, 

pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan, kurang 

mandiri karena segala sesuatu tergantung pada apa yang 

diterapkan pengasuh anak. Sisi negatif lainnya, jika anak 

tidak terima dengan perilku tersebut, anak dapat tumbuh 

mejadi orang yang pembohong, pemberontak, nakal atau 

melarikan diri dari kenyataan. 

Anak-anak dengan pola asuh seperti ini 

cenderung memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang 

sedang, cenderung menarik diri secara sosial dan tidak 

memiliki spontanitas. Segi positif dari pola asuh otoriter 

yaitu anak menjadi penurut dan cenderung akan menjadi 

disiplin yakni menaati peraturan yang ditetapkan. 

Anak pada pola asuh ini hanya mau menunjukkan 

sikap disiplin ketika anak berada dihadapan orang tua 

(pengasuh) nya saja. Padahal didalam hati anak ingin 

membangkang sehingga ketika anak di belakang anak 

akan bertindak lain. Perilaku ini akhirnya membuat anak 

                                                             
25Amir Prihartono, Yusuf Suryana, and Resa Respati, “Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar 8, no. 4 (2021): 1003. 
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memiliki dua kepribadian yang bukan merupakan refleksi 

kepribadian anak yang sesungguhnya.
26

 

Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang 

mutlak harus dituruti, biasanya diikuti dengan ancaman-

ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, 

memerintah, dan menghukum. Apabila anak tidak mau 

melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka 

orang tua tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini 

tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi 

biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe ini tidak 

memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti 

mengenai anaknya. Contoh: melarang anak bertanya 

kenapa dia lahir, dan anak dilarang bertanya tentang 

lawan jenisnya. 

c. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif ialah pola asuh yang 

membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan 

pengawasan yang sangat longgar dan memberikan 

kesempatan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup darinya. Pola asuh permisif 

ini cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak 

apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit 

bimbingan yang diberikan oleh orang tua. Sifat dan sikap 

yang dimiliki orang tua (pengasuh) adalah hangat 

sehingga sering kali disukai oleh anak. 

Pola asuh permisif ini yaitu pengasuh yang 

mengikuti semua keinginan anak baik setuju ataupun 

tidak. Strategi komunikasi yang diterapkan pada pola asuh 

permisif yaitu apa yang diinginkan anak harus selalu 

dituruti dan diperbolehkan. Pada pola asuh permisif 

pengasuh serba membolehkan sehingga akan mendorong 

anak menjadi agresif dan cenderung tidak percaya diri. 

                                                             
26Fatihatul Falahah and I Made Suwanda, “Penerapan Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis 

Kabupaten Bangkalan,” 2022, 768. 
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Hasil pola asuh permisif ini meskipun anak-anak ini 

terlihat bahagia tetapi mereka kurang dapat mengatasi 

stress dan akan marah jika mereka tidak diperbolehkan 

apa yang mereka inginkan. Mereka dapat menjadi agresif 

dan dominan pada teman sebayanya. Pola asuh ini bersifat 

bahwa segala sesuatu atau aturan dan ketetapan keluarga 

berada di tangan anak.
27

 

Sedangkan menurut Baumrind jenis pola asuh ada 

tiga: 

a. Pengasuhan otoriter adalah gaya pengasuhan yang 

bersifat membatasi dan menghukum, dimana orang 

tua mendesak anaknya agar mematuhi orang tua serta 

menghormati usaha dan jerih payah mereka. 

b. Pengasuhan demokratis adalah mendorong anak untuk 

mandiri namun masih tetap memberi batasan dan 

kendali atas tindakan-tindakan anak. 

c. Pengasuhan permisif merupakan pengasuhan oleh 

orang tua dengan melakukan sedikit control pada 

anak-anak mereka dengan tujuannya adalah 

memberikan tingkat kehangatan yang tinggi kepada 

anak-anak.
28

 

Pola asuh diatas merupakan jenis-jenis pola asuh 

yang dilakukan oleh kakek dan nenek yang telah 

menggantikaan peran pengasuhan dari orang tua. Dari 

berbagai pola asuh atau cara mendidik anak haruslah 

memperhatikan kondisi anak. Banyak sekali persiapan 

untuk membekali anak dalam mengembangkan masa 

depannya yang tidak ada pada kehidupan sekarang. 

Semakin jauh zaman yang dilalui, maka semakin tinggi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dimiliki 

dalam rangka memberi bekal pada anak. Pola asuh yang 

dilakukan menurut seorang kakek dan nenek benar pada 

zamannya, belum tentu benar pada kehidupan sekarang 

bila diterapkaan dalam mengasuh cucunya. 

                                                             
27Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak. 
28Fono, Pola Asuh Orang Tua Pengganti Pada Anak Usia Dini. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh 

Menurut Aziz dalam buku Yasinta Maria Fono, ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang 

tua kepada anak yaitu: 

a. Pendidikan orang tua  

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan 

anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan 

pengasuhan. 

b. Lingkungan 

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak 

maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut 

berpengaruh dalam pengasuhan orang tua kepada 

anaknya. 

c. Budaya 

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-

kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. 

Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam 

mendidik anak kearah kematangan. 

Sedangkan Singh&Behmani, mengungkapkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor sosial ekonomi, dari beberapa penelitian diketahui 

bahwa orang tua yang berasal dari kelas ekonomi 

menengah cenderung lebih bersifat hangat dibanding 

orang tua yang berasal dari kelas soasial ekonomi bawah. 

b. Faktor tingkat pendidikan, orang tua yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi dalam praktek pola asuhnya 

menjadi lebih siap dalam memiliki latar belakang 

pengetahuan yang luas, sedangkan orang tua yang 

memiiki latar belakang pendidikan yang rendah memiliki 

pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai 

kebutuhan perkembangan anak. 
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c. Jumlah anak, mempengaruhi pola asuh,orang tua yang 

hanya memiliki 2-3 anak akan menggunakan pola asuh 

otoriter.  

Berdasarkan faktor di atas, bahwasanya banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua. Sehingga 

suatu bentuk pola asuh sangat bergantung pada bagaimana 

keluarga atau pendidikan dalam menata pola asuh yang sesuai 

dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Oleh karena itu, suatu 

sistem pola asuh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

itu menanamkan sistem pola asuh otoriter, permisif, 

demokratis atau bahkan mengkolaborasikan ketiga pola di atas 

sebagai suatu kelasifikasi tertentu. akan menentukan pola asuh 

yang diterapkan.
29

 

 

4. Pengertian Grandparenting 

Menurut Kamus Bahasa Inggris Grandparenting 

merupakan kakek-nenek. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) kakek dan nenek berarti orang yang sudah 

tua, orangtua dari ayah, orangtua dari ibu, atau sebutan kepada 

orang yang sudah tua dan memiliki cucu.
30

 Kakek dan nenek 

merupakan keluarga besar yang sering berperan dalam 

menggantikan pengasuhan anak dari orangtuanya.
31

 Dalam 

penelitian ini yang dimaksud pola asuh kakek-nenek adalah 

suatu cara terbaik yang dilakukan kakek-nenek kepada anak 

asuhnya (cucu) dalam hal memelihara, merawat, mendidik 

dan mengarahkan yang bertujuan agar menjadi pribadi yang 

baik. 

Grandparenting merupakan pengasuhan yang 

dilakukan oleh kakek dan nenek terhadap cucunya.
32

 

                                                             
29Fono. 
30  Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 491 & 779 
31Ria Ristia, “Pola Asuh Grand Parenting (Studi Pada 5 Keluarga Di Desa 

Wukirsari Imogiri, Bantul)” 9, no. 2 (2016): 10. 
32Lia Dwi Ayu Pagarwati and Arif Rohman, “Grandparenting Membentuk 

Karakter Anak Usia Dini,” Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 2 (2021): 1229–

39, https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.831. 
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Pengasuhan anak yang seharusnya jadi tanggung jawab ibu 

dan bapaknya, tetapi keadaan semacam ini memanglah kerap 

terjalin dimana salah satu faktornya ialah orang tua yang padat 

jadwal bekerja sehingga dengan terpaksa menyerahkan 

pengasuhan anak kepada orang lain, umumnya bila di Desa 

pengasuhan itu dialihkan kepada ibu dan bapaknya (kakek 

serta nenek).
33

 

Grandparenting ialah peran yang digantikan oleh 

orang lain, dalam hal ini peran orang tua yang digantikan 

dilakukan oleh nenek dan kakek. Grandparentingjuga dapat 

diartikan sebagai kesempatan kedua untuk menjadi orang tua 

dari seorang cucu.
34

 Adapun menurut Setiono, 

Grandparenting disebut juga dengan pengasuhan oleh kakek 

dan nenek (grandparents). Disebut kakek dan nenek karena 

umur mereka yang sudah tua, dan memiliki anak dari anaknya 

yang disebut dengan cucu. Menjadi nenek umumnya diawali 

pada usia 50 tahun, sedangkan menjadi kakek sekitar dua 

tahun lebih tua dari nenek. Pengasuhan oleh kakek dan nenek 

(grandparenting) adalah kakek dan nenek sebagai kakek dan 

nenek, ketika orang tua sedang bekerja, perceraian orang tua, 

atau ibunya sudah meninggal.
35

 

Brook mengemukakan bahwa figure kakek dan nenek 

(grandparenting) menjadi pengasuh (caregivers) utama bagi 

anak-anak yang penuh tanggung jawab dan menggantikan 

tugas orang tua.Breheny, Stephens, & Spilsbury mengatakan 

bahwa pengasuhan oleh kakek dan nenek (grandparents) tidak 

selamanya memiliki stigma negatif terhadap perkembangan 

anak, karena apabila kakek nenek mengasuh secara tegas 

maka anak pun akan berkembang sebagaimana mestinya 

                                                             
33Uswatun Hasanah, “Implikasi Psikologis Pola Asuh Grandparenting 

Terhadap Perkembangan Anak ( Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah )” 8, no. 

3 (2022): 2580–87, https://doi.org/10.36312/jime.v8i3.3783/http. 
34Fitri Handayani, “Pola Asuh Grandparenting Dalam Membentuk 

Kepribadian Anak Usia 4-6 Tahun (Di RT/07 RW/02 Kelurahan Dusun Besar Kota 
Bengkulu),” 2021, 1–60. 

35Fono, Pola Asuh Orang Tua Pengganti Pada Anak Usia Dini. 
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diantaranya aspek kemandirian dan kedisiplinan.
36

 

Grandparenting adalah pengasuhan yang dilakukan oleh 

kakek dan nenek terhadap individu 
37

 

Menurut Pratiwi, Grandparenting adalah kegiatan 

mengasuh anak sebagai bentuk pelaksanaan tanggung 

jawab yang dilakukan oleh kakek dan nenek sebagai orang 

tua pengganti bagi anak. Pengalihan pengasuhan 

dikarenakan faktor orang tua sibuk bekerja dan orang tua 

cerai atau meninggal.
38

 

Berdasarkan uraian diatas, pola asuh grandparenting 

merupakan pengasuhan anak yang dilakukan oleh kakek dan 

nenek. Pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kedua 

orangtuanya, namun karena beberapa faktor tanggung jawab 

tersebut dialihkan kepada keluarga yang lebih luas. Dalam 

pengasuhan anak, masing-masing kakek dan nenek memiliki 

gaya dan cara tersendiri, pola asuh yang diterapkan dalam 

keluarga pun berbeda antara keluarga satu dengan keluarga 

yang lainnya hal itu disebabkan oleh karakteristik dari setiap 

keluarga. Bentuk-bentuk pola asuh sangat erat hubungannya 

dengan kepribadian anak setelah menjadi dewasa, apabila pola 

asuh yang diterapkan keliru, akan berpengaruh buruk pada 

kepribadian anak. 

 

5. Peran Grandparenting 

Peran adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki 

seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak orang 

lain agaar menerima pengaruh itu sendiri.
39

 Peran pengasuhan 

yang dilakukan memiliki dampak yang besar pada 

perkembangan anak, proses membesarkan anak dalam 

                                                             
36Fono. 
37Wahab and dkk, “Gambaran Pola Asuh Grandparenting (Studi Kasus Pada 

Individu Korban Perceraian Orang Tua Di Kota Makassar),” Jurnal Psikologi Talenta 

Mahasiswa 1, no. 2 (2021): 55. 
38Ni Luh Trada Pratiwi, “Studi Fenomenologis Grandparenting Anak Usia 

Dini Di Bali,” 2020. 
39Ushansyah, “Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam” 14, no. 26 (2016): 

55. 
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membentuk kepribadian dan pendidikan untuk anak. Peran 

kakek dan nenek merupakan sumber kasih sayang yang 

mencurahkan kasih sayangnya terhadap cucunya. 

Pandangan orang tua dalam mendidik anak-anaknya 

sering bertentangan dengan kakek dan neneknya.
40

 

Keberadaan kakek dan nenek di dalam keluarga dianggap 

sebagai “madu dan racun” yaitu keberadaan kakek dan nenek 

dapat meringankan peran pengasuhan dengan sukarela selama 

kedua orang tuanya bekerja. Namun disisi lain ketika kakek 

dan nenek kebanyakan menerapkan pola pengasuhan yang 

terlalu memanjakan dan menuruti segala permintaan cucunya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran pengasuhan kakek dan nenek adalah suatu cara terbaik 

yang dilakukan oleh kakek dan nenek kepada cucunya dalam 

hal memelihara, merawat, mendidik, dan mengarahkan yang 

bertujuan agar menjadi pribadi yang baik. 

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Pengalihan Pengasuhan 

Kakek dan nenek yang mengasuh cucu menjadi figur 

pengganti orang tua bagi cucu selama anaknya tidak bisa 

mengasuh cucu dikarenakan faktor orang tua yang sibuk 

bekerja. Meskipun kekuatan kakek dan nenek tidak seperti 

masa muda lagi, yaitu adanya penurunan kemampuan 

fisiologis pada usia lanjut, menyebabkan kakek dan nenek 

dibebaskan dari tugas-tugas dan tanggung jawab yang berat 

atau beresiko tinggi, serta membutuhkan banyak istirahat. 

Kakek dan nenek dapat menerima kenyataan dalam 

hidupnya, akan mampu memahami makna dalam hidupnya, 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu 

menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik pula, 

sehingga dapat mencapai kepuasan hidup. Membantu anak 

mengasuh cucu memang sangat diperlukan. Seorang kakek 

dan nenek tentu tahu bahwa dirinya punya hak-hak tertentu, 

                                                             
40Amni Leonawarty and Fery Kurniawan, “Efek Peran Serta Keluarga Dalam 

Proses Pendidikan Anak” 1, no. 1 (2016): 9. 
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namun hak-hak ini mungkin antara satu keluarga dengan 

keluarga lainnya.
41

 

Hak-hak yang secara azasi dan kodrati dimiliki oleh 

kakek dan nenek, contohnya hak untuk mencintai cucu, hak 

untuk memberikan nasihat yang baik kepada cucu, hak untuk 

memberikan suatu benda yang berguna pada cucu, hak untuk 

menemani cucu, dan lain-lain. Akan tetapi hal ini masih akan 

tergantung pada faktor-faktor lain. Seperti: kondisi sosial 

ekonomi pribadi kakek dan nenek (apakah kakek dan nenek 

memang mampu memberikan secara sesuai sebagai 

perwujudan haknya terhadap cucu). 

 

7. Indikator Pola Asuh Grandparenting 

Tabel 5 

Indikator Pola Asuh Grandparenting 

 

Indikator 

 

 

Sikap Kakek dan Nenek 

 

Perilaku Anak 

 

a) Pola 

Asuh 

Demokra

tis 

1. Menunjukan 

ekspresi penuh 

cinta dan tanggap 

kepada anak 

2. Menunjukan 

kehangatan, 

kepekaan pada 

kebutuhan anak 

3. Batasan-batasan 

perilaku selalu 

didiskusikan dan 

diterapkan secara 

tegas 

1. Bersikap 

bersahabat 

2. Memiliki rasa 

percaya diri 

3. Mampu 

mengendalika

n diri 

4. Bersikap 

sopan 

5. Memiliki rasa 

ingin tahu 

yang tinggi 

6. Mau bekerja 

sama 

                                                             
41Yunita Tri Wahyuni and Zaenal Abidin, “Pengalaman Hidup Lansia Yang 

Mengasuh Cucu: Studi Kualitatif Fenomenologis Dengan Interpretative 

Phenomenological Analysis,” Empati 4, no. 4 (2015): 10. 
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b) Pola 

Asuh 

Otoriter 

1. Tegas dan 

menggunakan 

kekerasan jika anak 

melanggar aturan 

2. Peraturan 

diterapkan secara 

kaku dan sering 

kali tidak 

dijelaskan secara 

memadai dan 

kurang memahami 

serta kurang 

mendengarkan 

kemauan anak. 

3. Memiliki kontrol 

yang tinggi 

terhadap perilaku 

anak 

1. Penurut (jika 

bersama orang 

tua/ 

pengasuhnya 

saja) 

2. Kurang 

inisiatif 

3. Penakut 

4. Tidak percaya 

diri 

5. Pencemas 

6. Rendah diri 

7. Minder dalam 

pergaulan 

8. Kurang 

mandiri 

9. Anak suka 

berbohong, 

pemberontak, 

nakal 

c) Pola 

Asuh 

Permisif 

1. Memberikan 

pengawasan yang 

sangat longgar 

2. Memberikan 

kesempatan pada 

anak melakuka 

sesuatu tanpa ada 

pengawasan yang 

cukup 

3. Membebaskan 

kepada anak untuk 

menyatakan 

keinginannya. 

4. Sikap persetujuan 

segala sesuatunya 

tinggi namun 

kontrol terhadap 

anak rendah 

1. Anak terlihat 

bahagia tetapi 

mereka 

kurang dapat 

mengatasi 

stress dan 

mudah marah 

jika tidak 

diperbolehkan 

apa yang 

mereka 

inginkan 

2. Bersikap 

agresif 

3. Kurang 

memiliki rasa 

percaya diri 

dan 

pengendalian 
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diri 

4. Suka 

memberontak 

5. Suka 

mendominasi 

 

B. Kemandirian Anak  

1. Pengertian kemandirian Anak 

Menurut Desmita kemandirian adalah kemampuan 

untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan 

tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk 

mengatasi perasaan malu dan keragu-raguan dalam kehidupan 

anak.
42

 

Selanjutnya dijelaskan oleh Arifin kemandirian adalah 

suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk berbuat 

bebas melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri untuk 

kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh kekuatan serta 

keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan.
43

 

Menurut Diane Trister Dogde kemandirian anak usia 

dini dapat dilihat dari pembiasaan perilaku dan kemampuan 

anak dalam kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung 

jawab, disiplin, pandai bergaul, mau berbagi, mengendalikan 

emosi. Selanjutnya kemandirian, menurut Sutari Imam 

Barnadib, meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu 

mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri 

dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali yang 

mengatakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk 

mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri.
44

 

                                                             
42Darsono, “Pengaruh Kemandirian Terhadap Prestasi Belajar Sejarah 

Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP UPY,” KARMAWIBANGGA: Historical Studies 

Journal 1, no. 1 (2019): 1–9, https://doi.org/10.31316/fkip.v2i1.325. 
43Dian Popi Oktari and Aceng Kosasih, “Pendidikan Karakter Religius Dan 

Mandiri Di Pesantren,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 28, no. 1 (2019): 47, 
https://doi.org/10.17509/jpis.v28i1.14985. 

44Yamin and Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini. 
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Seperti firman Allah dalam surat Al-Mu‟minun ayat 

62 yang menjelaskan tentang kemandirian yang berbunyi: 
َوُُهََْليُظَْلُمْونَ ۖ  َواَل ُنَكلُِّف نَ ْفًسا ِاالا ُوْسَعَها ْنِطُقِباْلَْقِّ  َوَلَديْ َناِكٰتبٌ ي ا

Artinya: “Kami tiada membebani seseorang 

melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada 

suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan 

mereka tidak didzholimi (dirugikan)” (Q.S. Al-Mu‟minun 

ayat 62) 

Adapun juga firman Allah pada surat Al-Mudasir ayat 

38 yang berbunyi: 
 ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِىيَنةٌ 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuatnya”. 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang  tidak 

akan mendapatkan suatu ujian diatas kemampuannya sendiri 

tetapi Allah Maha Tahu dengan tidak memberikan ujian 

melebihi batas kemampuan seseorang itu sendiri. Oleh karena 

itu, seseorang dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan 

persoalan dan pekerjaannya tanpa banyak bergantung kepada 

orang lain. 

Kemandirian (autonomi) harus mulai diperkenalkan 

kepada anak sedini mungkin. Dengan menanamkan 

kemandirian akan menghindarkan anak dari sifat 

ketergantungan pada orang lain, dan yang terpenting dalam 

menumbuhkan keberanian anak dilakukan dengan 

memberikan motivasi pada anak untuk terus mengetahui 

pengetahuan-pengetahuan baru melalui pengawasan orang 

tua. 

Menurut Bacharuddin Musthafa, kemandirian 

merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan dan 

menerima konsekuensi yang menyertainya. Kemandirian pada 

anak terlihat ketika anak menggunakan pikirannya sendiri 

dalam mengambil berbagai keputusan dari memilih 

perlengkapan belajar yang ingin digunakannya, memilih 
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teman bermain, sampai dengan memutuskan hal-hal yang 

relatif lebih rumit, dan menyertakan konsekuensi-konsekuensi 

tertentu yang lebih serius. Tumbuhnya kemandirian pada anak 

bersamaan dengan munculnya rasa takut (kekhawatiran) 

dalam berbagi bentuk dan intensitasnya yang berbeda-beda. 

Rasa takut dalam hal yang wajar dapat berfungsi sebagai 

“emosi perlindungan” kepada orang dewasa atau orang 

tuanya. 

Dalam upaya mendorong tumbuhnya kemandirian 

anak usia dini, Bacharudin Musthafa menyarankan agar orang 

tua dan guru perlu memberikan berbagai pilihan dan 

memberikan gambaran kemungkinan konsekuensi yang 

menyertai pilihan yang diambilnya. Dalam konteks 

persekolahan atau Taman Kanak-kanak melalui aspirasi dalam 

kemauan anak perlu didengar dan diakomodasi. Lingkungan 

keluarga di rumah, menuntut orang tua untuk lebih teliti dan 

sabar dengan cara memberikan berbagai pilihan dan 

membicarakannya secara seksama terhadap anak setiap kali 

anak dihadapkan pada pembuatan keputusan-keputusan 

penting. Semua ini diharapkan agar anak dapat membuat 

keputusan secara mandiri dan belajar dari konsekuensi 

keputusan yang diambilnya.
45

 

Dari beberapa pengertian kemandirian menurut para 

ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah 

kemampuan berinisiatif untuk mengambil keputusan sendiri 

dengan rasa percaya diri dalam memilih keputusan sendiri 

dengan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan 

terhadap orang lain atau dapat berdiri sendiri tanpa bantuan 

orang lain. 

 

2. Ciri-ciri Kemandirian Anak 

Anak yang mandiri adalah anak yang memiliki 

kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi sehingga dalam 

setiap tingkah lakunya tidak banyak menggantungkan diri 

                                                             
45Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep Dan Teori). 
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pada orang lain, bisanya pada orang tuanya. Anak yang 

kurang mandiri selalu ingin ditemani atau ditunggui oleh 

orang tuanya baik pada saat sekolah maupun pada saat 

bermain, kemana-mana harus ditemani orang tua atau 

saudaranya. Berbeda dengan anak yang memiliki 

kemandirian, yang berani memutuskan pilihannya sendiri, 

tingkat kepercayaan dirinya lebih tampak, serta mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman bermain 

maupun orang asing yang baru dikenalnya. 

Selain itu, kemandirian anak juga sangat dipengaruhi 

oleh perlakuan orang tua atau saudara-saudaranya dalam 

keluarga. Sikap yang bijak dan perlakuan yang wajar pada 

anak dapat memicu tumbuhnya kemandirian anak. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

ciri-ciri kemandirian anak termasuk juga pada anak usia dini 

sebagai berikut: 

a. Kepercayaan pada diri sendiri 

 Rasa percaya diri, atau dalam kalangan anak muda 

biasa disebut dengan istilah „PD‟ ini sengaja ditempatkan 

sebagai ciri pertama dari sifat kemandirian anak. Oleh 

karena itu, memang rasa percaya diri ini memegang peran 

penting bagi seseorang, termasuk anak usia dini, dalam 

bersikap dan bertingkah laku atau dalam beraktivitas  

sehari-hari. Anak yang memiliki kepercayaan diri lebih 

berani untuk melakukan sesuatu, menentukan pilihan 

sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan bertanggung 

jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkan karena 

pilihannya. Dalam kasus tertentu, anak yang memiliki 

percaya diri yang tinggi dapat menutupi kekurangan dan 

kebodohan yang melekat pada dirinya. Untuk itu dalam 

berbagai kesempatan sikap percaya diri perlu ditanamkan 

dan dipupuk sejak awal pada anak usia dini. 

b. Motivasi intrinsik yang tinggi 

 Motivasi intrinsik adalah dorongan yang tumbuh 

dalam diri untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik 
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biasanya lebih kuat dan abadi dibandingkan dengan 

motivasi ekstrinsik, walaupun kedua motivasi ini kadang 

berkurang, tetapi kadang juga bertambah. Kekuatan yang 

datang dari dalam akan mampu menggerakkan untuk 

melakukan sesuatu yang diinginkan. Keingintahuan 

seseorang yang murni merupakan salah satu contoh 

motivasi intrinsik. Dengan adanya keingintahuan yang 

mendalam ini dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang memungkinkan ia memperoleh 

apa yang dicita-citakannya. 

c. Mampu dan berani menentukan piliha sendiri 

 Anak mandiri memiliki kemampuan dan keberanian 

dalam menentukan pilihan sendiri. Misalnya, dalam 

memilih alat bermain atau alat belajar yang akan 

digunakannya. 

d. Kreatif dan inovatif 

 Kreatif dan inovatif pada anak usia dini merupakan 

ciri anak yang memiliki kemandirian, seperti dalam 

melakukan sesuatu atas kehendak sendiri tanpa disuruh 

oleh orang lain, tidak ketergantungan kepada orang lain 

dalam melakukan sesuatu, menyukai pada hal-hal baru 

yang semula dia belum tahu dan selalu ingin mencoba 

hal-hal yang baru. 

e. Bertanggung jawab menerima konsekuensi yang 

menyertai pilihannya 

 Di dalam mengambil keputusan atau pilihan tentu ada 

konsekuensi yang melekat pada pilihannya. Anak yang 

mandiri akan bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambilnya apa pun yang terjadi, tetapi tentu saja bagi 

anak Taman Kanak-kanak tanggung jawab pada taraf 

yang wajar. Misalnya, tidak menangis ketika ia salah 

mengambil alat mainan, dan senang hati mengganti 

dengan alat mainan yang lain yang diinginkannya. 
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f. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

 Lingkungan sekolah (Taman Kanak-kanak) 

merupakan lingkungan baru bagi anak-anak. Hal ini, 

sering dijumpai anak menangis ketika pertama masuk 

sekolah karena mereka merasa asing dengan lingkungan 

di taman kanak-kanak bahkan tidak sedingit yang ingin 

ditunggui oleh orang  tuanya ketika anak sedang belajar. 

Namun, bagi anak yang memiliki kemdirian, dia akan 

cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. 

g. Tidak ketergantungan kepada orang lain 

 Anak mandiri selalu ingin mencoba sendiri dalam 

melakukan sesuatu, tidak bergantung pada orang lain dan 

anak tahu kapan waktunya meminta bantuan orang lain. 

Setelah anak berusaha melakukannya sendiri, tetapi tidak 

mampu untuk mendapatkannya, baru anak meminta 

bantuan orang lain. Misalnya, mengambil alat mainan 

yang berada di tempat yang tidak terjangkau oleh anak.
46

 

Dari beberapa ciri di atas, dapat dipahami bahwa 

kemandirian anak adalah keadaan yang dapat berdiri 

sendiri tanpa bergantung pada orang lain, mampu 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

dapat melakukan aktivitasnya sendiri, bersifat kreatif dan 

inovatif, dapat membuat keputusan sendiri dalam 

tindakannya, dan dapat berempati dengan orang lain. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

Kemandirian sangat dipengaruhi oleh kepercayaan 

diri. Kemandirian pada anak itu berbeda-beda dan perbedaan 

ini tentu sesuai dengan kultur dari mana anak berasal, selain 

itu setiap keluarga juga memiliki aturan tersendiri sehingga 

kemandirian merupakan ciri khas dari keluarga tersebut. 

Pengembangan kemandirian dapat terwujud apabila disertai 

                                                             
46Susanto. 
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oleh kesadaran orang tua tentang betapa pentingnya arti 

kemandirian. 

Menjadi mandiri bukanlah sesuatu yang bisa 

diperoleh secara tiba-tiba. Hal ini memerlukan proses panjang 

yang harus dimulai sejak dini. Kunci kesuksesan anak menjadi 

individu yang mandiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak 

faktor salah satunya adalah pola asuh orang tua. Oleh sebabitu 

orang tualah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, 

membantu dan mengarahkan anak untuk menjadi mandiri.  

Muhammad Asrori menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemandirian adalah keturunan orang tua, pola 

asuh orang tua, sistem pendidikan di sekolah, sistem 

kehidupan di masyarakat.
47

 

Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-

beda, antara anak yang satu dengan yang lainnya tentu 

berbeda. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor yang 

mempengaruhi. Berikut ini beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kemandirian anak, yaitu: 

a) Faktor Gen atau Keturunan 

Faktor keturunan lebih menekankan pada faktor 

biologis yang dibawa melalui aliran darah dalam 

kromosom. Karena itu, faktor genetis cenderung bersifat 

statis untuk mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang. 

a) Pola Asuh Orang Tua 

Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan 

kesempatan, dukungan dan dorongan dari keluarga serta 

lingkungan disekitarnya. Dalam keluarga, kemandirian 

adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang tua 

membangun kepribadian anak-anak mereka. Pada saat ini 

orang tua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan 

bagi anak untuk setiap perilaku yang dilakukannya. Maka 

                                                             
47Siti Rahma, Ade Dwi Utami, and Hapidin, “Kemandirian Anak Usia 5-6 

Tahun Di Komunitas Lingkungan Pemulung,” JIV-Jurnal Ilmiah Visi 11, no. 1 

(2017): 13–21, https://doi.org/10.21009/jiv.1101.2. 
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dari itu orang tua harus memperhatikan pola asuh yang 

baik untuk anaknya, untuk melatih kemandirian anak. 

b) Pendidikan 

Pendidikan di sekolah adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi kemandirian anak. Karena, di 

sekolah nak mendapatkan pendidikan di luar lingkungan 

keluarga atau orang tuanya. Dari kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di sekolah, dengan tidak sengaja akan 

menumbuhkan kemandirian pada diri anak. Misalnya, 

anak dapat menyelesaikan permainan terlebih dahulu 

dibandingkan dengan temannya, bertanggung jawab akan 

tugas yang diberikan oleh guru, membereskan peralatan 

makan sendiri, mulai bersosialisasi dan berempati dengan 

orang lain. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Kehidupan di masyarakat atau lingkungan dimana 

tempat anak tinggal tentu memiliki peran besar bagi 

perubahan kemandirian anak, akankah peran itu akan 

menjadi positif atau negatif. Hal ini tergantung 

karakteristik kehidupan di masyarakat dimana anak 

tinggal. Lingkungan yang baik tentu akan membawa 

pengaruh positif untuk anak, sebaliknya lingkungan yang 

kurang baik cenderung memperburuk perkembangan anak 

termasuk kemandiriannya. 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kemandirian 

anak di atas, dapat kita ketahui bahwasanya gen atau 

keturunan orang tua, pola asuh orang tua, sistem pendidikan di 

sekolah, dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh 

terhadap kemandirian anak. Namun dari beberapa faktor 

tersebut, yang harus kita perhatikan dengan baik adalah faktor 

dimana anak mulai terjun ke dunia sekolah, dari sistem 

pendidikan di sekolah kegiatan permainan yang diberiakan 

oleh guru akan melatih kemandirian anak. Oleh karena itu, 

seorang guru TK harus melatih kemandirian anak dengan 
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baik, memberikan rangsangan-rangsangan sehingga tumbuh 

sikap kemandirian pada anak. 

 

4. Bentuk-bentuk Kemandirian Anak 

Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi dimana 

sesorang relatif lebih bebas dari pengaruh penilaian, pendapat 

dan keyakinan orang lain. Kemandirian memiliki atas empat 

bentuk, yaitu: (a) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan 

mengontrol emosi dan dan tidak tergantung pada kebutuhan 

emosi orang lain, (b) Kemandirian ekonomi, yaitu 

kemampuan mengatur ekonomi dan tidak bergantung pada 

ekonomi orang lain, (c) Kemandirian Intelektual, yaitu 

kemampuan umtuk mengatasi berbagai masalah yang datang 

dalam kehidupan, (d) Kemandirian sosial, kemampuan untuk 

berinteraksi pada orang lain dan tidak membutuhkan aksi 

orang lain.
48

 Dan kemandirian juga dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu: a) Kemandirian aman (secure autonomy), 

b)Kemandirian tak aman (unsecure autonomy). 

Sejalan dengan hal diatas Yusmin membagi 

kemandirian menjadi beberapa jenis yaitu:(1) Kemandirian 

sosial dan ekonomi, (2) Kemandirian fisik dan fungsi tubuh, 

(3) Kemandirian intelektual, (4) Menggunakan lingkungan 

untuk belajar, (5) Membuat keputusan dan pilihan, (6) 

Refleksi dalam belajar.
49 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian terdiri dari beberapa jenis dan semua itu 

harus sesuai dengan usianya sehingga anak dapat berkembang 

secara optimal. Perkembangan Kemandirian Peserta Didik dan 

Implikasinya Bagi Pendidikan Kemandirian bukanlah 

                                                             
48Sri Arfiah and Bambang Sumardjoko, “Penguatan Karakter Tanggung 

Jawab Dan Kemandirian Pada Mahasiswa PPKN Melalui Perkuliahan Kepramukaan 

Dalam Upaya Mempersiapkan Mutu Lulusan Sebagai Pembina,” Jurnal Pendidikan 

Ilmu Sosial, 27, no. 2 (2017): 77. 
49Komala, “Mengenal Dan Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini 

Melalui Pola Asuh Orang Tua Dan Guru,” Tunas Siliwangi 1, no. 1 (2015): 41–42, 

http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/90. 
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keterampilan yung muncul tiba-tiba telapi perlu diajarkan dan 

di biasakan pada anak. Tanpa diajarkan, anak-anak tidak tahu 

bagaimana hurus membantu dirinya sendiri. Maka dari itu 

kemandirian dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan 

terkhususnya pendidikan di sekolah dan pembiasaan di 

kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga,oleh sebab itu 

perlu melakukan upaya pengembangan. 

Adapun kemandirian pada peserta didik memiliki 

implikasi bagi pendidikan diantaranya:  

a. Untuk memungkinkan anak dihargai guru harus 

mengembangkan proses belajar mengajar.  

b. Di berbagai kegiatan sekolah anak didorong berpartisipasi 

aktif dalam menentukan keputusan.  

c. Untuk mendorong rasa ingin tahu peserta didik,guru harus 

lingkungan.  

d. Tidak membedakan anak yang satu dan lainnya.  

e. Akrab dan harmonis kepada peserta didik. memberikan 

kebebasan untuk mengeksplorasi.
50

 

 

5. Upaya Mengembangkan Kemandirian Anak 

Upaya mengembangkan kemandirian pada anak 

dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam 

berbagai aktivitas. Semakin banyak kesempatan yang 

diberikan pada anak maka anak akan semakin terampil 

mengembangkan kemampuannya sehingga lebih percaya diri. 

Untuk itu upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan 

kemandrian anak ini, sebagaimana yang disarankan oleh Ratri 

Sunar Astuti dalam Susanto, yaitu: 

a. Anak dilatih agar mau melakukan sendiri kegiatan sehari-

hari yang ia jalani, seperti mandi sendiri, gosok gigi, 

                                                             
50Hamidah, Abas Asyafah, and Aceng Kosasih, “Hubungan Sikap 

Kemandirian Peserta Didik Dengan Prestasi Belajar Ditinjauh Dari Status Ekonomi 
Keluarga Di MTs Negeri Garut,” Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum 18, 

no. 1 (2020): 13. 
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makan sendiri, bersisir, dan berpakaian segera setelah 

mereka mampu melakukan sendiri. 

b. Anak sesekali diberi kesempatan untuk mengambil 

keputusan sendiri, seperti memilih baju yang akan 

dipakai. 

c. Anak diberi kesempatan untuk bermain sendiri tanpa 

ditemani, namun tetap dalam pengaturan ruangan yang 

aman. 

d. Biarkan anak mengerjakan segala sesuatu sendiri 

walaupun sering membuat kesalahan.  

e. Pada saat bermain, bermainlah sesuai keinginan anak. 

Dan berikan dorongan serta dukungan agar anak dapat 

menentukan apa yang ingin dimainkannya. 

f. Beri dukungan agar anak dapat mengungkapkan perasaan 

dan idenya. 

g. Biasakan anak untuk bersosialisasi sehingga anak dapat 

belajar menghadapi problem sosial yang lebih kompleks.
51

 

 

6. Indikator Kemandirian Anak Usia Dini 

Kemandirian anak usia dini dapat diukur dengan 

indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

dimana indikator tersebut merupakan pedoman atau acuan 

dalam melihat dan mengevaluasi perkembangan dan 

pertumbuhan anak. Menurut Martinis Yamin dalam buku 

Pandua Pendidikan Anak Usia Dini terdapat tujuh indikator 

yang menyertai makna kemandirian bagi seorang anak, yaitu 

antara lain
52

: 

 

 

 

 

                                                             
51Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep Dan Teori). 
52Yamin and Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini. 
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Tabel 6 

Indikator Kemandirian Anak 

No Indikator 

1.  Kemampuan Fisik  

2.  Percaya Diri 

3.  Bertanggung Jawab 

4.  Disiplin 

5.  Pandai Bergaul 

6.  Saling Berbagi 

7.  Mengendalikan Emosi 

Sumber: Martinis 

 

7. Dampak Kemandirian Anak dalam Pola Asuh 

Grandparenting 

a. Dampak positif dalam pola asuh grandparenting 

Seorang anak dalam pengasuhan nenek dengan 

berbagai pengalaman masa lalu kedua orang tuanya akan 

membentuk karakter kepribadian yang khas, seperti data 

yang ditemukan di lapangan bahwa anak-anak yang 

diasuh oleh kakek dan nenek hingga keluarga besar 

karena para orang tua sibuk dengan pekerjaannya ada 

kecenderungan jiwa mandiri.  

Pengasuhan kakek dan nenek digambarkan 

sebagai pengganti orang tua dengan membantu anak-anak 

mereka sebagai pengasuh utama yang membawa beban 

tanggung jawab pengasuhan. Pengasuhan yang sangat 

tegas membuat seorang anak menjadi pribadi disiplin dan 

bertanggung jawab atas hal yang mereka buat. 

b. Dampak negatif dalam pola asuh grandparenting 

Kasih sayang seorang kakek dan nenek terhadap 

cucunya terkadang lebih besar. Perhatian yang besar 

tercurah kepada cucunya dengan keterbatasan 

kemampuannya, hal ini karena terkadang berdampak 
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negatif pada anak. Anak akan bertindak semaunya dan 

sulit untuk diarahkan. Masa anak-anak merupakan masa 

perkembangan emosionalitas yang lebih tinggi, keinginan 

mereka harus bisa dicapai dengan memaksa kedua orang 

tuanya untuk mendapatkannya. 

Bentuk dan cara orang tua itu memberikan kasih 

sayang kepada anak berbeda-beda, ini dipengaruhi oleh 

latar belakang lingkungan pendidikan dan kondisi 

kehidupan pribadi orang tua. Begitu juga anak yang 

tinggal di lingkungan yang keras akan mendorong anak 

untuk berperilaku agresif. Masa anak-anak merupakan 

masa dimana mereka mendapatkan pendidikan dan 

pembinaan moral. Pendidikan dini ditanamkan oleh 

keluarga terdekat dimana anak tersebut dilahirkan dan 

dibesarkan. Anak-anak yang diasuh oleh kakek dan nenek 

dalam pendidikan formal pada umunya didapatkan oleh 

anak di sekolah, namun demikian peran keluarga sangat 

besar dalam meningkatkan kemandirian pada anak.
53

 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
54

 Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara masalah 

penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis 

penelitian tersebut dapat diterima atau ditolak. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Ada Hubungan antara Pola Asuh Grandparenting dengan  

        Kemandirian Anak kelompok B di TK Negeri 02 OKU.  

H0 : Tidak Ada Hubungan antara Pola Asuh Grandparenting  

        dengan Kemandirian Anak kelompok B di TK Negeri 02   

        OKU. 

  

                                                             
53Zakaria, “Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua 

Ke Nenek Dan Kakek.” 
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ed. Sutopo, 

2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019). 
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