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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

  Bab 2 ini berisi kajian teori, kajian penelitian yang relevan, alur pikir, serta 

pertanyaan penelitian yang akan memberi gambaran tentang perspektif anak 

tentang pengasuhan orangtua. Penjelasan dari masing-masing sub-bab tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut : 

A. Kajian Teori 

1. Perspektif Anak 

a. Hakikat Perspektif Anak  

Teori Piaget (Santrock 2007: 243) menjabarkan bahwa kognitif merupakan 

salah satu dari aspek perkembangan anak mulai dari usia 0 hingga dewasa. 

Perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh beberapa fakor, seperti faktor 

biologis serta faktor  pengalaman anak. Kognitif pada seseorang dapat dibentuk 

melalui proses pengetahuan seperti perasaan, kesadaran, ide, pendapat, atau 

sesuatu hal yang keluar melalui pengalaman diri sendiri. Kognitif pada anak 

sangat berkaitan dengan mengenal huruf, mengenal angka, kemampuan 

berimajinasi, mengingat gambar, serta dapat mengungkapkan ide. Proses 

pengambilan perspektif kognitif pada anak sangat berkaitan dengan proses 

pengetahuan dan kemampuan anak untuk mengerti pikirannya sendiri dan orang 

lain baik melalui cerita atau gambar anak (Oswald, 1990:2). Berdasarkan 

perspektif anak terdapat potensi yang memperdalam pada nilai-nilai demokrasi 

yang mengarah pada pendekatan pendidikan yang demokratis (Dayan, 2012: 281).  
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Sandberg (2015: 4) mengemukakan bahwa  perspektif anak yakni anak-anak 

yang kompeten, memiliki hak, serta dipandang sebagai anggota masyarakat yang 

demokratis. Anak mampu berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyakat. 

Konsep perspektif anak-anak menggabungkan pandangan masyarakat umum 

tentang anak-anak. Kebijakan yang berkaitan dengan anak, pandangan pendidik 

serta masyarakat tentang anak-anak, dan yang utama adalah pandangan anak-anak 

itu sendiri. Nilsson (2013:162) menyatakan bahwa dukungan merupakan hal 

terpenting yang dibutuhkan dalam perspektif anak, dan sudut pandang anak 

merupakan hal yang dapat dilihat secara langsung pada anak, namun setiap anak 

memiliki tingkat perspektif yang berbeda. Perspektif anak dapat diketahui melalui 

pemikiran anak, interaksi, dan komunikasi pada saat anak bermain. Perspektif 

anak dapat diketahui dan mendapatkan dua temuan yaitu melalui interaksi dan 

bermain. Perspektif pada anak menunjukan model pengajaran yang bermakna, 

berpusat pada nilai-nilai, serta tujuan orangtua, hal tersebut ditandai dengan 

perilaku disiplin, pola pengasuhan otoriter, serta tidak terlalu sensitif terhadap 

anak (Cruz, 2019: 1). 

Hubungan yang baik (pentingnya perasaan anak terhadap teman dan 

pengasuhan orangtua), objek khusus (pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan 

rumah serta kepemilikiannya), dan kesesuaian (kesesuaian antara kegiatan anak 

dengan lingkungan rumah) merupakan hasil dari perspektif anak dalam 

memahami tentang pengalaman dan pengasuhan dari orang dewasa (Grace, 

2016:1). Selanjutnya Ogelman (2016:1) menjelaskan bahwa anak-anak dengan 

perspektif kognitif yang lebih tinggi dapat menyesuaikan diri dengan teman lebih 
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mudah, dapat memenuhi harapan sosial pada guru, dan memiliki tingkat perasaan 

marah yang lebih rendah. 

Sommer (2010: 22) menjabarkan bahwa perspektif anak itu seperti melihat, 

memahami, dan menafsirkan sesuatu dari pemikiran anak sendiri. Perspektif anak 

mampu mereprensentasikan pengalaman, persepsi serta pemahaman anak-anak 

tentang kehidupannya. Perspektif anak merupakan sudut pandang anak yang 

terbentuk secara alami melalui pengalaman, persepsi serta pemahaman anak 

tentang kehidupannya (Sommer, 2013: 463). Dixon (2012: 83) menjabarkan 

bahwa anak-anak mampu mengungkapkan sudut pandangnya tentang berbagai hal 

seperti keluarga, teman, sosial ekonomi, serta pendidikan yang telah anak alami. 

Adapun Ross (2016:1) yang menjelaskan bahwa dari perspektif anak dapat 

mengungkapkan tentang aktifitasnya seperti aktifitas fisik (bermain di taman, di 

luar rumah, serta program setelah sekolah) dan aktifitas sosial (orangtua saudara 

kandung serta teman sebaya). 

Perspektif anak dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai informasi 

terkait dengan anak (Coyne, 2016:494). Informasi tersebut baik dari 

perkembangan anak, keluarga bahkan sekolah. Perspektif anak dapat dilihat ketika 

anak merepresentasikan ekspresi, pengalaman, persepsi, serta pemahamannya 

(Sommer, 2010: 23). Perspektif anak membutuhkan campur tangan dari orang 

dewasa, orang tua, serta tenaga pendidik guna mendukung penuh atas perhatian, 

ekspresi, pengalaman, serta persepsi setiap anak. Dengan demikian bahwa 

perspektif anak diciptakan oleh orang dewasa yang sengaja mencari atau menggali 

informasi dari anak untuk mendapatkan perspektif anak itu sendiri. Contohnya 
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seperti mengenai pemahaman anak-anak tentang dunianya serta tindakan anak. 

Soderback (2011: 103) menjabarkan bahwa kehadiran orangtua atau keluarga 

dalam kehidupan anak berperan penting bagi pembentukan perspektif anak. 

Namun, memastikan hak-hak anak juga akan membawa perbedaan antara apa 

yang ada dalam kepentingan terbaik anak dari perspektif anak itu sendiri. Hak-hak 

dari perspektif anak memiliki arti yang luas seperti kemampuan anak dalam 

mengenal atau memaknai sesuatu, selanjutnya dapat diutarakan melalui berbagai 

tindakan yang merupakan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari anak 

(Emilson, 2017: 937). Proses pembentukan perspektif anak sendiri dapat dibangun 

melalui arahan dari orang dewasa seperti pemahaman, ucapan, pengalaman serta 

tindakan yang dilakukan oleh anak (Sommer, 2013: 463). Sejalan dengan 

pengertian tersebut Skivenes (2006: 22) berpendapat bahwa sudut pandang anak 

dapat terbentuk melalui hubungan serta interaksi dengan orang dewasa sehingga 

membentuk ekspresi sesuai dengan yang anak inginkan. Ekspresi tersebut bisa 

melalui verbal maupun non verbal. Adapun anak-anak yang dapat 

mengungkapkan perspektifnya dengan baik cenderung memiliki perilaku interaksi 

prososial dengan teman sebaya (Cigala, 2014:1). 

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai perspektif anak dapat disimpulkan 

bahwa perspektif anak terbentuk dari dua proses yakni secara alami dan dibangun 

oleh orang dewasa. Proses secara alami yang dimaksud adalah berdasakan 

pengalaman, persepsi, serta pemahaman anak-anak. Proses campur tangan dari 

orang dewasa yakni berdasarkan arahan dalam pemahaman, pengalaman, ucapan, 

ekspresi, persepsi, serta tindakan pada anak. Perspektif anak terbentuk melalui 
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pengaruh lingkungan, masyarakat, atau kondisi pada anak yang dapat 

mempengaruhi pada pola pikir, sikap, ataupun pengambilan keputusan. 

b. Tahapan Pembentukan Perspektif 

 

Menurut UNESCO terdapat beberapa cara terbentuknya perspektif anak 

dalam lingkungan keluarga yaitu memaksimalkan perspektif anak untuk memberi 

informasi tentang kegiatan dan kualitas pendidikan melalui beberapa tahapan 

diantaranya adalah: 

Tahap 1 memberi wadah untuk menyaluran pemikiran anak dengan memberi 

pilihan pada anak-anak 

1) Tahun-tahun awal merupakan tahun yang penting untuk membangun perspektif 

anak-anak terutama dalam hal mendukung anak-anak untuk membuat pilihan 

hidupnya, salah satunya tentang akses ke sumber daya dan kegiatan. 

2) Gunakan berbagai teknik terbatas untuk mendorong, memfasilitasi, dan 

menanggapi perspektif anak-anak dalam praktiknya. 

Tahap 2 konsultasi dengan anak-anak 

1) Memaksimalkan potensi anak dalam membangun perspektif anak-anak sebagai 

bentuk konsultasi di mana para orangtua maupun pendidik berusaha untuk 

memberi pandangan pada anak-anak tentang penyediaan ide-ide tentang 

bagaimana segala hal itu bisa diperbaiki. 

2) Memberi kesempatan untuk mendorong anak-anak berpartisipasi dalam 

konsultasi dan mulai mendorong kekritisan anak-anak dalam hal 

mengekspresikan pandangannya. 
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3) Pendekatan para orangtua dan praktisi dibatasi dengan tidak mengatur aktifitas 

untuk anak-anak. 

4) Profesional awal tahun mengakui kebutuhan untuk menyeimbangkan baik 

jaminan kualitas dan peningkatan, tetapi masih tidak yakin bagaimana 

mengintegrasikan perspektif anak-anak dalam tuntutan, kebijakan berkualitas, 

dan mempertimbangkannya bersama pandangan pengaturan orang tua. 

Tahap 3 bekerja sama dengan anak  

1) Pada tingkat ini para orangtua dan praktisi telah mengintegrasikan perspektif 

anak-anak kedalam cara orang dewasa bekerja secara keseluruhan dengan 

anak-anak dan dilihat sebagai bagian dari pendekatan anak untuk membangun 

bersama lingkungan dan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. 

2) Para orangtua dan pendidik membangun sebuah program secara keseluruhan 

sepanjang waktu, berada di lingkungan anak-anak untuk mengembangkan 

pemahaman pada anak tentang peranan serta wewenang orang dewasa atas 

pembelajaran dan lingkungan anak, serta hak anak untuk terlibat dalam 

merancang dan mengembangkan ide anak. 

3) Para orangtua dan pendidik berupaya untuk mengembangkan kemampuan 

anak-anak untuk bersikap kritis sebagai hal yang penting dan menyadari 

perlunya mengembangkan hal ini dari waktu ke waktu dengan memberi anak 

kepercayaan diri, peluang, serta bahasa untuk melakukannya. 

4) Ditahap terakhir ini anak telah tertanam dalam diri mereka sikap etos inklusif 

yang mana perspektif anak dapat difungsikan sebagai proses jaminan kualitas 
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kunci dan hasil kunci bagi anak-anak dalam penyediaan kualitas dalam 

pendidikan.    

Santrock (2007: 203) menjabarkan bahwa pengambilan perspektif anak 

memiliki lima tahap mulai dari usia tiga tahun sampai remaja. Tahapan ini 

dimulai dari sudut pandang egosentrik pada masa kanak-kanak awal dan berakhir 

dengan pengambilan perspektif pada masa remaja. Berikut ini tahapan perspektif 

anak: 

1) Tahap 1 tahap sudut pandang egosentris pada anak usia 3-5 tahun. Anak 

sudah memiliki kemampuan membedakan diri dengan orang lain namun anak 

belum mampu membedakan perspektif sosial (perasaan dan pikiran) diri 

sendiri dan orang lain. Anak dapat memberikan label terhadap perasaan yang 

terlihat pada orang lain tetapi tidak melihat hubungan sebab akibat pemikiran 

dengan perilaku sosial. 

2) Tahap 2 tahap sosial informasional pada anak usia 6-8 tahun. Anak sadar 

bahwa orang lain memiliki perspektif sosial berdasarkan cara pikir anak, yang 

mungkin saja sama atau berbeda dengan yang anak miliki meskipun begitu, 

anak cenderung berfokus hanya pada satu perspektif dan tidak 

mengkoordinasikan sudut-sudut pandang yang berbeda tersebut. 

3) Tahap 3 tahap refleksi diri pada anak usia 8-10 tahun. Anak paham bahwa 

setiap individu sadar tentang adanya perspektif orang lain dan kesadaran ini 

saling mempengaruhi sudut pandang satu sama lain. Menempatkan diri di 

posisi orang lain adalah cara untuk menilai maksud, tujuan, dan aksi dari 
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orang lain. Anak dapat membentuk koordinasi dari rangkaian perspektif ini 

tetapi tidak bisa mengabstraksi proses ini ke level mutual yang simultan. 

4) Tahap 4 tahap mutual pada anak usia 10-12 tahun. Pada tahap ini anak 

menyadari bahwa dirinya dan orang lain dapat saling melihat satu sama lain 

sebagai subjek secara mutual dan simultan. Remaja dapat melepaskan diri 

dari ikatan dipihak ini dan memandang interaksi tersebut dari sudut pandang 

orang ketiga. 

5) Tahap 5 tahap sistem sosial dan konvensional pada anak usia 12-15 tahun. 

Usia remaja dapat menyadari pengambilan perspektif yang berlangsung 

mutual tidak selalu menghasilkan perasaan memahami yang lengkap. 

Konvensi sosial dipandang perlu karena dimengerti oleh seluruh anggota 

kelompok (pada umumnnya), terlepas dari posisi, pengalaman atau perannya.   

Adapun Kail & Cavanaugh (2013: 278) menjabarkan bahwa perspektif  

anak memiliki lima level sesuai dengan usia anak seperti Undifferentiated, Social 

Informational,Self Reflective, Thirt Person, dan Societal. berikut ini penjabaran 

lima tahap pengambilan perspektif pada anak: 

1) Level 0: Undifferentiated (usai 3-6 tahun)  

Anak-anak mengetahui bahwa dirinya dan orang lain dapat memiliki perasaan 

serta pikiran yang berbeda satu sama lain, namun dua hal tersebut sering 

membingungkan. 
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2) Level 1: Social informational (4-9 tahun) 

Level 1 ini anak-anak mengetahui bahwa perspektifnya berbeda satu sama 

lain dikarenakan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan informasi 

yang juga berbeda. 

3) Level 2 : Self reflective (7-12 tahun) 

Level 2 ini anak-anak sudah dapat mendefinisikan peran orang lain serta 

dapat melihat dirinya seperti yang orang lain lakukan. Anak-anak mengetahui 

bahwa orang lain dapat melalukan hal yang sama.  

4) Level 3: Thirt person (10-15 tahun) 

Level 3 ini anak-anak dapat keluar dari situasi yang ada untuk melihat 

bagaimana pandangan anak-anak serta orang lain yang dilihat oleh orang 

ketiga. 

5) Level 4: Societal (14 tahun- dewasa) 

Level 4 ini pada rentan usia 14 tahun hingga dewasa sudah sadar mengenai 

sudut pandang orang ketiga yang dipengaruhi oleh konteks budaya serta 

sosial pribadi yang lebih luas.    

Berdasarkan berbagai tahapan pada perspektif anak dapat peneliti simpulkan 

bahwa perspektif anak memiliki beberapa tahapan yaitu memberi wadah 

penyaluran pemikiran anak dengan memberi pilihan pada anak-anak, konsultasi 

dengan anak-anak, bekerja sama dengan anak-anak, sudut pandang egosentris, 

undifferentiated, sosial informational, self reflective, thith person, dan societal.  
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c. Cara Mengetahui Perspektif Anak  

 

Perspektif anak dapat diketahui dari berbagai tahapan dengan sesuai usia 

serta kemampuan anak. Untuk mengetahui perspektif anak tidak mudah 

diperlukan beberapa cara guna mengetahui perspektif anak pada setiap individu. 

Cara mengetahui perspektif anak sendiri terbagi menjadi dua yakni verbal 

(wawancara) dan non verbal (media). Verbal (wawancara) sudah pasti digunakan 

dalam mengetahui perspektif  anak seperti halnya dalam penelitian yang meneliti 

perspektif anak dari keempat negara Denmark, Estonia, Jerman dan Swedia  dari 

hasil temuan tersebut menjelaskan bahwa mendorong anak untuk berpikir tentang 

apa yang anak lakukan dan mengapa anak melakukannya membuat kegiatan lebih 

berorientasi pada tujuan dari sudut pandang anak-anak (Sandberg, 2015: 1). Hasil 

dari penelitian Sandberg menggunakan teknik wawancara pada anak. Nicholson 

(2014: 10) telah melakukan wawancara untuk mengetahui perspektif anak 

menggunakan framing dewasa atau pertanyaan wawancara pada anak, baik 

wawancara terstruktur atau semi terstruktur. Selain wawancara terstruktur atau 

semi terstruktur, wawancara sendiri dapat dikombinasikan menggunakan media 

lain untuk mengetahui dan mendalami  perspektif pada anak. Perspektif anak dari 

pengalamannya benar-benar memberikan gambaran pada hasil akademis, dimana 

anak-anak memiliki perspektif yang berbeda dari pengalamannya serta 

menunjukkan hasil yang berbeda. Timmons (2016:10-13) pentingnya 

menggunakan strategi untuk mengungkapkan perspektif anak yang ramah anak 

seperti halnya wawancara mengunakan boneka jari, dengan kegiatan ini anak 

dapat memberikan informasi tentang pikiran dan perasaan yang dialami oleh anak. 
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Metode lain yang dapat dipergunakan dalam mengetahui perspektif anak yaitu 

dengan ikut serta dalam kegiatan sehari-hari, berpartisipasi dalam pengaturan 

segala aktivitas anak, serta membuat catatan ketika anak berinteraksi dengan 

teman (Hedegaard, 2018: 4). 

Terdapat media lain yang dapat mengetahui perspektif anak seperti 

menggunakan media gambar dan foto grafik. Mengembangkan kepekaan terhadap 

anak-anak dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan percakapan dengan 

anak-anak serta melibatkan anak dalam berbagai kegiatan yang membantu dalam 

mengekspresikan ide-ide (misalnya menggambar serta foto-grafik), sehingga 

dapat menerapkan berbagai metode untuk mengetahui perspektif anak (Dayan, 

2012:282). Proses dari berbagai media yang digunakan akan memperdalam 

pengetahuan dan pemahaman tentang dunia anak-anak, ide, perspektif serta 

kebijaksanaan pada anak. 

Muller (2010: 4) menyatakan bahwa metode yang dipilih menggambar, 

mengambar adalah cara bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan 

pendapatnya tentang kehidupan mereka secara nonverbal. Gambar-gambar 

tersebut termasuk gambar keluarga, guru, anak-anak dan diri mereka sendiri 

(Foster, 2018: 1). Hasil gambar anak akan menimbulkan sudut pandang yang 

berbeda setiap individu dengan ini diperlukannya cara verbal untuk 

mengkombinasikan antara gambar dan isi dari gambar melalui wawancara semi 

terstruktur.  

Selain mengunakan gambar cara lain untuk mengetahui perspektif anak  

yaitu mengunakan fotografi. Dayan (2012: 280) menemukan bahwa fotografi 
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adalah salah satu cara untuk mendengar sudut pandang anak-anak dan 

memperdalam kegiatan anak. Dari hasil tersebut dapat mengungkap pekerjaan dan 

rutinitas keluarga dari perspektif anak-anak yang berkembang secara khusus 

melalui penggunaan foto-elisitasi (PEI) (McCloy, 2016: 2). Foto-elisitas (PEI) ini 

merupakan teknik terbaru dalam penelitian anak usia dini. Howe (2016:748) 

mengemukakan bahwa dari hasil perspektif anak dalam bentuk foto, percakapan, 

serta gambar menemukan bahwa dari sudut pandang anak mencerminkan sikap 

menghargai kegiatan yang dianggap sebagai sarana untuk melaksanakan otonomi, 

minat anak, serta mengembangkan hubungan sosial pada anak. 

Menurut berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa dari beberapa hasil 

temuan untuk mengetahui perspektif anak memiliki beragam cara yang bisa 

digunakan. Terdapat dua cara yakni verbal (wawancara) dan non verbal (media) 

seperti menggunakan boneka jari, menggambar, dan fotografi (PEI). Cara tersebut 

saling berkesinambungan dan saling melengkapi untuk mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal. 

2. Pengasuhan 

a. Pengertian Pengasuhan 

Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orangtua dan anak, 

pengasuhan orangtua dilakukan sejak dari kandungan hingga dewasa. Brooks 

(2011:11) mendefinisikan bahwa pengasuhan merupakan suatu proses interaksi 

atau tindakan antara orangtua dengan anak. Hal ini merupakan suatu proses 

dimana antara orangtua dan anak saling berinteraksi satu sama lain, hingga anak 

tumbuh menjadi orang dewasa. Boivin (2014:258) mendeskripsikan bahwa 



25 
 

pengasuhan merupakan interaksi antara orangtua serta anak yang diterapkan dari 

masa anak-anak hingga dewasa. Pengasuhan merupakan cara dalam berinteraksi 

antara orangtua dan anak guna menjalin kedekatan antara satu sama lain 

(Kurniawan, 2013:80). Pengasuhan orangtua memiliki tujuan untuk menstimulasi 

semua perkembangan anak serta kemampuan pengendalian diri anak, di mana 

kedua hal tersebut dapat dilihat saat orangtua menyiapkan untuk kejenjang 

pendidikan selanjutnya. Peran penting orangtua yakni sebagai pengasuh yang 

responsif dan sensitif untuk menstimulasi setiap perkembangan pada anak. Pola 

asuh atau Parenting style merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam 

membentuk karakter anak. Hal ini dilandasi oleh pendidikan dalam keluarga. 

Pengasuhan merupakan komponen utama bagi anak yang tidak bisa digantikan 

oleh lembaga pendidikan manapun. Awal pembentukan perkembangan anak 

ditentukan pada pola asuh yang diterapkan oleh keluarga. Keluarga yang 

harmonis, rukun dan damai, dapat tercermin dari kondisi psikologis dan karakter 

anak-anak (Wibowo, 2017: 75). Keluarga meliputi ayah, ibu, dan semua anggota 

keluarga yang berada di lingkungan anak. Meuwissen (2016: 79) menjelaskan 

bahwa tidak hanya ibu yang memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak, 

namun figur seorang ayah sangatlah berperan penting dalam pengembangkan 

perkembangan anak serta pengasuhan dalam keluarga.  

Mensah (2013:124) menjabarkan bahwa pengasuhan dipandang sebagai 

karateristik orangtua yang dapat mengubah efektivitas praktik sosialisasi keluarga 

dan terbuka kepada anak. Pengasuhan orangtua sangat luas namun dapat dilihat 

melalui praktik serta perilaku pada anak. Juntunen (2016:16) menjabarkan bahwa 
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adanya interaksi antara orangtua dengan anak dilandasi dari beberapa aspek 

seperti perkembangan kognitif, sosial, serta emosional anak. Mengasuh adalah 

tugas ayah dan ibu, jika salah satu tidak memiki kontribusi dalam pengasuhan 

akan berdampak terdapat perkembangan anak di masa mendatang. Kontribusi 

antara ayah dan ibu dalam mengasuh sangatlah penting, adanya komunikasi dan 

saling menghargai dalam keluarga akan membentuk keluarga yang harmonis dan 

baik bagi perkembangan anak. Lee (2010:8) menjelaskan bahwa pengasuhan 

orangtua yakni menanamkan nilai-nilai serta rasa menghargai kepada anak, setiap 

orangtua memiliki cara tersendiri yang akan diterapkan pada anak.  

Pendapat lain mengenai pengasuhan yakni suatu proses menjadi orangtua. 

Orangtua dalam pengasuhan berperan sebagai individu yang melindungi, 

mengasuh, serta membimbing anak sejak lahir hingga dewasa (Brooks, 2011: 10). 

Orangtua dapat memberikan perhatian kepada anak baik perhatian melalui 

interaksi langsung maupun interaksi tak langsung. Interaksi langsung ini 

memberikan segala kebutuhan material kepada anak seperti makanan, pendidikan, 

serta pakaian. Berns (2013: 115) mengungkapkan bahwa pengasuhan yakni 

mengaplikasikan serangkaian sikap yang dilakukan orangtua untuk menciptakan 

rasa tanggung jawab, menjadi bagian dari anggota masyarakat, serta permasalahan 

emosional anak. Ninivaggi (2013: 154) menjelaskan bahwa pengasuhan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang baik orangtua atau orang 

dewasa dengan usaha serta rendah hati dalam mengasuh anak dengan baik serta 

menyadari dengan adanya hidup yang selaras pada kenyataan. Pengasuhan yang 



27 
 

baik serta perilaku yang baik akan menjadikan seseorang menyadari bahwa 

pentingnya pengasuhan untuk kehidupan mendatang.   

Adapun menurut Mansur, (2005: 350) pengasuhan merupakan suatu cara 

terbaik yang dapat ditempuh orangtua dalam mendidik anak-anaknya sebagai 

perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Pengasuhan sangat 

diperlukan bagi anak pada masa tumbuh kembangnya karena pengasuhan yang 

baik akan berpengaruh pada anak semasa hidupnya, terlebih lagi pengasuhan yang 

diberikan orangtua pada awal kehidupan menjadi dasar peletakan kepribadian 

seorang anak. Pengasuhan orangtua dapat diuraikan sebagai proses merawat, 

memelihara, mengajarkan, serta membimbing anak. Pengasuhan memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan anak, ketika orangtua sibuk dalam 

perkerjaannya kesehatan mental anak akan terganggu, sedangkan ketika orangtua 

tidak memiliki kesibukan dalam pekerjaan  kesehatan mental anak akan terkendali 

dengan baik (Dinh, 2017: 1). Namun berbeda dengan penjabaran (McWayne, 

2008: 185) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara perilaku orangtua dan perkembangan sosial emosional pada anak yang 

diukur mengunakan kemampuan PBQ-HS (Parenting Behavior Questionnaire-

Head Start).   

Teori PAR (Parental Acceptance-Rejection Theory) menyatakan bahwa 

pola asuh akan mempengaruhi perkembangan emosi, perilaku, sosial, kognitif, 

dan kesehatan psikologisnya ketika dewasa kelak (Wibowo, 2017: 79). 

Menerapkan pola asuh yang tepat dapat meningkatkan perkembangan anak, hal 

tersebut sangat berkaitan dengan pengetahuan pada orangtua. Adapun peran 
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penting orangtua memiliki pengetahuan meliputi pengetahuan kesehatan, 

pengetahuan kedisiplinan, pengetahuan ilmiah, pengetahuan sosial, dan semua 

yang berkaitan dengan anak (Scarzello, 2016: 8). Pengetahuan merupakan hal 

terpenting yang harus diketahui oleh setiap orangtua dalam mengasuh anak. 

Pengetahuan-pengetahuan tersebut menjadi tolak ukur dalam mendidik serta 

mengasuh dalam keluarga. Sebagai orangtua disarankan untuk memperluas 

wawasan agar dapat menangulanggi serta memberikan arahan apabila terjadi hal 

buruk dalam pengasuhan selain orangtua memiliki pengetahuan dalam 

pengasuhan adapula tujuan dalam pengasuhan. McDonald (2010:19) 

mengemukakan bahwa tujuan utama pengasuhan adalah untuk mempersiapkan 

anak agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada saat anak dewasa.  

Diharapkan agar anak dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab 

setidaknya bagi diri sendiri serta dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. 

Selain tujuan dari pengasuhan, pengasuhan sendiri memiliki dampak yang terlihat 

langsung pada perkembangan anak.  

Pengasuhan sendiri akan mengacu pada bentuk dukungan, peka pada 

kebutuhan anak, serta memberikan penghargaan, dan kasih sayang disaat anak 

mampu memenuhi harapan dari orangtua (Sigelman dan Rider, 2012:502). 

Mensah (2013:124) menjabarkan bahwa dampak dari pengasuhan orangtua 

kepada anak seperti pada perkembangan kepribadian anak serta cara berinteraksi 

anak dengan lingkungan. Begitu pula dengan pernyataan Jeong (2019:105) yang 

menjelaskan bahwa stimulasi pengasuhan ibu dan ayah secara signifikan 
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memberikan dampak pada perkembangan kognitif dan sosioemosional jangka 

panjang pada anak.  

Dari beberapa pengertian pengasuhan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pola asuh orangtua adalah suatu proses keterlibatan orangtua dalam 

merawat, mengasuh, melatih, membimbing, mendisiplinkan, memperhatikan, 

tanggung jawab, serta kehangatan anak melalui perilaku yang sesuai dengan 

norma dan membentuk karakter pada anak. Dilakukan dalam kurun waktu yang 

panjang dan terus menerus yang bertujuan agar anak dapat hidup lebih baik dan 

mampu menghadapi tuntutan dimasa yang akan datang. 

b. Aspek-Aspek Pengasuhan  

Tipologi Baumrind (Juntunen, 2016:16) menjabarkan bahwa aspek 

pengasuhan mencakup dua dimensi yaitu tuntutan dan respon. Berikut ini 

penjabaran dari tuntutan dan responsif: 

1. Demandingness atau tuntutan dikenal sebagai kontrol, melibatkan tuntutan 

yang diberikan orangtua kepada anak-anak dalam upaya mengintegrasikan 

anak kedalam keluarga. Tuntutan mencakup harapan orangtua terhadap 

perkembangan anak. Orangtua yang memiliki dimensi tuntutan yang tinggi 

lebih cenderung memaksakan kehendak, menggontrol dengan ketat, dan 

banyak aturan. Begitupun sebaliknya, orangtua yang memiliki dimensi 

tuntutan yang rendah akan sedikit memberi batasan dan rendah dalam 

memaksa pada anak. 

2. Responsif atau disebut respon yang merupakan dimana orangtua 

menumbuhkan individualitas, pengaturan diri, serta penegasan diri dengan 
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menyelaraskan antara kebutuhan dan tuntutkan kepada anak. Orangtua yang 

memiliki responsif yang tinggi akan menunjukan kasih sayang, kehangatan, 

memberi dukungan dan pujian kepada anak. Begitupun sebaliknya, orangtua 

yang memiliki responsif yang rendah memiliki sikap yang acuh atau babhkan 

mengabaikan anak. Orangtua cenderung mengkritik atau menghukum anak.   

McFarlane (2010:2) menjabarkan bahwa aspek-aspek khusus awal 

pengasuhan dikaitkan dengan adaptasi sosial emosional yang lebih baik di sekolah 

dengan cara yang diprediksi secara teoritis. Meningkatkan pengetahuan orangtua 

tentang pengasuhan yang positif melalui bimbingan pada orangtua, arahan dari 

pihak sekolah yang berbasis kunjungan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan 

terutama pada keluarga yang membutuhkan, mengetahui dampak dari perilaku 

pengasuhan orangtua, dan keberhasilan anak-anak beradaptasi di sekolah. 

Pengasuhan orangtua dapat mempengaruhi berbagai hal meliputi akademik, 

perilaku, kompetensi sosial, dan mental anak. 

Aspek pengasuhan terdiri dari dua yakni responsif atau kehangatan dan 

tuntutan atau kontrol dari orangtua (Pike, 2015:57). Aspek tersebut memiliki 

fungsi dan tujuan yang berbeda namun juga dapat diterapkan secara bersamaan 

untuk menunjang pada pengasuhan yang lebih optimal. Agrawal (2017: 3) 

menjabarkan bahwa aspek-aspek pengasuhan dapat diterapkan dalam keluarga 

salah satunya bisa (can do) keluarga dari berpenghasilan rendah memang bukan 

menjadi pilihan, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor dalam keluarga, ibu 

yang berpenghasilan rendah melakukan usaha yang terbaik untuk anak salah 

satunya pemberian gizi. Ibu dari berpenghasilan rendah tetap memberikan makan 
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yang bergizi dengan berbagai cara agar dapat memberikan yang terbaik untuk 

anak. Usaha yang dilakukan orangtua dalam memberikan makanan yang bergizi 

merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang harus diterapkan oleh semua 

orangtua. Walaupun orangtua dari kalangan menengah kebawah namun kebutuhan 

pangan anak harus tetap diperhatikan dengan baik. 

Kualitas pada pengasuhan meliputi lingkungan yang nyaman, kehangatan 

orangtua, responsif, stimulasi, mendorong segala perkembangan pada anak baik 

perkembangan kognitif, sosial, serta emosional. Kualitas pengasuhan yang 

meliputi kehangatan serta respon pada anak dengan rentang usia 3-5 tahun 

memiliki prediktor yang signifikan pada tingkat perkembangan anak, sedangkan 

pada anak yang berusia balita prediktor terpenting dalam kualitas pengasuhan 

adalah melalui stimulasi dari orangtua (Knauer, 2018:1). Pentingnya kualitas 

dalam pengasuhan untuk anak memberikan dampak terhadap perkembangan anak. 

Adapun dampak dari aspek pengasuhan sangat beragam dari usia 0 hingga 

dewasa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

pengasuhan orangtua memiliki berbagai aspek yaitu Demandingness (tuntutan) 

dan Responsiveness (responsif). 

c. Pola Pengasuhan 

Gaya Baumrind (Suntrok, 2007: 167) pola asuh memiliki empat gaya 

pengasuhan yaitu otoritarian, otoritatif, mengabaikan, dan menuruti. Berikut ini 

penjabarannya dari empat gaya pengasuhan: 

1) Pola asuh otoritarian, gaya pengasuhan yang bersifat membatasi dan 

menghukum, di mana hanya komunikasi verbal antara orang tua dan anak-anak 
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berhubungan dengan ketidakcakapan sosial anak. Orangtua yang otoriter 

mendesak anak-anak untuk mengikuti perintah mereka dan menghormati 

mereka. Anak dari orangtua yang otoriter sering kali tidak bahagia, ketakutan, 

minder, tidak mampu memulai aktivitas, dan mempunyai kemampuan 

komunikasi yang lemah. Matejevic (2014: 431) menyebutkan bahwa pola 

pengasuhan otoriter memberikan dampak negatif pada pola fungsional seperti 

fungsi keluarga dan memberi dampak positif pada pola fungsi keluarga yang 

disfungsional, adapun fungsi keluarga sendiri tercermin dari gaya pengasuhan 

yang diterapkan.  

2) Pola asuh otoritatif, gaya pengasuhan yang positif yang mendorong anak-anak 

untuk bersikap mandiri, namun masih menempatkan batas-batas serta 

mengendalikan atas tindakan anak. Tindakan verbal memberi dan menerima 

serta orangtua yang bersikap hangat dan penyayang terhadap anak. Gaya ini 

biasanya mengakibatkan perilaku anak yang kompeten secara sosial. Gaya 

pengasuhan otoritatif memberikan dampak langsung terhadap orangtua dan 

anak. Dampak positif dari pengasuhan otoritatif seperti status sosial ekonomi 

keluarga, harapan orangtua, dorongan orangtua serta kepercayaan terhadap 

prestasi yang dihasilkan anak di sekolah. Kepercayaan yang diberikan oleh 

orangtua pada anak seperti dorongan serta pantauan dari orangtua dalam 

mengasuh anak (Areepattamannil, 2010: 283). Pola pengasuhan otoritatif dapat 

ditandai dengan adanya tuntutan serta responsif yang tinggi. 

3) Pola asuh yang mengabaikan, gaya pengasuhan tanpa keterlibatan orangtua, di 

mana orangtua menghabiskan sedikit waktu bersama dengan anak-anak, 
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berhubungan dengan ketidakcakapan sosial anak-anak. Gaya ini biasanya 

mengakibatkan inkompetensi sosial anak, terutama kurangnya pengendalian 

diri. Hal tersebut terjadi karena adanya perilaku orangtua yang memiliki 

kecenderungan pada mengabaikan saat mengasuh anak.   

4) Pola asuh yang menuruti, gaya pengasuhan dengan keterlibatan orangtua, 

namun hanya ada sedikit batasan dan larangan atas perilaku anak-anak 

berkaitan dengan ketidakcakapan sosial anak-anak. Gaya pengasuhan ini 

biasanya mengakibatkan inkompetensi sosial anak, terutama kurangnya 

pengendalian diri.  

Sanders (2018: 4-5) menjelaskan bahwa pola asuh orangtua terbagi menjadi 

empat yaitu pola asuh otoriter (adanya tuntutuan dan tidak adanya responsif),  

permisif atau memanjakan (tidak adanya tuntutan dan adanya responsif), otoritatif 

(adanya tuntutan dan adanya responsif), serta mengabaikan (tidak adanya tuntutan 

dan tidak responsif). Empat pola pengasuhan tersebut memiliki porsi yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi serta gaya hidup disetiap keluarga. Merckling 

(2019:2-5) menjabarkan bahwa pengasuhan akan membentuk perilaku yang 

berbeda sesuai dengan apa yang telah diterapkan, terdapat empat pola pengasuhan 

yang memiliki karakteristik dari orangtua serta hasil dari pola pengasuhan. Pola 

pengasuhan ini bedasarkan dari keluarga, atau budaya pada lingkungan keluarga. 

Berikut ini penjabaran dari empat pola pengasuhan: 

1) Authoritative 

Orangtua yang otoritatif memiliki karakteristik perilaku yang hangat, 

menerima, mendorong anak untuk mandiri, memberikan sikap tegas kepada 
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anak, serta komunikasi yang baik. Orangtua dengan pengasuhan otoritatif ini 

melibatkan anak dalam membuat keputusan serta dalam mengungkapkan 

perspektif anak. Adanya hukuman serta dukungan dari orangtua merupakan 

hal yang terlihat jelas pada pengasuhan ini, orangtua memberikan otonomi 

serta dukungan pada anak. 

Orangtua yang otoritatif cenderung peka terhadap perkembangan anak dan 

menyesuaikan pengasuhan agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 

Orangtua yang otoritatif cenderung memiliki perilaku bertanggung jawab 

secara sosial, kompeten, percaya diri, adaptif, kreatif, ingin tahu, mandiri, 

tegas, sukses di sekolah, ramah, serta kooperatif dengan teman sebaya dan 

orangtua. Gaya pengasuhan otoritatif ini mengarah pada pengembangan 

penalaran moral, perilaku prososial, serta harga diri yang tinggi pada anak. 

Seperti hasil penelitian Acar (2017:1) yang mengemukakan bahwa hubungan 

orangtua dan anak memiliki hasil positif yang berhubungan dengan perilaku 

eksternal anak, sedangkan pengasuhan otoriter orangtua mendapatkan hasil 

yang positif terkait dengan internal perilaku pada anak. Kedekatan orangtua 

dan anak dengan pengasuhan otoriter memberikan dampak terhadap perilaku 

dari dalam anak. 

2) Authoritarian 

Orangtua dengan menggunakan pola pengasuhan otoriter menekankan 

perilaku yang ketat seperti patuh kepada orangtua, kontrol aktifitas anak, serta 

hormat kepada orangtua. Orangtua yang menerapkan pola pengasuhan otoriter 

dapat dilihat dengan adanya kontrol ketat serta tuntutan yang tinggi kepada 
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anak. Orangtua dengan pengasuhan ini menerapkan hukuman, apabila anak 

tidak mentaati aturan yang telah diberikan. Rendahnya dialog atau komunikasi 

yang positif antara orangtua dan anak sehingga bentuk kesepakatan hanya 

didominasi oleh orangtua. Anak tidak dapat mengungkapkan ide dan harus 

menjalankan segala aturan dari orangtua. Anak-anak yang dibesarkan oleh 

keluarga dengan pengasuhan otoriter cenderung lebih bergantung pada 

orangtua (terutama anak perempuan), mentaati perintah orangtua, rendah 

dalam bersosial, kurang percaya diri, serta intelektual yang rendah. Adanya 

hubungan antara pengasuhan orangtua yang diberikan kepada anak dengan 

prestasi pada anak, pola pengasuhan yang diterapkan yakni pola pengasuhan 

otoriter (Kordi, 2010: 212). Turner (2012:47) menjabarkan bahwa pola 

pengasuhan otoritatif (demokratis) lebih bersifat responsive, memiliki rasa 

kasih sayang serta adanya perilaku (tuntutan) dari oangtua. 

3) Permissive 

Orangtua yang menerapkan pola pengasuhan permisif memiliki tingkat 

pengasuhan serta komunikasi yang baik, orangtua seperti ini tidak 

memberikan batasan atau mengatur kepada anak, orangtua selalu mendukung 

serta menerima perilaku dan tindakan anak. Orangtua yang menerapkan pola 

pengasuhan permisif dianggap sebagai orangtua yang memanjakan, orangtua 

yang tidak menerapkan aturan pada perilaku anak, hal tersebut dikarenakan 

berbagai faktor penyebab orangtua menerapkan pola pengasuhan tersebut. 

Pola pengasuhan permisif memiliki ciri rendah dalam memberikan tuntutan 

namun tinggi dalam respon. Adapun dampak dari pengasuhan permisif seperti 
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anak rendah dalam mengendalikan perasaannya serta kurang percaya diri 

sehingga dapat dilihat bahwa dampak pola pengasuhan permisif ini pada 

umumnya lebih cenderung memiliki dampak negatif. Anak-anak dengan 

pengasuhan permisif ada kecederungan anak-anak bergantung serta memiliki 

kesehatan mental yang kurang baik (Niaraki dan Rahimi, (2012:78) 

4) Indifferent 

Orangtua yang menerapkan indifferent (acuh tak acuh) pada pengasuhan dapat 

ditandai dengan tidak adanya tuntutan dan respon dari orangtua. Orangtua 

dengan pengasuhan seperti ini rendah dalam mengasuh dan terlihat acuh 

terhadap perkembangan anak. Orangtua juga tidak memberikan waktu luang 

untuk anak, tidak pernah terlibat dalam kehidupan anak, kurang peduli baik 

apa yang terjadi di sekolah maupun dengan teman-temannya, serta tidak 

mengikut sertakan anak dalam mengambil keputusan. Orangtua yang 

indifferent ini cenderung sibuk serta mementingkan aktivitas atau pekerjaan 

yang dilakukannya sepanjang hari. Faktor-faktor lain yang dapat 

menyebabkan munculnya pola pengasuhan ini seperti kemiskinan, penyakit 

mental, pengangguran, marital distress, atau faktor lainnya yang menyebabkan 

orangtua terlalu kewalahan untuk terlibat pengasuhan anak. 

Pengasuhan acuh tak acuh ini memiliki dampak negatif jangka panjang pada 

anak terutama dalam kasus pengabaian dan penyalahgunaan. Anak-anak dari 

orangtua yang acuh tak acuh menunjukkan tanda-tanda yang jelas bermasalah 

dengan hubungan keterikatan dalam perkembangan psikologis, kognitif, serta 

sosial. Anak-anak yang dibesarkan oleh orangtua yang acuh tak acuh 
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cenderung tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, terlibat dalam suatu 

aktivitas, pemimpin yang tidak efektif, dan juga rentan terhadap tekanan dari 

teman sebaya. Anak-anak gagal memperoleh pengetahuan tentang cara yang 

baik untuk berperilaku. Dampak merugikan dari pengasuhan ini terus terbawa 

hingga dewasa. 

Gaya pengasuhan memiliki maksud serta tujuan tentang sikap orangtua 

terhadap anak yang berbeda-beda, berikut ini adalah penjelasan tentang gaya 

pengasuhan orangtua menurut (Berk, 2013: 573-575): 

1) Pengasuhan autoritatif, adalah pendekatan pengasuhan yang dinilai  paling 

berhasil dengan mengimplikasikan penerimaan, teknik kontro adaptif, 

keterlibatan yang tinggi, serta pemberian otonomi yang sesuai. Orangtua 

memberikan perhatian, peka terhadap kebutuhan anak, serta kehangatan. 

Orangtua membangun hubungan yang menyenangkan serta melibatkan anak 

dalam hubungan erat. Kodabakhsh (2014: 49) menunjukkan bahwa 

psychological well being serta gaya pengasuhan otoritatif mendapatkan hasil 

yang signifikan bahwa adanya hubungan antara gaya pengasuhan otoritatif 

yang berhubungan dengan kesehatan mental anak. Gaya pengasuhan yang 

otoritatif sangat efektif apabila diterapkan pada anak-anak, dikarenakan hal 

tersebut mendorong gaya pengasuhan yang bersifat moderat. 

2) Pengasuhan autoritarian, adalah pendekatan pengasuhan yang melibatkan 

rendahnya keterlibahatan serta penerimaan, tingginya kontrol, perilaku 

pemaksaan, serta rendahnya pemberian otonomi. Orangtua bersifat dingin 

serta menunjukan sikap penolakan. Orangtua membuat keputusan untuk anak 



38 
 

dan mengharapkan anak dapat menerima keputusan tanpa bertanya kepada 

anak. Apabila anak tidak melakukannya, orangtua akan memberi hukuman. 

Harapan yang tinggi yang diberikan kepada anak sehingga tidak sesuai dengan 

kapasitas perkembangan anak. Sarwar (2016: 57) menjabarkan bahwa gaya 

pengasuhan otoriter dapat mengarahkan pada perilaku pemberontak bahkan 

sampai dengan perilaku bermasalah terhadap anak. 

3) Pengasuhan permisif, adalah pendekatan pengasuhan yang memberikan 

kehangatan serta penerimaan namun adanya keterlibatan orangtua yang sangat 

rendah. Orangtua terlalu baik dan lalai. Secara bertahap orangtua memberikan 

otonomi, namun orangtua membiarkan anak untuk membuat banyak 

keputusan dalam menentukan keinginan sendiri walaupun anak belum mampu 

melakukannya. Anak-anak yang diasuh mengunakan pengasuhan permisif 

memiliki kelekatan dengan lingkungan saat anak dibesarkan, memiliki sifat 

ketergantungan serta memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Gaya 

pengasuhan permisif dapat ditandai dengan adanya tuntutan yang rendah 

sedangkan responsif yang tinggi. Baumrind (1991:4) gaya pengasuhan 

permisif tidak memerlukan orangtua untuk bertindak sebagai agen aktif yang 

bertangung jawab dalam membentuk serta mengubah perilaku anak. Anak 

diperbolehkan untuk mengatur kegiatan sendiri. Orangtua tidak terlalu 

mengontrol anak atau mendorong anak untuk mematuhi orangtua. Orangtua 

yang mengunakan pola pengasuhan seperti ini sangat mempertimbangkan 

pengaturan diri dalam hak anak untuk hidup bebas tanpa otoritas. Orangtua 

yang mengadopsi pola pengasuhan permisif akan berdampak seperti 
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ketergantungan serta perilaku yang pasif. Ciri dari pola pengasuhan permisif 

seperti adanya perilaku tidak mengendalikan anak, adanya tuntutan serta 

rendahnya dalam pemberian hukuman. 

4) Pengasuhan uninvolved, adalah pendekatan pengasuhan yang  

menggabungkan antara penerimaan serta keterlibatan yang rendah dengan 

kontrol perilaku yang kecil serta ketidak pedulian. Pada umumnya orangtua 

ini terlepas dan terdesak secara emosional, sehingga dipenuhi dengan tuntutan 

untuk mengakses benda-benda dengan mudah dan disaat gagal dalam 

menerapkan strategi guna yang bertujuan untuk jangka panjang, contohnya 

seperti menerapkan aturan tentang pekerjaan rumah dan perilaku sosial, 

mendengar sudut pandang anak, memantau aktivitas anak, serta memberikan 

panduan tentang pilihan yang tepat kepada anak.  

Berbeda dengan Lee (2010: 8-11) yang menjabarkan bahwa pola 

pengasuhan dibagi menjadi 3. Pola pengasuhan tersebut meliputi pola pengasuhan 

permisif, otoriter, dan otoritatif. Berikut ini penjabarannya: 

1. Permisif  

Pola pengasuhan ini memiliki sikap yang modern kepada anak, anak-anak ikut 

berpartisipasi untuk menentukan kehidupannya. Pola pengasuhan ini 

mencerminkan orangtua yang kurang peduli, mengabaikan, atau membiarkan 

anak. Rendahnya batasan dari orangtua membuat anak kebingungan karena 

pada dasarnya anak membutuhkan tuntunan serta batasan agar anak merasa 

aman dan terlindungi.  
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Kelebihan dari pola pengasuhan permisif ini adalah: 

a. Hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dari orangtua. 

b. Tidak adanya teguran dari orangtua. 

c. Fleksibel. 

d. Memperbolehkan segala keinginan anak. 

e. Memberi kebebasan terhadap mengelola perilaku diri sendiri. 

f. Tidak ada hukuman yang diberikan orangtua. 

Adapun kekurangan dari pengasuhan permisif ini seperti: 

a. Anak merasa bimbang dengan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan.  

b. Anak kesulitan dalam mengontrol diri sendiri. 

2. Otoriter 

Pola pengasuhan orangtua ini menetapkan segala rutinitas serta aturan yang 

harus dipatuhi oleh anak. Anak dituntut untuk melakukan suatu hal yang harus 

dilakukan oleh anak, adanya paksaan dari orangtua dalam setiap rutinitas atau 

aturan dari orangtua. 

Kelebihan dari gaya pengasuhan otoriter seperti: 

a. Anak memiliki pandangan tentang perilaku yang bisa atau tidak bisa 

diterima oleh anak. 

b. Anak mudah menyesuaikan diri dengan aturan baik didalam atau diluar 

rumah. 

c. Anak mengetahui tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima 

masyarakat. 
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kekurangan dari gaya pengasuhan otoriter seperti: 

a. Anak merasa terganggu. 

b. Anak pemberontak. 

c. Hubungan yang kurang harmonis antara anak dan orangtua. 

d. Rendahnya feksibilitas dalam keluarga. 

e. Rendah dalam mengekspresikan diri. 

f. Orangtua yang melakukan kekerasan. 

g. Orangtua yang cenderung berperilaku keras kepada anak. 

3. Otoritatif  

Pola pengasuhan otoritatif merupakan perpaduan antara gaya pengasuhan 

permisif dan gaya pengasuhan otoriter, orangtua memberikan kebebasan dan 

juga mendengarkan pendapat anak. Selain memberikan batasan serta aturan 

orangtua ini juga meluangkan waktu untuk mendengarkan pendapat anak.  

kelebihan dari gaya pengasuhan otoriatif seperti: 

a. Anak dapat memahami hal baik dan buruk bagi dirinya. 

b. Anak memiliki aturan serta batasan yang jelas. 

c. Hubungan orangtua dan anak yang harmonis, percaya, cinta, serta saling 

menghormati satu sama lain. 

kekurangan dari gaya pengasuhan otoritatif seperti: 

a. Meskipun pola pengasuhan ini merupakan pendekatan yang positif namun 

orangtua terkadang sulit untuk melakukannya terutama saat orangtua 

lainnya menggunakan pengasuhan permisif. 

b. Sulit dalam mempertahankan keseimbangan dalam keluarga. 
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Pola asuh merupakan suatu gambaran yang digunakan oleh semua orangtua 

guna mengasuh, merawat, menjaga dan mendidik anak. Adapun bentuk-bentuk 

pola asuh orangtua menurut Hurlock (2012: 257) meliputi pola asuh otoriter, pola 

asuh demokratis, dan pola asuh permisif.   

1) Pola pengasuhan otoriter  

Pengasuhan otoriter adalah pengasuhan yang ditandai dengan cara mengasuh 

anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk 

berperilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak sangat 

dibatasi. Pengasuhan yang bersifat otoriter ini juga ditandai dengan hukuman-

hukumannya yang dilakukan dengan keras, mayoritas hukuman tersebut 

sifatnya hukuman badan dan anak juga diatur yang membatasi perilakunya dan 

bahkan masih tetap diberlakukan hingga anak dewasa. Olla (2018:124) 

menyatakan bahwa orangtua yang menerapkan gaya pengasuhan otoriter 

cenderung memiliki anak yang pemberontak dan mengganggu orang lain, 

selain itu meskipun anak mematuhi aturan dari orangtua, anak-anak dengan 

pola pengasuhan otoriter ini cenderung melanggar atau memberontak dari 

aturan. Dengan ini pola pengasuhan otoriter tidak sepenuhnya berhasil dalam 

mengarahkan anak pada aturan-aturan yang diinginkan.  

2) Pola pengasuhan demokratis  

Pengasuhan demokratis adalah pengasuhan yang ditandai dengan pengakuan 

orangtua terhadap kemampuan anak-anaknya dan kemudian anak diberi 

kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orangtua. Pengasuhan seperti 

ini orangtua memberi sedikit  kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang 
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dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya. Mensah 

(2013:124) mengemukakan bahwa orangtua yang demokratis akan 

memberikan suasana yang hangat serta memberikan kemerdekaan kepada 

anak. Pola pengasuhan seperti ini dapat ditandai melalui adanya keterlibatan 

orangtua, kepekaan orangtua, tingginnya tingkat pengasuhan, serta otonomi 

dari orangtua. Adapun dampak dari pola pengasuhan demokratis (otoritatif) 

akan mempengaruhi terhadap perkembangan anak serta hubungan antara 

orangtua dan anak. Dampak langsung dari pengasuhan otoritatif orangtua akan 

berdampak terhadap keterampilan sosial anak, sedangkan dampak tidak 

langsung dari pengasuhan otoritatif orangtua berdampak pada perilaku 

orangtua dan keterampilan sosial (Carapito, 2018:1). Sehingga pada 

pengasuhan ini secara garis besar memiliki dampak bagi orangtua dan anak. 

3) Pola pengasuhan permisif 

Pengasuhan ini adalah pengasuhan dengan cara orangtua mendidik anak secara 

bebas, anak dianggap orang dewasa atau muda, diberi kelonggaran seluas-

luasnya apa saja yang dikehendaki. Kontrol orangtua terhadap terhadap anak 

sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan pada anaknya. Semua yang 

dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapat teguran, arahan 

atau bimbingan. Pola pengasuhan permisif dan pola pengasuhan otoriter 

dikaitkan dengan hasil psikologis serta perilaku yang lebih buruk pada anak 

(Driscoll, 2008:1). 

Baumrind (1991: 62) menjabarkan gaya pengasuhan orangtua terhadap anak 

dibedakan menjadi empat berdasakan tipologi baumrind. Empat klasifikasi 
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tersebut meliputi otoritarian, otoritatif, permisif dan menolak serta mengabaikan. 

Berikut ini penjelasan pola pengasuhan: 

1) Otoritarian 

Gaya otoritarian memiliki ciri bahwa orangtua yang memiliki tuntutan tinggi 

pada anak, namun rendah dalam merespon anak. Orangtua menempatkan 

ketaatan dan kesesuaian yang tinggi. Orangtua cenderung menyukai tindakan 

dibandingkan diskusi. Hal ini dikarenakan orangtua mendasari kepercayaan 

bahwa anak harus menerima tanpa mempertanyakan peraturan dan standar 

yang ditetapkan oleh orangtua. Orangtua cenderung tidak mendorong perilaku 

yang mandiri dan akan tetapi orangtua justru membatasi otonomi anak. Gaya 

pengasuhan ini dapat ditandai melalui tingginya tuntutan namun memiliki 

respon yang rendah. Sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa adanya 

hubungan antara pengasuhan orangtua yang diberikan kepada anak dengan 

prestasi pada anak, pola pengasuhan yang diterapkan yakni pola pengasuhan 

otoriter (Kordi, 2010: 212). Adanya tuntutan kepada anak baik dalam kegiatan 

di rumah maupun di sekolah sehingga tuntutan tersebut memacu anak untuk 

belajar lebih giat untuk mendapatkan prestasi. Tuntutan dari orangtua kepada 

anak dalam bentuk meningkatkan prestasi pada anak. Adapun Talib (2011: 84) 

menjabarkan bahwa gaya pengasuhan autoritarian memberi efek negatif 

terhadap perilaku anak baik prestasi disekolah serta pada aspek lainnya. 

2) Otoritatif 

Gaya otoritatif memiliki keseimbangan antara tingginya harapan orangtua 

yang diikuti dengan dorongan emosional dan pengakuan otonomi anak. 
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Orangtua otoritatif mengarahkan anak dengan cara yang rasional. Orangtua 

dengan gaya pengasuhan otoritatif memiliki ciri sikap yang hangat namun 

tegas. Orangtua menetapkan standar untuk perilaku anak dengan 

menyesuaikan kebutuhan dan kemamapuan anak. Orangtua menempatkan 

nilai tinggi pada pengembangan otonomi dan pengarahan diri dan memberikan 

tanggung jawab utama untuk perilaku anak. Orangtua otoritatif mengasuh 

anak dengan cara yang rasional dan berorientasikan dengan cara sering terlibat 

dalam diskusi dan penjelasan bersama anak. 

Orangtua otoritatif mencoba untuk mendorong anak dengan memberi dan 

menerima pendapat anak dengan disertai alasan mengapa anak memberikan 

pendapat tersebut. Orangtua dengan pola pengasuhan otoritatif ini  

menghargai kemauan, mandiri, dan disiplin anak. Orangtua lebih condong 

memberikan dukungan dari pada memberikan hukuman. Jeynes (2010: 64) 

mengemukakan bahwa pola pengasuhan otoritatif ini mengkombinasikan 

antara dorongan serta pemantauan, hal tersebut merupakan kemampuan untuk 

memberikan kasih sayang serta mendukung namun mempertahankan tingkat 

disiplin dalam lingkungan rumah.  

3) Permisif 

Orangtua permisif berperilaku tidak menghukum, menerima, serta 

menguatkan terhadap dorongan, hasrat, dan tindakan anak-anak. Jenis pola 

pengasuhan ini tidak mengharuskan orangtua bertindak sebagai agen aktif 

yang bertanggung jawab untuk membentuk atau mengubah tingkah laku anak. 
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Anak diperbolehkan mengatur aktifitasnya sendiri. Orangtua tidak 

mengendalikan anak atau mendorong anak untuk mematuhi standar eksternal. 

Pola pengasuhan permisif memiliki ciri orangtua yang tinggi pada respon 

namun rendah pada tuntutan anak. Jenis pola pengasuhan ini biasa disebut 

sebagai orangtua yang memanjakan anak. Orangtua dengan gaya pengasuhan 

ini selalu berusaha untuk menjaga persahabatan dengan anak-anak. Orangtua 

menanggapi keinginan anak dengan cara menerima dan efektif. Pola 

pengasuhan dicirikan dengan membuat tuntutan, menunjukan perilaku non 

pengendali dan menggunakan hukuman yang rendah. Orangtua yang hangat 

dan bertanggung jawab tapi tidak menuntut dan memiliki sedikit harapan dari 

anak-anak. 

Gaya pengasuhan permisif ini terbagi menjadi dua, yaitu: indifferent (acuh 

tak acuh) dan permisif indulgent (memanjakan). Gaya pengasuhan permisif 

indulgent memiliki ciri yakni orangtua berperilaku menerima dengan cara baik 

dan lebih pasif dalam hal disiplin. Orangtua menempatkan sedikit tuntutan 

pada perilaku anak, namun memberikan kebebasan yang tinggi untuk anak 

dalam berindak sesuai keinginannya. Pola pengasuhan permisif indifferent 

(acuh tak acuh) memiliki ciri dimana orangtua mencoba melakukan apapun 

yang diperlukan untuk meminimalkan waktu dan energi yang harus orangtua 

miliki untuk berinteraksi dengan anak-anak. Orangtua tidak mengetahui 

tentang pengalaman anak di sekolah atau dengan teman, jarang bercakap-

cakap dengan anak dan jarang mempertimbangkan pendapat anak saat 

mengambil keputusan.     
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Gaya pengasuhan yang diterapkan orangtua kerap dihubungkan dengan 

pengaruhnya terhadap perkembangan atau pencapaian prestasi anak. Hal 

tersebut dikarenakan adanya kesinambungan antara pengasuhan yang 

diterapkan oleh orangtua dengan perkembangan anak. Pengasuhan orangtua 

juga memiliki peranan terhadap kondisi fisik dan psikis pada anak. Praktik 

pengasuhan yang diterapkan orangtua secara teratur dapat memfasilitasi 

pengembangan perilaku prososial anak-anak (Carlo et al, 2007:1). Perlunya 

menerapkan pengasuhan yang tepat untuk mengembangkan setiap aspek 

perkembangan pada anak. 

Berdasarkan pernyataan mengenai pola pengasuhan dapat disimpulkan 

bahwa pola pengasuhan terbagi menjadi empat pola asuh otoritarian, otoritatif, 

permisif indiferent dan permissive indulgent. Keberagaman pola asuh memberikan 

peluang kepada orangtua dalam pengasuhan serta jenis pola asuh yang seperti apa 

yang dapat diterapkan saat mengasuh anak. Berikut ini penjabaran dari empat pola 

asuh: 

a) Pola asuh otoritarian merupakan pola pengasuhan yang melibatkan rendahnya 

keterlibahatan serta penerimaan, tingginya kontrol perilaku pemaksaan, serta 

rendahnya pemberian otonomi. Cara berkomunikasi pada gaya pengasuhan ini 

yang bersifat satu arah hanya dari orangtua. Orangtua membuat keputusan 

untuk anak dan mengharapkan anak dapat menerima keputusan tanpa bertanya 

kepada anak. Apabila anak tidak melakukannya, orangtua akan memberi 

hukuman. Pengasuhan ini memiliki dampak terhadap kondisi keluarga 

terutama pada anak. Sifat anak-anak dari pola asuh otoriter ini seperti tidak 
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bahagia, ketakutan, stres, depresi, trauma, minder, tidak mampu memulai 

aktivitas, mempunyai kemampuan komunikasi yang lemah, serta 

pemberontakan.  

b) Pola asuh otoritatif merupakan pola asuh yang menggunakan komunikasi dua 

arah, serta memberikan dampak langsung terhadap anak serta orangtua. 

Orangtua memberi kebebasan serta membimbing anak. Ciri dari orangtua 

dengan pengasuhan ini yaitu memiliki sikap yang tegas namun hangat. 

Orangtua dengan pola pengasuhan seperti ini memiliki sikap memberi 

kebebasan kepada anak untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal 

pada anak, melibatkan anak dan menentukan atau mengambil keputusan, 

obyektif, perhatian, memberikan dorongan positif kepada anaknya serta 

memberikan kebebasan anak untuk memilih. Adapun anak dengan pola 

pengasuhan ini memiliki sifat seperti mampu mengendalikan diri, mandiri, 

aktif, terbuka, bertanggung jawab, percaya diri, emosi stabil, dapat 

mengungkapkan ide, serta mudah menyesuaikan diri. 

c) Pola asuh permisif indifferent (mengabaikan) pola pengasuhan ini merupakan 

pola pengasuhan yang memiliki sifat rendahnya keterlibatan orangtua dalam 

mengasuh anak, orangtua memiliki sedikit waktu untuk anak. Orangtua 

cenderung kurang peduli terhadap perkembangan anak, rendahnya interaksi 

dengan anak, tidak mengetahui kegiatan atau pengalaman anak saat disekolah, 

serta tidak mempertimbangkan pendapat anak. Anak dari pengasuhan ini 

memiliki sifat seperti ketegantungan, kesehatan mental yang kurang baik, 



49 
 

pengendalian diri yang rendah, emosi tidak stabil, tidak takut dengan orang 

lain, mementingkan diri sendiri, serta tidak bertanggung jawab. 

d) Pola asuh permisif indulgent (memanjakan) pola pengasuhan ini merupakan 

pola pengasuhan adanya keterlibatan orangtua namun hanya memiliki sedikit 

batasan serta larangan terhadap perilaku anak, bisa juga disebut orangtua yang 

cenderung pasif terhadap anak. Orangtua memberikan kebebasan kepada anak 

sesuai keinginannya. Semua hal yang dilakukan anak adalah benar dan tidak 

perlu memdapatkan arahan atau teguran. Gaya pengasuhan ini mengakibatkan 

inkompetensi sosial anak, mementingkan diri sendiri, egois, rendahnya 

pengendalian diri, tidak bertangung jawab, serta berekspresi bebas. 

Pola pengasuhan yang telah dikemukakan diatas memiliki kelebihan serta 

kekurangan masing-masing. Pola pengasuhan ini dapat diterapkan sesuai dengan 

kebutuhan setiap orangtua, adapun perilaku anak dari setiap pola pengasuhan 

memiliki perlakuan yang berbeda-beda.  

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengasuhan 

Dari berbagai pola pengasuhan yang dijabarkan di atas, terdapat pula faktor-

faktor yang mempengaruhi pengasuhan. Rahman (2012:23) menyatakan bahwa 

faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh meliputi: 

1. Pendidikan orangtua 

Pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengasuhan pada 

setiap orangtua. Pengalaman serta pendidikan orangtua memiliki peranan yang 

penting dalam memberikan kualitas pengasuhan hal tersebut seperti terlibat 
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aktif dalam setiap program pendidikan anak, menyediakan waktu untuk anak, 

serta mengevaluasi perkembangan anak. 

2. Lingkungan 

Lingkungan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

anak, dengan itu faktor lingkungan juga dapat memberikan efek terhadap pola 

pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua.  

3. Budaya  

Orangtua memiliki budaya yang beragam, hal tersebut membuat orangtua 

cenderung mengikuti cara atau kebiayasaan dari budaya di masyarakat dalam 

mengasuh anak, sehingga kebiasaan masyarakat disekitar akan memberikan 

pengaruh dalam mengasuh anak. 

Rutter (Shochib, 2010: 5-6) menjelaskan bahwa faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pengasuhan seperti: 

1. Hubungan yang baik dalam keluarga antara anak dengan orangtua dan 

hubungan ayah dengan ibu dapat mencegah anak berperilaku agresif dan 

hubungan yang tidak harmonis diantara keluarga membuat anak berperilaku 

agresif. 

2. Orangtua yang selalu mengecam terhadap anak membuat anak berperilaku 

agresif dan orangtua yang sering memberikan penghargaan kepada anak dapat 

membuat anak tidak berperilaku agresif. 

3. Hubungan antara suami istri yang harmonis membuat anak tidak berperilaku 

agresif dan ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu membuat anak 

berperilaku agresif. 
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 Berns (2010: 114-115) juga menjelaskan bahwa pengasuhan dapat 

dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari makrosisten yaitu budaya, politik 

ideologi, nilai-nilai religius, serta keadaan sosial ekonomi yang berkontribusi pada 

kemampuan sosialisasi dan perkembangan anak. Teori yang berkaitan dengan 

pemerintah serta hal tersebut mempengaruhi gaya pola asuh orangtua karena anak 

harus dididik agar dapat berguna sebagai warga masyarakat di mana anak tersebut 

diasuh tersebut mengacu pada ideologi politik. Keadaan sosial ekonomi mengacu 

pada peringkat atau posisi seseorang dalam suatu masyarakat, berdasarkan faktor 

sosial dan ekonomi yang juga berkaitan dengan parental occuption. Parental 

occuption mendeskripsikan kelas sosial yang berbeda berpengaruh pada tingkat 

kontrol individu yang mencakup sumber daya, sarana, produksi, produk, serta 

masyarakat. Budaya serta agama dimana seseorang tumbuh memiliki efek tidak 

langsung terhadap sikap dalam mengasuh anak dan gaya pengasuhan yang sesuai 

dengan budaya serta agama yang sesuai. Lee (2010:12) mengungkapkan bahwa 

faktor yang dapat mempengaruhi pengasuhan orangtua seperti bagaimana cara 

orangtua membesarkan anak, tipe orangtua, serta tipe anak dari orangtua tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan orangtua juga 

dijabarkan oleh Cabrera, et al (2011:1985) bahwa dampak dari faktor risiko 

lingkungan yakni struktur keluarga, depresi orangtua, kemiskinan pada 

perkembangan anak sangat konsisten dan kuat, pendapatan, tingkat individu, serta 

risiko anak-anak juga mempengaruhi perkembangannya baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui hubungannya dengan pola asuh. Reuben (2015: 1) 

menjabarkan bahwa pentingnya kehangatan dari orangtua sebagai faktor 



52 
 

lingkungan yang memberikan nilai positif bagi pengasuhan orangtua. Faktor lain 

yang mempengaruhi dalam pengasuhan orangtua yaitu kondisi kerja orangtua, 

kondisi kerja orangtua ini meliputi jam kerja, tuntutan pekerjaan, jadwal kerja, 

pengawasan pekerjaan serta kerja lembur, dari hasil kondisi kerja ini memiliki 

hubungan yang signifikan dengan perasaan orangtua terutama ibu dalam gaya 

pengasuhan serta partisipasi orangtua pada pekerjaan sekolah anak-anak yang 

sangat terbatas (Talib, 2011: 27). Arulsubila (2016:1) mengemukkan bahwa salah 

satu faktor yang paling efektif dalam pengembangan dan pembentukan 

kepribadian anak adalah melalui praktik pengasuhan yang diberikan orangtua 

kepada anak. Pengaruh faktor kontekstual pada pengasuhan orangtua yakni terjadi 

pada hubungan sosial serta lingkungan pada anak (Lin, 2017: 18). 

Penjelasan lain menurut Aulianingtias (2008: 10) Pengasuhan bagi 

pengembangan anak usia dini tidak terlepas dari empat faktor, dimana melalui tiga 

faktor tersebut perkembangan anak dapat lebih efektif dan berkualitas. Ketiga 

faktor tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, serta perlindungan pada anak. 

Faktor kesehatan dapat dipenuhi dengan secara rutin membawa anak ke posyandu 

guna memonitor perkembangan fisik serta pemberian vitamin dan vaksin. Faktor 

pendidikan tak selalu berhubungan dengan sekolah formal dan informal saja, 

melainkan juga dengan pengawasan orangtua pada saat anak sangat membutuhkan 

bimbingan. Faktor pola asuh dan perlindungan memiliki hubungan yang erat. Pola 

asuh berarti cara orangtua dalam mendidik anak sebagai bentuk tanggung jawab 

orangtua kepada anak. Pendidikan orangtua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak terutama pada keluarga yang berpendapatan rendah dan etnis 
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minoritas (Finders, 2016: 26). Adapun dampak partisipasi orangtua yang 

berpendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan perilaku anak. Orangtua 

yang berpenghasilan rendah tetap konsisten pada beberapa pendidikan yang 

terdahulu sesuai dengan pengasuhan yang sudah diterapkan sajak dulu. 

Bedasarkan penjabaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengasuhan orangtua, dapat disimpulkan bahwa praktek pengasuhan orangtua 

dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: pendidikan orangtua, lingkungan, 

faktor ideologi politik, budaya, nilai-nilai religius, kesehatan, keadaan sosial 

ekonomi keluarga, struktur keluarga, keadaan emosional orangtua dan anak serta 

pekerjaan (jam kerja, jenis pekerjaan dan pendapatan). 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Grethe Kragh-MUller dan Rebecca Isbell. 

Perspektif Anak-anak pada Kehidupan Sehari-hari dalam Perawatan Anak di 

Dua Budaya: Denmark dan Amerika Serikat pada tahun 2010. “Children’s 

Perspectives on Their Everyday Lives in Child Care in Two Cultures: 

Denmark and the United States” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal 

yang paling penting untuk kesejahteraan anak-anak dalam pengasuhan anak 

adalah membangun hubungan teman yang positif. Bermain dengan teman 

membuat anak-anak merasa baik, memfasilitasi keterlibatan dalam bermain 

dan belajar. Ketika anak-anak menghabiskan sebagian besar hari dalam 

pengasuhan anak bersama dengan anak-anak lain, penting bagi anak untuk 
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menemukan seseorang untuk bersama. Anak-anak dengan demikian 

menyatakan bahwa hal terburuk dalam pengasuhan anak adalah tidak 

memiliki siapa pun untuk bermain atau digoda oleh anak-anak lain. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lindsey McCloy, Sabrina White, Katie Lee 

Bunting, & Susan Forwell.  Pada tahun 2014 yang berjudul Photo-Elicitation 

Interviewing to Capture's Perspectives Anak pada Rutinitas Keluarga “Photo-

Elicitation Interviewing to Capture Children's Perspectives on Family 

Routines”. Mengungkap pekerjaan dan rutinitas keluarga dari perspektif anak-

anak usia sekolah yang berkembang secara khusus melalui penggunaan 

metodologi wawancara foto-elisitasi (PEI). Anak-anak diminta untuk 

mengambil foto pekerjaan dan rutinitasnya selama satu minggu. Foto-foto ini 

dieksplorasi dengan anak selama wawancara. Temuan dari wawancara 

terdapat tiga tema muncul dari data: bagaimana rutinitas dibentuk dalam unit 

keluarga dan kontribusi individu yang terkait dengan orkestrasi dan 

temporalitas; akhir pekan versus rutinitas hari kerja; dan bagaimana PEI dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang kaya. Rutinitas yang harmonis 

sangat penting untuk menetapkan peran, dan mengembangkan tanggung jawab 

dan kolaborasi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Johanna Einarsdottir, Sue Dockett, & Bob 

Perry pada tahun 2009 yang berjudul “Making Meaning: Children’s 

Perspectives Expressed Through Drawings.” Dalam hasil temuan ini 

mengeksplorasi penggunaan menggambar sebagai strategi untuk melibatkan 

anak-anak untuk menggali informasi khususnya pada anak usia 4-6 tahun. 
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Pentingnya menggambar sebagai suatu proses, bukan hanya sebuah produk 

gambar. Ketika anak-anak menggambar dan berkomunikasi, anak-anak dapat 

membangun atau menyampaikan maksud dari hasil gambarnya. Anak-anak 

memiliki kontrol atau keinginan atas apa yang akan digambar dan apa yang 

akan diceritakan dari hasil gambar tersebut tanpa paksaan dari luar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tagreed Fathi Abu Taleb dengan judul 

“Parenting Styles And Children’s Social Skills As Perceived By Jordanian 

Mothers Of Preschool Children” Volume 183 nomer 11 pada tahun 2013. 

Penelitian ini menguji gaya pengasuhan yang dirasakan seperti dalam sampel 

para persepsi ibu Yordania tentang keterampilan sosial yang ditunjukan oleh 

anak-anak prasekolah. Penelitian melalui kuesioner informasi demografis, 

gaya pengasuhan, dan keterampilan sosial. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa mayoritas ibu-ibu merasa gaya pengasuhan adalah gaya 

pengasuhan otoritatif (73,5%). 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Akin, Yan, McDonald, dan Moon pada tahun 

2017 yang berjudul “Changes In Parenting Practices During Parent 

Management Training Oregon Model With Parent Of Chidren In Foster 

Care”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa efektifitas pengasuhan 

orangtua secara keceluruhan akan meningkat, apabila adanya berbagai aspek 

yang dapat dilakukan orangtua dalam pengasuhan yaitu karena adanya 

dorongan dan keterampilan orangtua dalam pengasuhan, keterlibatan orangtua 

yang positif, dan adanya komunikasi yang dilakukan orangtua terhadap anak-
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anaknya sehingga perkembangan anak semakin meningkat dalam prestasi 

akademiknya. 

Berdasarkan beberapa kajian penelitian sebelumnya dapat ditelaah bahwa 

untuk mengetahui perspektif anak merupakan hal yang penting untuk mengetahui 

setiap perkembangan anak terutama pada perkembangan kognitifnya. Pola 

Pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua akan berdampak terhadap 

perkembangan anak nantinya, sehingga adanya keterikatan antara pola 

pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua dengan perkembangan anak.   

Penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian relevan yang terdahulu pada 

kelima penelitian diatas adalah penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu 

menekankan pada perspektif anak-anak tentang pengasuhan. 

C. Alur Pikir  

Penelitian ini didasarkan pada alur pikir sebagai berikut. Anak-anak 

memiliki perkembangan yang berbeda setiap individu. Proses perkembangan anak 

terjadi melalui berbagai tahapan yang beragam. Perkembangan anak sendiri 

seperti perkembangan kognitif, sosial emosional, kognitif, seni, motorik serta nilai 

agama moral. Keterlibatan anak dalam berbagai aktifitas serta potensi yang anak 

miliki sangat menunjang dalam perkembangan anak. Kemampuan anak dalam 

mengungkapkan pendapat, mengekplorasi pengalaman, ekspresi, serta 

mengungkapkan hal yang terjadi pada anak ini merupakan bagian dari sudut 

pandang yang anak miliki. Kemampuan untuk menyampaikan sudut pandang 

sudah berkembang pada anak usia dini. Anak dapat mengkomunikasikan berbagai 

hal tentang keluarga, kegiatan anak, baik yang disuka atau sebaliknya, ketika 
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bermain dengan teman, kegiatan dirumah, hingga kegiatan di sekolahan. Hal ini 

dikarenakan adanya perspektif pada anak.  

Perspektif anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal (psikologi, 

fisiologis, perhatian, minat, suasana hati serta kebutuhan yang searah), namun 

juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal didalamnya meliputi 

keluarga, budaya, ukuran dan penempatan dari stimulus, warna dari sebuah 

obyek-obyek, keunikan dan kekontrasan stimulus, serta intensitas dan kekuatan 

dari stimulus. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

proses perkembangan pada anak. Lingkungan keluarga menjadi tempat yang baik 

untuk menunjang perkembangan anak melalui interaksi dan stimulasi antara 

orangtua dan anak. Orangtua memiliki pola-pola pengasuhan yang beragam, tanpa 

disadari pengasuhan yang diberikan oleh orangtua adalah turunan dari generasi 

sebulumnya. Pengasuhan yang diterapkan untuk mendidik anak dirasa yang 

terbaik untuk perkembangan anak, namun pada dasarnya pengasuhan sendiri juga 

harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Adanya pola-pola pengasuhan 

memberi gambaran kepada orangtua untuk memahami bahwa pola pengasuhan 

yang beragam harus disesuaikan pada konsidi yang ada dan sesuai dengan 

perkembangan anak.  

Pengasuhan yang beragam harus disesuaikan dengan kebutuhan dan porsi 

setiap anak, sesuai situasi dan kondisi. Kondisi yang mewajibkan orangtua untuk 

bertindak tegas, memanjakan atau bahkan mengabaikan. Hal ini seperti pola 

pengasuhan otoriter, otoritatif, permisif, serta demokratis. Pola pengasuhan yang 

beragam memiki dampak tersendiri bagi perkembangan anak, untuk mengetahui 
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pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua perlunya seorang pendidik dalam 

mendefinisikan bahwa orangtua tersebut menerapkan pola pengasuhan yang 

seperti apa. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan stimulasi perkembangan anak 

perlunya memahami pentingnya pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga. 

Selama ini proses pemahaman terhadap pengasuhan yang diterapkan oleh 

orangtua lebih bertumpu atau lebih dilihat melalui perspektif orangtua atau guru 

saja. Sementara bagaimana pandangan anak tentang pengasuhan, bahkan jarang 

sekali untuk mendapatkan informasi melalui perspektifnya anak. Padahal 

perspektif anak itu menjadi penting dalam memahami perkembangan anak itu 

sendiri. Oleh karena itu perlunya melihat perkembangan anak melalui perspektif 

anak. Pendidik pada umumnya pengetahui pengasuhan yang diterapkan oleh 

orangtua tersebut melalui pengamatan dan bertanya langsung dengan orangtua. 

Hubungan antara guru dan anak dalam pengasuhan merupakan hal yang 

terpenting yang dapat mempengaruhi perspektif anak. Pandangan anak-anak 

tentang berbagai aspek dan pola pengasuhan misalnya hubungan dengan orangtua, 

kegiatan yang disuka, keterlibatan orangtua, serta hal yang disuka dan tidak 

disuka anak.  

Perspektif anak tentang pengasuhan orangtua tidak hanya menyediakan cara 

untuk mendapatkan pemahaman anak tentang orangtua. Namun juga 

memfasilitasi untuk kehidupan anak dalam pengasuhan orangtua. Perspektif anak 

tentang pengasuhan orangtua merupakan representasi dari pengalaman, 

pemahaman, persepsi serta ekspresi yang anak temukan dalam pengasuhan yang 

dilakukan oleh orangtua. Keterlibatan anak dalam mengungkapkan pendapat 
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sangat jarang dilakukan oleh pendidik. Kendala yang terjadi pada umumnya yaitu 

saat proses pembelajaran pendidik jarang mengungkap tentang sudut pandang, 

dan perasaan anak. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengungkap perspektif anak yakni melalui media gambar. Menggambar 

merupakan cara untuk mengekspolorasikan ekspresi yang dapat dilihat secara 

langsung. Ekspresi yang dapat dilakukan oleh anak bisa berbentuk karya seni atau 

gambar. Ekspresi ini sebagai representasi dari sudut pandang anak terhadap suatu 

hal, salah satunya terdahap pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua. 

Menggambar merupakan kegiatan anak-anak untuk mengekspresikan perasaan 

serta pendapat tentang kehidupan yang anak alami. Oleh karena itu penelitian ini 

dilakukan untuk mendeskripsikan perspektif anak tentang pengasuhan orangtua. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian ini merupakan pecahan dari rumusan masalah 

yaitu perspektif anak-anak tentang pengasuhan orangtua di RA MANDA 

Wonosari Ngaliyan Semarang. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut antara 

lain: Perspektif anak-anak tentang pengasuhan orangtua di RA MANDA 

Wonosari Ngaliyan Semarang 

a. Bagaimana pengalaman anak-anak tentang pengasuhan orangtua di RA 

MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang? 

b. Bagaimana ekspresi anak-anak tentang pengasuhan orangtua di RA MANDA 

Wonosari Ngaliyan Semarang? 

c. Bagaimana pemahaman anak-anak tentang pengasuhan orangtua di RA 

MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang? 
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d. Bagaimana pola pengasuhan orangtua (otoriter, otoritatif, neglectful parenting 

dan indulgent parenting) yang ada di RA MANDA Wonosari Ngaliyan 

Semarang? 

e. Bagaimana faktor-faktor (kelekatan, sosial ekonomi keluarga, srtuktur 

keluarga, serta komunikasi) yang mempengaruhi pengasuhan orangtua yang 

ada di RA MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang? 


