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ABSTRAK 

Pola asuh orang tua merupakan hal yang sangat penting bagi 

seorang anak, karena pola asuh memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan sosial emosional anak. Hal ini lah yang menjadi fokus 

bagi setiap orang tua dalam memilih dan menerapkan pola asuh yang 

tepat terhadap anaknya.  Bentuk pola asuh orang tua yang akan 

menentukan sikap, nilai dan perilaku anak di masa depan. Menurut 

peraturan Mentri Pendidikan Nasional No.137 Tahun 2014 

bahwasanya perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun 

dikatakan berkembang sesuai harapan jika anak mampu memahami 

peraturan dan disiplin, menunjukkan sikap mandiri dalam memilih 

kegiatan, mau berbagi, menolong, dan membantu teman, 

menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif 

secara positif, dan memiliki rasa empati dengan teman. Penelitian ini 

memiliki rumusan masalah yang bertujuan untuk membuktikan ada 

tidaknya pengaruh pola asuh orang tua yang bekerja terhadap 

perkembangan sosial emosional anak di TK Qurrota Ayun Kec. Teluk 

Betung Timur, Kab. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Data dari masing-masing variabel dikumpulkan 

secara terpisah melalui mengisi kuesioner yang disusun.Tehknik 

pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu para orang tua peserta didik di TK 

Qurrota Ayun yang termasuk dalam kategori orang tua yang bekerja. 

Sedangkan sampel nya adalah 37 orang yang ditentukan berdasarkan 

kriteria yang telah peneliti tetapkan yaitu hanya orang tua yang 

bekerja.Kemudian analisis data menggunakan analisis regresi linear 

sederhana, Analisis dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Data hasil penelitian 

dianalisis dengan berbantukan SPSS 25 For Windows. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

antara pola asuh orang tua yang bekerja terhadap perkembangan sosial 

emosional anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang 

tua yang bekerja akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

sosial emosional anak. Bekerja disini maksudnya pekerjaan yang 

menghabiskan banyak waktu di luar rumah, seperti bekerja di kantor, 

pasar, maupun pabrik. Hal ini membuktikan bahwa bentuk pola asuh 

orang tua yang tepat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap 

perkembangan sosial emosional anak. Adapun besar pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap kecerdasan sosial emosional anak diketahui 
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dari hasil uji regresi linear sederhana yang dilihat dari nilai koefisien 

korelasi (R square) yaitu sebesar 0,625.  Berdasarkan tingkat 

keeratandari Guilford Empirecal Rulesidapat dikategorikan dalam 

pengaruh sedang. Sedangkan besar presentase pengaruhnya yaitu 

39,1%, dengan sisa 60,9% yang merupakan variabel-variabel (faktor-

faktor) yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan sosial 

emosional anak yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: Pola Asuh Orang Tua, Orang Tua yang Bekerja, 

Perkembangan Sosial Emosional Anak 
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ABSTRACT 

Parenting is very important for a child, because parenting has 

a major influence on the social emotional development of children this 

which became the focus for every parents choosing and implementing 

parenting which ap propriate for their children the form of parenting 

among parents will determine the attitude, value and behavior of 

children in the future according to the regulation of the minister of 

national education number 137 year 2014 that the social emotional 

development of children aged 5-6 years is stated to develop as 

expected if the child is able to understand the rules and discipline, 

independent in choosing activity, wiling to share and helping friends, 

showing enthusiasm in conducting competitive play positively and 

having empathy with friends this research has a formulation of the 

problem that aims to prove whether there is influence or not of 

parenting for parents who work on social emotional development of 

children in kindergarten Qurrota Ayun East Teluk Betung District 

Bandar Lampung City Lampung province 

The Approach used in this research was quantitative approach 

the research results were analyzed with descriptive analysis assisted 

by SPSS 25 for windows data from each variable collected separately 

through filling out questionn aires arranged. This sample in this 

research were 37 people who were determined based on criteria which 

has been fired by the researcher that is onlu for parents who work the 

results of the research shows that there is an influence of parenting by 

parents who work on social emotional development of children it 

proves that the form of appropriate parenting will provide a positive 

influence on social emotional development of the children. 

The conclusion of this research was that there is influence on 

the development of social emotional intelligence of children when 

their parents are too focus to work. Work here means work that spends 

a lot of time outside the home such as work in the office, market, and 

factory. Known that the percentage influence of parenting for parents 

on the development of social emotional  intellegence of children in 

kindergarten qurrota ayun east teluk betung, district city of bandar 

lampung, lampung province is equal to 23,5% or can be interpreted as 

having  a moderate influence, and the remaining 76.5% can be 

influenced by other factors such as factors sourced from inside or 

factors sourced form outside that can not be used as the focus of 

discussion in this research although its influence is still in the middle 

category it shows that efforts of development of social emotional 
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intelligence of children should always  give concern to the form of 

parenting applied by parents. In other words that development of 

social emotional intelligence of children can run as expected if parents 

provide maximum parenting 

  

Keywords: Parenting by Parents, Working Parents, The Development 

Of Intelligence Social Emotional Children 
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MOTTO 

 

                          

                              

                           

           

“Artinya Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 

mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama 

apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan 

lebih kasar daripada itu.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari salah pengertian dan tafsiran, maka 

akan dijelaskan cakupan dari judulpenelitian yaitu: 

“PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA YANG 

BEKERJA TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONAL ANAK DI TK QURROTA AYUN TELUK 

BETUNG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG” 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah dayayang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 Dalam penelitian ini pengaruh 

yang dimaksudmerupakan sebuah dorongan seseorang dalam 

melakukan atau bertindak terhadap sesuatu. 

2. Orang tua 

Orang tua adalah sentral pembentuk perilaku anak sejak dini 

anak masih lemah dan masih sangat memerlukan bimbingan 

dari orang-orang disekitarnya.
2
 

Orang tua adalah guru pertama dan rumah telah menjadi 

“sekolah” utama bagi anak maka agar sekolah tersebut efektif 

perlu dirumuskan tujuanya. Tujuan  utama dari pendidikan 

keluarga tersebut adalah optimalnya perkembangan atau  

kompotensi anak tersebut meliputi jasmani, akal dan rohani.
3
 

Orang tua dibedakan menjadi dua pengertian yaitu secara 

biologis merupakan orang yang melahirkan dan membesarkan 

anaknya yang dalam konteks ini adalah secara kandung. 

Sedangkan menurut rohaniah merupakan orang yang 

                                                           
1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008),h.1045 
2  Tholhah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga, (Jakarta: 

Mitra Abadi Press, 2009), Hlm. 62 
3Suyadi Dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar Paud, (Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya Offset, 2015), Hlm:149. 
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memberikan pendidikan dikeluarga baik secara ilmu duniawi 

maupun agama. Dalam penelitian ini orang tua yang dimaksud 

adalah baik secara biologis maupun rohaniah yang dapat 

membentuk perkembangan mental dan emosi anak. 

3. Bekerja 

Bekerja merupakan hal yang dilakukan seseorang dalam 

meraih sesuatu dapat berupa harta, tahta, dan sebagainya. 

Dalam konteks penelitian ini bekerja yang dimaksud 

merupakan kondisi orang tua yang melakukan sesuatu untuk 

memenuhi kehidupannya. 

Kerja adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yang 

mana pada diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang 

pada saatnya membentuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dan penuhinya.
4
 

4. Pola Asuh 

Pola asuh orang tua adalah bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan anak dalam mencapai proses kedewasaan 

sehingga pada upaya pembentukan norma-norma yang 

dipelihara masyarakat pada umumnya.
5
 

Pola asuh adalah usaha dalam memberikan pengarahan untuk 

anaknya dengan mendidik, memperlakukan, membimbing 

maupun mendisiplinkan anak dalam proses mendewasakan 

anak tersebut yang sesuai dengan norma-norma umum 

masyarakat. Pola asuh dalam penelitian ini adalah bagaimana 

orang tua dalam memberikan pengarahan kepada anaknya. 

5. Sosial Emosional Anak 

Emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami 

perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan 

sehari-hari. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai 

dari orang tua, saudara, teman bermain hingga masyarakat 

                                                           
4 Panji Anoraga, Psikologi Kerja, (cet- 6, Jakarta: Rineka Cipta,2014), Hlm. 

11 
5 Bety Bea Septiari, Mencetak Balita Cerdas Dan Pola Asuh Orang Tua, 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), h.162 
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luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan emosional tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain.
6
 

Emosional adalah reaksi dan aksi seseorang dalam 

menanggapi sesuatu yang dirasakannya. Dalam penelitian ini 

sosial emosional anak yang dimaksud adalah bagaimana anak 

menanggapi sesuatu yang dirasakannya sehingga mendorong 

anak untuk melakukan sesuatu. 

6. Anak Usia Dini 

Anak Usia Dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kelompok anak yang berada dalam usia pertumbuhan dan 

perkembangan pada usia prasekolah 0-6 tahun yaitu mereka 
7
yang sedang berada dalam fase peka dalam perkembangan 

dan pertumbuhannya, dimana terjadi pematangan dalam 

fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon rangsangan 

yang diberikan oleh lingkungannya.  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu 

pembinaan yang ditunjukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang di 

selengarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
8
 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi 

anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari 

pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya 

pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak 

dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan 

mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

                                                           
6 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD, (Yogyakarta: Bintang Pusaka Abadi, 

2010), h.109 
7Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan 

Filosofis, (Yogyakarta:SUKA, press, 2014), h.73 
8 Suyadi, Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, (Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2015), Hlm.21 
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strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun 

situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat 

adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi 

secara timbal balik antara orang tua dan anak.
9
 

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang 

penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. 

Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah 

pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap 

anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua 

adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh 

karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak 

hendaklah kasih sayang yang sejati pula.
10

 

Sedangkan pekerjaan orang tua adalah mereka yang 

bekerja dalam tuntutan ekonomi pada sebuah keluarga yang 

memiliki pengaruh besar dalam hidup dan kualitas sang anak, 

khususnya bagi anak-anak usia dini. Orang tua yang bekerja 

dalam studi ini dapat berasal dari kelas menengah ke atas, 

kelas menengah ke bawah, dan tingkat ekonomi rendah. 

Klasifikasi pekerjaan orang tua dalam studi ini pun beragam, 

mulai dari pekerjaan sebagai karyawan negeri maupun swasta, 

wiraswasta atau berdagang, sampai kepada buruh pabrik dan 

kuli.  

Adapun pola asuh orang tua yang dimaksud dalam studi ini 

adalah peran orang tua dalam mengasuh atau membimbing 

anak di sekeliling anak tersebut yang berkaitan dengan 

kepentingan hidup anak itu sendiri, khususnya dalam 

perlakuan orang tua dalam mendidik, memperlakukan, 

membimbing maupun mendisiplinkan anak dalam proses 

mendewasakan anak tersebut yang sesuai dengan norma-

norma umum masyarakat. Pola asuh orang tua dalam 

mendidik anaknya mencakup pemberian rangsangan fisik, 

mental, emosional, moral maupun sosial yang bertujuan untuk 

                                                           
9Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 

h. 35 
10M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, PT Remaja 

Rosdakarya, 2009 Bandung, h. 80 
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mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Secara 

spesifik, pola asuh orang tua dalam penelitian ini akan 

berfokus kepada authoritarian,dalam berkembang namun juga 

tidak dibimbing atau terarahkan dengan baik. Oleh sebab itu, 

orang tua yang bekerja memiliki dua sisi yang bertolak 

belakang yang sangat bergantung pada kondisi pola asuh itu 

sendiri dan mempengaruhi perkembangan emosional anak 

usia dini. 

Anak Usia Dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kelompok anak yang berada dalam usia pertumbuhan dan 

perkembangan pada usia prasekolah 0-6 tahun yaitu mereka 
11

yang sedang berada dalam fase peka dalam perkembangan 

dan pertumbuhannya, dimana terjadi pematangan dalam 

fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon rangsangan 

yang diberikan oleh lingkungannya.  

Hal ini ditegaskan dalam ayat AlQur’an surat Al-Alaq ayat 

1 berikut penjelasannya 

                

“Artinya :Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan,” 

Dengan ayat diatas dapat dipahami bahwa kata 

“khalaq” artinya telah berbuat, telah menciptakan, mengambil 

keputusan atau bertindak. Secara terminologis akhlak adalah 

tindakan yang tercermin pada akhlak Allah SWT, yang salah 

satunya dinyatakan sebagai pencipta manusia dari segumpal 

darah. 

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa 

akhlak merupakan perbuatan yang dapat dilakukan dengan 

mudah tanpa mempertimbangkan dengan pemikiran karena 

sudah tertanam dalam diri seseorang yang sudah melekat 

sehingga menjadi kepribadianya. Dan akhlak sendiri 

                                                           
11Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan 

Filosofis, (Yogyakarta:SUKA, press, 2014), h.73 
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dilakukan dengan dasar kemauan, pilihan, dan  keputusan 

pribadi seseorang. 

Perkembangan emosional yang dimaksud dalam penelitian 

ini berfokus kepada anak usia dini dalam kemampuannya 

untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi 

dengan cara yang dapat disesuaikan dengan norma 

masyarakat, khususnya dalam hal ini disesuaikan dengan 

perilaku anak dalam pengendalian dan penyesuaian diri 

dengan orang tua. Adapun komponen perkembangan 

emosional anak dalam studi ini di antaranya; (1) menunjukkan 

sikap mandiri dalam memilih kegiatan, (2) menunjukkan sikap 

percaya diri, (3) memahami peraturan dan mampu bersikap 

disiplin, (4) mau berbagi, menolong, ataupun membantu 

teman, (5) dapat menghargai keunggulan orang lain, (6) 

menunjukkan antusiasme terhadap permainan kompetitif 

secara positif, dan (7) memiliki rasa empati. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak usia dini, atau prasekolah, merupakan mereka 

yang sedang berada dalam fase peka dalam perkembangan dan 

pertumbuhannya, dimana terjadi pematangan dalam fungsi-fungsi 

fisik dan psikis yang siap merespon rangsangan yang diberikan 

oleh lingkungannya.  Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 

Menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 

suatu upaya pembinaan yang diajukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

     Perkembangan anak, dalam hakikatnya, sangat bergantung 

pada pendidikan yang dia dapatkan dari lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan kegiatan pada 

proses belajar mengajar untuk dapat memahami keadaan pendidik 

dan peserta didik. Pendidikan juga merupakan salah satu usaha 
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untuk meningkatkan ilmu pengetahuan baik formal maupun non-

formal
6
. 

Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya ialah 

pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak adalah 

hiasan hidup di dunia bagi manusia. Sebagaimana firman Allah 

dalam surah Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut : 

                        

            

 “Artinya : harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 

baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan”. 

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa masa 

kanak-kanak merupakan masa paling penting dalam proses 

pembentukan pondasi kepribadian yang akan menentukan 

pengalaman anak selanjutnya. Artinya, sebagai usia 

pengembangan potensi yang dimiliki anak, yang dianggap sangat 

penting dalam membantu meletakkan dasar kemampuan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Tidak hanya kemajuan dalam 

aspek bahasa, fisik, kognitif, nilai agama dan moral, namun juga 

aspek emosi dan sosial. 

     Sementara itu, perkembangan sosial emosional itu sendiri 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan 

mengontrol prilaku atau emosi agar mampu merespon secara 

positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-emosi 

ini 
12

. Sementara, perkembangan sosial emosional adalah 

perkembangan perilaku anak dalam pengendalian dan 

penyesuaian diri dengan masyarakat. Maka dari itu, 

                                                           
12Riana Mashar. 2017. Metaphor Counseling and Students Responsibility on 

Elementary School. Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, dan Bimbingan Konseling 7. 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UY8rcgkAAAAJ&citation_for_view=UY8rcgkAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UY8rcgkAAAAJ&citation_for_view=UY8rcgkAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
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perkembangan sosial emosional dapat dikatakan sebagai 

kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol 

emosi dengan cara yang dapat disesuaikan dengan norma 

masyarakat. Perkembangan emosional anak tentunya akan 

mempengaruhi tumbuh kembang anak.  

Al-Qur’an adalah kitab pemberi petunjuk kepada jalan yang 

lurus sebagaimana firman-Nya; 

                        

                 

Artinya :”Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk 

kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira 

kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh 

bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,(QS Al-Isra)” 

 UNICEF dan negara pemerhati mengukur perkembangan anak 

usia dini melalui MICS (Multiple Indicator Clister Survey) yang 

didalamnya terdapat  empat dimensi, yaitu: dimensi fisik, 

numerasi, kemampuan belajar, dan emosoional. Keempat 

dimensi tersebut direfleksikan ke dalam Indeks Perkembangan 

Anak Usia Dini (Early Childhood Development Index-ECDI). 

Hasil dari indeks tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks Perkembangan Anak Usia Dini 

Sumber: diolah dari riskesdas dalam bps.go.id (2018) 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

anak usia dini yang paling bermasalah adalah pada dimensi 

sosial emosional. Hal ini mengindikasikan adanya gangguan 

perkembangan anak usia dini dari dimensi sosial emosional.  

Hal ini perlu diperhatikan karena perkembangan sosial 

emosional pada usia dini adalah hal yang penting untuk 

mengarahkan proses dan perilaku belajar anak, dan menjadi  

penentu untuk mental kesiapan sekolah dan keberhasilan 

pendidikan mereka. Perhatian orang tua amatlah penting dalam 

memantau sosial emosional anak. Namun, perhatian tersebut 

menjadi tantangan untuk orang tua khususnya yang bekerja.  

Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-

kanak merupakan ujung tombak yang menentukan sikap, nilai, 

dan perilaku di masa depan. Perkembangan emosional adalah 

salah satu perkembangan yang harus ditangani secara khusus, 

karena perkembangan emosional anak harus dibina pada masa 

kanak-kanak awal atau bisa disebut masa pembentukan. 

Pengalaman sosial awal sangatlah penting, pengalaman sosial 

anak sangat menentukan kepribadian anak setelah ia menjadi 

orang dewasa. Banyaknya pengalaman yang kurang 

menyenangkan pada masa kanak-kanak akan menimbulkan 

sikap yang tidak sehat terhadap pengalaman sosial anak, 

pengalaman tersebut dapat mendorong anak tidak sosial, anti 

sosial, bahkan anak cenderung tidak percaya diri.
13

 

Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2021, 

sebanyak 50,70 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

bekerja adalahperempuan pada 2020. Jumlah tersebut 

meningkat 2,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang 

sebanyak 49,40 juta orang. Hal ini menjadi tantangan untuk 

orang tua yang bekerja dalam memantau tumbuh kembang 

anaknya dimana pada tahun 2021 terdapat 30,83 juta (11,35%) 

anak usia dini dari seluruh warga Indonesia. 

                                                           
13Popy Puspita Sari et al., “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Emosional Anak Usia Dini”, Jurnal Paud Agapedia, Vol. 4 No. 1 (2020), p. 157–170, 

https://doi.org/10.17509/jpa.v4i1.27206. 
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Ada beberapa indikator perkembangan sosial emosional 

yang mengacu pada Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

No.137 Tahun 2014. Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini (PIAUD) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Indikator Perkembangan Sosial Emosional Anak 

No Aspek 

Tingkat 

Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator 

1. Sosial 

Emosional 

anak 

1. Kesadaran diri 1. Menunjukan sikap mandiri 

dalam memilih kegiatan 

2. Menunjukan sikap percaya 

diri 

3. Memahami peraturan dan 

disiplin 

  2. Rasa tanggung 

jawab untuk diri 

sendiri dan orang 

lain 

1. Mau berbagi menolong 

dan membantu teman 

2. Menghargai keunggulan 

orang 

  3. Perilaku sosial 1. Menunjukan rasa 

antusiasme dalam melakukan 

permainan kompetitif secara 

positif 

2. Memiliki rasa empati 

Sumber: Peraturan Mentri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 

Tahun 2014 

Menurut Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No.137 

Tahun 2014bahwasannya perkembangan kecerdasan  sosial 

emosional anak usia 5-6 tahun dikatakanberkembang sesuai 

harapan jika anak mampu memahami peraturan dandisiplin, 

menunjukan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, mau 

berbagi,menolong, dan membantu teman, menunjukan atusiasme 

dalam melakukan permainan kompetitif secara positif, dan 

memiliki rasa empati dengan teman. 
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Perkembangan kecerdasan sosial emosional pada anak usia 

dini sangat penting dikembangkan. Karena  pertama semakin 

banyaknya permasalahan yang terjadi di sekitar anak, misalnya 

pola asuh lingkungan keluarga yang tidak baik ketika orang 

dewasa menghukum anak dengan teriak, menjerit, anak-anak 

akan meniru prilaku yang negatif dan lepas kendali
14

ataupun 

perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti televisi 

yang akan membawa dampak luar biasa pada anak karena 

tontonan yang tidak layak akan mempengaruhi perkembangan 

emosi anak.
15

 

Itu semua sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. 

Adanya emosi positif dan negatif ini dikuatkan dalam firman 

Allah pada Q.S at-Taubah ayat 82 yang berbunyi: 

                      

 “Artinya: Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis 

banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka 

kerjakan.” 

Sosial emosional anak perlu dikembangkan agar ada 

penanaman kesadaran bahwa anak adalah penerus, pencipta, 

pengevaluasi, investasi masa depan yang perlu dipersiapkan 

secara maksimal, baik aspek perkembangan emosional maupun 

keterampilan sosialnya, kemudian perkembangan emosi perlu di 

kembangkan sejak dini karena anak memiliki masa emas 

perkembangan sosialemosional sesuai tahap perkembangannya.
16

 

Berkaitan dengan “kedirian” manusia, Allah SWT berfirman 

di dalam al-Qur’an surat Fushilat (41) ayat 53, yaitu : 

                          

                  

                                                           
14Jhon W Santrock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 2007),  h.170. 
15Ibid, h.297. 
16Suyadi, Psikologi Belajar PAUD, h. 112. 
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“Artinya Kami akan memperlihatkan kepada mereka 

tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada 

diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran 

itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya 

Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwaKami akan 

memperlihatkan kepada orang-orang yang mendustakan itu ayat-

ayat Kami berupa kemenangan dan keungulan islam yang 

menaklukan negri-negri dan menggungguli agama-agama, dari 

penjuru langit dan belahan bumi, peristiwa-peristiwa besar yang 

terjadi pada keduanya dan pada diri mereka sendiri yang 

mengandung keajaiban penciptaan Allah dan Ayat-AyatNya, 

sehingga dari ayat-ayat tersebut mereka mengetahui dengan jelas 

dan tidak menyisakan keraguan bahwa al-Qur’an yang mulia ini 

adalah haq yang di wahyukan kepadamu dari Tuhan semesta 

alam.  

Jhon W Santrock menyatakan bahwa kompetensi sosial anak 

juga berhubungan dengan kehidupan emosional orang tuanya 

(Fitness dan Duffield) contohnya menemukan bahwa orang tua 

yang mengespresikan emosi yang positif mempunyai kompetensi 

sosial tinggi, melalui interaksi dengan orang tua anak belajar 

untuk mengespresikan emosinya secara wajar.
17

 Menurut M. 

Arifin fungsi orang tua yaitu sebagai pendidik keluarga, dan 

pemelihara serta pelindung keluarga. Pengaruh keluarga dalam 

pembentukan dan perkembangan sosial emosional sangatlah 

penting. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh 

dalam proses perkembangan anak, seperti perkembangan sosial 

emosional anak yang dapat terbentuk dari lingkungan keluarga 

maupun lingkungan di sekitar anak. 

Dalam bukunya Rahmat Rosyid yang berjudul Pendidikan 

Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini (Konsep dan 

Praktik PAUD Islam), mengatakan bahwa ketidak hadiran orang 

tua secara fisik dapat menimbulkan efek negative pada anak. 

Perkembangan anak terlambat dan mengalami depresi serta 

                                                           
17Ibid, h.300 
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kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
18

 Ditegaskan 

juga oleh Fawzia bahwa gaya pengasuhan terhadap anaknya, 

akan mempengaruhi pada perkembangan sosial dan kepribadian 

anak. Gaya pengasuhan orang tua yang baik akan menurunkan 

perkembangan sosial anak yang baik. Pola asuh orang tua berarti 

kebiasaan orang tua, ayah dan ibu dalam memimpin, mengasuh 

dan membimbing anak. Mengasuh dalam arti menjaga dengan 

cara merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara 

membantu, melatih, dan sebagainya.
19

 

Anak perlu di asuh dan dibimbing untuk melewati proses 

pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, peran orang 

dewasa seperti orang tua terutama dalam lingkungan keluarga 

sangat berperan penting. Goleman mengatakan bahwa kehidupan 

keluarga merupakan sekolah yang pertama untuk mempelajari 

emosi. Lebih dari itu, Goleman juga mengatakan bahwa orang tua 

merupakan pelatih emosi bagi anak-anaknya.
20

 

Bentuk pola asuh orang tua menurut Bety Bea Septriari 

terdiri dari: 1) pola asuh outhotarian, pola asuh ini menggunakan 

pendekatan yang memaksakan kehendak orang tua kepada anak, 

anak harus menurut kepada orang tua, dan anak tidak boleh 

mengeluarkan pendapat. 2) pola asuh permisif yaitu orang tua 

serba membolehkan anak berbuat apa saja, orang tua memiliki 

kehangatan, cenderung memanjakan, dan 3) pola asuh 

authoritative yaitu orang tua sangat memperhatikan kebutuhan 

anak, dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kebutuhan. 

Ketiga pola asuh tersebut memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan sosial emosional anak. Oleh karena itu, sebaiknya 

orang tua harus tepat dalam memilih dan menerapkan pola asuh 

terhadap anaknya. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kecerdasan sosial emosional anak seperti kemampuan anak 

mengenali dirinya, perbedaan jenis kelamin, dan pengaruh 

                                                           
18 Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Konsep praktik PAUD 

Islam, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25. 
19Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, ( Jakarta: Kencana, 2011), h.447.  
20 Suyadi, PsikologiBelajar PAUD, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), h. 113. 
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keluarga.
21

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua yang 

bekerja terhadap perkembangan emosional anak usia 4-5 tahun di 

TkQurrota Ayun Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung 

yang dilakukan maka tabelnya sebagai berikut: 

Tabel 1.3  

Hasil Pra Penelitian Tk Qurrota Ayun Teluk Betung Timur 

2022/2023 

No Nama anak 
Indikator Pencapaian 

Ket 
1 2 3 4 5 

1. AO MB BB BB BB BSB BB 

2. FN BB BB BB BB BB BB 

3. TAP BSH BSB MB BB BSB BSB 

4. AA BB BB BB BB BB BB 

5. ER 
MB MB MB MB  MB MB 

6. MAR MB BB BB MB MB MB 

7. AAA BB MB MB MB MB MB 

8. MAM BSH BSH BSH MB MB BSH 

9. ANA BB MB MB MB MB MB 

10. HF MB MB MB BB MB MB 

11. BAR BB MB MB BB MB MB 

12. MS BSB BB BSB BB BSB BSB 

13. AWB BB MB MB MB MB MB 

14. MGP MB MB MB MB MB MB 

15. AR BB MB MB BB MB MB 

16. RR MB MB MB BB MB MB 

17. MPM BB BB BB BB BB BB 

18. ABA BHS MB BHS BB BHS BHS 

19. KJ MB MB MB MB MB MB 

20. ANH BHS MB BHS MB BHS BHS 

                                                           
21 Annisa Herlinda Sari, “Peningkatan Perkembangan Emosi Anak Melalui 

Metode Bercerita dengan Boneka Tangan”, Darul Ilmi ( Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Anak Usia Dini Volume 1 No 2 Juni 2016: ISSN 2086-6909), h.57 
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21. ASW MB MB MB MB MB MB 

22. SAR MB BHS MB MB BHS MB 

23. ABS MB MB MB MB MB MB 

24. KS MB BB MB BB MB MB 

25. MSG BSB MB BSB BB BHS BSB 

26. ANO MB BB MB BB MB MB 

27. MA MB MB MB MB MB MB 

28. QDS MB BB MB BB MB MB 

29. AFM BHS MB BHS MB BHS BHS 

30. AP BHS MB BHS MB BHS BHS 

31. SP MB BB BSB MB BSB BSB 

32. BRR MB MB MB BB BSB MB 

33. DSK BSB BSB MB MB BSB BSB 

34. DAR BB MB MB BB MB MB 

35. AMA BSB MB BSB MB BSB BSB 

36. SDM MB MB MB MB MB MB 

37. SAP BSB BSB BSB MB BHS BSB 

38. AM BB BB BB BB BB BB 

39. APS BB MB MB MB MB MB 

40. AR BSH BSH BSH MB MB BSH 

41. FA BSB MB BSB MB BSB BSB 

42. AFR BB BB BB BB BB BB 

43 MAI MB MB MB MB  MB MB 

45. AN BB MB MB MB MB MB 

46. MAM BB BB BB BB BB BB 

47. GF BSH BSH BSH MB MB BSH 

48. Z BSB BSB BSB MB BHS BSB 

49. AP BSH BSH BSH MB MB BSH 

50 BRR BSH BSH BSH MB MB BSH 

Sumber : Data Anak TK Qurrota Ayun 
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Keterangan Indikator Pencapaian Perkembangan Emosional 

Anak: 

1. Memahami peraturan dan disiplin 

2. Menunjukan sikap mandiri dalam memilih kegiatan 

3. Mau berbagi, manolong, dan membantu teman 

4. Menunjukan atusiasme dalam melakukan permainan 

komperatif secara positif 

5. Memiliki rasa empati dengan teman. 

 

Keterangan Penilaian: 

1. BB (Belum Berkembang) : Anak belum mampu melakukan 

sesuatu dengan indikator  skor 50-59, mendapatkan bintang 

1. 

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

kegiatan dengan bantuan orang lain indikator penilaian skor 

60-69, serta mendapatkan bintang 2. 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) : Anak mampu 

melakukan kegiatannya sendriri dengan skor 70-79, 

mendapatkan bintang 3. 

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

kegiatannya sendiri secara konsisten, skor 80-100, serta 

mendapatkan bintang 4. 

Tabel 1.4 

Rekapitulasi Data 

No Kriteria Jumlah Peserta 

Didik 

Persentase 

1 BB 7 10,81% 

2 MB 24 56,75% 

3 BSH 9 13,51% 

4 BSB 10 18,91% 

Jumlah 100% 
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Berdasarkan tabel diatas anak yang belum berkembang 7 anak 

dengan jumlah presentase 10,81%, anak yang mulai berkembang 24 

anak dengan jumlah presentase 56,75%, anak berkembang sesuai 

harapan 9 anak dengan jumlah presentase 13,51%, sedangkan untuk 

berkembang sangat baik 10 anak dengan jumlah presentase 18,91%. 

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional anak di 

TkQurrota Ayun Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung 

berkembang dengan baik, namun ada beberapa anak yang belum 

berkembang dengan baik, hal ini terbukti dari kemampuan anak dalam 

memenuhi dan mencapai indikator sebagaimana tabel diatas . 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan wali 

kelas TK Qurrota Ayun Teluk Betung Timur,Kota Bandar Lampung, 

dalam kurun waktu 2 minggu dengan tanggal pelaksanaan dimulai 

dari tanggal 24 Januari 2022 hingga 7 Februari 2022 dan diperoleh 

informasi bahwa masih ditemui beberapa anak yang belum terbentuk 

kemandiriannya, bentuk sikap yang pasif dan kurang percaya diri. Hal 

ini tampak pada anak dalam berhubungan sosial dengan teman sebaya 

masih kurang, masih ada anak yang tidak mau bermain dengan teman 

yang lain yang bukan teman dekatnya, kerjasama anak saat bermain 

masih kurang, anak belum bisa mematuhi aturan permainan pada saat 

kegiatan pembelajaran, kurang percaya diri, ada pun anak yang 

emosian kepada temannya dan bahkan ada anak yang bermain sendiri 

tanpa memperdulikan teman yang ada disekitarnya. Melihat 

permasalahan tersebut peran orang tua sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan kemandirian anak 

dan untuk mengembangkan emosional anak sesuai dengan kebutuhan 

anak. 

Dari data diatas bahwasannya beberapa anak memiliki emosional 

yang belum berkembang. Maka dari itu peneliti ingin melihat 

emosional anak. Sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Yang Bekerja Terhadap Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Di TkQurrota Ayun. Teluk Betung Timur, Kota 

Bandar Lampung” 
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C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dapat ditemukan berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Permasalahan pada penelitian ini adalah kemandirian, 

bentuk sikap yang pasif dan kurang percaya diri pada anak. 

b. Belum berkembangnya sosial emosional anak pada mereka 

yang orang tuanya bekerja.  

c. Ada kecenderungan orang tua menganggap bahwa pilihan 

anak bukanlah yang terbaik untuk anak. 

d. Orang tua kurang memahami pola asuh sehingga anak 

kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua. 

e. Orang tua menganggap bahwa pola asuh yang mereka 

berikan yang terbaik untuk anaknya. 

f. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap kemampuan 

yang dimiliki anak. 

g. Orang tua kurang memberi bimbingan yang sesuai dengan 

perkembangan anaknya. 

h. Orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan kurangnya 

perhatian yang diberikan kepada anak. 

2. Batasan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi 

masalah, maka peneliti perlu membatasi masalah guna 

menghindari salah penafsiran dan menyesuaikan dengan 

kemampuan peneliti. Maka penulis membatasi permasalahan 

pada: 

a. Penelitian yang dilakukan untuk melihat 

bagaimanakah peran pola asuh orang tua dalam 

perkembangan sosial emosional anak. 

b. Pengaruh pola asuh orang tua yang bekerja dalam 

penelitian ini yaitu pola asuh yang diberikan oleh 

kedua orang tua yang memiliki kesibukan bekerja di 

luar rumah, dimana pola asuh yang diberikan orang 
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tua kepada anak dalam bentuk fisik maupun psikis 

yang tercermin dalam tutur kata, sikap, perilaku dan 

tindakan. 

c. Perkembangan sosial emosional anak adalah 

kemampuan anak untuk mengendalikan, mengolah 

dan mengontrol emosi agar mampu merespon secara 

positif setiap kondisi yang merangsang munculnya 

emosi-emosi ini. 

d. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik di 

TK Qurrata Ayun yang memiliki kriteria peserta 

didik yang memiliki orang tua bekerja. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam 

penelitian ini maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:   

Apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua yang bekerja 

terhadap perkembangan sosial emosional anak di TkQurrota 

Ayun Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua yang bekerja 

terhadap perkembangan sosial emosional anak di TkQurrota 

Ayun Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis; 

    Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memberikan 

sumbangan mengenai dampak orang tua yang bekerja 

terhadap perkembangan emosional anak. 
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b. Manfaat praktis: 

1. Bagi orang tua:  

a) Dapat membantu mempersiapkan mental calon orang 

tua sebelum memutuskan untuk memiliki anak; 

b) Membantu calon orang tua untuk lebih memahami 

mengenai emosional anak; 

c) Membantu orang tua untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya 

perkembangan emosional anak 

2. Bagi masyarakat:  

a) Membantu menciptakan generasi yang lebih dewasa 

dan matang secara emosional; 

b) Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya perkembangan emosional yang 

sehat pada anak. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Dalam Penelitian Imas Anjum (2014) “Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Usia Dini (3-4 Tahun) DiKelurahan Isola Kecamatan Suka 

Sari Kota Bandung”. Penelitian inimenggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. metodeanalisa data 

penelitian yaitu regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini 

berdampak secara signifikan dan positif, hal ini di tunjukkan 

dengan nilai pengaruh dalam uji determinasi sebesar 37,69%
22

 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Imas Anjum dengan 

penulis maka perbedaannya teletak di penelitian kuantitatif 

menggunakan metode ex post facto. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua 

                                                           
22Imas Anjum, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini (3-4 Tahun) Di Kelurahan Isola Kecamatan Suka 

Sari Kota Bandung”.(MahasiswaFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung 2014) 
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berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial emosional 

anak 83,3% dan hanya sebesar 0,17 % dipengaruhi faktor 

lain.Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti 

pola asuh orang tua dengan menggunakan metode analisa data 

penelitian yaitu regresi linier sederhana. 

2. Hasil penelitian Elsa, Luthfia“Hubungan Pola Asuh Ooritatif 

denganPerkembangan Mental Emosional pada Anak Usia 

Prasekolah di TK Melati Putih Banyumanik”. Penelitian ini 

menggunakan penelitan deskriptif korelasi dengan metode 

survey cross sectional. Desai penelitian deskriptif korelasi. 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. 

Dengan hasil perkembangan mental emosional baik sebesar 

83,3% Hasil uji statistika dengan Spearman Rank didapatkan 

nilai p 0,003 sehingga terdapat hubungan antara pola asuh 

otoritatif dengan perkembangan mental anak usia prasekolah 

yang memberikan dampak positif bagi perkembangan mental 

emosional anak.
23

 

hasil penelitian Elsa, Luthfia dengan penulis maka 

perbedaannya teletak di penelitian kuantitatif menggunakan 

metode ex post facto dengan menggunakan metode analisa 

data penelitian yaitu regresi linier sederhana.Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua 

berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial emosional 

anak 83,3% dan hanya sebesar 0,17 % dipengaruhi faktor lain. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pola 

asuh. 

3. Hasil Penelitian Ahsan, Dian Susmarini, Adisantika, dan Ayu 

Rika Anitasari Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua (Ibu) 

Yang Bekerja Dengan Tingkat Kecerdasan Moral Anak Usia 

Prasekolah (4-5) Tahun Di Tk Mutiara Indonesia 

Kedungkandang Malang.  

Pola asuh orang tua merupakan peran aktif orang tua terhadap 

perkembangan anak – anaknya, terutama pada saat mereka 

                                                           
23Elsa, Luthfia “Hubungan Pola Asuh Ooritatif Dengan Perkembangan 

Mental Emosional Pada Anak Usia Prasekolah Di TK Melati Putih 

Banyumanik”Mahasiswa Keperawatan FakultasKedokteran Universitas Diponogoro 



 22 

masih berada pada tahap prasekolah, untuk meningkatkan 

kecerdasan moral anak sejak dini (tata karma, sopan santun, 

aturan norma agama dan moral, etika). Pola asuh orang tua 

yang digunakan ada 4 macam pola asuh yaitu demokratis, 

otoriter, permisif, penelantar. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua 

bekerja dengan tingkat kecerdasan moral anak usia 

prasekolah. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional, pemilihan sampel dengan 

purposive sampling. Sampel penelitian yaitu anak usia 

prasekolah (4-5) tahun sebanyak 20 responden. Analisis data 

yang digunakan adalah Fisher exsact test. Hasil uji statistik 

didapatkan hubungan yang tidak signifikan antara Pola asuh 

orang tua dengan Tingkat kecerdasan moral anak usia 

prasekolah (4-5) tahun, dengan nilai p = 0.053 walaupun tidak 

signifikan tetapi ada kecenderungan pada orang tua dengan 

pola asuh yang baik /demokratis (70%) yang mempunyai anak 

dengan tingkat kecerdasan moral baik. Maka dari itu 

diperlukan pola asuh yang demokratis dan stimulus yang baik 

untuk menjadikan kecerdasan moral anak baik.
24

 Perbedaan 

nya terletak pada studi kasus yang diteliti dan variabel Y nya 

yang meneliti anak usia prasekolah (4-5), sedangkan yang 

penulis teliti adalah anak TK yang sudah usia 5-6 Tahun. 

Kemudian untuk persamaannya merupakan penelitian 

kuantitatif yang menghitung besar pengaruh pola asuh orang 

tua terhadap kecerdasan moral atau emosional anak usia dini 

4-5 dan 5-6 tahun dengan menggunakan metode regresi linear 

sederhana berbantukan program spss. 

4. Penelitian yang dilakukan Rifki Irawan, Metti Verawati, 

Dianita Rifqia PutriHubungan Pola Asuh Ibu Bekerja Dengan 

Perkembangan Sosial Anak Usia Prasekolah. Setiap anak 

adalah individu yang unik, karena faktor bawaan dan 

lingkungan yang berbeda. Maka pertumbuhan dan 

                                                           
24A Ahsan, “Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua (Ibu) Yang Bekerja 

Dengan Tingkat Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah (4-5) Tahun Di TK Mutiara 

Indonesia Malang”, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, 2017, p. 30–40,. 
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perkembangan anak juga berbeda. Perkembangan sosial anak 

dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yaitu ibu. Dalam 

mengasuh anak ibu cenderung menggunakan pola asuh 

tertentu. Penggunaan pola asuh ini memberikan dampak 

perkembangan terhadap bentuk-bentuk perilaku tertentu pada 

anak. Banyak anak usia prasekolah menunjukkan perilaku 

sosial yang kurang kondusif dan pelayanan bimbingan 

perkembangan perilaku sosial anak yang belum sistematik dan 

terarah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

pola asuh ibu bekerja dengan perkembangan sosial anak usia 

prasekolah di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. Penelitian 

kuantitatif, dengan menggunakan jenis rancangan korelasi 

yang mengkaji dan mengetahui hubungan antara variabel 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional, dengan 

jumlah r0esponden 67 orang. Hubungan pola asuh ibu bekerja 

dengan perkembangan sosial anak usia prasekolah di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo dianalisis dengan menggunakan 

Fisher’s Exact. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pola asuh ibu bekerja dengan 

perkembangan sosial anak usia prasekolah dengan p value = 

0,000 dan contingency coefficient = 0,562. Penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa pola asuh ibu bekerja menentukan 

perkembangan sosial anak usia prasekolah. Disarankan 

kepada ibu bekerja untuk menerapkan pola asuh demokratis 

sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses 

perkembangan anak yang optimal.
25

 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis teliti adalah studi kasus yang 

berbeda. Sedangkan untuk persamaannya yaitu menggunakan 

pengolahan data regresi linear sederhana. 

5. Penelitian olehRofiqoh Firdausi Nanik Ulfa Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Di Madrasah 

Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bululawang. Dalam 

menyesuaikan diri dengan baik sesuai usia dan 

                                                           
25Rifki Irawan et al., “Hubungan Pola Asuh Ibu Bekerja Dengan 

Perkembangan Sosial Anak Usia Prasekolah”, Health Sciences Journal, Vol. 3 No. 2 

(2019), p. 33, https://doi.org/10.24269/hsj.v3i2.263. 
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kematangannya, keluarga merupakan lingkungan pertamayang 

menuntut. Didalam keluarga orang tua memiliki peran besar 

dalam memberikan pengaruh pada perkembangan sosial anak. 

Setiap orang tua mempunyai pola asuh yang berbeda, 

diantanya yaitu: Pola asuh otorite, pola asuh demokratis, dan 

pola asuh permisif.  Pola asuh orang tua pada anak MI 

mencakup pemberian rangsangan fisik, mental, emosional, 

moral,maupun sosial yang akan mendorong tumbuh kembang 

anak secara optimal. Gaya pengasuhan terhadap anaknya, 

akan mempengaruhi pada perkembangan sosial dan 

kepribadian anak. Gaya pengasuhan yang tidak baik akan 

menurunkan perkembangan sosial anak yang baik. Kualitas 

dan intensitas pola asuh orang tua bervariasi dalam 

mempengaruhi sikap dan mengarahkan perilaku anak. Karena 

itu, artikel ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan 

pola asuh orang tua dan perkembangan kecerdasan sosial 

emosional anak, seperti definisi pola asuh, macam-macam 

pola asuh, ciri-ciri pola asuh, faktor yang mempengaruhi pola 

asuh, pengertian perkembangan emosional serta  dampak pola 

asuh terhadap perkembangan kecerdasan sosial emosional 

anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman tentang pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan emosional anak MI, Sehingga menimbulkan 

keinginan untuk mencari atau meningkatkan implementasi 

pola asuh orang tua terhadap perkembanngan emosional anak 

MI bagi orang tua. 
26

penelitian ini berbeda dengan yang 

penulis teliti yaitu studi kasus nya dan metodenya, yang mana 

ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan yang penulis teliti 

adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear 

sederhana dengan bantuan program spss. Sedangkan untuk 

persamaannya adalah penelitian yang membahas tentang pola 

asuh yang diterapkan orang tua kepada anak. 

                                                           
26Rofiqoh Firdausi and Nanik Ulfa, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Emosional Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 

Bululawang”, MUBTADI: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah, Vol. 3 No. 2 (2022), p. 133–

145, https://doi.org/10.19105/mubtadi.v3i2.5155. 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Tiara (2019) “Peran 

Pola Asuh Orang Tua Dalam Perkembangan Emosi Anak Di 

TK Sakinah II Sukabumi”. Penelitian ini mendeskripsikan 

peran pola asuh orang tua dalam perkembangan emosi anak di 

TK Sakinah II, Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

analisis Miles dan Huberman dengan langkah-langkah reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Temuan 

dari penelitian ini adalah bahwa pola asuh orang tua yang 

berperan dalam perkembangan emosi anak adalah bagaimana 

mereka membimbing dan mengarahkan anak agar dapat 

mematuhi aturan orang tua, memberikan kesempatan pada 

anak untuk dapat mengungkapkan perasaannya, memberikan 

reward dan pujian ketika anak berbuat baik atau berprestasi, 

memberikan kesempatan anak untuk mengekpresikan emosi 

ketika marah, senang ataupun sedih, orang tua memberikan 

aturan, batasan dan berdiskusi untuk segala keinginan anak, 

dan juga orang tua mengajarkan untuk lebih bersabar. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah terletak dari metodenya, yang mana 

penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

kuantitatif sedangkan ini penelitian kualitatif, dan juga tempat 

studi kasusnya pun berbeda. Kemudian untuk persamaannya 

terletak pada variabel penelitiannya yaitu sama-sama meneliti 

tentang pola asuh orang tua yang mempengaruhi 

perkembangan emosi anak. 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dan sistematika penulisan yang dijelaskan secara 

singkat. 
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BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menyangkut 

variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis penelitian perkiraan 

hasil serta menjawab rumusan masalah dari penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian tentang metode penelitian 

yang meliputi jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji validitas, 

instrumen data dan uji hipotesis. 

BAB IV PENELITIAN DAN BAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengaruh pola asuh orang tua 

yang bekerja terhadap perkembangan emosional anak di TkQurrota 

Ayun Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan penulis mengenai variabel yang diteliti dan rekomendasi 

yang ditujukan untuk para orang tua dan lembaga-lembaga.
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkembangan Sosial Emosional Anak 

1. Pengertian Perkembangan Sosial Emosional anak 

Menurut Caron B Goode emosi merupakan sesuatu yang 

bersifat alamiah yang terjadi dari dari perkembangan atau 

pengalaman manusia. Perkembangan emosi sangat bergantung 

pada apa yang ada di sekitarnya. Anak belajar untuk 

mengembangkan rasa percaya dirinya, mengontrol diri sendiri 

ketika sendiri maupun bersama orang lain. Emosi adalah salah 

satu aspek penting baik yang bersifat positif maupun negatif 

yang membantu anak untuk menemukan ide-ide baru dalam 

menghadapi suatu permasalahan.
27

 

Lawrence E. Shapiro, menyatakan bahwa emosi adalah 

kondisi kejiwaan manusia. Emosi hanya dapat dikaji melalui 

letupan-letupan emosional atau gejala dan fenomena, seperti 

kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan beda.
28

 

 Emosi, berdasarkan American Psychological 

Association, didefinisikan sebagai “pola reaksi yang 

kompleks, yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan 

fisiologis,yang digunakan seseorang untuk menangani 

masalah atau peristiwa penting secara pribadi. Kualitas khusus 

dari emosi, seperti rasa marah atau malu, ditentukan oleh 

penafsiran khusus dari suatu peristiwa. Emosi biasanya 

melibatkan perasaan tapi berbeda dengan perasaan yang 

memiliki keterlibatan terbuka atau implisit dengan dunia.” 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perkembangan 

emosi dapat dikatakan sebagai perkembangan reaksi dan 

penafsiran anak terhadap suatu peristiwa, dan mengontrol 

emosi yang merupakan aspek penting baik dari segi negatif 

                                                           
27Annisa Herlinda Sari, “Peningkatan Perkembangan Emosi Anak Melalui 

Metode Bercerita Dengan Boneka Tangan”,( Darul Ilmi, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini, Volume 1 N0 2, Juni 2016 ISSN 2086-6909),  h.59 
28Suyadi, Psikologi Belajar Paud, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), h. 109. 
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maupun positif untuk membantu anak mengatasi 

permasalahan sehari-hari yang akan ia hadapi kedepannya. 

Perkembangan emosional yaitu kemampuan untuk 

mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi agar 

mampu merespon secara positif setiap kondisi yang 

merangsang munculnya emosi-emosi ini. 

Perkembangan emosional adalah ungkapan perasaan 

ketika anak berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari 
29

. Meningkatnya kesadaran kognitif seorang anak 

membuatnya dapat memiliki pemahaman mengenai 

lingkungan dalam tahap yang berbeda dengan sebelumnya. 

Hal ini jelas mempengaruhi berkembangnya wawasan sosial 

anak itu sendiri. Dalam hal ini, anak perlu dibantu dalam 

membentuk hubungan dengan lingkungannya agar mereka 

dapat mengembangkan diri secara emosional, menemukan 

kepercayaan diri, dan bertambah dewasa baik secara mental 

maupun fisik. 

Perkembangan sosial emosional anak itu sendiri 

merupakan proses anak untuk belajar cara berinteraksi dengan 

orang lain sesuai dengan norma sosial yang ada dan 

bagaimana cara mengendalikan perasaan. Pada tahap ini 

mereka mampu memakai suatu kejadiaan sebagai reaksi, 

struktur, dan proses sosial emosional seperti penafsiran 

situasi, konsep diri, standar dan tujuan pembentukan nilai. 

Gejala emosional itu sendiri dapat muncul dengan adanya 

stimulus atau rangsangan yang kuat dari sekitarnya. Maka dari 

itu, dapat disimpulkan bahwa anak dapat berkembang dengan 

baik secara sosial emosional ketika mendapatkan stimulus 

atau rangsangan yang dirasa cukup dari lingkungannya 

sendiri
30

. 

Perkembangan sosial emosional, sebagaimana dikutip 

dari Ali Nugraha berisikan sebagai berikut:  

                                                           
29 Suyadi. 2010. Psikologi Belajar Anak Usia Dini. Yogyakarta : 

PEDAGOGIA 
30 Suyadi. 2010. Psikologi Belajar Anak Usia Dini. Yogyakarta : 

PEDAGOGIA 
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1) Pengenalan diri dan harga diri, yaitu bagaimana cara 

mendeskripsikan diri, keluarga, dan kelompok 

budayanya sendiri, menunjukkan sikap positif terhadap 

diri sendiri dan orang lain, menunjukkan sikap percaya 

diri, kemandirian, serta menghormati hak-hak orang 

lain maupun diri sendiri. 

2) Pengendalian diri dan interaksi, yaitu mengikuti 

hampir seluruh aturan dalam berbagai kegiatan rutin 

yang ia temui dalam kehidupan sehari-hari, rutin 

mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, 

bermain sesuai dengan umurnya, dan dapat 

berinteraksi dengan baik dengan teman. 

3) Perilaku sosial, yaitu menunjukkan empati, mampu 

memahami dan menghargai perbedaan atau toleransi, 

dapat menerima tanggung jawab, dapat berkompromi, 

dan mampu melakukan diskusi untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. 

Berdasarkan perkembangan yang dituliskan diatas, maka 

dapat diambil gambaran jelas bagaimana bentuk 

perkembangan sosial emosional yang sehat atau adanya 

sebuah tolok ukur atas sehatnya perkembangan mental 

anak. Perkembangan sosial emosioal sangat erat dengan 

aspek kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan 

emosi, dimana kegiatan ini dilakukan oleh anak 

berdasarkan tingkatan usia dan tingkatan pencapaian 

perkembangan melalui stimulasi yang terangkum dalam 

indikator anak usia dini. 

 

2. Karakteristik Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

emosional, perhatian akan perkembangan intelektual anak 

dianggap penting, hal ini sejalan dengan pandangan 

Semiawan bahwa stimulasi intelektual sangat dipengaruhi 



 30 

oleh keterlibatan oleh emosional, bahkan emosi juga 

menentukan intelektual anak.
31

 

Memahami perkembangan anak, maka perlu 

memahami karakteristik masing-masing perkembangan. 

Banyak para ahli mengemukakan cici-ciri anak usia dini, 

diantaranya Snowman yang telah memaparkan ciri-ciri 

anak usia dini antara usia 3-6 tahun, sebagai berikut: 

a. Ciri-Ciri Fisik Anak Prasekolah. Anak prasekolah 

umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki penguasaan 

(control) terhadap tubuhnya dan sangat menyukai 

kegiatan yang dilakukan sendiri. Oleh karena itu, Orang 

tua atau guru harus senantiasa mengawasi anak. 

b. Ciri Sosial Anak Usia Dini. Anak usia dini biyasanya 

mudah bersosialisasi dengan orang disekitarnya. 

Umumnya anak usia dini memiliki satu atau dua sahabat, 

tetapi sahabat itu mudah berganti. Kelompok bermain 

anak usia ini cenderung kecil, oleh karena itu kelompok 

ini cepat berganti. 

c. Ciri Emosional Anak Usia Dini. Anak prasekolah 

cenderung mengepresikan emosinya dengan bebas dan 

terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada 

usia ini. Iri hati pada anak usia ini sering terjadi. Mereka 

sering memperebutkan perhatian guru. Emosi yang tinggi 

pada umumnya disebabkan oleh masalah psikologis 

dibanding masalah fisiologis. Orang tua hanya 

memperbolehkan anak melakukan beberapa hal, padahal 

anak merasa mampu meakukan lebih banyak lagi. 

Disamping itu, anak menjadi marah bila tidak dapat 

melakukan sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan 

mudah.
32

 

                                                           
31Hamza B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), h.116. 
32Ahmat Susanto, Op Cit. h. 148-151. 
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 Pada pembelajaran yang mengutamakan pendekatan 

emosional terhadap subjeknya, maka perhatian terhadap 

perkembangan intelektual anak dapat dikatakan sangatlah 

penting. Stimulasi intelektual sangatlah dipengaruhi oleh 

keterlibatan emosional, dan bahkan dapat dikatakan 

bahwa kedewasaan emosional itu sendiri dapat 

menentukan intelektual anak. 

Dalam memahami perkemangan anak, karakteristik 

perkembangan itu sendiri perlu diketahui. Ciri-ciri anak 

usia dini adalah sebagai berikut 
33

: 

1) Ciri-ciri fisik anak prasekolah. Umumnya sangat 

aktif, memiliki penguasaan atas gerak tubuh (control), 

serta sangat menyukai kegiatan yang dipilih sendiri.  

2) Ciri Sosial anak prasekolah. Biasanya mudah 

bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, 

umumnya memiliki satu-dua sahabat namun 

cenderung mudah berganti teman/sahabat. Kelompok 

bermainnya cenderung kecil. 

3) Ciri Emosional anak prasekolah. Cenderung terbuka 

dan bebas dalam mengekspresikan emosinya. 

Tendensi untuk menujukkan sikap marah tinggi, serta 

mudah iri hati. Emosi yang sering berada bergejolak 

umumnya disebabkan oleh faktor psikologis.  

Sementara itu, Atkinson dkk memaparkan 

beberapa tipe emosi yang dimiliki manusia, antara lain 
34

: 

1) Emosi yang memiliki rentang (span), yang 

intensitasnya panjang. Misal senang karena suatu 

substansi, sedih karena kehilangan, takut karena 

diintimidasi, yang berhubungan dengan sebab-akibat 

dalam memunculkan perasaan. 

                                                           
33Ahmad Susanto. 2011.  Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam 

Berbagai Aspeknya. Jakarta: Kencana,  
34Hamza B. Uno. 2008. Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, h.116. 
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2) Senang (joy), merupakan kebanggaan dan reaksi cepat 

yang berhubungan dengan pencapaian atau 

pemenuhan keinginan maupun kebutuhan. 

3) Sedih (sorrow), disebabkan oleh tidak tercapainya 

suatu keinginan, umumnya bersifat tidak terkontrol. 

4) Marah (anger), perasaan yang muncul ketika dilarang 

atau dilawan, rentan menimbulkan kerusakan. 

5) Takut (fear), reaksi umum dari hal yang tidak 

diharapkan atau diinginkan, umumnya stimulus yang 

sangat kuat dan bertendensi untuk mengakibatkan 

kerusakan. 

6) Tanggapan kejutan (startle), dimana terjadi sebuah 

peristiwa yang tidak terduga dan umumnya bersifat 

intens. 

7) Cinta (love), melibatkan peran orang lain dan 

umumnya meningkat ketika ter-reprokasi.  

8) Benci (hate), umumnya bersifat merusak dalam pola 

hidup seseorang. 

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, pengembangan sosial 

emosional anak usia dini adalah: 

1) Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, 

contohnya menerima kegiatan atau tugas yang 

diberikan, dan menunjukkan sikap mandiri dalam 

mengerjakan tugas tersebut.; 

2) Menunjukkan sikap percaya diri; 

3) Memahami peraturan dan mampu bersikap disiplin; 

4) Mau berbagi, menolong, ataupun membantu teman; 

5) Dapat menghargai keunggulan orang lain, contohnya 

mau memuji karya orang lain.; 

6) Menunjukkan antusiasme terhadap permainan 

kompetitif secara positif, contohnya anak dapat 

bersifat antusias dalam menyelesaikan tugasnya 
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namun juga dapat menerima atau mengapresiasi 

keunggulan orang lain; 

7) Memiliki rasa empati. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

emosional  anak. Faktor ini dapat berasal dari dalam 

individu, adanya konflik dalam proses perkembangan,dan 

sebagian besar bersumber pada lingkungan. Lima tahun 

pertama adalah masa krusial dalam pembentukan dasar 

kepribadian manusia, maka dari itu pada usia inilah peran 

lingkungan sangat diperlukan. 

Peran lingkungan sangatlah penting dalam 

membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan, dimulai 

dari keluarga atau orang tua, sanak saudara, atau teman 

sebaya maupun orang dewasa yang berada di 

lingkungannya, sangatlah berpengaruh pada proses 

pengembangan sosial emosional seseorang. 

Apabila lingkungannya dapat memfasilitasi 

perkembangan ini dengan matang, maka kepribadian 

positif dapat dikatakan sebagai hasil yang dapat di 

ekspektasikan. Namun, apabila lingkungan kurang 

kondusif, seperti orang tua yang abai, sering memarahi, 

acuh, kasar, dan tidak membimbing, maka dapat 

berdampak negatif pada perkembangan sosial emosional 

sang anak.   

Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh  beberapa 

faktor, yaitu 
35

: 

1) Keluarga yang merupakan lingkungan pertama yang 

memberi pengaruh terhadap berbagai aspek dalam 

perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial 
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emosionalnya. Kondisi dan tata cara kehidupan 

keluarga merupakan lingkungan sosialisasi anak yang 

pertama dan utama. Proses pendidikan yang bertujuan 

untuk mengembangkan anak juga lebih banyak 

ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, etika 

interaksi dan banyak hal lainnya yang sangat 

dipengaruhi oleh keluarga. 

2) Kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik 

maka diperlukan tingkat kematangan fisik dan psikis 

yang baik pula sehingga mampu mempertimbangkan 

proses sosial, seperti memberi dan menerima nasehat 

orang lain. 

3) Status sosial. Status ekonomi seseorang sangatlah 

berpengaruh dalam kehiudpan sosial dalam 

masyarakat. Perilaku anak banyak memperhatikan 

kondisi normatif keluarganya. 

4) Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang 

paling terarah. Hakikat pendidikan ialah sebagai 

proses aplikasi dan operasi ilmu yang normatif, yang 

diharapkan dapat meningkatkan pola pikir dan 

kepribadian seseorang di masa yang akan datang. 

5) Kapasitas Mental. Emosi dan kemampuan berpikir 

sangatlah erat satu sama lain, seperti kemampuan 

analisis dan belajar, mengolah dan memecahkan 

masalah, dan sebagainya. Perkembangan emosi 

sangatlah krusial dalam perkembangan sosial 

emosional anak. Pada umumnya, faktor yang 

mempengaruhi kondisi sosial emosional seseorang 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal atau 

faktor dalam dan faktor eksternal atau faktor luar. 

Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam 

diri anak itu sendiri, seperti faktor bawaan atau 

pengalaman, meliputi: 1) hal yang diturunkan oleh 

orang tua, 2) unsur berpikir dan kemampuan 

intelektual, 3) keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh, 

dan 4) emosi dan sifat-sifat tertentu. Sementara faktor 
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eksternal merupakan faktor luar yang didapat oleh 

anak diluar dirinya, seperti faktor keluarga, gizi, 

budaya, teman bermain, sekolah, atau lingkungan 

pada umumnya. 

 

4. Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak 

Hal yang penting diperhatikan dan dibutuhkan anak 

dalam upaya pengembangan emosi yang sehat adalah rasa 

cinta dan kasih sayang, rasa saling memiliki, rasa diterima 

apa adanya, diberi kesempatan untuk mandiri dan 

membuat keputusan sendiri, rasa aman, diberi 

kepercayaan pada dirinya, diperlakukan sebagai seseorang 

yang mempunyai identitas.Ada lima cara yang dapat 

dilakukan guru untuk membantu proses pengembangan 

emosi anak, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi 

diri, kemampuan untuk mengolah dan mengekspresikan 

emosi secara tepat, kemampuan untuk memotovasi diri, 

kemampuan untuk memahami prasaan orang lain, dan 

kemampuan untuk membina hubungan dengan orang 

lain.Materi pembelajaran emosi di Taman kanak-kanak 

meliputi rasa cinta dan kasih sayang, empati, serta 

pengendalian emosi.
36

 

Apa saja hal-hal yang perlu diajarkan kepada anak, 

baik di rumah maupun disekolah agar sosial emosionalnya 

berkembang dengan baik, sehingga kecerdasan ini 

menunjang kejeniusannya. Berikut ini terdapat beberapa 

materi pokok yang bisa diajarkan kepada anak usia dini 

untuk meningkatkan kecerdasan sosial emosional: 

a. Mengembangkan empati dan kepedulian. Anak yang 

mempunyai kemampuan empati cenderung lebih 

sosial dan mudah bergaul dengan teman-temannya 

tidak terlalu agresif serta, tidak pemalu dan tidak 

pemarah, tidak mudah cemas dan khawatir, serta 

selalu merasa bahagia. 

                                                           
36Dadan Suryana, Op.Cit. h.214. 



 36 

b. Pemecahan masalah. Sering kali orang tua tidak 

memberi kebebasan kepada anak untuk 

menyelesaikan masalahnya sendiri. Akibatnya, anak 

cenderung manja dan frustasi jika keinginannya tidak 

segera diberikan. 

c. Motivasi diri. Motivasilah yang nantinya akan 

menumbuhkan sikap optimistis, antusiasme, percaya 

diri, dan tidak mudah menyerah.
37

 

Bachrudin Musthafa menyajikan ada empat prinsip dalam 

pembelajaran anak usia dini yang sekaligus dapat 

dijadikan sebagai upaya pengebangan sosial emosional 

ana yaitu: 

a. Berangkat dari yang dibawa anak 

b. Aktivitas belajar harus menantang pemahaman anak 

dari waktu ke waktu 

c. Guru menyodorkan persoalan-persoalan yang relavan 

dengan kondisi dan lingkungan anak 

d. Guru membangun unit-unit pembelajaran seputar 

konsep-konsep pokok dan tema-tema besar. 

Adapun rangsangan pengembangan kecerdasan emosi 

yang perlu dilakukan oleh guru sebagai pendidik di 

sekolah menurut Nugraha dan Rachmawati, antara lain: 

a. Memberikan kegiatan yang diorganisikan berdasarkan 

kebutuhan, minat, dan karakter anak yang menjadi 

sasaran pengembangan kecerdasanemosi. 

b. Memberikan kegiatan yang diorganisasikan bersifat 

holistis (menyeluruh).
38

 

 

B. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pola asuh 

Pola asuh adalah bagaimana mengasuh atau 

membimbing anak yang dilakukan oleh orang tua atau orang 

di sekeliling anak tersebut yang berkaitan dengan 

                                                           
37Suyadi, Op Cit. h. 115-116. 
38Riana Mashar, Op. Cit. h. 65 



 37 

kepentingan hidup anak itu sendiri. Umumnya dikategorikan 

sebagai bagaimana perlakuan orang tua dalam mendidik, 

memperlakukan, membimbing maupun mendisiplinkan anak 

dalam proses mendewasakan anak tersebut yang sesuai 

dengan norma-norma umum masyarakat. 

Pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya 

mencakup pemberian rangsangan fisik, mental, emosional, 

moral maupun sosial yang bertujuan untuk mendukung 

tumbuh kembang anak secara optimal.  

 

2. Macam-macam Pola Asuh Orang Tua 

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pola asuh 

umumnya dapat terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Pola asuhan authoritarian dengan ciri-ciri dimana 

orang tua memaksakan kehendak mereka pada anak, 

seperti pengontrolan perilaku secara ketat, 

memberikan hukuman yang cenderung berlebihan 

atau bersifat fisik ketika anak berbuat kesalahan atau 

menyimpang dari aturan mereka. 

2) Pola asuh Democratie dengan ciri adanya pengakuan 

kemampuan sang anak oleh orang tuanya, dimana 

anak akan diberi kesempatan untuk berkembang dan 

menumbuhkan kontrol internalnya. Orang tua juga 

membiarkan anak ikut berpartisipasi dalam 

menentukan pilihan hidupnya. 

3) Pola asuh Permissive dimana orang tua bersikap 

cenderung longgar atau membebaskan sang anak. Di 

pola ini, orang tua tidak banyak ikut terlibat dalam 

hidup sang anak,tidak banyak mengatur, mengontrol, 

maupun membimbing. Anak sepenuhnya dibebaskan 

untuk mengatur hidupnya sendiri.  

 

3. Ciri-Ciri Pola Asuh 

Pola asuh memiliki karakteristik yang berbeda beda, 

dengan inti tiga jenis yang disebutkan di atas, yaitu 
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authoritarian, democrative, dan permissive. Ciri-ciri ketiga 

pola asuh tersebut adalah: 

1) Pola asuh authoritarian/otoriter 

Hurlock, mengatakan bahwa ciri orang tua otoriter 

adalah orang tua yang memaksakan kehendak pada 

anak, mengontrol tingkah laku anak secara ketat, 

memberi hukuman keras cenderung fisik pada anak 

jika menyimpang atau melawan aturan orang tua, 

kehendak anak banyak dibatasi dan diatur oleh orang 

tua 
39

.   

2)  Pola asuh Democrative 

Hurlock berpendapat bahwa pola asuh democrative 

memiliki ciri yaitu adanya  pengakuan anak oleh 

orang tuanya. Anak diberi kesempatan dalam 

mengembangkan kontrol internalnya, orang tua 

memberi ruang bagi anak untuk ikut berpartisipasi 

dalam menetapkan aturan hidupnya dan mengambil 

keputusan. 

3) Pola asuh Permissive 

Pola asuh permissive ditandai dengan adanya sikap 

longgar atau bebas oleh orang tua. Orang tua tidak 

banyak mengatur, mengontrol, maupun membimbing 

sang anak. Anak diberi kendali bebas dan sepenuhnya 

dalam mengatur hidupnya sendiri. 

 

4. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh 

Saat menjadi orangtua mereka akan menentukan dan 

melakukan pola asuh terhadap anak mereka. Pola asuh yang 

dilakukan oleh setiap orangtua mempunyai perbedaan. Pola 

asuh yang dilakukan oleh setiap orangtua mempunyai 

perbedaan dan pengasuhan anak perlu disesuaikan dengan 
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tahapan perkembangan anak. Hal ini terjadi karena ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yang dilalukan 

dalam setiap keluarga, berikut faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembnagn anak: 

a. Faktor bawaan merupakan warisan dari sifat ayah/ibu 

atau pengaruh ketika anak berada dalam kandungan. 

b. Faktor lingkungan meliputi suasana dan cara pendidikan 

lingkungan tertentu, lingkungan rumah atau keluarganya, 

serta sarana dan prasarana yang tersedia. 

c. Berkepribadian kuat, hakikat mengasuh anak adalah 

proses mendidik agar kepribadian anak dapat 

berkembang dengan baik. Ketika mereka dewasa, mereka 

akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
40

 

Pola asuh yang baik akan menjadikan anak berkepribadian 

baik kuat, tidak mudah putus asa, dan tangguh menghadapi 

tekanan hidup. Sebaliknya pola asuh yang salah menjadikan 

anak rentang terhadap stress dan mudah terjerumus hal-hal 

yang negatif. Mengasuh anak melibatkan seluruh aspek 

kepribadian anak, seperti jasmani, intelektual, emosional, 

keterampilan, norma dan nilai-nilai. Hakikat mengasuh ank 

meliputi pemberian kasih sayang, dan rasa aman serta disiplin 

dan contoh yang baik, oleh karena itu diperlukan suasana 

kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia. 

Beberapa faktor sangat mempengaruhi pola asuh dalam 

keluarga, antara lain sebagai berikut: 

1) Faktor bawaan yang merupakan warisan sifat baik 

dari ayah maupun ibu ketika anak berada dalam 

kandungan. 

2) Faktor lingkungan meliputi suasana dan cara 

pendidikan dalam lingkungan tertentu, baik 

lingkungan rumah atau keluarga, teman, maupun 

lingkungan prasarana sekolah.  
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3) Berkepribadian kuat, dimana hakikat mendidik anak 

merupakan untuk menciptakan pribadi yang baik dan 

mampu berkembang. 

Pola asuh yang baik akan menciptakan anak yang baik 

pula. Sebaliknya, pola asuh yang tidak kondusif dapat 

menghasilkan kepribadian yang negatif pula. Mengasuh 

anak melibatkan seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari 

secara jasmani, rohani, mental, fisik, intelektual, dan 

emosional. Ketrampilan dan normal sosial dalam masyarakat 

pun perlu diperhatikan dan diasah oleh orang tua. Pada 

dasarnya, mengasuh anak mengutamakan pemberian kasih 

sayang, rasa aman serta disiplin dan menjadi contoh yang 

baik bagi anak. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga 

dan keamanan finansial sangatlah diperlukan. 

Menurut Hurlock, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua, adapun itu meliputi: 

1) Tingkat sosial ekonomi. Orang tua yang berasal dari 

tingkat sosial ekonomi menengah keatas cenderung 

lebih hangat dibanding mereka yang berasal dari 

ekonomi rendah. 

2) Tingkat pendidikan. Mereka yang memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi menjadi lebih siap dalam 

mendidik anak karena memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih luas dibanding mereka yang 

berasal dari latar belakang kurang berpendidikan. 

3) Kepribadian. Kepribadian orang tua jelas 

mempengaruhi pola asuh mereka terhadap anaknya, 

dimana mereka akan memperlakukan anaknya 

sebagaimana menurut mereka mereka ingin 

diperlakukan. Orang tua yang konservatif akan 

cenderung banyak melarang anaknya, dan mereka 

yang religius akan cenderung menyuruh anaknya 

untuk ikut menjadi religius pula. 

4) Jumlah anak. Jumlah anak sangat berpengaruh pada 

tingkat kepedulian dan perhatian orang tua. Mereka 
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yang memiliki anak berjumlah lebih dari lima 

cenderung kurang dalam mendidik anak secara dekat. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

memperngaruhi pola asuh seseorang adalah bawaan, 

lingkungan tempat tinggal dan sosial, kepribadian, 

tingkat ekonomi, adat dan budaya, tingkat pendidikan, 

serta jumlah anak.  

 

5. Dampak Pola Asuh 

Mengasuh, membesarkan dan mendidik anak 

merupakan satu tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai 

halngan dan tantangan. Anak merupakan individu unik yang 

mempunyai eksistensi dan memiliki jiwa sendiri, serta 

mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Dunia anak selalu penuh kejutan, serba ingin tahu, 

selalu mengeksporasi serta dunia bermain dan belajar.  Dalam 

mengasuh anak, setiap orang tua mempunyai sikap yang 

berbeda terhadap masing-masing anak mereka. Sikap tersebut 

berasal dari pengalaman calon orang tua di masa anak-anak 

dan menjadi nyata saat kehamilan terjadi. Sikap yang 

ditimbulkan orang tua tersebut juga akan memberikan dampak 

kepada anak-anaknya nanti.  

Diana Baumride, menjelaskan dampak pola asuh anak 

sesuai dengan tiga jenis pola asuh yang disebutkan diatas 
41

:  

1) Dampak pola asuh authoritarian/otoriter dimana anak 

akan menjadi pasif-agresif, bergantung pada orang 

lain, kurang bertanggung jawab pada diri sendiri, 

selalu butuh disuruh atau diatur, tidak memiliki 

kepercayaan pada diri sendiri, merasa lebih baik 

untuk patuh dibanding bersikap mandiri, tidak bisa 

mengambil keputusan, melawan orang tua, mudah 

marah dan suka mengkritik, selalu merasa dirinya 

salah, dan selalu ingin menguji orang lain. 

                                                           
41Rahmat Rosyadi. 2013. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Konsep praktik 

PAUD Islam,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada h. 26-28 
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2) Dampak pola asuh democrative dimana anak 

memiliki rasa puas dan aman dalam menjalani 

hidupnya, mempunyai rasa percaya diri yang cukup, 

merasa dicintai dan berharga, jujur, dispilin, 

bertanggung jawab, mandiri, mampu mengontrol diri 

dengan baik secara sosial maupun emosional, mampu 

bersikap tegas dan berani untuk berpendapat. 

3) Dampak pola asuh permissive dimana anak merasa 

mereka tidak dicintai maupun dipedulikan, merasa 

lemah, parental-issue, merasa tidak terpenuhi 

kebutuhannya, susah dikontrol maupun diajak bekerja 

sama, dan memiliki rasa percaya diri yang kurang. 

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

setiap bentuk pola asuh orang tua akan memberikan dampak 

yang berbeda-beda kepada anak. Begitu juga dengan pola 

asuh orang tua yang bekerja pasti akan berbeda dengan pola 

asuh orang tua yang tidak bekerja. Orang tua yang tidak 

bekerja pasti banyak memiliki waktu untuk mengasuh serta 

menjalin komunikasi kepada anak di rumah. Namun hal ini 

tidak berlaku bagi orang tua yang bekerja diluar,mereka 

cenderung lebih banyak menghabiskan waktu diluar dengan 

pekerjaan-pekerjaannya, hal ini membuat waktu untuk besama 

dengan anak dirumah menjadi sedikit. Ini akan memberikan 

pengaruh yang besar kepada anak, karena lingkungan rumah 

atau keluarga merupakan ligkungan utama tempat anak belajar 

dan berkembang. Apabila anak dan orang tua kurang memiliki 

waktu untuk berkomunikasi maka akan memberikan dampak 

negarif, yaitu orang tua lebih sulit mengontrol perilaku dan 

tindakan yang dilakukan anaknya.  

Ada banyak dampak negatif yang akan terjadi jika 

orang tua sedikit memiliki waktu untuk anaknya. Anak 

mengembangkan perasaan bahwa orang tua lebih 

mementingkan aspek lain dalam kehidupan daripada anaknya. 

Oleh karenanya, anak banyak yang kurang memiliki kontrol 

diri dan tidak dapat mengatasi kemandirian secara baik. 

Mereka memiliki harga diri yang rendah, tidak matang, dan 
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mungkin terisolasi dari keluarga. Pada saat remaja mereka 

memperlihatkan kenakalan. Anak jarang belajar menghormati 

orang lain dan memiliki kesulitan dalam mengendalikan 

tingkah laku mereka. Mereka bisa menjadi agresif, 

mendominasi. 

Bunda Novi dalam bukunya yang berjudul “cara-cara 

mengasuh anak yang sering diabaikan orang tua” menyatakan 

pada dasarnya, anak adalah manusia seutuhnya yang di dalam 

dirinya terdapat hak-hak yang harus diperhatikan dan 

dipenuhi, khususnya oleh orang tua. Pemenuhan hak-hak 

tersebut hanya dapat tercapai jika orang tua tidak abai 

terhadap pola asuh yang benar dalam membesarkan seorang 

anak. Selain itu, dasar dari perkembangan kehidupan anak 

adalah adanya perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembangnya. Hal ini menjadi penting agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang kreatif, inovatif, 

hidup sejahtera, dan tentunya memiliki masa depan yang 

berkualitas.
42

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Saat menjadi orangtua mereka akan menentukan dan 

melakukan polaasuh terhadap anak mereka. Adapun pola asuh 

orang tua yang dimaksud oleh peneliti adalah peran orang tua 

dalam mengasuh atau membimbing anakyang berkaitan dengan 

kepentingan hidup anak itu sendiri, khususnya dalam perlakuan 

orang tua dalam mendidik, memperlakukan, membimbing maupun 

mendisiplinkan anak dalam proses mendewasakan anak tersebut 

yang sesuai dengan norma-norma umum masyarakat.Sementara, 

perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku 

anak dalam pengendalian dan penyesuaian diri dengan 

masyarakat. Maka dari itu, perkembangan sosial emosional dapat 

dikatakan sebagai kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, 

dan mengontrol prilaku dengan cara yang dapat disesuaikan 

                                                           
42Jaja Suteja,Jurnal Pendidikan Anak “Dampak Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak”, Vol.3 No.1, Februari 2017 
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dengan norma masyarakat. Perkembangan kecerdasan sosial 

emosional anak tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang 

anak. Oleh karena itu, peneliti sajikan gambar mengenai kerangka 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan seperti apa 

pengaruh dari pola asuh orang tua yang bekerja terhadap 

perkembangan kecerdasan sosial emosional anak,sebagai berikut:  

Gambar 3. 1Kerangka Penelitian 

r 

 

Sumber: diolah oleh peneliti 

 

Keterangan : 

Variabel X = Pola Asuh Orang Tua 

Variabel Y =  Perkembangan kecerdasan Sosial Emosional 

Anak 

r = Pengaruh Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja  

terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Sugiyono mendefinisikan hipotesis penelitian sebagai 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikarenakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik.
43

 

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berukut. 

Ho : Pola asuh orang tua yang bekerja berpengaruh terhadap 

perkembangan kecerdasan sosial emosional anak di 

                                                           
43Ibid., Sugiyono, h.91 

Variabel Y Variabel X 
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TkQurrota Ayun Teluk Betung Timur,  Kota Bandar 

Lampung. 

Ha : Pola asuh orang tua yang bekerja tidakberpengaruh 

terhadap perkembangan kecerdasan sosial emosional anak 

di Tk Qurrota Ayun Teluk Betung Timur, Kota Bandar 

Lampung. 

Sedangkan hipotesis statistika dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:Untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (Ha) 

H0 : µ1 = 0 ; pola asuh orang tua yang bekerja tidak 

berpengaruhterhadap perkembangan kecerdasan 

sosial emosional anak. 

Ha : µ1 ≠ 0 ; pola asuh orang tua yang bekerja berpengaruh 

terhadap perkembangan kecerdasan sosial 

emosional anak. 

2. Menentukan Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisi 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

jika µ1µ1= 0  ; H0 tidak ditolak. Artinya variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Jika µ1 µ2 ≠ 0 ; H0 ditolak. Artinya variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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