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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Subjek Penelitian  

1. Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di RA MANDA yang berada di Wonosari  

kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan 

yakni pada bulan April-Juni 2019 hingga mendapatkan hasil yang jenuh. 

Responden pada penelitian ini adalah kelompok B dengan rentan usia 5-6 tahun. 

Peneliti memilih lokasi sekolah pada penelitian ini dikarenakan beberapa alasan 

dari lokasi sekolah tersebut, lebih tepatnya berada di perbatasan kota Semarang 

dengan kabupaten Kendal. Lokasi serta lingkungan sekolah yang berada di 

pinggir kota Semarang, dekat dengan pusat perindustrian, pemukiman padat 

penduduk, dekat dengan pasar serta dekat dengan jalur jalan pantai utara (jalan 

pantura) yang setiap hari dilalui oleh truk muatan besar, bus antar pulau atau antar 

provinsi, hingga mobil pribadi dan sepeda motor yang sangat banyak saat jam 

bekerja. Perhitungan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive. 

Hal ini dilakukan karena populasi responden bersifat homogen. Jumlah responden 

dalam penelitian ini berjumlah lima anak beserta pekerjaan orangtua yang akan 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

             Tabel 2.  Responden dan Pekerjaan Orangtua 

 
No. Nama Usia Pekerjaan Orangtua 

1. AR 6 tahun Supir  

2. SK 5,10 tahun Karyawan (sales) 

3 AY 6 tahun Pegawai swasta (proyek)  

4. SRY  6,4 tahun Wiraswasta (pedagang) 

5. ZI 6 tahun Wiraswasta 
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Berikut ini adalah penjabaran latar belakang dari sebjek penelitian: 

a. AR  

AR adalah anak terakhir dari tiga bersaudara, Ibu AR bernama MY dan 

ayahnya JR. AR lahir di Semarang, saat ini AR berusia 6 tahun. AR tinggal di 

Kemantren RT 03 RW 05 Wonosari Ngaliyan Semarang bersama keluarga 

besarnya meliputi kedua orangtuanya, kakek, nenek, pak de, bude, om, kedua 

kakaknya dan AR sendiri. Keseluruhan yang tinggal didalam rumah berjumlah 10 

orang.  Ayah AR sendiri bekerja sebagai supir disuatu perusahaan sedangkan ibu 

AR bekerja sebagai pedagang klontong di rumah. Tulang punggung didalam 

keluarga ini adalah ayah dan ibu AR. Walaupun usia AR baru beranjak 6 tahun, 

namun anak ini sudah banyak mengetahui bahasa-bahasa yang kurang pantas 

diucapkan oleh anak seusianya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

yang berada di sekitar anak. Lingkungan rumah yang ditinggali AR merupakan 

lingkungan yang terkenal dengan banyak orang pendatang dan anak-anak yang 

kurang perhatian dari orangtua. Seperti pada umumnya AR ini anak yang sangat 

suka bermain baik di sekolah atau di lingkungan rumah. Karena AR anak terakhir, 

AR cenderung bermain dengan teman-teman yang lebih besar seperti kakak-

kakaknya. Orangtua AR lebih membebaskan anaknya dalam kegiatan yang 

menurut orangtua masih wajar, yang terpenting bagi orangtua AR adalah anak ini 

mau bersekolah. Adapun alasan peneliti mengambil subjek penelitian pada AR ini 

dikarenakan AR adalah anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam 

beraktifitas, jail, berekspresi bebas (tidak bisa diatur), emosi yang tidak stabil, 
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tidak takut dengan oranglain dan rendah dalam tanggung jawab sehingga peneliti 

memilih AR sebagai subjek penelitian. 

b. SK 

SK adalah anak tunggal dari bapak AB dan ibu AF. SK lahir di Kaliwungu 

Kendal dan saat ini berusia 5,10 bulan. SK tinggal di Kauman Krajan Kulon 

Kaliwungu Kendal bersama ayah dan ibunya.  Adapun pekerjaan ayah SK sebagai 

karyawan (sales) disalah satu perusahaan di Semarang sedangkan ibu SK bekerja 

sebagai karyawan pabrik di salah satu perusahaan textile di Semarang. SK 

merupakan anak yang spesial karena proses mendapatkannya sangat sulit. 

Pernikahan yang terjalin selama lima tahun baru mendapatkan anak ketika tahun 

ke enam dan dengan perjuangan yang sangat berat bagi orangtua SK. Orangtua 

SK yang memiliki pekerjaan yang padat sehingga SK harus dititipkan ke rumah 

nenek setiap hari selain hari libur. Pada saat pagi pukul 05.00 ibu SK 

mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan SK kedalam tas, selanjutnya 

berangkat menuju rumah nenek dalam keadaan tidur dan dijemput kembali setelah 

ayah dan ibunya selesai bekerja sekitar pukul 22.00 lalu dibawa pulang ke rumah. 

Setiap hari dari pagi hingga malam SK diasuh oleh neneknya yang rumahnya 

berada di Dondong Wonosari Ngaliyan Semarang, sehingga densitas kebersamaan 

antara anak dan orangtua sangat rendah. Setiap hari SK berangkat sekolah diantar 

oleh nenek. Aktifitas yang seharusnya dilakukan oleh anak akan dilakukan oleh 

nenek seperti ketika ada PR dari sekolah nenek yang mengerjakan tugas tersebut. 

Tidak hanya pada tugas, pada saat jam istirahat SK masih minta disuapi oleh 

nenek.  
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Nenek SK ini sangat memanjakan SK. Hal tersebut dikarenakan SK adalah 

cucu satu-satunya. Sehingga nenek memberikan kasih sayang serta perhatian yang 

lebih kepada anak begitu pula dengan orangtua SK. Orangtua SK akan memenuhi 

segala kebutuhan serta keinginan anak, karena orangtua menyadari bahwa 

pekerjaan yang dikerjakan adalah hanya untuk membahagiakan anak. Peneliti 

menentukan SK sebagai subjek penelitian karena terdapat keunikan pada anak ini 

seperti anak yang sangat manja kepada setiap orang baik dengan teman ataupun 

dengan guru, dan selalu meminta bantuaan saat kegiatan di kelas. Beberapa faktor 

tersebut yang membuat peneliti tertarik kepada anak. 

c. AY 

AY merupakan anak kedua dari dua bersaudara, anak dari bapak F dan ibu  

M. AY lahir dari keluarga yang sederhana dan saat ini usia AY menginjak 6 

tahun. AY tinggal di Plumbon RT 01 RW 05 Wonosari Ngaliyan Semarang 

bersama kedua orangtuanya, kakak, dan AY. Keluarga AY bertempat tinggal di 

rumah sederhana yang terletak disebelah pabrik yang masih aktif berproduksi, 

serta dekat dengan jalan jalur pantai utara (pantura). Lingkungan rumah yang 

dihuni oleh keluarga AR ini merupakan lingkungan yang rawan terhadap polusi 

udara. Baik dari limbah pabrik ataupun dari asap kendaran yang melintas. Adapun 

pekerjaan orangtua AY bersangkutan dengan kondisi lingkungan yang ada. Ayah 

AY bekerja sebagai pegawai proyek, sedangkan ibu AY sebagai ibu rumah 

tangga. Pekerjaan yang ditangani oleh ayah AY ini seperti proyek pembangunan 

gedung, hingga proyek pembangunan jalan tol. AY ini merupakan anak yang 

sangat mandiri dan aktif hal tersebut terlihat dalam aktifitas yang dilakukan anak 
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saat disekolah. Hal tersebut merupakan adanya dukungan serta dorongan dari 

orangtua AY. Orangtua AY selalu membiasakan perilaku yang positif sehingga 

hal positif tersebut secara tidak langsung akan tertanam dalam karakter anak. 

Kemandirian yang terlihat pada anak sangat jelas serta dapat mengambarkan 

bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh orangtua AY ini sangat bagus. Hal tersebut 

yang memicu peneliti untuk menjadikan AY sebagai subjek penelitian.    

d. SRY 

SRY adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Ayah SRY bernama P dan 

ibu SRY bernama F. SYR lahir dari keluarga berkecukupan, saat ini usia SYR  6,4 

tahun. SRY tinggal di Kauman RT 01 RW 01 Mangkang Wetan Mangunharjo 

Tugu Semarang. Saat ini SRY tinggal bersama orangtua dan kakaknya. Pekerjaan 

yang dilakukan oleh orangtua SRY ada wiraswasta (pedagang di pasar). Orangtua 

SRY ini memiliki usaha dibidang pakaian, hal tersebut dilakukan bersama ibu. 

Sebelum membantu ayah di pasar, ibu SRY terlebih dahulu mempersiapkan 

kebutuhan anak-anak dan membersihkan rumah layaknya ibu rumah tangga. 

Namun setelah semua pekerjaan rumah selesai ibu SYR ini membantu ayah 

menjaga toko di pasar. Saat libur sekolah SRY juga terlibat dalam aktifitas 

orangtuanya. Apabila kegiatan yang dilakukan oleh orangtua tidak dilaksanakan 

maka SRY anak mendapat hukuman dari orangtua.  Peneliti memilih SRY sebagai 

subjek penelitian dikarenakan anak ini anak yang aktif, terkadang telihat manis 

dengan semua orang, terkadang juga emosinya yang tinggi (emosi tidak stabil). 

Dalam kasus SRY ini peneliti merasakan langsung dari emosi yang diluapkan 

pada saat kegiatan belajar disekolah. Pada saat itu terjadi kejadian pada jam 
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istirahat SYR dan teman-teman lainnya sedang bermain layaknya anak-anak, 

namun SRY ini menganggu teman yang sedang bermain. Teman yang diganggu 

SRY ini membalasnya dengan pukulan namun SRY ini membalas juga dengan 

menendang dan memukul. Peneliti melerainya dengan sekuat tenaga karena SRY 

ini memiliki tenaga yang cukup kuat hingga peneliti mendapatkan pukulan yang 

sangat keras dibagian tangan saat menenangkan SRY, kepalan tangannya susuh 

dibuka pada saat itu. Setelah emosi SRY mereda peneliti memberikan arahan 

untuk SRY agar lebih tenang sembari mengusap kepada dan dada SRY. 

e. ZI 

ZI adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah ZI bernama  FO dan ibu 

LZ saat ini ZI berusia 6 tahun. ZI tinggal di Dondong RT 01 RW 05 Wonosari 

Ngaliyan Semarang bersama kedua orangtua dan kedua adiknya. Ayah ZI bekerja 

sebagai wirasawasta dan ibu bekerja sebagai karyawan di salah satu dealer motor 

di Semarang. Dari kecil ZI selalu diajarkan hidup mandiri pada saat disekolah ZI 

menangis ibu ZI tidak akan mendatangi anaknya, ibu ZI membiarkan anak 

menangis namun tetap diawasi dari kejauhan. ZI ini sangat cepet dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Sebenarnya ZI ini anaknya pendiam, 

mandiri, kreatif dan aktif namun adakalanya ZI ini memiliki emosi yang tidak 

stabil (menangis) saat ditinggal oleh ibunya bekerja. Adanya kelekatan yang lebih 

antara ibu dan anak. keunikan tersebutlah yang membuat penliti tertarik memilih 

ZI sebagai subjek penelitian oleh peneliti.  
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B. Deskripsi Hasil  Penelitian 

Pengasuhan merupakan suatu proses interaksi atau tindakan antara orangtua 

dengan anak. Proses ini adalah landasan utama dalam setiap tumbuh kembang 

anak baik dari fisik maupun psikis. Dalam mengasuh anak memiliki pola-pola 

yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Pola pengasuhan yang telah 

diterapkan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Adapun pola 

pengasuhan yang diberikan bisa melalui pengasuhan turun temurun atau dari 

pengetahuan orangtua. Berdasarkan wawancara dari hasil gambar anak yang telah 

dilakukan oleh peneliti berikut akan disajikan data hasil penelitian yang diperoleh 

melalui gambar, wawancara, serta observasi mengenai perspektif anak tentang 

pengasuhan orangtua di RA MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang. 

1. Gambar AR  

Peneliti telah melakukan penelitian pada AR dan mendapatkan hasil 

gambar, hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Hasil gambar, hasil wawancara, serta pengamatan tersebut akan dijabarkan dalam 

bentuk desktiptif.  Berikut ini adalah beberapa gambar  karya AR. 

                       

Gambar 4.1: AR menggambar bapaknya sedang marah 
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Gambar 4.1 menceritakan atau mengekspresikan perasaan AR melalui 

gambar, yaitu ketika ayahnya sedang marah. Hasil dari gambar yang telah 

disampaikan oleh AR ini sesuai ketika AR ditanya oleh peneliti. AR menceritakan 

bahwa ayahnya sedang marah-marah dapat dilihat AR dapat mengambarkan 

ekspresi ayah yang sedang marah. Berikut pernyataan AR dari gambar tesebut:  

“Bapakku lagi marah-marah bu, soalnya helmnya lagi tak buat mainan... 

tak masukin pasir sama mobil-mobilan, terus helmnya tak taruh di depan 

tv.” (D1/AR1/090419) 

 

AR menceritakan bahwa ayahnya yang sedang marah, namun marahnya 

orangtua dikarenakan perilaku sang anak. Pengalaman perlakuan orangtua yang 

telah diterima akan tersimpan oleh memori, sehingga akan tersimpan dalam 

ingatan. Pengalaman tersebut bisa berdampak baik atau buruk terhadap fisik 

maupun psikologis anak. Dari hasil wawancara dari gambar dapat dilihat bahwa 

AR ini mendapatkan pengalaman yang kurang baik tentang pengasuhan orangtua. 

Pada saat wawancara AR menceritakan kejadian tersebut dengan intonasi yang 

tinggi, sehingga terlihat sangat menggebu-gebu (OB/AR). 

Emosi merupakan salah satu ekspresi yang sering diluapkan oleh anak 

seperti bahagia, sedih, marah, menangis, tersenyum dan lain sebagainya. Dari 

hasil gambar dengan apa yang telah disampaikan AR serta emosi pada saat di 

wawancara kurang sesuai. Hal tersebut terlihat saat peneliti menanyakan 

pertanyaan pada AR. 

Peneliti :“Bagaimana perasaanmu?” (sesuai dalam gambar) 

AR :“Biasa aja! Bapak sama ibu sering marah-marah terus.” 

(D1/AR1/090419) 
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AR dapat menceritakan kejadian yang telah terjadi dan dapat dieskpresikan 

melalui gambar. Secara langsung, peneliti dapat mengetahui bagaimana perasaan 

anak, hal yang terjadi di keluarganya, kegiatan bersama keluarganya, hal yang 

disukai dan yang tidak disukai dengan keluarganya. AR dapat memahami 

pengasuhan secara tidak langsung melalui gambar yang dibuat oleh anak itu 

sendiri. Dari hasil dari gambar, AR dapat merasakan serta mengetahui perasaan 

senang, biasa saja, orangtuanya marah, orangtua diam saja, bapak ibu bekerja, dan 

lain sebagainya. Seperi dalam hasil wawancara berikut ini: 

Peneliti : “Bagaimana kalau kamu tidak menuruti perintah ayah dan  

                   ibumu?” 

AR : “Dimarahin...” (D3/AR1/090419) 

Peneliti : “Pernahkah ayah dan ibu mengajak kamu bermain bersama?” 

AR : “Tidak pernah!” (R3/AR1/090419) 

 

Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa orangtua menuntut anak untuk 

melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang telah ditentukan, jika anak tidak 

melakukannya akan diberi hukuman atau dimarahi oleh orangtua. Rendahnya 

perhatian kebutuhan orangtua kepada anak akan berdampak terhadap psikis anak. 

Anak cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, pemberontak, tidak takut 

dengan orang lain, serta tidak bertanggung jawab. AR sudah dapat 

mengungkapkan ekspresi ketika orangtua memarahinya, orangtua kurang 

memperhatikannya, serta orangtua yang bekerja setiap hari. Seperti dalam hasil 

wawancara berikut: 

“Nggak Bu, tapi bapak suka ngomong keras-keras.” (D2/ AR1/090419) 

 

Pernyataan tersebut menjabarkan bahwa AR tidak pernah dihukum oleh 

orangtuanya, namun AR tidak suka jika ayahnya berbicara keras. Keras dalam 
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artian berbicara dengan nada tinggi kepada anak, sehingga membuat anak trauma 

atau takut kepada orangtua. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengasuhan pada orangtua AR, salah satunya faktor kelekatan antara orangtua dan 

anak. Pada hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mendapatkan 

satu gambaran, bahwa kelekatan antara anak dan orangtua baik dari ayah atau ibu 

sangat rendah dapat dilihat dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

Peneliti :”Apa yang kamu kerjakan (seperti yang digambar) sering   

                   dilakukan bersama orangtuamu, Nak?” 

Anak : “Nggak!”(R3) 

Peneliti : “Pernahkah ayah dan ibu mengajak kamu bermain bersama?” 

Anak  : “Nggak pernah!”(R3)  

 

Rendahnya interaksi atau aktivitas yang dilakukan orangtua dan anak 

membuat sensitifitas kelekatan orangtua dan anak yang semakin rendah. 

Dampaknya akan terbawa hingga dewasa. Adapun dampaknya seperti anak yang 

membangkang kepada orangtua, pendiam, serta mencari perhatian kepada orang 

lain. Selain interaksi kepada anak, memberi dukungan juga sangat penting untuk 

diberikan kepada anak, namun pada hasil gambar ini tidak ada dukungan yang 

diberikan orangtua kepada anak, baik dukungan dalam hal belajar di rumah, serta 

aktifitas yang disukai anak.  

Pemberian pujian, hadiah, bahkan kasih sayang merupakan hal yang wajib 

dilakukan oleh orangtua, apabila hal tersebut diberikan kepada anak akan 

memberikan dampak yang positif terhadap pekembangan serta mental anak. 

Namun pada AR ini pemberian pujian atau hadian merupakan hal hal yang tidak 

pernah AR dapat dapatkan. Telihat dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

“Nggak Bu!” (R2/AR1/090419) 
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Tidak hanya pemberikan pujian atau penghargaan, dalam hal 

memperhatikan kebutuhan anak, orangtua AR ini terlihat membebaskan anak 

dalam artian membebaskan anak dalam beraktivitas. Hasil dari wawancara dan 

gambar yang telah peneliti lakukan, tidak adanya perhatian orangtua terhadap 

kebutuhan anak. Berbeda dalam hal yang berkaitan dengan perhatian orangtua 

terhadap kebutuhan anak. Dengan mengontrol kegiatan anak orangtua dapat 

menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Seperti dalam gambar 4.1 

tergambarkan kondisi yang dilakukan oleh ayah namun dengan tujuan untuk 

memberi pengertian serta pelajaran kepada anak. Pada kondisi tersebut ayah 

marah karena AR bermain helm dan diisi dengan pasir dan mainan lainnya. 

Marahnya seorang ayah untuk memberikan pelajaran bagi AR agar tidak 

mengulangi kejadian tersebut. Tidak ada perlakuan yang diluar batas seperti 

memukul, mencubit dan lain sebagainya. Namun hanya luapan emosi dengan 

mengunakan nada keras. 

Orangtua yang membebaskan anaknya dalam beraktivitas, orangtua tidak 

memberikan aturan kepada anak. Orangtua tidak memberikan peringatan terhadap 

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak, namun yang terpenting dari orangtua 

adalah anak mau sekolah selain itu anak bebas beraktivitas. Terdapat hal positif 

juga dalam hasil wawancara ini, bahwa AR tidak pernah mendapat ancaman yang 

bersifat fisik oleh orangtuanya, hanya saja ekspresi marah, berbicara dengan nada 

tinggi juga termasuk dalam ancaman bagi anak. Dampak pemberian ancaman 

jangka panjang pada anak seperti mengalami trauma dengan kata-kata yang 
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diucapkan oleh orangtuanya. Berikut ini akan dijabarkan hasil gambar, wawancara 

dan observasi yang kedua oleh AR. 

 

 Gambar 4.2: AR menggambar mobil dan truk. 

Gambar kedua AR menggambar mobil dan truk, pada gambar tersebut 

menggambarkan atau menceritakan tentang kejadian yang telah dialami AR. 

Adapun hasil dari gambar dan hasil wawancara ini terdapat kesinambungan dalam 

menceritakan kejadian yang telah dialami oleh anak. AR menceritakan bahwa 

bahwa AR sedang bermain bersama kakak-kakaknya di pinggir jalan untuk 

melihat kendaran yang melintas di jalan. Rumah AR tidak terlalu jauh dari jalan 

utama pantai utara (pantura) sehingga terdapat beragam kendaraan baik roda dua, 

kendaran roda empat, bahkan truk-truk besar yang lewat pada jalur tersebut. Hal 

tersebut terlihat pada hasil wawancara sebagai berikut: 

“Aku lagi main di pinggir jalan sama mas lihat bis, truk, mobil, sepeda 

motor sama lihat orang jalan. Tapi cuma sebentar. Kalau bapak udah 

selesai ngecek truk aku harus pulang kerumah. Ini yang berdiri di 

samping mobil bapakku bu, bapakku kerjanya supir kadang supir truk, 

kadang supir mobil.” (D1/AR2/120419)  

 

Dari hasil pada gambar kedua ini, AR hanya menggambarkan kejadian serta 

kondisi yang ada dilingkungannya saat itu, sehinga tidak dapat diketahui jelas 

dalam berinterasi dengan orangtua atau keluarganya. Namun dari hasil wawancara 
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tersebut menjelaskan bahwa AR sedang bermain bersama kakaknya di pinggir 

jalan yang merupakan garasi dari truk atau mobil tempat ayahnya bekerja. Hasil 

tersebut juga menunjukkan bahwa ayahnya sedang memeriksa kendaran yang ada 

di garasi. Pada saat bermain di lokasi adanya pengawasan dari ayah, dapat dilihat 

dari pernyataan AR “Tapi cuma sebentar. Kalau bapak udah selesai ngecek truk 

aku harus pulang ke rumah.” Pernyataan AR tersebut menunjukkan bahwa boleh 

bermain di lokasi tersebut, namun ketika ayah sudah selesai bekerja, anak-anak 

juga harus ikut pulang. Adapun ekspresi yang dilontarkan anak dalam hasil 

wawancara tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang 

keluarga AR, bahkan pengasuhan yang telah diberikan oleh keluarga AR. Adapun 

ekspresi yang pada saat diwawancara AR menjawab: 

          “Sudah biasa main di pinggir jalan Bu.” (D1/AR2/120419) 

 

Dari hasil tersebut menyatakan bahwa AR ini sudah terbiasa bermain 

dipinggir jalan atau di depan garasi yang berada dipinggir jalan. Pernyataan lain 

yang menyatakan bahwa AR ini sering bermain bersama kakaknya, dari pada 

dengan teman seusianya. Seperti pernyataan berikut: 

         “Nggak, tapi kadang aku dolan karo mas-mas neng kono.”   

         (D1/AR2/120419)  

 

AR menceritakan bahwa AR jarang bermain di pinggir jalan dan melihat 

kendaraan bersama orangtua. AR lebih sering bermain bersama kakak-kakaknya. 

Hal tersebut secara tidak langsung bahwa AR memahami ia lebih sering bermain 

bersama kakak-kakaknya dibandingkan bermain dengan teman sebaya atau 

orangtua. AR ini juga dapat memahami bahwa orangtuanya sibuk bekerja, secara 

tidak langsung AR ini dituntut untuk mandiri namun rendah dalam pengawasdari 
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orangtua, karena kesibukan orangtua masing-masing. Hal tersebut dijabarkan AR 

sebagai berikut: 

         “Nggak Bu, bapakku kerja terus soalnya.” (R3/AR2/120419) 

 

Dari pernyataan tersebut AR sudah memahami bahwa orangtua AR ini 

memiliki kesibukan, karena pekerjaan ayah sebagai supir membutuhkan waktu 

lama terkadang juga tidak pulang. Anak memiliki pemikiran bahwa orangtuanya 

bekerja terus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan yang yang 

telah diterapkan oleh orangtua AR ini seperti faktor komunikasi. Faktor 

komunikasi dalam hasil wawancara yang kedua ini lebih dominan dan muncul 

dalam hasil wawancara pada anak seperti ini: 

          “Nggak Bu, bapakku nggak tau.” (Pindif/AR2/120419) 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses 

mengasuh anak. AR ini biasa bermain di pinggir jalan bersama kakak-kakaknya 

walaupun hanya melihat kendaraan yang sedang melintas, kegiatan tersebut 

sangat membahayakan bagi anak, namum dalam pernyataan awal AR menjelaska 

bahwa ketika ayahnya sudah selesai bekerja di garasi, anak-anak juga harus ikut 

pulang. Faktanya tanpa sepengetahuan orangtua aktifitas ini juga dilakukan AR 

bersama kakak-kakaknya. Rendahnya komunikasi yang terjalin antara orangtua 

dan anak sehingga anak bisa bebas dalam beraktifitas. Selain komunikasi, 

pemberian dukungan orangtua kepada anak dari hasil wawancara yang kedua ini 

tidak muncul. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak munculnya dukungan 

orangtua kepada anak. 
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Pemberian dukungan seperti pemberian fasilitas pendidikan, kesehatan, 

serta kasih sayang. Selain pemberian dukungan, pemberian pujian atau 

penghargaan juga baik apabila diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

seperti juara kelas, menang dalam perlombaan, mentaati perintah orangtua dan 

lain sebagainya. Dalam hasil wawancara AR ini tidak pernah mendapatkan hadiah 

atau pujian kepada anak. Berikut ini penjelasan AR: 

Peneliti :”Kalau kamu mau mengerjakan (seperti yang digambar)     

                   apakah diberi hadiah?” 

                  Anak : “Tidak.” (R2/AR2/120419) 

 

Memberi penghargaan atau tidak, untuk anak adalah hal yang normal, 

apabila pemberian penghargaan tersebut membawa dampak positif bagi 

perkembangan anak sangat disarankan, untuk memberi rasa percaya diri kepada 

anak. Selain pemberian penghargaan kepada anak, memperhatikan kebutuhan 

anak baik dari segi pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, kasih sayang, 

perhatian, dan lain sebagainya merupakan aspek dari pengasuhan orangtua yang 

diberikan kepada anak. Apabila kebutuhan yang diberikan kepada anak terpenuhi 

dan seimbang akan memberikan dampak baik terhadap perkembangan anak. 

Namun pada kasus AR ini memperhatikan kebutuhan anak merupakan hal yang 

rendah untuk diterapkan oleh keluarga AR, hal tersebut dikarenakan adanya 

kesibukan orangtua dengan pekerjaan masing-masing. Selain memperhatikan 

kebutuhan pada anak, pemberian kontrol terhadap aktivitas anak merupakan hal 

yang harus diperhatikan bagi orangtua. Pada hasil wawancara yang kedua adanya 

kontrol terhadap aktivitas anak dengan taraf normal. Normal di sini merupakan 

tetap adanya kontrol ketat terhadap aktivitas anak, namun juga ada saatnya 
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orangtua membiarkan anak beraktivitas bebas yang penting anak tidak 

menganggu orang lain. Dari hasil wawancara ini AR juga mengemukakan bahwa 

peraturan yang diberikan orangtua harus dipatuhi, apabila anak melanggarnya 

anak akan dimarahi. Untuk peratutan yang diterapkan dalam keluarga AR ini 

seperti sekolah pagi (TK) dan sekolah madrasah (TPQ). Apabila anak tidak 

melaksanakanya orangtua akan memarahinya, adapun marahnya orangtua AR ini 

dengan cara berkata dengan lantang (ibu) (OB/AR) dan berkata dengan nada keras 

dan melihat anak (ayah). 

Pada kasus lain yaitu seperti menuntut anak untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan arahan orangtua disini tidak dilakukan oleh orangtua AR. Tidak 

adanya tuntutan yang harus anak lakukan kecuali sekolah. Orangtua cenderung 

membiarkan atau membebaskan anak dalam kegiatan baik bermain atau bersosial. 

Orangtua yang membebaskan atau membiarkan anak beraktivitas dengan bebas 

sehingg tidak adanya ancaman yang berikan oleh orangtua AR ini, hanya saja  

pada saat ayah atau ibunya marah AR hanya diam dan takut. Berikut ini akan 

dijabarkan hasil gambar, wawancara dan observasi AR yang ketiga. 

           

Gambar 4.3: AR menggambar saat ia sedang jalan-jalan naik mobil besar bersama 

keluarganya. 
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Gambar 4.3 tersebut menggambarkan atau menceritakan kegiatan yang 

dilakukan oleh AR bersama keluarga besarnya yang sedang pergi atau jalan-jalan 

ke suatu tempat. Dapat dilihat pada gambar, AR dapat menginterpretasikan 

sebuah kejadian yang diaplikasikan melalui gambar yang indah dan terlihat jelas. 

Terlihat mobil besar yang ditumpangi oleh semua anggota keluarga AR, mobil 

pemadam kebakaran, gedung besar hingga rumah yang terlihat besar. Pada 

wawancara ketiga ini hasil dari gambar dan hasil dari wawancara sangat sesuai 

bahkan AR mengambar sangat bagus dan detail. Berikut ini hasil dari wawancara 

gambar yang ketiga: 

“Uti, kakung, ibu, bapak, om D, bapak, ibu, aku sama dek M. Mau pergi 

jalan-jalan ke rumah om J. Di jalan lihat mobil derek sama bapak-bapak, 

bajunya sama seperti bapak warna biru. Terus ada rumah-rumah besar 

sama rumah tinggi (Hotel).” (R3/AR3/160419) 

 

Terlihat sangat sesuai antara hasil gambar dengan apa yang diungkapkan 

oleh anak. keluarga besar AR sedang melakukan perjalanan, pada saat berhenti 

AR melihat mobil pemadam kebakaran yang berwana merah, rumah besar dan 

rumah tinggi (hotel). AR juga menceritakan bahwa AR melihat seseorang lelaki 

yang menggunakan pakaian yang seperti pakaian kerja ayahnya. Suasana dimobil 

terlihat sangat ceria, demikian pula dengan ekspresi yang diungkapkan oleh AR 

sebagai berikut: 

“Senang, bisa ke rumah om J.” (R3/AR3/160419) 

 

Pada aktifitas ini AR merasa senang karena bisa pergi jalan-jalan bersama 

semua anggota keluarganya, karena hal tersebut jarang dilakukan oleh keluarga 

AR. Pada saat wawancara AR terlihat sangat ekspresif dalam menceritakan 

gambar ini. Rasa senang yang diungkapkan AR ini mengambarkan bahwa 
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orangtuanya sayang dengan AR, karena bisa pergi jalan-jalan bersama. Tidak 

hanya dalam aktifitas anak, AR ini juga memahami bahwa orangtua AR ini sangat 

sayang kepada AR. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Nggak bu, bapak sama ibu nggak pernah menghukum” 

(D4/AR3/160419) 

 

AR juga tidak pernah dihukum oleh orangtuanya. Hal tersebut yang 

membuat AR paham bahwa ayah dan ibunya sayang kepada AR dan juga semua 

anggota keluarganya. Adapun faktor yang mempengaruhi pengasuhan orangtua 

AR disini struktur keluarga. Pada kasus AR ini anggota keluarga yang tinggal di 

rumah sangat banyak, terdapat 10 orang yang tinggal dirumah tersebut. Sehingga 

banyak orang yang tinggal dirumah membuat AR senang dengan apa yang 

dilakukan ketika bersama dengan semua anggota keluarga besarnya. Salah satu 

penyataan bahwa AR pernah pergi bersama dengan anggota keluarganya. 

“Pernah bu, pas bodo aku ke rumah mbah Demak bareng-bareng” 

(Otif/AR3/160419)  

 

Pada situasi dan kondisi tertentu kegiatan ini memang dilakukan oleh 

anggota keluarga AR. Kegiatan ini yang dinamakan mudik, sebelum lebaran atau 

silaturahim kepada anggota keluarga lain yang berada di kota lain. Faktor dari 

lingkungan keluarga yang membuat proses pengasuhan menjadi lebih fleksibel. 

Adanya campur tanggan atau ikut serta dalam mengasuh anak akan membuat anak 

semakin bahagia. Pemberian dukungan tidak muncul pada hasil wawancara ini, 

namun dari hasil gambar dan cerita sebelumnya bahwa orangtua AR ini 

memberikan dukungan kepada anak. Salah satunya memberikan kebahagian yang 
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berupa jalan-jalan bersama keluarga. Begitupun dengan anggota keluarga lain 

yang ikut serta dalam merawat serta mengasuh anak. 

Pemberian pujian atau hadiah kepada anak pada hasil wawancara AR ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya pemberian pujian atau hadiah kepada AR yang 

terlihat. Selain pemberian pujian dan hadiah dari orangtua memperhatikan 

kebutuhan anak merupakan salah satu komposisi terpenting dalam mengasuh 

anak. Pada hasil wawancara AR menjabarkan bahwa orangtua AR memperhatikan 

kebutuhan baik untuk keluarga besarnya atau untuk anaknya sendiri, seperti pergi 

jalan-jalan bersama atau melakukan aktivitas yang dilakukan oleh anak dan 

orangtua. Kegiatan yang sangat sederhana ini akan memberikan dampak yang 

positif bagi hubungan orangtua dan anak. Adanya interaksi yang dilakukan anak 

dengan semua anggota keluarga, kebersamaan yang menyenangkan, hingga 

kelekatan antar keluarga. Pada hasil wawancara AR ini juga tidak adanya kontrol 

ketat terhadap semua aktivitas pada anak. Sehingga orangtua memberikan 

kebebasan anak dalam beraktivitas dan berekspresi baik di lingkungan keluarga 

atau di lingkungan luar keluarga. Namun untuk aturan-aturan yang telah 

diterapkan dikeluarga AR ini harus dilaksanakan. 

Aturan-aturan yang dibuat oleh orangtua AR ini harus dilaksanakan oleh 

anak. Hal tersebut dibuktikan pada hasil wawancara anak yang menyatakan bahwa 

AR harus mengikuti perintah orangtua. Selain aturan yang diterapkan di dalam 

keluarga, terdapat tuntuan dari orangtua untuk melakukan aktivitas yang harus 

dilakukan oleh orangtua. Pada AR ini tidak ada tuntutan yang terlalu memaksakan 

anak untuk mengikuti aktivitas atau tindakan yang telah ditentukan oleh orangtua, 



90 
 

namun pada hal yang terpenting yang telah diterapkan oleh keluarga AR adalah 

sekolah. Apabila anak tidak mau sekolah, anak akan dimarahi oleh orangtua. 

Marah yang diluapkan oleh orangtua disini hanya sebatas pemberian nasehat atau 

pelajaran bagi anak. Tidak adanya ancaman seperti memukul, menghukum dan 

lain sebagainya yang berbentuk kekerasan pada fisik. Selanjutnya akan dijabarkan 

hasil dari gambar, wawancara, dan pegamatan peneliti dalam hasil karya gambar 

AR yang keempat. Berikut ini penjabarannya: 

       

                       Gambar 4.4: AR menggambar ia sedang membersihkan truk. 

Gambar 4.4 ini mengambarkan atau menceritakan suasana saat AR bersama 

dengan orang tua yang sedang berkumpul, terdapat sebuah truk besar, dan dua 

kolah air yang terlihat jelas.  Hal tersebut terlihat dari objek-objek yang digambar 

oleh anak. Gambar ini menceritakan sebuah aktifitas yang dilakukan anak dan 

terdapat dua kolam air dan satu truk. Dari hasil gambar dan hasil wawancara 

untuk gambar ketiga ini sangat sesuai hal tersebut dapat dilihat pada hasil 

wawancara. AR menceritakan sebuah pengalamannya saat membantu orangtua 

membersihkan truk di garasi. Aktivitas ini merupakan salah satu aktifitas yang 

dilakukan oleh ayah dan para pekerja lainnya. Pada hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti menjabarkan sebagai berikut: 

“Itu truk bosnya bapak mau di bersihin soalnya kotor kena hujan. Mas 

sama aku ngambil air di sumur. Bapak sama om gosok-gosok ban truk. 



91 
 

Terus aku main air di bak, terus bapak bilang kalau main air terus nanti 

mau dijegurin ke bak” (D4/AR4/180519) 

 

Hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh AR menjelaskan bahwa AR 

sedang membantu ayahnya untuk membersihkan truk yang ada di garasi. AR 

diminta oleh ayahnya untuk mengambil air dan memenuhi isi bak air, yang akan 

digunakan untuk membersihkan truk. Intruksi yang diberikan kepada AR dan 

kakaknya sangat jelas dari hasil wawancara. Terlihat juga dengan kolam yang 

penuh dengan air dalam gambar. AR terlihat senang melakukan kegiatan ini, tidak 

hanya mengisi air ternyata AR juga ingin bermain dikolam yang telah terisi air. 

Dalam wawancara AR mengemukakan bahwa ia senang bermain air di bak 

bersama kakaknya. Selain membantu orangtua dalam aktivitas AR juga senang 

bermain dengan air.  

Membantu ayah membersihkan truk merupakan kegiatan yang dilakukan 

AR selain membantu ayah membersihkan truk, AR juga bisa bermain air. 

Ekspresi yang terlihat dari hasil gambar dan wawancara pada gambar ini adalah 

ekspresi senang. Ekspresi tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut ini: 

“Senang, bisa main air sambil naik truk.” (R3/AR4/180519) 

 

Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa AR senang dalam aktivitas tersebut. 

Tidak hanya membersihkan truk namun ada aktivitas lain yang membuat AR 

ingin membantu ayahnya. AR bisa bermain air, basah-basahan, dan bisa main air 

di truk. Pada aktivitas tersebut AR berinisiatif untuk membantu ayahnya karena ia 

bermain air dengan kakaknya. Penyataan tersebut dapat dilihat pada hasil 

wawancara berikut: 
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“Nggak Bu, tapi kadang airnya tak buang. Kadang airnya buat 

renang aku sama Mas A” (D3/ AR4/180519) 

 

Orangtua AR tidak pernah menuntut anaknya untuk ikut dalam kegiatan 

ayah, namun kegiatan ini adalah inisiatif atau keinginan anak sendiri karena AR 

juga ingin bermain air. Seperti pernyataan diatas bahwa AR juga ingin berenang 

di kolam yang ada dilokasi tersebut. Selain AR sudah mampu memahami bahwa 

orangtuanya bekerja sebagai supir, AR ini mau membantu ayahnnya walaupun 

terkadang AR asik dengan bermain AR di kolam. Pada dasarnya orangtua AR ini 

tidak terlalu memberikan tuntutan atau mengharuskan anaknya untuk mengikuti 

perintah orangtua. Orangtua AR lebih memberikan kebebasan dalam segala 

aktivitas yang dilakukan oleh anak. Rendahnya kepedulian orangtua kepada anak 

telihat pada hasil wawancara dengan pertanyaan peneliti “Bagaimana kalau kamu 

tidak menuruti perintah ayah dan ibumu?” adapun penjelasan AR sebagai berikut: 

“Dibiarin Bu, kadang dilihatin sama bapak” (D1/AR4/180519)  

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa orangtua AR rendah 

dalam memerikan perhatian kepada anak untuk melakukan perintah dari orangtua. 

Respon yang diberikan oleh orangtua AR ini hanya memandang kearah AR. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada pada lingkungan keluarga AR. 

Adapun faktor yang mempengaruhi pengasuhan yang terapkan dalam keluarga 

AR adalah dari faktor sosial ekonomi (OB/AR). Pada hasil wawancara AR 

mengetahui bahwa pekerjaan orangtua AR sebagai supir, sehingga orangtua 

membebaskan anaknya dalam beraktivitas, karena orangtua sibuk dengan 

pekerjaan untuk mencari nafkah untuk keluarga. Adapun ibu yang bekerja sebagai 

pedagang di rumah yang setiap hari menjaga toko sehingga orangtua membiarkan 



93 
 

anaknya untuk beraktivitas, namun pada saat waktunya sekolah harus sekolah. 

Pernyataan lain yang diberikan oleh anak bahwa ketika hendak berangkat sekolah, 

AR mempersiapkan peralatan sekolah sendiri, mandi sendiri, dan berangkat 

sekolah sendiri setiap hari. Hal tersebut terlihat dari hasil pengamatan, bahwa 

setiap hari AR berangkat dan pulang sekolah sendiri. Kesibukan orangtua dalam 

pekerjaan membuat AR harus melakukan kegiatannya sendiri. Namun juga ada 

bantuan dari keluarga lain baik nenek, kakek, atau saudara lainnya saat kegiatan di 

rumah. Rendahnya dukungan yang diberikan oleh orangtua dalam pemberian 

pujian atau hadiah orangtua kepada AR terlihat dari hasil wawancara terlihat pada 

hasil wawancara berikut: 

Peneliti : “Kalau kamu mau mengerjakan, (seperti yang digambar) apakah   

                diberi hadiah?” 

Anak : “Nggak, Bu.” (R2/AR4/180519) 

 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa aktivitas yang dilakukan anak 

saat membantu ayah membersihkan truk ini adalah inisiatif atau keinginan anak 

sendiri, namun tidak adanya apresiasi yang diberikan oleh ayah baik itu pujian 

atau bentuk kasih sayang kepada anak ketika anak membantu kegiatan ayah. 

Orangtua AR tidak memberikan hadiah atau pujian kepada anak karena orangtua 

tidak membiasakan memberikan hadiah atau pujian kepada anak-anaknya 

(OB/AR). Adanya pemberian hadiah akan membuat anak ketergantungan pada 

hadiah dan akan meminta bantuan kepada anggota keluarga lain.  

Kontrol yang diberikan orangtua sangat rendah pada aktivitas anak. Ayah 

AR hanya memberikan ekspresi (melihat anak) dari kejauhan ketika anak 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas orang dewasa. Perintah yang 



94 
 

diberikan oleh orangtua bebas dikerjakan oleh anak. Apabila anak mengerjakan 

perintah sesuai dengan arahan orangtua itu baik, namun apabila anak tidak 

mematuhi aturan yang ada juga tidak adanya hukuman yang diberikan orangtua 

kepada anak. Orangtua memberikan kebebasan kepada anak dalam beraktivitas. 

Tidak adanya tuntutan yang diberikan oleh orangtua sehingga secara tidak 

langsung AR ini memiliki sifat yang tidak mengenal tata tertib, emosi yang tidak 

stabil hingga berekspresi babas sesuai dengan keinginannya. Berikut ini adalah 

hasil terakhir dari hasil gambar, wawancara serta pengamatan peneliti pada AR, 

berikut ini penjabarannya: 

           

Gambar 4.5: AR menggambar ia bersama ibunya. 

Gambar 4.5 mengambarkan dan menceritakan saat AR bersama dengan ibu. 

Hal tersebut terlihat jelas dari hasil gambar anak terdapat objek-objek gambar ibu, 

anak, dan pohon besar di sampingnya. Dari hasil gambar dan hasil wawancara 

terlihat ada kesesuaian sehingga mempermudah mendapatkan informasi dari 

dalam cerita anak. Gambar ini menceritakan kegiatan yang dilakukan AR dan 

ibunya yang sedang membersihkan pohon yang berada disekitar rumahnya. Hal 

tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Ibu lagi bersihin pohon, tapi pohonnya cuma satu. Daunnya jatuh semua 

soalnya kemarin hujan angin. Tak lihat pohonnya masih ada, genteng-

genteng di rumah tetanggaku sampe terbang, Bu,” (Pindif/AR5/190619) 
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Hasil wawancara AR menjelaskan bahwa ibu sedang membersihkan daun-

daun yang gugur akibat adanya hujan angin yang terjadi pada saat itu. Pada 

wawancara tersebut AR juga menceritakan dengan detail tentang kejadian hujan 

angin beserta dampak dari hujan angin tersebut. AR menceritakan bahwa ibunya 

meminta AR untuk membantu membersihkan sisa-sisa daun yang berserakan 

akibat dari hujan angin. AR diminta untuk megambil sapu, namun ekspresi yang 

utakaran AR pada saat wawancara seperi berikut: 

“(Senyum) Nggak suka, soalnya aku disuruh nyapu.” (D2/AR5/190619) 

 

Pada hasil wawancara ini anak memberikan ekspresi senyum, namun 

senyum tersebut bukan senyum kebahagiaan namun terlihat jelas dimatanya 

senyum yang diungkapkan anak tersebut seperti tidak suka dengan apa yang 

dilakukan pada saat itu. Hasil pengamatan pada saat proses wawancara terlihat 

bahwa ada perasaan tidak suka, namun ekspresi muka yang terpancar adalah 

senyum yang hampa dengan mata yang kosong. AR mengungkapkan bahwa ia 

tidak menyukai kegiatan yang diperintahkan oleh ibunya. Namun diwaktu-waktu 

tertentu orangtua meminta anak untuk membantu kegiatan ibu. AR tidak 

menyukai kegiatan tersebut karena dalam keseharian aktivitas tersebut dikerjakan 

oleh ibunya atau neneknya. Orangtua tidak pernah melibatkan anak dalam 

aktivitas dirumah sehingga anak  tidak mau melakukannya. Adapun pernyataan 

tersebut terlihat dalam hasil wawancara anak sebagai berikut: 

“Nggak, biasanya ibuku yang nyapu, kadang yang nyapu uti sama 

kakung.” (D3/AR5/190619) 
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Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemahaman anak tentang 

aktivitas tersebut adalah pekerjaan orang dewasa sehingga AR tidak menyukai 

kegiatan tersebut. Rendahnya dalam melibatkan anak untuk segala aktivitas akan 

berdampak seperti anak membangkang ketika diberi arahan, semaunya sendiri, 

serta hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan 

anak dalam aktivitas yang ada dilingkungan keluarga. Gambar AR yang terakhir 

ini memperlihatkan bahwa faktor yang dominan pada keluarga ini yaitu terlihat 

pada faktor komunikasi. Faktor komunikasi yang rendah akan berdampak 

terhadap pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Seperti halnya rendahya 

interaksi komunikasi antara orangtua dan anak akan memberikan dampak yang 

kurang baik bagi hubungan orangtua dan anak. Pentingnya komunikasi ketika 

melibatkan anak dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh keluarga. Tidak 

hanya komunikasi, namun perlunya dukungan dari orangtua kepada anak juga 

sangat mempengaruhi dalam mengasuh anak. Namun pada kasus AR ini tidak 

adanya dukungan dari orangtua yang diberikan kepada anak. Hal tersebut terlihat 

pada hasil wawancara. Bahwa tidak adanya dukungan orangtua kepada anak. 

Adapun dalam pemberian pujian atau hadiah AR ini menjelaskan bahwa tidak 

pernah diberikan hadiah oleh orangtuanya. Berikut hasil dari wawancara AR: 

“Nggak! Nggak pernah kasih hadiah bu” (R2/AR5/190619) 

 

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa AR tidak pernah 

mendapatkan pujian atau hadiah. Pada umumnya pemberian hadiah merupakan 

salah satu bentuk apresiasi dari orangtua kepada anak dalam pengasuhan. Pada 

hasil wawancara AR orangtua tidak pernah memberikan penghargaan baik 
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berbentuk pujian atau hadiah. Selain pujian dan harapan, memperhatikan 

kebutuhan adalah salah satu komponen dalam aspek pengasuhan yang diterapkan 

oleh orangtua. Memperhatikan kebutuhan anak ini memiliki keterikatan yang 

sangat kompleks mulai dari kebutuhan kasih sayang, pendidikan, kebutuhan 

biologis anak serta kebutuhan bermain anak. Pada hasil wawancara AR yang 

terakhir mengemukakan bahwa orangtua tidak memperhatikan pada kebutuhan 

bermain anak. Dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:  

“Nggak pernah bu, paling main ke rumah om atau ke rumah bude 

sebelah rumahku” (R3/AR5/190619) 

 

 Orangtua memberi kebebasan anak dalam beraktivitas namun juga 

memberikan waktu khusus untuk bersama dengan keluarga. Namun pada hasil 

wawancara menjelaskan bahwa AR tidak pernah bermain atau melakukan 

aktivitas bersama orangtuanya. Adapun saat anak ingin bermain hanya dilakukan 

di rumah saudaranya yang berdekatan dengan rumah AR.  

Pengasuhan yang diberikan oleh orangtua sangat mempengaruhi terhadap 

segala perkembangan anak. Orangtua AR rendah dalam memberikan kontrol yang 

ketat terhadap aktivitas yang dilakukan anak, baik sekolah maupun di lingkungan 

keluarga. Orangtua memberikan kebebasan tehadap aktivias yang dilakukan oleh 

anak karena orangtua memiliki kesibukan. Orangtua percaya bahwa AR ini tidak 

akan membuat kegaduhan baik di sekolah ataupun di rumah. Tujuan utama dari 

orangtua AR adalah anak mau sekolah. Pada proses pengasuhan yang diberikan 

oleh orangtua AR juga tidak pernah mendapatkan acaman dari orangtua (OB/AR).  

Berikut ini merupakan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara dan 

pengamatan peneliti yang dilakukan pada AR. Pada kasus dalam pengasuhan yang 
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diberikan oleh orangtua AR merupakan hasil dari interpretasi anak pada saat 

menggambar dan wawancara. Berbagai kejadian yang muncul merupakan hasil 

dari kejadian yang dilakukan AR dengan orangtua. Penjabaran pada kondisi anak 

dan orangtua terlihat jelas bahwa orangtua AR ini merupakan tulang punggung 

dikeluarganya untuk mencari nafkah, adapun anggota keluarga AR yang sangat 

banyak yang tinggal dalam satu rumah adalah salah satu faktor utama orangtua 

AR untuk bekerja. Hal tersebut berdampak pada pemberian dukungan yang 

rendah. Anak ini tidak mendapatkan dukungan dari orangtua, baik secara psikis 

maupun kasih sayang. Hal tersebut dikarenakan kesibukan orangtua, namun untuk 

anggota lain seperti nenek, kakek, dan saudara lainya tetap berkontribusi dalam 

mengasuh AR.  

Memperhatikan kebutuhan pada anak sangat penting, selain itu pemberian 

pujian atau hadiah merupakan hal yang wajar diberikan oleh orangtua ketika 

mengetahui bahwa anak tersebut berhasil dalam suatu kegiatan. Namun, AR tidak 

pernah mendapatkan penghargaan atau pujian dari orangtua sehingga AR tidak 

pernah termotifasi pada aktivitasnya di sekolah. Pemberian pujian merupakan satu 

kesatuan pada saat orangtua memperhatikan kebutuhan anak. Apabila anak tidak 

pernah diberikan pujian atau hadiah, berarti dalam memberikan kebutuhan anak 

juga sangat rendah, hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Orangtua 

rendah dalam memperhatikan kebutuhan anak, dapat dilihat dari ayah yang 

berprofesi sebagai supir yang kerja setiap hari dari pagi hingga sore terkadang 

tidak pulang, sedangkan ibu bekerja sebagai pedagang sehingga dalam 

memperhatikan kebutuhan anak kurang optimal.  
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Kontrol terhadap aktivitas yang telah dilakukan orangtua sangat rendah 

dalam berinteraksi sehingga terlihat mengabaikan terhadap aktivitas anak. 

Membiarkan untuk tidak mengerjakan kegiatan rumah atau tidak membantu 

aktivitas orangtua di rumah kontrol ketat yang sangat rendah. Orangtua memiliki 

aturan yang diterapkan dalam setiap keluarga, namun dalam keluarga AR tidak 

ada aturan yang diterapkan oleh orangtua, rendahnya keterlibatan anak dalam 

aktivitas yang ada di dalam keluarga. Hal tersebut menimbulkan adanya jarak 

antara kelekatan serta komunikasi orangtua dan anak. Namun orangtua AR tidak  

memberikan tuntutan kepada anak untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan 

ketentuan yang telah diterapkan oleh orangtua, hal tersebut menandakan bahwa 

orangtua mengambebaskan aktivitas yang dilakukan oleh anak. Orangtua tidak 

menuntut anak untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan intruksi orangtua. 

Tidak adanya ancaman yang telah orangtua berikan sehingga membuat anak 

memiliki rasa tidak tanggung jawab dan berani kepada orang lain. Hal tesebut bisa 

dikatakan sebagai dampak dari pola pengasuhan yang diberikan oleh orangtua AR 

baik secara langsung atau tidak langsung. Diketahui bahwa orangtua AR yang 

sibuk bekerja sehingga kurang merespon terhadap aktivitas dan perkembangan 

anak itu sendiri. Hal tersebut sangat disayangkan, karena pada proses 

perkembangan anak pada masa-masa ini sangat disarankan adanya perhatian serta 

keikut sertaan dari orangtua dalam memberikan stimulus, kasih sayang, perhatian 

dalam mengasuh anak. Dari berbagai hasil yang telah peneliti temukan serta ciri-

ciri dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga dapat ditarik benang 
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merah bahwa ada kecenderungan pola pengasuhan yang digunakan oleh keluarga 

AR ini adalah pola pengasuhan Permisif Indifferent (mengabaikan). 

2. Gambar SK 

Peneliti telah melakukan penelitian pada SK dan mendapatkan hasil gambar, 

hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil 

gambar, hasil wawancara serta pengamatan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk 

desktiptif.  Berikut ini adalah beberapa gambar karya SK. 

                         

Gambar 4.6: SK menggambar saat ia berada di rumah Mangkang 

Gambar SK yang berjudul “Di Rumah Mangkang” menggambarkan atau 

menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh SK, nenek, dan orangtua SK. 

Pada hasil gambar dan hasil wawancara ini sangat jelas dan berkesinambungan. 

SK menceritakan bahwa SK sedang berkunjung ke rumah nenek yang berada di 

Mangkang. Dari gambar tersebut SK menceritakan bahwa setiap libur sekolah SK 

dan orangtuanya berkunjung ke rumah nenek. Tidak hanya libur sekolah, setiap 

hari SK berada di rumah nenek dan diasuh nenek. pada saat hari libur orangtua 

meluangkan waktu bersama dengan berkunjung ke rumah nenek. Berikut ini 

pernyataan SK dari hasil wawancara: 

“Ini bapak, ibu aku sama mbah lagi di rumah mbah... mbah kan 

sendirian di rumah Mangkang... terus aku sama ibu sama bapak ke 
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rumah mbah. Tapi aku nggak boleh main tanah ...bolehnya main boneka 

di rumah aja. Padahal aku pengen main di luar” (D1/SK1/110419) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut SK mengemukakan bahwa ia sedang 

berada di rumah nenek, namun SK tidak diperbolehkan bermain di luar rumah. 

Nenek SK menganjurkan SK untuk bermain di dalam rumah saja bersama nenek. 

Namun SK menuruti perintah yang diberikan oleh nenek, walaupun sebenarnya 

SK ingin bermain diluar rumah bersama teman-temannya. Hal tersebut membuat 

SK terlihat kesal dan marah dengan nenek. Pada hasil pengamatan saat melakukan 

wawancara terlihat bahwa SK menceritakan dengan nada rendah dan muka 

murung. Ekspresi yang diperlihatkan SK pada saat wawancara terlihat pada 

pernyataan SK  berikut: 

“Jengkel Bu... kalau di rumah mbah harus main di dalam rumah, ndak 

boleh main diluar, soalnya kadang mas-masnya nakal” 

(D1/SK1/110419) 

 

Bentuk ekspresi perasaan SK terlihat jelas bahwa adanya rasa kesal kepada 

nenek karena melarang SK bermain di luar. Adapun alasan mengapa nenek tidak 

memperbolehkan SK bermain dengan teman-temannya, karena teman-teman yang 

berada di lingkungan rumah nenek adalah anak-anak yang sudah besar dibanding 

SK. Nenek memiliki kekhawatiran terhadap SK apabila bermain dengan teman-

teman yang usianya jauh lebih besar dari SK. Perlunya memberikan pengertian 

kepada anak tentang dampak dari larangan yang diberikan oleh orangtua atau 

nenek. SK anak yang tidak terlalu suka bersosial dengan orang baru sehingga 

apabila orangtua atau nenek memberikan perintah kepada anak, maka akan 

mengikuti perintah tersebut walaupun terkadang SK memberikan ekspersi marah 
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atau murung. SK juga dapat memahami bahwa apa yang diperintahkan oleh nenek 

adalah bentuk kasih sayang nenek untuk SK. Seperti halnya pernyataan berikut: 

“Kalau main diluar sama mbah boleh tapi kalau sendiri nggak boleh 

main diluar, kalau nggak nurut nggak boleh main hp” (D2/ 

SK1/110419) 

 

SK sudah dapat memahami dan mengerti dampaknya apabila SK melanggar 

aturan yang telah diberikan oleh nenek. Apabila SK melanggarnya konsekuensi 

yang harus diterima oleh SK adalah tidak boleh main Hp. Sikap nenek kepada SK 

merupakan bentuk kasih sayang seorang nenek pada cucu satu-satunya. Sehingga 

banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh orangtua atau nenek untuk mengasuh 

SK. Adanya faktor yang mempengaruhi pengasuhan yang telah diterapkan oleh 

keluarga SK. Faktor yang mempengaruhi tersebut melalui faktor struktur 

keluarga. Hal tersebut terlihat bahwa adanya batasan-batasan yang diberikan oleh 

orangtua atau nenek untuk anak, dikarenakan SK adalah anak tunggal atau cucu 

satu-satunya sehingga adanya kewaspadaan serta kekhawatiran yang berlebihan 

dari anggota keluarga. Pada hasil wawancara ini ditemukan bahwa tidak adanya 

dukungan, pujian atau pemberian penghargaan kepada anak. Pernyataan tersebut 

diutarakan oleh SK sebagai berikut: 

“Nggak Bu.. ibu sama bapakku kan kerja terus sampe malam” (R2/ 

SK1/110419) 

 

Dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tidak adanya pujian, 

dukungan atau hadiah yang diberikan oleh orangtua SK. Hal tersebut dikarenakan 

kesibukan orangtua SK yang bekerja setiap hari dari pagi hingga malam. Sehingga 

jarang sekali bertemu dan berinteraksi dengan orangtua. Saat orangtua berangkat 

bekerja anak masih tidur dan saat orangtua pulang bekerja anak sudah tertidur. 
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Selain dalam pemberian dukungan, pujian serta pemberian hadiah yang rendah. 

Rendahnya perhatikan kebutuhan anak orangtua SK pada kebutuhan anak dapat 

dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut: 

“Nggak bu, kadang-kadang kalau libur aja” (R3/SK1/110419) 

“Emm... dulu lama banget bu.. “(R3/SK1/110419) 

 

Kebutuhan yang diperlukan oleh anak pada umumnya adalah kebersamaan, 

kasih sayang, hingga perhatian dari orangtua. Namun pada kasus SK orangtua 

yang bekerja setiap hari memberikan sedikit waktu untuk berinteraksi. Orangtua 

hanya memiliki waktu luang pada hari minggu, sehingga keterbatasan waktu yang 

diberikan oleh orangtua membuat rasa kasih sayang serta kebersamaan yang 

diberikan oleh orangtua sangat kurang. Pada hari aktif sekolah SK harus dititipkan 

dan diasuh oleh nenek dari pagi hingga malam. Pada proses pengasuhan yang 

diberikan oleh nenek terdapat kontrol ketat terhadap aktivitas SK, salah satunya 

seperti melarang anak untuk tidak bermain diluar rumah, karena banyak pengaruh 

buruk dari teman-teman yang usianya lebih tua dari SK.  

Aturan-aturan yang diberikan oleh nenek harus dipatuhi, adanya tuntutan 

dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang diberikan oleh nenek harus di 

lakukan dengan baik. Apabila anak menolak atau tidak melakukannya kegiatan 

tersebut terdapat hukuman untuk anak yaitu tidak boleh main game, dimarahin 

dan  lain sebagainya. Pemberian ancaman pada SK juga diberikan oleh nenek 

apabila SK tidak mentaati perintah yang diberikan oleh nenek. Pemberian 

ancaman tersebut seperti tidak boleh main game. Berikutnya akan dijabarkan dari 

hasil gambar, hasil wawancara serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 
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Gambar 4.7: SK menggambar saat ia membantu ibu menyapu 

Gambar SK yang berjudul “Bantu Ibu Menyapu” menggambarkan atau 

menceritakan tentang kejadian yang dilakukan SK dan ibu dalam beraktivitas 

menyapu. Hasil gambar dan hasil wawancara yang kedua ini terdapat 

kesinambungan dalam kejadian yang telah dialami oleh SK. SK menceritakan 

bahwa ia sedang membantu ibu menyapu halaman dan gambar matahari yang 

terik menggambarkan bahwa SK sedang membantu ibu di siang hari. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang jarang dilakukan oleh SK sehingga pada saat 

menceritan kejadian tersebut SK sangat bersemangat dan telihat gembira, berikut 

ini hasil dari wawancara tersebut: 

“Kalau ibu di rumah aku suka bantu ibu.. kemarin pas panas-panas 

banyak daun yang jatuh... terus aku bantu ibu nyapu. Tapi kalau ibu 

sama bapak kerja nggak ada yang nyapu Bu.” (SK2/150419) 

 

Alasan SK bercerita dengan bersemangat adalah karena kegiatan yang 

dilakukan oleh anak adalah kegiatan yang jarang dilakukan bersama ibu (OB/SK). 

SK memiliki pengalaman yang bagus pada kegiatan tersebut.  SK menceritakan 

bahwa ketika orangtuanya di rumah atau pada saat libur kerja ia membantu 

membersihkan rumah, namun ketika orangtuanya sedang bekerja hingga tidak 

sempat membersihkan rumah ada tetangga yang membantu membersihkan 
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menyapu halaman. Pada kegiatan ini SK sangat senang, karena SK bisa bersama 

dengan ayah dan ibunya (OB/SK). Ekspresi senang ini terungkap pada hasil 

wawancara berikut: 

“Senang bu, tapi kata ibu aku masuk rumah aja soalnya banyak angin 

nanti keliliben.” (D1/SK2/150419) 

 

Pada saat membantu menyapu SK diperintahkan untuk masuk kedalam 

rumah, karena angin yang kencang dapat membahayakan anak. Namun SK tetap 

membantu ibu walaupun hanya mengambilkan sapu. Bentuk ekspresi yang 

diungkapkan SK adalah ekpresi senang, terlihat pada saat anak mengutarakan 

pendapatnya tersebut (OB/SK). Walaupun kegiatan tersebut tanpa ada arahan atau 

paksaan namun SK tetap senang melakukannya, seperti pernyataan berikut: 

“Tidak pernah, tapi aku senang bantuin ibu.” (D2/SK2/150419) 

 

Ekspresi senang yang diungkapkan SK ini seperti halnya saat anak 

mendapatkan hadiah. Pada hasil wawancara terlihat SK ini sudah dapat 

memahami bahwa ayah dan ibunya sayang kepada SK hal tersebut terlihat pada 

hasil wawancara berikut: 

“Nggak Bu...bapak sama ibu sayang kok.” (D4/SK2/150419) 

 

Pernyataan SK tersebut menyebutkan bahwa orangtua SK sangat sayang 

kepada SK. Selain memahami bahwa orangtua sangat sayang kepada SK hal 

tersebut tidak akan berjalan dengan sendiri, adanya beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kasih sayang yang diberikan oleh orangtua dalam pengasuhan. 

Faktor yang muncul pada kasus SK pada hasil wawancara ini yaitu dari faktor 

kelekatan yang terbiasa dibentuk oleh orangtua. Walaupun orangtua sibuk bekerja 

namun ketika memiliki sedikit waktu untuk bersama, orangtua SK akan 
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meluangkan waktu tersebut untuk membahagiakan anak tunggalnya. Pernyataan 

tesebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

Peneliti :“Kalau kamu mau mengerjakan (seperti yang digambar)   

apakah diberi hadiah?” 

Anak : “Iya...dipeluk Bu” (R2/SK2/150419) 

 

Pelukan orangtua kepada anak sangat memberikan dampak yang besar bagi 

kesehatan fisik maupun mental anak. Anak merasa dihargai, disayang dan juga 

merasa diperhatikan. Selain bentuk dihargai, disayang dan diperhatikan. Anak 

juga membutuhkan dukungan, pujian serta penghargaan pada waktu-waktu 

tertentu. Pada hasil wawancara SK yang kedua ini bentuk dukungan yang 

diberikan kepada anak seperti pada saat ibu melakukan aktivifas, anak 

mengajukan diri untuk membantu pekerjaan ibu. Ibu memberikan dukungan 

kepada anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan orangtua. Pemberian pujian juga 

diberikan setelah anak dapat menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan tersebut. 

Bentuk pujian atau penghargaan yang diberikan oleh orangtua SK ini seperti 

berikut: 

“Ada Bu, kamarin aku baru dibeliin hp buat main game, game masak-

masakan Bu, seperti gamenya mbak.” (R2/SK2/150419) 

 

Pemberian hadiah berupa barang elektronik seperti Hp merupakan hadiah 

yang normal yang diberikan oleh orangtua untuk anaknya pada era digital seperti 

sekarang. Namun tetap adanya pengawasan dan pendampingan dari orang dewasa 

pada saat anak mengunakan elektronik tersebut. Selain pemberian hadiah dalam 

bentuk barang elektronik, SK juga mendapatkan hadiah dalam bentuk kasih 

sayang pelukan dari ibu. Pemberian hadiah dalam bentuk Hp dan kasih sayang 
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merupakan bentuk dari perhatian orangtua kepada kebutuhan sang anak. Seperti 

halnya pada hasil wawancara berikut: 

“Iya...kemarin sebelum beli hp, jalan-jalan dulu naik bis trans 

Semarang, itu lo bu, bis yang besar, trus dingin  aku maunya digendong 

sama bapak” (R3/SK2/150419) 

 

Pernyataan tersebut terlihat bahwa orangtua SK memberikan apa yang anak 

minta dengan harapan anak akan merasa senang dengan segala hal yang telah 

orangtua berikan. Namun saat kelakukan aktivitas seperti membantu ibu menyapu 

anak diminta untuk tidak membantu ibu, terdapat kekhawatiran ibu kepada anak 

seperti terkena debu atau yang lainnya. Sehingga menganjurkan anaknya untuk 

tidak membantu ibu. Berikut ini pernyataan dari hasil wawancara: 

“Nggak apa-apa...malah aku disuruh nonton tv aja.” (D1/ SK2/150419) 

 

Tidak adanya kontrol ketat terhadap aktivitas anak, bahkan cenderung 

melarang anaknya untuk membantu kegiatan ibu. SK diarahkan untuk masuk 

kedalam rumah dan menonton TV saja dibanding membantu orangtua. Namun 

tetap ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak. Seperti jangan terlalu lama 

ketika bermain Hp. Apabila aturan tersebut dilanggar orangtua akan memberikan 

pengertian dan arahan. Namun ketika anak sudah menangis orangtua tidak bisa 

berbuat banyak, dan akan menuruti keinginan anak. Pernyataan tersebut terlihat 

pada hasil wawancara sebagai berikut: 

“Iya Bu, tapi aku suka main hp kalau hpnya disimpen aku nanggis...”  

(D2/ SK2/150419) 

 

Orangtua tidak tega ketika mendengar anaknya menangis, sehingga tangisan 

adalah jurus SK untuk mendapatkan apapun yang SK inginkan. Orangtua SK juga 

akan memberikan apapun yang SK minta. Orangtua SK sangat sulit untuk 
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mendapatkan anak pada saat itu sehingga orangtua SK akan selalu memberikan 

keingingan anak. Orangtua SK tidak penah memberikan ancaman, apabila SK 

melakukan kesalahan orangtua hanya memberikan pengertian kepada SK, hal 

tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Dikasih tahu Bu..terus tidak boleh main game” (D4/ SK2/150419) 

 

Apabila anak melewati batas dalam pengunaan elektroik tersebut orangtua 

SK akan memberikan pengertian kepada anak dan selanjutnya dianjurkan untuk 

istirahat (OB/SK). Apabila ingin bermain boleh dilakukan keesokan harinya. 

Selanjutnya penjabaran dari hasil gambar, wawancara, serta pengamatan yang 

dilakukan pada SK yang ketiga. Berikut ini penjabarannya: 

 

Gambar 4.8: SK menggambar saat ia berada di rumah Kaliwungu. 

Gambar ketiga SK yang berjudul “Rumah Kaliwungu” menggambarkan 

atau menjelaskan tentang kejadian yang telah dialami oleh SK dan orangtuaya. SK 

menceritakan kebersamaan yag dilakukannya hanya saat libur sekolah dihari 

minggu. Dari hasil gambar terlihat jelas bahwa aktivitas yang dilakukan keluarga 

ini terlihat menyenangkan. Hasil dari gambar yang telah disampaikan oleh SK ini 

sesuai saat peneliti menanyakan aktivitas yang ada digambar. Secara detail SK  

dapat menginterpretasikan kejadian-kejadian yang telah dialaminya melalui 

gambar. Terlihat jelas bahwa hasil gambar yang telah dibuat oleh SK 
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menggambarkan keharmonisan pada keluarga. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan SK dari hasil wawancara berikut: 

“Ini rumahku Bu, rumahku depannya jalan tapi kecil jalannya, terus 

yang dibelakang itu ada sawah sama sungai. Kadang aku main ke sawah 

sama ibu, ambil cabe yang merah-merah. Aku di suruh bantuin ibu 

ambil cabe. Terus duduk-duduk di bawah pohon, bapak sambil bersihin 

rumput yang tinggi tinggi.”(R3/SK3/240419) 

 

SK menceritakan bahwa keluarga SK sdang melakukan kegiataan pada saat 

berkumpul, SK menceritakan bahwa rumah SK dekat dengan sawah dan sungai. 

SK diminta untuk membantu ibu memetik cabai yang sudah masak dibelakang 

rumah. Setelah selesai SK dan ibu pergi menghampiri ayah yang sedang 

membersihkan rumput yang sudah menjulang. Kegiatan ini dilakukan saat 

orangtua berada di rumah atau libur bekerja. SK senang dengan kegiatan yang 

dilakukannya karena anak senang membantu dan bersama orangtua. Hal tersebut 

terlihat ekspresi SK pada saat wawancara. Ekspresi yang diungkapkan SK dari 

hasil wawancara sebagai berikut: 

“Senang...soalnya kalau hari biasa kan sama mbah di rumah 

Mangkang...kalau hari libur di rumah Kaliwungu sama ibu bapak” 

(R3/SK3/240419) 

 

Ekspresi yang diungkapkan SK ini terlihat dari hasil gambar yang indah dan 

ceria. Pada hasil wawancara SK mengungkapkan bahwa ia senang melakukan 

kegiatan bersama orangtuanya, karena kegiatan tersebut sangat jarang dilakukan 

bersama orangtua. Kesibukan dalam bekerja yang membuat kurangnya 

kebersamaan yang diberikan oleh orangtua. SK juga menceritakan bahwa setiap 

hari SK berada di rumah nenek sehingga aktivitas yang dilakukan SK sangat 

terbatas, sehingga apabila orangtua tidak bekerja SK mengharapkan bahwa ia bisa 
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bermain dan jalan-jalan bersama ayah dan ibunya. Rasa senang tersebut membuat 

SK memahami bahwa SK ingin melakukan segala aktivitas dengan kedua 

orangtuanya. SK senang saat orangtua berada didekatnya hal tersebut sesuai 

pernyataan SK sebagai berikut: 

“Dipeluk sama ibu...”(R2/SK3/240419)    

 

Pelukan yang diberikan orangtua merupakan tanda kasih sayang orangtua 

kepada anak. Pelukan sendiri termasuk salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Adanya faktor 

kelekatan yang terlihat pada keluarga SK ini akan memberikan dampak positif 

terhadap kesehatan mental atau fisik anak. Namun pada kasus SK ini pemberikan 

kasih sayang yang berlebih atau memanjakan anak juga akan memberikan dampak 

terhadap mental anak. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan tergantung 

dengan oranglain, manja, atau harus mendapatkan sesuatu yang anak inginkan. 

Dalam pemberian dukungan, pujian, atapun penghargaan SK selalu diberikan apa 

yang SK inginkan. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Dikasih uang jajan..5 ribu Bu, nanti ditabung buat beli mainan.” 

(R2/SK3/240419) 

 

Ketika anak dapat menyelesaikan aktivitas dengan baik atau berhasil dalam 

mengerjakan perintah dari orangtua, orangtua SK akan memberikan imbalan 

karena anak dapat melakukannya. Pada hasil gambar ketiga ini anak dapat 

melakukan aktivitas bersama orangtua dengan baik sehingga anak diberikan 

imbalan yaitu uang. Uang yang diberikan oleh orangtua sebagian akan ditabung 

untuk membeli mainan. Orangtua SK juga memberikan pelukan kepada anak 

apabila anak berhasil dalam segala hal. Namun pada usia ini pemberian hadiah 
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atau pujian dianjurkan sesekali saja, tidak berlebihan. Hal tersebut akan 

berdampak pada kepercayaan diri anak. Apabila anak sudah terbiasa diberikan 

hadiah atau pujian terus menerus hal tersebut akan berkelanjutan pada usia 

selanjutnya. Kebutuhan anak adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengasuhan anak. Memperhatikan kebutuhan anak seperti sandang, pangan, 

papan, serta kasih sayang merupakan komponen yang harus diberikan kepada 

anak. Segala kebutuhan yang diberikan oleh orangtua SK ini sudah terpenuhi 

dengan baik. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa 

adanya kebersamaan yang dilakukan oleh anak serta pemberian kasih sayang.  

Aktivitas yang dilakukan oleh SK tidak semua boleh dilakukan begitu saja, 

adanya pemberian kontrol dari orangtua untuk keselamatan anak. Pada hasil 

wawancara yang ketiga inimendapatkan pernyataan SK yang menyatakan bahwa: 

“Pernah bu.. itu kayak main di sawah, terus main di lapangan tapi 

harus sama ibu atau bapak, kalau sendiri nggak boleh.” 

(D1/SK3/240419) 

 

Kontrol yang diberikan oleh orangtua pada hasil wawancara ini menjelaskan 

bahwa aktivitas yang dilakukan oleh anak harus dalam pengawasan orangtua. 

Orangtua ikut terlibat dalam kegiatan yang anak lakukan sehingga orangtua akan 

menjamin keamanan anak ketika bermain atau beraktivitas lainnnya. Orangtua 

memberikan kebebasan kepada anak untuk beraktivitas namun orangtua tetap 

memantau bahwa orangtua akan membantu anak apabila anak mengalami kendala 

pada saat beraktivitas. Adanya keterlibatan orangtua dalam aktivitas anak 

sehingga aturan-aturan yang diberikan oleh anak boleh dijalankan atau tidak. 

Tidak adanya paksaan dari orangtua untuk aturan tersebut sehingga anak bebas 
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melakukannya. Namun untuk aturan dari orangtua seperti membantu orangtua 

anak harus ikut serta dalam aktifitas tersebut. 

Adanya tuntutan dalam beraktivitas saat orangtua membersihan halaman, 

membuat anak tidak nyaman dengan kata-kata yang dilontarkan oleh orangtua. 

SK merasa bahwa ayahnya sedang marah kepadanya sehingga anak merasa tidak 

nyaman. Pada kasus SK terlihat adanya bentuk kasih sayang orangtua dengan 

memberi pengertian kepada anak degan nada tegas, namun anak berfikir bahwa 

ayahnya sedang memarahinya. SK menyatakan bahwa ia tidak suka kalau ayahnya 

membentak-bentak SK hal tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Iya...tapi aku ndak suka kalau ayah bentak-bentak.” 

((D3/SK3/240419) 

 

Tuntuan yang diberikan oleh orangtua hanya untuk kebaikan anak. Namun 

terkadang orangtua mengkomunikasikan dengan nada yang lebih tinggi (tegas), 

sehingga anak berfikir seolah-olah ayahnya memarahinya. SK tidak menyukai 

apabila ayahnya membentaknya. Selain adanya tuntutan dari orangtua namun 

tidak adanya pemberian ancaman kepada anak. Namun pada hasil wawancara 

terlihat SK yang menjelaskan bahwa: 

“Tidak, tapi aku nggak suka kalau dibilang males.” (D4/SK3/240419) 

 

Pemberian pujian yang berlebih oleh orangtua akan memberikan harapan 

kepada anak untuk mendapatkan pujian setiap saat. Namun ada kalanya orangtua 

memberikan pengertian kepada anak, namun anak salah sangka terhadap 

perkataan yang dilontarkan oleh ayah. SK tidak suka apabila orangtua 

mengucapkan kata “ malas”. Bentuk ucapan tersebut memberi makna bahwa anak 

harus mandiri, dapat melakukan aktivitas sendiri serta dapat berinteraksi dengan 
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lingkungan sosial dengan baik. Berikut ini akan dijabarkan hasil gambar, 

wawancara serta pengamatan yang keempat. 

 

          Gambar 4.9: SK menggambar bapak sedang mengambil mangga. 

Gambar keempat SK yang berjudul “Bapak Lagi Mengambil Mangga” 

menceritakan tentang kejadian yang telah dialami oleh SK dengan orangtuanya. 

Dari hasil gambar yang tersaji SK menceritakan dengan baik dan sesuai dengan 

apa yang digambarnya. Berikut ini pernyataan SK sesuai dari hasil wawancara: 

“Waktu itu lagi musim mangga bu, mangga nya banyak banget 

dibelakang rumah....padahal itu pohonya orang bu, tapi aku pengen 

mangga itu, akhirnya bapak ambil mangganya, tapi bilang dulu ke 

orang yang punya.” (R3/SK4/150519) 

 

SK menceritakan bahwa SK ingin mangga yang berada dibelakang rumah, 

namun pohon mangga tesebut bukan milik keluarga SK, sehingga SK diajarkan 

untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik pohon tersebut. Dari hasil 

gambar tersebut terlihat bahwa ayah sedang memetik mangga yang sudah masak, 

sedangkan ibu dan SK menunggu di bawah pohon untuk menikmati buah mangga. 

SK menceritakan ia menginginkan buah tersebut karena melihat temannya saat di 

sekolah sedang memakan buah mangga, sehingga anak tertarik untuk memakan 

buah mangga yang ada dibelakang rumah SK. Pada saat menikmati buah mangga 

SK terlihat senang. Ekspresi setersebut terlihat pada hasil wawancara dan 

pengamatan sebagai berikut: 
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“Senang...kata ibu besok pulang kerja ibu mau beliin mangga lagi...” 

(R3/SK4/150519) 

 

Selain senang karena bisa makan buah mangga, SK juga senang karena SK 

akan dibelikan mangga oleh ibunya setelah selesai bekerja. Ekspresi yang 

diungkapkan SK ini merupakan ekspresi yang sering diungkapkan oleh anak pada 

umumnya ketika mendapatkan sesuatu dari orangtua atau mendapatkan berita 

bahagia. SK merasa bahwa orangtua sayang kepadanya. Pada hasil wawancara 

menjelaskan bahwa SK sudah mengetahui perlakuan yang diberikan oleh 

orangtuanya seperti memahami bahwa orangtua sayang kepada SK, orangtua 

marah kepada SK dan lain sebagainya. Pada hasil wawancara telihat bahwa: 

“Tidak apa-apa...ibu sama bapak tidak marah...kan sayang sama aku.” 

(R1/SK4/150519) 

 

Pernyataan tersebut terlihat bahwa SK telah memahami bahwa orangtuanya 

sayang kepada SK. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor yang mempengarui 

pemberikan kasih sayang tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut 

melalui faktor struktur keluarga. Hal tersebut sudah terjabarkan pada latar 

belakang anak. SK ini merupakan anak satu-satunya sehinga bentuk kasih sayang 

serta perhatian tercurahkan sepenuhnya untuk anak. Selain pada faktor yang dapat 

mempengaruhi pola pengasuhan pada keluarga SK. Pemberikan dukungan, pujian 

atau bentuk pemberian hadiah juga dilakukan oleh orangtua SK. Pemberian 

dukungan yang diberikan oleh orangtua SK seperti tidak memberikan batasan-

batasan terhadap aktivitas anak. Pernyataan tersebut terlihat pada hasil wawancara 

yang menyatakan bahwa apabila SK tidak mau mengerjakan perintah orangtua, 

orangtua tidak akan menuntut anak untuk melakukannya. Adanya kebebasan yang 
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diberikan oleh orangtua kepada anak. Adapun pada pemberian pujian atau hadiah 

pada hasil wawancara menyatakan bahwa: 

“Iya Bu...dikasih hadiah banyak... jepitan rambut, tempat pensil, es 

krim” (R2/SK4/150519) 

 

Dari hasil pernyataan anak tersebut bahwa pemberian hadiah dari orangtua 

berupa jepitan rambut, tempat pensil serta es krim. Pemberian hadiah diberikan 

oleh orangtua apabila anak dapat mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh 

orangtua atau pada saat anak berhasil disekolah. Orangtua akan memberikan 

hadiah sesuai dengan keinginan anak. Orangtua SK juga sangat memperhatikan 

segala kebutuhan yang harus diberikan kepada anak. Seperti kebutuhan sandang, 

pangan, papan, kesehatan serta kasih sayang. Memperhatikan kebutuhan anak 

yang diberikan oleh orangtua seperti: 

“Pernah Bu... main di aneka jaya, itukan di aneka jaya ada tempat 

bermain, ada game, lempar bola, boneka capet. Tapi aku mainnnya 

dibantuin bapak, biar dapat kupon banyak.” (R3/SK4/150519)   

 

Salah satu kebutuhan yang diberikan oleh orangtua SK seperti bentuk kasih 

sayang yang diberikan oleh orangtua. kebersamaan yang diberikan oleh orangtua 

merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan yang harus diberikan kepada anak 

dalam bentuk pengasuhan yang baik. Pada kasus SK dari hasil wawancara tidak 

adanya kontrol ketat terhadap aktivitas yang diberikan oleh orangtua. Pemberian 

kontrol kepada anak secara tidak langsung akan diterapkan oleh orangtua, pada 

pemberian kontrol ketat, seperti aturan-aturan yang dibuat oleh orangtua juga 

harus di patuhi oleh anak. Peraturan tersebut seperti harus pergi kesekolah dan 

bejalar. Selain aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak. Adanya tuntutan dari 

orangtua kepada anak untuk melakukan kegiatan yang telah ditentukan oleh 
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orangtua seperti halnya membantu orangtua. Hasil wawancara menyebutkan 

bahwa: 

“Iya...aku pernah bantu ibu bawain sayur bayem dari pasar terus aku 

dikasih uang buat beli jajan.”(D3/SK4/150519)   

 

Dari hasil pernyataan tersebut SK menyatakan bahwa ia diminta untuk 

membatu ibu saat belanja di pasar. Pada saat di pasar SK membantu ibu 

membawa sayur yang telah dibeli di pasar. Kegiatan ini sangat jarang dilakukan 

oleh orangtua SK, sehingga orangtua mengajarkan anaknya untuk ringan tangan 

(membantu siapa saja yang memerlukan bantuan). Selain mengajarkan anak untuk 

tolong menolong dan membantu orang, ibu juga memberikan hadiah apabila anak 

telah melakukan kebaikan kepada orang lain.  Selain aturan-aturan yang diberikan 

oleh orangtua kepada anak, orangtua SK tidak akan memberikan ancaman 

hukuman kepada anak. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Tidak. Ibu sama bapak tidak pernah menghukum ku.” 

(D4/SK4/150519) 

 

Tidak adanya pemberian ancaman kepada anak terlihat jelas melalui hasil 

wawancara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut SK menyatakan bahwa 

orangtua SK tidak pernah memberikan hukuman kepada anak sehingga pada 

kasus SK ini tidak diberikan ancaman baik verbal atau non verbal dari orangtua. 

Berikutnya akan dijabarkan dari hasil gambar, wawancara serta pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti pada SK yang terakhir: 
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   Gambar 4.10: SK menggambar saat ia nyiram bunga. 

Gambar terakhir SK yang berjudul “Nyiramin Bunga” menceritakan atau 

menggambarkan kejadian yang telah dialami oleh anak dan nenek. SK 

menggambarkan situasi saat SK bersama nenek yang sedang menyiram bunga 

yang berada disekitar rumah nenek. Adapun dari hasil gambar dan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terdapat kesinambungan antara kedua hasil 

tersebut. Pernyataan tersebut terlihat pada hasil wawancara SK sebagai berikut: 

“Aku lagi dirumah simbah bu, nyiramin bunga, terus maem sama 

mbah di dulang aku nggak mau kalau nggak di dulang mbah.. ibu 

sama bapak kerja jam 4 pagi terus pulangnya malam. Tempat kerjanya 

jauh bu deket rel kereta (R3/SK5/170619 

 

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa SK sedang berada di rumah 

nenek. Pada saat hari aktif sekolah senin hingga sabtu SK dititipkan di rumah 

nenek agar ada yang mengurus dan mengawasinya saat di sekolahan. Jarak rumah 

nenek dan sekolah tidak terlalu jauh sehingga orangtua mempertimbangan agar 

SK bisa sekolah di sekolah ini. Selain orangtua, nenek juga ikut andil dalam 

mengasuh anak. Hal tersebut dikarenakan SK lebih banyak menghabiskan 

waktunya dengan nenek dibandingkan dengan orangtuanya. Hasil wawancara 

pada gambar tersebut menceritakan bahwa SK sedang membantu nenek menyiram 

bunga, setelah itu SK meminta makan dan harus disuapi oleh nenek. SK tidak 
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mau makan kalau tidak disuapi oleh nenek. Cara pengasuhan yang diberikan oleh 

nenek secara tidak langsung akan mempengaruhi proses perkembangan anak. 

Kebiasaan nenek dalam mengasuh SK akan terbawa pada anak pada saat dewasa 

sehingga adanya ketergantungan anak terhadap orang lain, hal tersebut terlihat 

pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Ndak sedih... soalnya ada mbah...”(R3/SK5/170619) 

 

Ekspresi perasaan yang diungkapkan SK pada hasil gambar tersebut 

menyatakan bahwa SK bahagia, karena ada nenek yang selalu sayang dan 

perhatian kepada SK (OB/SK). Adanya rasa dilindungi oleh orang dewasa dapat 

menurunkan rasa percaya diri pada anak. Pada kasus ini SK anak yang 

dimanjakan oleh nenek dan kedua orangtua sehingga ekspresi yang diungkapkan 

oleh anak seperti merasa dilindungi oleh keluarganya. Selain ekspresi yang 

terlihat pada hasil wawancara, anak juga dapat memahami bahwa anggota 

keluarganya sangat menyayanginya. Sehingga apapun yang anak iniginkan akan 

terpenuhi seperti halnya pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Di sayang sama bapak, ibu, sama mbah” (R2/SK5/170619) 

 

SK dapat menceritakan bahwa apabila SK menuruti perintah dari orangtua 

dan nenek akan disayang. Selain SK dapat memahami bahwa adanya bentuk 

sayang yang diberikan oleh orangtua atau nenek. Adanya faktor yang dapat 

mempengaruhi pola pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua. Adapun faktor 

yang mempengaruhi pola pegasuhan yang diterapkan oleh orangtua dan nenek 

adalah melalui faktor kelekatan. Faktor kelekatan yang berada pada keluarga SK 

terlihat sangat jelas baik melalui hasil gambar atau melalui hasil wawancara. 
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Adanya aktivitas yang selalu dilakukan oleh orangtua dan nenek. Faktor tersebut 

yang memberikan pengaruh besar dari orangtua terhadap dukungan, pujian serta 

penghargaan kepada anak. Adapun dukungan yang diberikan oleh orangtua seperti 

mendukung anak dalam belajar, mengikuti kegiatan lomba, serta mendukung anak 

dalam berbagai aktivitas yang positif.  

Pemberian dukungan sangat terlihat pada hasil pengamatan yang telah 

peneliti lakukan. Hal tersebut juga terlihat pada pemberian pujian atau hadiah dari 

orangtua. Hasil wawancara yang terakhir menyatakan bahwa SK akan 

mendapatkan hadiah apabila SK mampu melakukan atau berhasil dalam aktifitas 

yang dilakukannya. Berikut ini pernyataan yang terlihat pada hasil wawancara: 

“Iya.. dikasih hadiah baju” (R2/SK5/170619) 

“Di sayang sama bapak,ibu, sama mbah” (R2/SK5/170619) 

“Pernah bu, kemarin malam minggu jalan-jalan di alun-alun 

kaliwungu beli jajan, sama naik odong-odong” (R2/SK5/170619) 

 

Hadiah yang diberikan oleh orangtua atau nenek pada hasil wawancara SK 

seperti memberi baju, jajan, bermain bersama bahkan juga bentuk ucapan kasih 

sayang yang dilontarkan oleh orangtua. Pada hasil wawancara SK menyatakan 

bahwa berbagai macam bentuk hadiah yang diberikan oleh orangtua merupakan 

bentuk penghargaan yang diberikan oleh orangtua, apabila SK menuruti perintah 

orangtua atau saat anak berhasil pada saat disekolahan. Bentuk pemberian pujian, 

hadiah atau dukungan merupakan salah satu kebutuhan yang harus diberikan oleh 

orangtua. Orangtua SK sangat memperhatikan kebutuhan anak, walaupun 

orangtua SK bekerja dari pagi hingga malam namun orangtua SK tetap 

meluangkan waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan anak. Kebutuhan 

tesebut meliputi mempersiapkan bekal sebelum berangkat mengantar SK ke 
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rumah nenek, mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan disekolah serta baju 

gantinya. Pada hasil wawancara telihat adanya perhatian dari nenek seperti 

mengantar anak kesekolah, menyuapi saat makan, hingga mengurus semua 

kebutuhan anak setelah diantar hingga sampai dijemput oleh orangtuanya.  

Orangtua dan nenek SK tidak terlalu mengontrol terhadap aktivitas yang 

dilakukan anak, selagi anak tidak membuat kegaduhan orangtua atau nenek tidak 

akan melarang aktivitas yang dilakukan oleh SK. Namun pada kasus SK ini 

adanya aturan yang diterapkan oleh orangtua, namun tidak adanya aturan yang 

diterapkan oleh nenek sehingga memunculkan perspektif pada anak sebagai 

berikut: 

“Iya Bu, tapi kalau sama simbah aku kalau mau apa-apa diturutin... 

aku seneng kalau sama mbah.” (D2/SK5/170619) 

 

SK lebih tertarik bersama nenek dibandingkan dengan orangtuanya. Hal 

tersebut terlihat pada pernyataan SK bahwa adanya peraturan yang harus 

dilakukan oleh SK apabila berada dengan orangtua, namun apabila dengan apapun 

keinginan yang diminta SK akan dituruti oleh nenek. Sehingga SK cenderung 

akan memilih berada dengan dengan nenek dibandingkan dengan orangtua. Pada 

hasil wawancara yang terakhir juga terlihat tidak adanya tuntutan serta ancaman 

yang diberikan oleh nenek kepada SK sehingga SK merasa aman dan nyaman 

berada didekat nenek.  

Berdasarkan dari hasil beberapa gambar, wawancara serta pengamatan yang 

telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh 

anggota keluarga SK, baik dari orangtua atau dari nenek akan dirangkum sebagai 

berikut. Pada kasus dalam pengasuhan yang diberikan oleh orangtua kepada anak 
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merupakan hasil dari interpretasi yang telah terjadi dan diaplikasikan melalui hasil 

gambar. Berbagai kejadian yang timbul merupakan hasil dari kejadian yang 

dilakukan SK dengan orangtua dan nenek yang sebagai merawat serta mengasuh 

SK. Kondisi keluarga SK sudah terjabarkan dalam latar belakang yang sudah 

dijabarkan dengan jelas. Orangtua SK yang merupakan orangtua yang tanggung 

jawab terhadap keluarganya. Hal tersebut terlihat bahwa kedua orangtua SK 

bekerja keras dari pagi hingga malam untuk memenuhi segala kebutuhan pada 

keluarga. SK merupakan anak yang spesial bagi keluarga ini, sehingga orangtua 

atau nenek akan memberikan segala kebutuhan SK, namun pemberian yang 

berlebihan tersebut akan memberikan dampak bagi kesehatan mental anak. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor struktur keluarga yang diberikan oleh orangtua 

dan nenek. Faktor terstruktur keluarga sangat mempengaruhi dalam proses 

pengasuhan orangtua, karena SK adalah anak tunggal dan cucu satu-satunya 

sehingga orangtua akan memberikan semuanya untuk anak. Selain faktor tersebut 

dalam pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga SK, orangtua juga sangat 

mendukung segala aktifitas yang dilakukan oleh anak. Dukungan tersebut seperti 

ketika anak ingin membantu orangtua, orangtua membebaskan anak untuk ikut 

berpartisipasi atau tidak. Adanya keterlibatan orangtua serta tidak melarang 

aktivitas anak. 

Keterlibatan orangtua pada kasus SK yang terlihat pada hasil gambar serta 

hasil wawancara ini terlihat seimbang. Hal tersebut dikarenakan orangtua SK 

yang bekerja dari pagi hingga malam sehingga orangtua memiliki sedikit waktu 

saat bersama anak, namun orangtua SK akan menggantinya pada saat libur kerja 
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atau libur sekolah. Pada saat libur kerja orangtua SK akan memberikan waktu 

untuk bersama (Quality time) bersama keluarga. Selain memberikan dukungan 

orangtua SK juga terbiasa memberikan hadiah atau pujian kepada anak saat anak 

berhasil melakukan suatu kegiatan. Pemberian pujian atau hadiah tersebut seperti 

membelikan baju, membelikan hp, jepitan rambut, tempat pensil, es krim, jalan-

jalan, uang jajan, serta pelukan kasih sayang dari orangtua dan nenek. Pemberian 

pujian atau hadiah merupakan salah satu kebutuhan yang harus diberikan oleh 

anak dalam pengasuhan.  

Memperhatikan kebutuhan anak merupakan hal wajar bagi setiap orangtua, 

namun pada anak ini didominasi oleh nenek karena setiap hari anak diasuh oleh 

nenek sehingga kebutuhan yang anak inginkan akan dipenuhi oleh nenek. 

Orangtua dari anak memiliki pekerjaan yang sangat padat yaitu mulai pagi hingga 

malam, sehinga anak dititipkan di rumah nenek. Adapun kebutuhan yang anak 

terima seperti membelikan baju, mengantar anak sekolah, menyiapkan serta 

menyuapi saat makan. Selain memperhatikan kebutuan anak pemberian kontrol 

pada SK juga telihat dari hasil wawancara. Anak diharuskan untuk mengikuti 

perintah orangtua terutama perintah nenek, karena keseharian anak ini lebih 

dominan dengan nenek dibandingkan dengan orangtua. Perintah tersebut seperti 

tidak boleh main diluar rumah, keterlibatan orangtua saat bermain, serta harus 

menuruti perintah nenek. Anak diharuskan main didalam rumah saat berada di 

rumah nenek. Adanya sikap memanjakan oleh nenek menjadikan anak ini tidak 

percaya diri, selalu meminta bantuan kepada oranglain hingga hanya 

mementingkan keinginannya sendiri. 
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Pada aturan-aturan yang diberikan oleh orangtua atau nenek, anak harus 

menjalankannya. Anak harus melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah 

ditentukan terutama oleh nenek. Karena setiap hari anak ini diasuh oleh neneknya, 

karena kedua orangtuanya bekerja. Aturan yang diberikan oleh orangtua harus 

dipatuhi oleh anak, dan saat anak mematuhi perintah dari orangtua anak akan 

diberi hadiah. Pada hasil wawancara juga terlihat bahwa tidak adanya ancaman 

yang diberikan oleh nenek dan kedua orangtuanya, namun orangtua tetap 

memberi pengertian kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Dari berbagai 

hasil yang telah peneliti temukan serta ciri-ciri dari pola pengasuhan yang 

diterapkan oleh keluarga dapat ditarik benang merah bahwa ada kecenderungan 

pola pengasuhan yang diterapak oleh keluarga SK ini adalah menggunakan pola 

pengasuhan Permisif Indulgent (memanjakan). 

3. Gambar AY 

Peneliti telah melakukan penelitian pada AR dan mendapatkan hasil 

gambar, hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Hasil gambar, hasil wawancara serta pengamatan tersebut akan dijabarkan dalam 

bentuk desktiptif.  Berikut ini adalah beberapa gambar karya AY.  

 

Gambar 4.11: AY menggambar saat ia sedang menyapu didepan Rumah 
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Gambar pertama AY yang berjudul “Nyapu Didepan Rumah” menceritakan 

atau mengekspresikan suatu kegiatan melalui gambar. AY menceritakan kegiatan 

yang dilakukan oleh AY dan ibunya. Dari hasil gambar terlihat bahwa AY sedang 

membawa sapu di depan rumahnya dan akan menyapu. Dari hasil gambar dan 

hasil wawancara yang ungkapkan oleh AY terdapat kesesuaian, sehingga 

mempermudah peneliti dalam menjabarkan hasil penelitian yang telah ditemukan 

pada gambar AY. Pernyataan tersebut terlihat dari hasil wawancara AY sebagai 

berikut: 

“Aku bantu mama bersih-bersih rumah di hari minggu, terus aku 

ambil sapu, terus aku disuruh nyapu di depan apa nyapu di samping 

terus aku mau nyapu di depan aja” (D3/AY1/130419) 

 

Dari hasil pernyataan AY tersebut terlihat bahwa AY sedang membantu 

membersihkan halaman. Kegiatan yang dilakukan AY dan orangtua rutin 

dilakukan setiap hari minggu. Adanya keterlibatan anak dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh orangtua sangat efektif dalam meningkatan kualitas pengasuhan. 

Memberikan pilihan kepada anak pada tugas yang akan dilakukan dapat 

memberikan rasa tanggung jawab terhadap pilihan yang diambil oleh anak. Selain 

anak dapat bertangung jawab, anak juga dapat menggungkapkan ekpresi yang 

dirasakan oleh anak. Adapun ekspresi yang dirasakan pada hasil gambar tersebut 

sebagai berikut: 

“Senang Bu.... soalnya kata bu guru tugas hari minggu membantu 

orangtua biar aku masuk surga, terus nanti disayang sama mama” 

(R2/AY1/130419) 

 

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa AY merasa senang dengan 

kegiatan yang dilakukannya. Penguatan yang sering diucapkan oleh guru secara 
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terus menerus pada saat di sekolah tertanam pada memori anak, sehingga adanya 

rasa ikhlas dalam menjalankan kegiatan tersebut. Selain penguatan yang diberikan 

oleh guru pada saat di sekolah. Orangtua berperan aktif dalam memberikan 

pemikiran yang positif kepada anak. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa 

AY memahami bahwa ayah dan ibu adalah orangtua yang sayang kepada 

anaknya. Dari hasil wawancara AY menyatakan bahwa Ayah dan ibu adalah 

orang yang harus dihormati, berikut ini pernyataan AY: 

“Emmm...iya soalnya kata bu guru anak sholehah yang nurut sama 

mama ayah nanti masuk surga.” (R2/AY1/130419) 

  

Dari hasil pernyataan tersebut AY sudah dapat memahami bahwa anak yang 

baik, sayang kepada orangtua, berbakti kepada orangtua kelak akan masuk surga. 

kalimat yang ungkapkan oleh AY ini merupakan kutipan dari hadits yang setiap 

hari diajarkan oleh ibu guru sebelum memulai kegiatan belajar. Daya ingat AY ini 

sangat baik sehingga banyak hal yang sering diajarkan oleh guru-guru di RA 

MANDA dikuasai oleh anak. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang mendominasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dari faktor komunikasi. Faktor komunikasi yang dibangun oleh orangtua 

sejak dini dapat mempengaruhi bagi pengasuhan pada anak. Adanya komunikasi 

yang intens antara orangtua dan anak dapat mempermudah dalam pemberian 

informasi. Seperti pada pernyataan yang pertama adanya komunikasi memberikan 

pilihan saat anak membantu ibu membersihkan rumah, anak diminta memilih 

antara ingin menyapu didepan atau disamping. Hal tersebut yang diterapkan pada 

keluarga AY.  
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi pola pengasuhan pada keluarga AY 

ini adalah dukungan, pujian atau hadiah yang diberikan oleh orangtua kepada 

anak. Pada hasil wawancara pertama ini AY yang antusias dalam memberikan 

jawab-jawab. Sehingga peneliti sangat tertarik pada cerita-cerita yang dilontarkan 

oleh AY seperti pernyataan berikut: 

“Emmm...dapet hadiah tempat pensil princes pink, pensil princes, 

sama botol minum pink” (R1/AY1/130419) 

“Iya, jalan-jalan ke masjid kapal lewat hutan jati.” (R1/AY1/130419) 

 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa adanya dukungan dari orangtua 

kepada anak seperti mendukung anak pada kegiatan lomba di sekolah. Orangtua 

tidak memikirkan bahwa anak harus menang dan dapat juara, yang terpenting 

adalah anak berani tampil didepan umum untuk melatih rasa percaya diri dan 

mental anak. Selain memberikan dukungan orangtua SK juga memberikan 

penghargaan atau pujian kepada anak saat anak mampu melakukannya, pemberian 

hadiah tersebut seperti tempat pensil, pensil serta botol minum. Selain itu anak 

diberikan kalimat-kalimat positif dan memberikan kasih sayang berupa disayang 

oleh ibu. Pernyataan tersebut sesuai pada hal wawancara berikut: 

“Iya Bu...kalau aku rajin membantu mama dan ayah, aku di kasih 

tempat pensil princes pink.” (R2/AY1/130419) 

 

Selain pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi untuk anak, pemberian 

hadiah juga merupakan kebutuhan yang harus diberikan kepada anak. Kebutuhan 

dalam segi perhatian, kasih sayang serta kebersamaan yang terjalin pada kelarga. 

Pada hasil wawancara ini terlihat sebagai berikut: 

“Iya... aku paling suka hari minggu... libur sekolah bisa jalan-jalan 

sama mama dan ayah.” (R3/AY1/130419) 
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Bentuk kebersamaan yang dilakukan oleh keluarga merupakan salah satu 

bentuk kebutuhan yang diharapkan oleh setiap anak. Kegiatan bermain bersama 

atau jalan-jalan adalah salah satu bentuk memperhatikan kebutuhan anak dalam 

pengasuhan. Kegiatan tersebut dapat melepaskan penat orangtua setelah bekerja 

saling berdiskusi dengan anak, berkomunikasi lebih intens dan dapat membentuk 

emosi yang stabil bagi anak atau orangtua. Pada hasil wawancara tidak adanya 

kontrol ketat terhadap aktifitas anak namun pada peraturan yang telah diberikan 

orang dilakukan oleh anak. Selain aturan, anak juga diminta melakukan kegiatan 

yang telah arahkan oleh orangtua seperti membantu membersihkan rumah. Namun 

pada kasus AY ini adanya pemberian ancaman oleh orangtua. Bentuk ancaman 

tersebut bukan melalui fisik, namun adanya ancaman apabila anak tidak mau 

melakukan kegiatan yang diintruksikan kepada anak orangtua akan 

memberitahukan kepada guru kelasnya. Berikutnya akan dijabarkan dari hasil 

gambar, wawancara serta pengamatan pada AY yang kedua. 

 

Gambar 4.12: AY menggambar saat ia jalan-jalan di sendang. 

Gambar kedua AY yang berjudul “Jalan-Jalan Ke Sendang” menceritakan 

kejadian yang telah dialami oleh AY. AY menceritakan bahwa semua keluarganya 

sedang pergi kesuatu tempat yang indah dan terdapat bukit dibelakang rumah. AY 

bersama keluarganya jalan-jalan untuk berkunjung  rumah teman ibunya dan yang 
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berdekatan dengan bukit serta sendang. Namun dari hasil gambar hanya terlihat 

rumah, bukit serta dua anak. Dari hasil gambar dan hasil wawancara telihat sesuai 

namun hanya sedikit adanya kesesuain tersebut. Pada hasil wawancara AY 

menjelaskan bahwa ada ibu, ayah, kakak dan anak. Namun pada hasil gambar 

hanya terlihat dua orang, serta tidak terlihat gambar sendang pada hasil gambar 

anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil yang digambar AY berikut 

pernyataan AY: 

“Kemarin aku pergi ke sendang sama mama, ayah sama mbak, 

sendang nya itu lewat gunung-gunung kecil (bukit) terus disamping 

sendang ada rumah temannya ibu... terus disana dikasih makan sama 

minum, ini aku mandi disendang sama kakak, itu yang dibelakang 

ayah lagi foto-foto pemandangan itu yang disamping ibu lagi jalan ke 

tempat sendang, aku tidak ada di gambar soalnya aku sama mbak lagi 

mandi... kan tidak pake baju Bu.” (R3/AY2/250419) 

 

Dari hasil pernyataan tersebut terlihat bahwa AY dan keluarganya sedang 

pergi ke sendang dalam perjalan menuju lokasi AY melewati bukit. AY mandi 

dan bermain di sendang tersebut bersama kakaknya sedangkan kedua orangtuanya 

mengabadikan aktivitas tersebut melalui ponsel. Pada hasil wawancara terlihat 

bahwa AY mengungkapkan ekspresi senang hal tersebut terlihat sebagai berikut: 

“Senang...bisa main ke sendang, bisa lihat hutan, sawah-sawah aku di 

gendong sama ayah.” (R3/AY2/250419) 

 

AY merasa senang karena ia bisa pergi jalan-jalan bersama keluarga serta 

dapat melihat pemandangan yang indah seperti melihat hutan yang lebat dan 

sawah yang indah disepanjang jalan. Pada saat pergi bersama semua harus ikut 

pernyataan tesebut teelihat pada hasil wawancara berikut ini: 

“Ayah pasti ngajak aku pergi Bu..kan ayah sama mama sayang sama 

aku.” (R3/AY2/250419) 
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Hasil wawancara tersebut terlihat AY memahami bahwa orangtua AY 

sayang kepadanya sehingga setiap bepergian AY selalu ikut. Hal tersebut 

dikarenakan adanya faktor kelekatan antara orangtua dan anak, sehinga segala 

aktifitas harus melibatkan anak. Faktor kelekatan yang pada keluarga ini terlihat 

jelas pada hasil wawancara, gambar dan pengamatan peneliti. Selain faktor 

kelekatan, bentuk dukungan, penghargaan serta pujian yang diberikan oleh anak 

juga dpat memberikan dampak bagi perkembangan anak. bentuk dukungan yang 

diberikan oleh orangtu seperti: 

“Aku sering jalan-jalan Bu, kalau nggak dituruti aku ngambek Bu.... 

trus akhirnya pergi ke pantai, kadang ke taman lele.” 

(R1/AY2/250419) 

“Nggak! Ayah sama ibu tidak pernah menghukum Bu.”  

(R1/AY2/250419) 

 

Dari pernyataan anak terlihat adanya pemberian dukungan dari orangtua. 

pemberian dukungan tersebut seperti meluangkan waktu untuk pergi bersama, 

memberikan kasih sayang, dan pengertian dari orangtua. Orangtua sangat 

memperhatikan kebutuhan anak karena kebutuhan anak adalah salah satu bentuk 

pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Selain pemberian dukungan, pemberian 

hadiah atau pujian juga diberikan kepada anak. Pada hasil wawancara terlihat 

adanya pemberian hadiah atau pujian dari orangtua. Pernyataan tersebut terlihat 

dari hasil wawancara berikut ini: 

“Disayang sama mama.” (R2/AY2/250419) 

 

Bentuk kasih sayang yang diberikan oleh orangtua merupakan salah satu 

bentuk penghargaan untuk anak, apabila anak dapat memberikan yang terbaik 

kepada orangtua. Dari hasil wawancara terlihat bahwa adanya bentuk kasih 
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sayang yang diberikan oleh orangtua kepada anak yakni dengan disayang.  Selain 

pemberian pijian atau penghargaan memperhatikan kebutuhan anak merupakan 

komponen yang menjadi dasar dalam proses pengasuhan. Hal tersebut terlihat 

pada pernyataan berikut: 

“Ayah pasti ngajak aku pergi bu..kan ayah sama mama sayang sama 

aku.” (R3/AY2/250419) 

“Iya...sering tapi kalau ayah libur kerja... kalau minggu ayah kadang 

kerja terkadang juga libur, tapi kalau libur kerja aku maunya main ke 

mall.” (R3/AY2/250419) 

“Iya...sering kalau hari libur dan ayah juga libur kerja.” 

(R3/AY2/250419) 

 

Memperhatikan kebutuhan anak salah satunya meluangkan waktu bersama 

seperti jalan-jalan ke taman, tempat wisata atau supermarket. Pada kasus AY ini 

tidak ada kontrol yang ketat kepada anak. Namun peraturan yang diberikan oleh 

orangtua harus tetap dijalankan oleh anak. Selain peraturan yang harus dilakukan 

oleh anak. Pada hasil wawancara yang kedua ini tidak terlihat adanya tuntutan 

serta acaman yang diberikan oleh orangtua sehinga anak diberikan perhatian serta 

kasih sayang yang cukup. Selanjutnya akan dijabarkan hasil gambar, wawancara, 

serta pengamantan yang telah dilakukan oleh peneliti kepada AY sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13: AY menggambarkan pabrik. 
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Gambar ketiga AY yang berjudul “Gambar Pabrik” menggambarkan atau 

menceritakan suatu lokasi yang berada di lingkungan anak. AY menceritakan 

bahwa gambar tersebut adalah pabrik-pabrik yang berada didekat dari rumah AY. 

Dari hasil gambar terlihat bahwa tidak hanya satu bangunan yang digambar anak, 

namun lebih dari satu dan terlihat besar. Hal tersebut terlihat dari hasil gambar 

serta hasil wawancara adanya kesesuaian dari pernyataan anak. Berikut ini 

pernyataan AY: 

“Rumahku deket sama pabrik plastik, kata ayah dulu ayah ikut 

membantu membangun pabrik itu...aku tinggalnya di kota Semarang 

dekat dengan pabrik-pabrik tapi juga dekat sama hutan, laut, jalan 

besar banyak truk dan mobil-mobil besar sama kebun binatang. 

Rumahkukan dekat sama pabrik Bu jadi ndak boleh main 

sembarangan diluar, nanti kena asap pabrik kata ibu.” 

(D1/AY3/160519) 

 

AY menceritakan bahwa rumah AY yang terletak di kota Semarang dekat 

dengan perindustrian dan jalan raya. AY juga menceritakan bahwa adanya batasan 

dari orangtua saat AY bermain diluar rumah karena banyaknya polusi udara yang 

ada dilingkungan tesebut. Kondisi lingkungan rumah anak yang kurang kondusif 

merupakan hal biasa bagi warga setermpat. Perlakuan yang diberikan orangtua  

sedikit dapat menanggulangi kesehatan bagi keluarganya. AY dapat memberikan 

respon yang baik pada keadaan yang ada dilingkungan rumah AY. Respon 

tersebut seperti ekspresi yang diungkapkan oleh anak. Adapun ekspresi yang 

telihat berdasarkan hasil wawancara adalah ekspresi tidak suka dengan keadaan 

tersebut. Bentuk ekspresi tersebut terlihat pada hasil wawancara AY berikut ini 

pernyataan AY: 

“Aku tidak suka bau pabrik (limbah udara) baunya seperti bau busuk. 

Makanya ibu larang aku main deket sana.” (D2/AY3/160519) 
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Dari pernyataan tersebut telihat bahwa AY tidak menyukai bau yang berada 

dilingkungan sekitar rumah AY, banyaknya pabrik sehingga limbah udara yang 

dihasilkan oleh pabrik juga memberikan dampak tehadap lingkungan masyarakat 

sekitar. Pencemaran lingkungan dari beberapa pabrik disekitar lingkungan rumah 

membuat orangtua selalu waspada dan mengawasi anak lebih ketat.  Pada hasil 

wawancara terlihat bahwa orangtua melarang anak untuk beraktifitas diluar rumah 

karena orangtua tidak mau AY sakit karena limbah udara dari pabrik. Pemberian 

batasan kepada anak saat anak berada diluar rumah. Seperti hasil wawancara 

berikut: 

“Dimarahin paling bu, kalau aku main di luar rumah.” 

(D2/AY3/160519) 

 

Dari pernyataan AY adanya larangan dari orangtua saat berada diluar 

rumah. Larangan yang diberikan orangtua adalah untuk kebaikan serta 

keselamatan anak. Larangan yang diberikan orangtua untuk tidak bermain diluar 

rumah tanpa pengawasan orangtua merupakan bentuk dari pengasuhan orangtua. 

Pengasuhan yang diberikan orangtua seperti asah, asih, serta asuh. Adapun faktor 

yang mempengaruhi pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga AY ini adalah 

faktor komunikasi. Faktor komunikasi sangat dominan terjadi pada hasil 

wawancara dan pengamatan peneliti. Hal tersebut terlihat adanya dukungan, 

pujian, aturan serta pemberian hadiah yang diberikan kepada anak. Bentuk 

dukungan yang diberikan oleh orangtua seperti membatasi anak untuk beraktifitas 

diluar rumah. Sehingga keamanan anak lebih terjaga pada saat anak berada 

didalam rumah. Pada pemberian pujian atau hadiah pada hasil wawancara ketiga 
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ini tidak adanya pemberian hadiah atau jarang diberikan oleh orangtua AY. 

Apabila diberi hadiah bentuk hadiah tersebut seperti buku cerita yang memberikan 

manfaat bagi anak. Kebutuhan pada anak merupakan salah satu foktor yang 

mempengaruhi pada pengasuhan orangtua. Pada hasil wawancara menjelaskan 

bahwa: 

“Nggak Bu, ayahku kerja terus...ya aku di rumah aja.” 

(R3/AY3/160519) 

“Emm...pernah Bu, tapi kalau jalan-jalan aku minta gendong ayah, 

soalnya capek.” (R3/AY3/160519) 

 

Memperhatikan kebutuhan anak seperti kebersamaan yang dilakukan oleh 

keluarga sangat jarang dilakukan karena kesibukan ayah. Namun ibu AY sangat 

memperhatikan kebutuhan pada anak seperti mempersiapkan perlengkapan 

sekolah, mengantar dan menjemput anak, mengurus anak dengan baik, 

memperhatikan kesehatan anak, meluangkan waktu bersama, mengerjakan PR 

bersama hingga mendampingi anak saat bermain. Adanya kerja sama yang baik 

pada orangtua dalam memperhatikan kebutuhan anak sangat terlihat pada kasus 

AY. Selain memperhatikan kebutuhan anak, adanya kontrol ketat terhadap 

aktifitas anak pada saat diluar rumah. Orangtua memberikan batasan-batasan saat 

anak bermain diluar rumah. Kontrol ketat yang diterapkan kepada anak adalah 

bentuk kasih sayang dari orangtua. Orangtua memberikan aturan-aturan kepada 

anak untuk kebaikan anak itu sendiri. Adapun peraturan yang telah ditentukan 

oleh orangtua seperti tidak boleh main diluar rumah harus dipatuhi, hal tersebut 

untuk kebaikan serta kesehatan anak. Namun orangtua AY tidak pernah menuntut 

atau memberikan ancaman kepada anak, sehingga anak tetap stabil saat orangtua 

memberikan aturan-aturan demi kebaikannya. Selanjutnya akan dijabarkan dari 
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hasil gambar, wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti 

yang keempat pada AY. 

 

Gambar 4.14: AY menggambar saat bersama mama, papa, dan kakak sedang 

bersih-bersih. 

 

Gambar AY yang keempat ini berjudul “Gambar Mama, Papa, Kakak, Aku, 

Bersih-Bersih Diluar Rumah” ia menceritakan atau menjelaskan kegiatan yang 

dilakukan oleh keluarganya. AY menceritakan pada hari libur keluarganya 

melakukan aktivitas rutin yaitu membersihkan rumah. Membersihkan rumah 

adalah bentuk pembelajaran kepada anak untuk merawat lingkungan, tanggung 

jawab serta bekerja sama. Orangtua mengajarkan nilai-nilai norma tersebut 

melalui kegiatan yang dilakukan anak bersama keluarga. Dari hasil tersebut 

adanya kesesuaian antara hasil gambar serta hasil wawancara pada anak. Hal 

tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut ini: 

“Ini lagi bersih-bersih di depan rumah, sambil mendengarkan lagu biar 

semangat kata ayah. Kalau hari minggu harus bersih-bersih rumah, 

soalnya di rumah banyak debu.” (D3/AY4/170619) 

 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh 

keluarga AY pada hari libur adalah membersihkan rumah karena banyak debu. 

Keterlibatan anak pada kegiatan orangtua memberikan dampak positif kepada 

anak, seperti mengenalkan tentang kebersihan, tanggung jawab, serta cinta 

lingkungan. Pada hasil wawancara AY memberikan ekspresi ceria. Hal tersebut 
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dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan anak akan mendapatkan imbalan 

salah satunya seperti hasil wawancara berikut ini: 

“Senang...soalnya abis bersih-bersih rumah biasanya pergi jalan-

jalan...” (R3/AY4/170619) 

 

Dari pernyataan AY terlihat bahwa ekspresi yang diutarakan oleh anak 

terlihat jelas seperti yang digambar oleh AY adanya kebahagiaan dan keceriaan 

pada keluarga. Selain AY dapat mengungkap ekspresi baik melalui gambar serta 

melalui wawancara. Ekspresi tersebut terlihat dalam aktivitas anak karena adanya 

apresiasi yang diberikan orangtua kepada anak apabila anak dapat melakukan 

aktivitas dengan baik. Bentuk apresiasi yang diberikan oleh orangtua seperti 

meluangkan waktu untuk jalan-jalan. Dari hasil wawancara terlihat bahwa anak 

juga dapat memahami bahwa orangtua menyayangi AY. Hal tersebut terlihat pada 

hasil wawancara berikut: 

“Disayang sama mama Bu...”(R2/AY4/170619)  

 

Kasih sayang yang diutarakan tersebut merupakan bentuk perhatian 

orangtua kepada anak. Kasih sayang dari orangtua merupakan faktor pendukung 

dari pengasuhan orangtua. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi 

pengasuhan adalah faktor komunikasi. Komunikasi pada keluarga ini terjalin 

sangat baik, seperti apapun yang ingin dilakukan dikomunikasikan terlebih 

dahulu, berikut dengan aturan-aturan yang diberikan oleh orangtua. Komunikasi 

yang terjalin pada keluarga AY pada saat di sekolah juga terlihat sangat baik, 

(OB/AY) seperti pemberian nasehat pada saat anak masuk ke sekolah, 

memberikan waktu anak bercerita, serta berdiskusi pada saat ingin menentukan 

sesuatu. Pada hasil wawancara keempat ini tidak terlihat adanya pemberian 
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kontrol ketat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anak. Namun adanya 

pemberian pujian kepada anak seperti: 

“Iya...disayang sama mama.” (R2/AY4/170619) 

 

Pemberian pujian pada hasil wawancara AY seperti pemberian kasih sayang 

dari orangtua. Selain memberikan kasih sayang kepada anak, orangtua AY sangat 

memperhatikan segala kebutuhan anak. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara 

sebagai berikut: 

“Senang...soalnya abis bersih-bersih rumah biasanya pergi jalan-

jalan...”(R3/AY4/170619) 

“Iya ... kalau hari libur.” (R3/AY4/170619) 

“Iya... kalau libur sekolah.” (R3/AY4/170619) 

 

Memperhatikan kebutuhan anak seperti mendampingi serta memberikan 

waktu untuk bersama saat anak libur sekolah. Pendampingan, kebersamaan serta 

kontrol dari orangtua merupakan komponen yang digunakan dalam pengasuhan. 

Pada hasil wawancara AY ini tidak terlihat adanya kontrol ketat tehadap aktivitas 

anak. Namun orangtua tetap menerapkan aturan-aturan untuk anak. Adanya 

peraturan yang harus dipatuhi oleh anak, orangtua juga terkadang memberikan 

kebebasan kepada anak untuk melakukan kegiatan yang diminta oleh orangtua. 

Ada saatnya orangtua meminta anak untuk melakukan kegiatan tersebut dan ada 

saatnya orangtua memberikan pilihan kepada anak. Namun pada hasil wawancara 

dari hasil gambar ini mengemukakan bahwa adanya ancaman yang diberikan oleh 

orangtua. Bentuk ancaman tersebut seperti dimarahin oleh orangtua. Berikut ini 

adalah hasil terakhir dari hasil gambar, wawancara serta pengamatan peneliti pada 

AY.  
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Gambar 4.15: AY menggambar saat ia membantu ibu menyiram bunga. 

Gambar terakhir AY yang berjudul “Membantu Ibu Menyiram Bunga” 

menggambarkan atau menceritakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh ibu dan 

AY. Adapun hasil gambar dan hasil wawancara ini terdapat kesinambungan 

dalam menceritakan kejadian serta gambar AY. AY menceritakan bahwa ia 

sedang membantu ibu menyiram bunga. Pernyataan AY terlihat pada hasil 

wawancara sebagai berikut: 

“Aku sama ibu lagi menyiram bunga, kalau sore aku harus menyiram 

bunga, soalnya disuruh ibu nanti kalau nggak disiram bunganya mati. 

Itu bungga yang baru dibeli dipasar. Namanya bunga mawar tapi yang 

warnanya kuning bu...” (D3/AY5/190619) 

 

AY menceritakan kegiatan bersama ibu yaitu menyiram bunga. Setiap sore 

AY membantu ibu menyiram bunga, hal tersebut dilakukan AY karena baru 

dibelikan bunga oleh ibu. Kejadian tersebut membuat AY senang, karena 

bunganya indah. Ekspresi yang diungkapkan AY ini rasa senang (OB/AY) karena 

AY juga suka dengan bunga. Ekspresi tersebut terlihat dalam hasil wawancara 

berikut: 

“Senang... soalnya aku suka sama bungga tapi aku cuma punya 1 

tanaman bunga mawar, besok minggu kalau mama ke pasar aku mau 

ikut...aku mau beli bunga mawar lagi biar ada temannya tanaman yang 

dirumah.” (AY5/190619) 
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AY merasa senang karena dibelikan bunga ibu. Bentuk ekspresi yang 

diungkapkan anak merupakan hasil dari bentuk perhatian dari orangtua. AY dapat 

memahami bahwa orangtua memberikan hadiah berupa tanaman bunga mawar 

untuk melatih tanggung jawab serta cinta kepada tumbuhan. Hal tersebut terlihat 

pada hasil wawancara sebagai berikut: 

“Iya... kalau aku rajin merawat tanaman nanti mau dibelikan tanaman 

lagi...”(R2/AY5/190619) 

 

Pernyataan AY yang menyatakan bahwa apabila AY merawat tanaman 

dengan baik maka orangtua akan membelikan tanaman lagi. Hal tersebut adalah 

salah satu bentuk dari faktor komunikasi yang diberikan orangtua kepada anak. 

Adanya komunikasi dalam keluarga AY memberikan dampak yang positif 

terhadap pengasuhan pada keluarga AY. Dampak tersebut seperti adanya 

dukungan, penghargaan serta pujian yang diberikan oleh orangtua. Adapun pada 

hasil wawancara AY ini adanya dukungan yang diberikan oleh orangtua, berikut 

pernyataan AY: 

“Kadang aku tidur, jadi tidak apa-apa.” (R1/AY5/190619) 

 

Memberikan dukungan ini sesuai dengan hasil gambar bahwa AY diberikan 

tanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut seperti menyirami pada sore 

hari, apabila AY sedang tidur dan lupa menyirmi bunga orangtua akan 

memberikan dispensasi kepada anak. Selain memberikan dukungan orangtua AY 

juga memberikan pujian atau hadiah kepada anak. Berikut hasil wawancara AY: 

“Iya... kalau aku rajin merawat tanaman nanti mau dibelikan tanaman 

lagi...” (R2/AY5/190619) 

“Iya! Kalau aku nurut nanti dibelikan tanaman lagi.” 

(R2/AY5/190619)  
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Pemberian hadiah pada hasil gambar terakhir ini seperti memberikan 

tanaman, apabila anak merawat dan menjaga tanaman tersebut dengan baik. 

Memberikan tanaman kepada anak merupakan salah satu bentuk perhatian 

orangtua terhadap kebutuhan anak. Kebutuhan rasa bahagia dengan memberikan 

yang anak suka. Selain memberikan tanaman, bentuk perhatian orangtua kepada 

kebutuhan anak dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“Sering...apalagi kalau ada simbah tiap hari aku diajak jalan-jalan ke 

aneka jaya, main game...beli eskrim... beli  boneka.” 

(R3/AY5/190619)  

 

Pada hasil wawancara terlihat bahwa kebutuhan yang didapatkan oleh anak 

dari nenek seperti jalan-jalan ke supermarket, main game, membelikan eskrim dan 

membelikan boneka. Apabila nenek datang dari desa AY akan diajak jalan-jalan 

kemana saja oleh nenek. Pemberian hadiah oleh nenek merupakan hal yang wajar, 

karena pemberian hadiah tersebut diberikan nenek pada saat nenek berkunjung 

kerumah AY. Pada hasil wawancara ini menyatakan bahwa adanya kontrol 

orangtua kepada anak. Kontrol pada hasil wawancara dari hasil gambar ini 

menjelaskan bahwa adanya kontrol pada waktu-waktu tertentu saat merawat 

bunga. Hal tersebut telihat pada hasil wawawancara berikut: 

“Iya...aku suka bunga jadi aku selalu merawatnya.” (D1/AY5/190619)   

 

Selain kontrol dari orangtua, adapun aturan-aturan yang diberikan kepada 

anak harus dilakukan seperti menyiram bunga di sore hari. Namun pada hasil 

wawancara pada pemberian ancaman dari orangtua juga terlihat. Ancaman yang 

diberikan oleh anak bukan seperti ancaman fisik atau hukuman, namun sikap 

orangtua saat marah merupakan salah satu ancaman bagi anak.  
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Berikut ini merupakan kesimpulan dari beberapa hasil gambar, hasil 

wawancara, serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada AY. Pada 

hasil tersebut pengasuhan orangtua yang diberikan kepada anak terlihat kompleks. 

Rangkuman dari hasil yang telah ditemukan dari beberapa gambar dan engamatan 

yang telah diinterpretasikan anak melalui gambar. Berbagai gambar yang muncul 

merupakan hasil dari kejadian yang dialami anak dan keluarganya, serta hasil dari 

perspektif anak kepada pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Penjabaran 

pada kondisi anak dan orangtua terlihat pada hasil gambar serta wawancara anak 

yang menyatakan bahwa adanya interaksi serta komunikasi yang aktif pada 

keluarga. Orangtua memberikan respon yang baik sesuai yang dibutuhkan anak. 

Keseimbangan dalam pemberian harapan serta tuntutan dari orangtua 

mencerminkan pola pengasuhan yang kondusif.  

Faktor yang dominan terlihat pada AY adalah melalui faktor komunikasi 

serta kelekatan antara anak dan orangtua. AY juga dapat memahami bahwa 

apabila ingin menjadi anak yang sholehah harus mentaati perintah orangtua dan 

membuat orangtua bahagia. Pernyataan tersebut terlihat pada hasil wawancara 

AY. Selain faktor tersebut orangtua AY juga memberikan dukungan seperti sikap 

yang hangat namun tegas pada anak dapat dilihat bahwa orangtua memberikan 

dukungan kepada anak, seperti memberikan hadiah, memberikan otonomi dalam 

melakukan atau memilih sesuatu. Pemberian hadiah atau pujian juga merupan 

bentuk sikap perhatian orangtua kepada anak. Perilaku yang ungkapkan pada AY 

ini mencerminkan bahwa AY adalah anak yang mandiri, ringan tangan serta ceria. 

Adanya pemberian hadiah pada anak memberikan dampak positif terhadap anak, 
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pemberian hadiah atau pujian sendiri seperti pelukan, kasih sayang serta 

membelikan barang keperluan anak.  

Pemberian hadiah atau pujian pada keluarga AY merupakan bentuk 

kepedulian orangtua terhadap kebutuhan anak. Kebutuhan pada anak tidak hanya 

sandang, pangan dan papan, namun juga kebutuhan kasih sayang yang diberikan 

oleh orangtua. Orangtua AY ini sangat memperhatikan kebutuhan anak seperti 

memberikan waktu luang untuk berkumpul bersama. Pemberian hadiah atau 

pujian pada hasil wawancara serta pengamatan yang diberikan orangtua tidak 

serta merta selalu diberikan kepada anak. Adanya kontrol dari orangtua untuk 

memberikan pengasuhan yang seimbang. Kontrol yang diberikan orangtua 

cenderung lebih fleksibel tidak terlalu kaku. Adanya kontrol dari orangtua namun 

juga memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan aktifitas anak 

(mendukung aktifitas anak). Selain memberikan dukungan terhadap aktivitas 

anak. Orangtua juga memberikan aturan-aturan harus dilakukan oleh anak. 

Peraturan yang dibuat oleh orangtua harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya 

namun tetap melibatkan anak dalam setiap membuat aturan yang telah dibuat. 

Seperti membersihkan rumah, dalam aturan yang dibuat telah diselipkan nilai-

nilai agama yang memotivasi agar anak semangat dalam mengerjakan kegiatan.  

Peraturan yang diberikan oleh orangtua harus diterapkan sejak diri, karena 

adanya pembelajaran dalam kehidupan anak seperti menuntut anak untuk 

melakukan kegiatan yang telah ditentukan oleh orangtua. Orangtua menuntut anak 

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah dilakukan seperti 

membersihkan rumah setiap hari minggu, menyiram tamaman di sore hari. Namun 
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juga adanya campur tanggan dari orangtua, sehinga kegiatan yang dilakukan dapat 

mempererat hubungan antara anak dan orangtua. Orangtua tidak serta merta 

melepaskan tanggan dalam tuntutan untuk melakukan kegiatan dari orangtua, 

tetap adanya pendampingan serta arahan dari orangtua. Dalam pengasuhan 

terkadang juga dibutuhkan adanya pemberian ancaman. Ancaman disini bukan 

untuk memberikan kekerasan kepada anak, namun adanya kontrol tegas namun 

hangat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anak sehingga anak merasa 

disayang. Dari hasil wawancara serta pengamatan yang telah peneliti lakukan dari 

hasil pernyataan anak dapat disimpulkan bahwa ada keenderungan pola 

pengasuhan pada orangtua AY, bentuk kecenderungan pengasuhan tersebut yakni 

pengasuhan demoktratis (Otoritatif) kepada anak.   

4. Gambar SRY 

Peneliti telah melakukan penelitian pada AR dan mendapatkan hasil 

gambar, hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Hasil gambar, hasil wawancara serta pengamatan tersebut akan dijabarkan dalam 

bentuk desktiptif.  Berikut ini adalah beberapa gambar karya SRY. 

   

Gambar 4.16: SRY  menggambar saat membantu bapak. 
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Gambar pertama SRY yang berjudul “Bantu Bapak” menceritakan atau 

mengekspresikan kejadian yang dialami oleh SRY melalui gambar. Hasil dari 

gambar serta hasil wawancara yang telah disampaikan oleh SRY adanya 

kesesuaian, sehingga mempermudah peneliti dalam mennjabarkan hasil gambar. 

SRY menceritakan bahwa SRY sedang membantu ayah hal tersebut terlihat pada 

hasil gambar SRY yang mengambar rumah, ayah, SYR dan mobil. Berikut ini 

pernyataan SRY dari hasil wawancara 

“Ini aku sedang membantu bapak angkat baju ke kol brondol (mobil 

bak terbuka) didepan rumah. Setiap minggu pagi aku bantu bapak 

jualan di pasar pagi. Soalnya kalau hari minggu pasar pagi rame loh 

bu, buguru tahukan pasar minggu? Itu bapakku yang jualan baju-baju 

di samping yang jualan ikan mas.” (SRY1/090419)  

 

Dari hasil wawancara tersebut SRY menjelaksan bahwa SRY sedang 

membantu ayahnya mengangkat baju untuk dimasukan kedalam mobil. Aktivitas 

tersebut rutin dilakukan oleh SRY pada hari minggu pagi. SRY menekankan 

bahwa orangtua SRY berjualan di pasar minggu. Sebelum berangkat berjualan 

SRY membantu ayahnya mempersiapkan baju-baju yang akan dijual. SYR 

mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin sehingga ekspresi yang 

diungkapkan oleh SRY adalah ekspresi biasa. Berikut dari hasil wawancara SRY: 

“Biasa aja Bu, soalnya kalau dapat uang banyak...bisa buat bayar 

sekolah.” (R3/SRY1/090419) 

 

Pada hasil wawancara terlihat bahwa eksperi yang diungkapkan oleh anak 

adalah ekspresi yang sudah biasa dilakukan. Selain ekspresi yang datar pada saat 

proses wawancara (OB/SRY) SRY juga dapat memahami bahwa pekerjaan yang 

dilakukannya dan ayah berjualan adalah untuk biaya sekolah anak. Pada kasus 

SRY ini faktor yang mendominasi pada pola pengasuhan orangtua adalah faktor 
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sosial ekonomi. Faktor ekonomi yang ada dikeluarga SRY ini yang 

mempengaruhi pengasuhan yang diberikan orangtua. Pernyataan ini terlihat pada 

hasil wawancara yang menyatakan bahwa SRY membantu ayahnya berjualan 

demi mendapatkan uang untuk kebutuhan sekolah. Namun dalam hasil wawancara 

SRY tidak adanya pemberian dukungan dari orangtua. Selain tidak memberikan 

dukungan, orangtua SRY juga tidak memberikan penghargaan atau pujian kepada 

anak. Pernyataan tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut: 

“Tidak... “(R2/SRY1/090419) 

“Nggak di kasih apa-apa Bu.” (R2/SRY1/090419) 

 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa tidak adanya bentuk 

penghargaan atau pujian kepada anak saat mambantu pekerjaan orangtua. Selain 

tidak adanya bentuk penghargaan dari orangtua, orangtua SRY tetap 

memperhatikan kebutuhan kepada anak. Memperhatikan kebutuhan anak tersebut 

seperti mempersiapkan biaya sekolah, mengurus anak, serta memberikan waktu 

luang untuk bermain dengan anak. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara 

berikut ini: 

“Pernah Bu... main ke Ngebum sama taman lele.” (R3/SRY1/090419) 

 

Adanya perhatian dari orangtua pada kebutuhan anak, namun tidak adanya 

kontrol ketat terhadap aktivitas anak, hanya saja anak dituntut untuk mematuhi 

segala perintah yang diberikan kepada anak seperti : 

“Iya Bu... setiap minggu jualan di pasar minggu. Tapi kalau hari biasa 

jualan dipasar Mangkang.” (D2/SRY1/090419) 

 



145 
 

Selain peraturan yang diberikan oleh orangtua, anak juga dituntut untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi orangtua hal tersebut terlihat pada 

hasil wawancara berikut ini: 

“Iya... Makanya aku sama kakak tiap hari minggu bantu bapak 

jualan.” (D3/SRY1/090419) 

“Iya... Setiap hari Minggu.” (D3/SRY1/090419)  

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa adanya aturan seperti membantu 

orangtua setiap minggu. Apabila anak tidak mau menuruti peritah dari orangtua 

ada ancaman yang diberikan oleh orangtua. Ancaman tersebut seperti memarahi 

anak apabila tidak mau membantu ayah. Berikutnya akan dijabarkan dari hasil 

gambar, wawancara serta pengamatan peneliti pada anak yang kedua. 

 

Gambar 4.17: SRY menggambar mobil ayah. 

 

Gambar kedua SRY yang berjudul “Mobil Tua Warna Coklat, Ini Mahal 

Harganya 300 Juta. Tapi Ayah Sudah Punya Uang 300 Juta” ini menggambarkan 

atau menceritakan tentang kejadian yang telah dialami oleh anak. SRY 

menceritakan bahwa yang digambarnya adalah mobil beserta keluarga. Selain 

menjabarkan yang digambar anak SRY juga mendeskripsikan harga mobil milik 

ayah. SRY dan keluarganya melakukan perjalanan jauh dan melintasi jalan tol. 
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Hasil dari gambar beserta hasil wawancara yang utarakan oleh SRY terdapat 

kesinambungan. Terlihat dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

“Ini kakak sama aku, ini ayah sama ibu sama adekku, yang di depan 

ayah sama ibu, mau pergi ke jalan tol ini jembatannya mau ke 

matahari (Mall) nama panjangnya kakak papahilal pangilannya 

papa...banyak pohon, ada pabrik tekmako, sama kelihatan laut bu...” 

(R3/SRY2/120419) 

 

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa SRY sedang pergi bersama 

keluarga menggunakan mobil. SRY menjelaskan bahwa keluarganya akan pergi 

ke supermarket melewati jalan tol. SRY juga mendeskripsikan keadaan jalan yang 

telah dilewatinya dengan baik. Adapun ekspresi yang diungkapkan oleh anak 

adalah ekspersi senang (OB/SRY). Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara 

sebagai berikut: 

“Aku seneng...aku dibeliin mobil bego remot banyak...ini di bagasi, 

abis itu tumbas maem di warung.” (R3/SRY2/120419) 

 

Ekspersi yang diungkapkan adalah ekspresi senang SRY saat pergi ke 

supermarket dan dibelikan mainan banyak oleh orangtua. SRY menceritakan 

bahwa orangtuanya terkadang membelikan hadiah terkadang tidak, dan orangtua 

juga terkadang memarahi SRY apabila anak tidak menuruti perintah orangtua. 

Pada hasil wawancara terlihat adanya pemberian hadiah dan pemberian hukuman 

apabila anak tidak mematuhi orangtua. Faktor yang mempengaruhi perilaku atau 

pengasuhan yang diberikan oleh orangtua pada hasil pengamatan serta wawancara 

pada anak adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi disini seperti berinteraksi 

atau mengkomunikasikan semua yang terjadi di dalam keluarga. Seperti halnya 

pernyataan SRY sebagai berikut: 

“Kadang Bu... kadang bapak pergi sendiri.” (R3/SRY2/120419) 
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Adanya komunikasi antara orangtua dan anak, pada hasil wawancara 

tersebut terlihat bahwa terkadang SRY pergi bersama ayah, dan terkadang ayah 

pergi sendiri. Dalam kasus SRY tidak adanya bentuk dukungan yang diberikan 

oleh orangtua. Orangtua membiarkan anak dalam melakukan kegiatan. Namun 

pada pemberian hadiah atau pujian pada hasil wawancara yang telah dikemukakan 

oleh anak bahwa adanya pemberian hadiah dari orangtua. Berikut ini pernyataan 

dari SRY: 

“Ini dapat bego remot banyak buat main sama adek juga...” 

(R2/SRY2/120419) 

 

Pemberian hadiah dari orangtua berupa mainan dan orangtua juga 

membelikan untuk adik SRY. Selain memberikan hadiah orangtua SRY juga 

memperhatikan kebutuhan anak, seperti mengurus anak, memenuhi kebutuhan 

anak serta memberikan waktu untuk bersama. SYR anak yang pemberontak 

namun pada hasil wawancara tidak terlihat adanya kontrol ketat terhadap aktivitas 

anak dari orangtua.  

Keluarga SRY memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh anak. Peraturan 

tersebut seperti setiap hari minggu orangtua meminta anak untuk membantu ayah 

berjualan. Orangtua menuntut anak untuk melakukan kegiatan tersebut saat libur 

sekolah. Pernyataan tersebut terlihat pada hasil wawancara sebagai berikut: 

“Iya... makanya aku sama kakak tiap hari minggu bantu bapak jualan.” 

(D3/SRY2/120419) 

“Iya... setiap hari minggu.” (D3/SRY2/120419) 

 

Adanya tuntutan orangtua kepada anak dalam aktivitas yang dilakukan oleh 

orangtua. Selain adanya tuntutan yang diberikan kepada anak, orangtua SRY akan 
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memarahi anak apabila tidak mematuhi perintah orangtua. Adanya ancaman 

apabila anak tidak mematuhi perintah dari orangtua. bentuk anacaman yang 

diberikan orangtua kepada anak seperti memberikan ancaman akan memarahi 

anak apabila anak tidak patuh kepada orangtua, selanjutnya akan dijabarkan dari 

hasil gambar, wawancara serta pengamatan yang ketiga, berikut ini 

penjabarannya. 

 

     Gambar 4.18: SRY menggambar saat ia bermain di depan rumah.  

Gambar ketiga SRY yang berjudul “Main sendiri di depan rumah” 

menceritakan atau menggambarkan kejadiaan saat SRY bermain didepan rumah. 

SRY menceritakan bahwa ia sedang bermain mobil-mobilan dari batu, batu yang 

disusun memanjang tersebut diibaratkan sebagai mobil yang sedang berjalan. 

Anak dapat mengibaratkan duatu benda ke benda lainnya, seperti mnegibaratkan 

batu sebagai mobil. Dari hasil wawancara terlihat bahwa anak terlihat aktif dan 

dapat mengungkapkan hasil dari gambar yang telah dibuat oleh anak. Hasil 

gambar dan hasil dari wawancara yang telah diungkapkan oleh SRY terlihat 

sesuai. Berikut ini pernyataan SRY dilihat dari hasil wawancara: 

“Aku lagi main mobil-mobilan Bu, mobilnya pake batu... kalau yang 

ini (batu) kereta kalau sebelahnya ada mobil kecil ada mobil besarnya 

mas, terus pas mas pergi batunya tak acak-acak. Ibu sama ayah di 

dalam rumah lagi nonton tv.” (SRY3/160419)    
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Dari hasil wawancara tersebut SRY sedang bermain mobil-mobilan dari 

batu. Ada kejadian yang menjelaskan bahwa saat bermain SRY membuat 

kegaduhan dengan mengacak-acak mainan kakak. Kegiatan yang dilakukan anak 

tidak terpuji tersebut dilakukan tanpa pengawasan orangtua. Adapun bentuk 

ekspresi yang diluapkan anak pada saat bermain dan membuat kegaduhan tersebut 

seperti berikut: 

“Biasa aja, tapi kadang dimarahin sama ibu kalau main pasir sama 

batu.” (D1/SRY3/160419) 

 

Dari kegiatan tersebut SRY mengekspresikan bahwa tidak ada rasa bersalah 

saat menganggu kakaknya. Apabila orangtua melihat kejadian tersebut saat 

bermain batu dan pasir orangtua akan memarahi SRY. Ekspresi yang diungkapkan 

oleh anak adalah perasaan saat berada dikegiatan tersebut. Ekspresi “biasa saja”  

adalah ekspresi tidak ada rasa bersalah atau tanpa rasa lainnya (OB/SRY). 

Ekspresi ini diungkapkan SRY karena tidak ada pengawasan dari orangtua, 

sehinga anak bebas untuk melakukan semaunya sendiri. Selain ekspresi yang 

diungkapkan oleh anak, SRY sudah dapat memahami bahwa hal yang paling tidak 

disukai anak adalah sebagai berikut: 

“Iya bu... tapi aku tidak suka kalau disuruh-suruh terus.” 

(D2/SRY3/160419)  

 

Pernyataan SRY dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa hal yang 

tidak disukai SRY adalah saat orangtuanya memberikan perintah (menyuruh-

nyuruh) anak. SRY dapat mengungkapkan hal tersebut karena orangtua sering 

memberikan perintah kepada anak. Tuntutan tnggi yang diberikan kepada anak  

merupakan pola pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua. Hal tersebut 
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dikarenakan adanya faktor yang dapat mempengaruhi pola pengasuhan yang 

diberikan  oleh orangtua. Faktor yang terlihat dalam hasil pengamatan dan hasil 

wawancara adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi yang terlihat dari hasil 

wawancara seperti adanya tuntutan serta perintah yang lebih dari orangtua. 

Adanya tuntutan serta perintah yang tinggi kepada anak, namun rendahnya dalam 

pemberian dukungan kepada. Keseimbangan dalam pengasuhan yang diberikan 

oleh orangtua sangat rendah, sehingga secara tidak langsung membentuk anak 

yang pemberontak. Orangtua juga tidak pernah memberikan pujian atau 

penghargaan kepada anak apabila anak telah melakukan apa yang telah 

diintruksikan kepada anak. Pernyataan tersebut terlihat di dalam hasil wawancara 

SRY yang menyataan sebagai berikut: 

“Tidak diberi apa-apa. Tapi dulu pernah dikasih hadiah buku 

mewarnai pas aku naik kelas TK B.” (R2/SRY3/160419) 

“Tidak...tidak pernah dapat hadiah bu.” (R2/SRY3/160419) 

Adanya pemberian hadiah dari orangtua namun satu tahun yang lalu saat 

anak naik kelas. Selebihnya anak tidak pernah diberi hadiah. Walaupun rendah 

dalam pemberian pujian atau hadiah, namun orangtua SRY tetap memperhatikan 

kebutuhan anak. kebutuhan tersebut seperti memberikan waktu untuk bersama, 

mempersiapkan perlengkapan sekolah hingga mengantar anak sekolah. Berikut ini 

pernyataan SRY saat orangtua memperhatikan kebutuhannya: 

“Pernah... jalan-jalan ke cirebon bu, ke rumah mbah.” (R3/ 

SRY3/160419) 

 

Orangtua tetap memperhatikan kebutuhan anak, seperti memberikan waktu 

luang untuk jalan-jalan bersama kerumah nenek. Kebutuhan yang diberikan 

kepada anak adalah hal yang wajar diberikan oleh setiap orangtua. Pada hasil 
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wawancara terlihat rendahnya kontrol dari orangtua. Pernyataan terlihat pada saat 

SRY bermain pasir dan batu didepan rumah, orangtua yang berada di dalam 

rumah tidak mengetahui aktivitas anak. Orangtua SRY memiliki tuntutan yang 

tinggi serta peraturan yang diberikan kepada anak harus dipatuhi hal tersebut 

terlihat pada hasil wawancara berikut ini: 

“Iya...nanti dimarahin ibu kalau main terus.. apalagi kalau main sama 

mas. Soalnya mas udah besar.” (D3/SRY3/160419)  

 

Adanya tuntutan yang tinggi kepada anak dan anak harus mematuhi perintah 

orangtua. Pernyataan tersebut membuat anak tertekan. Selain tuntutan yang tinggi 

dari orangtua, orangtua SRY juga memberikan ancaman apabila anak tidak 

melakukan perintah yang telah diberikan. Adanya ancaman yang diberikan oleh 

orangtua apabila anak melanggar aturan yang telah ditentukan oleh orangtua. 

berikut ini pernyataan SRY: 

“Harus nurut kata ibu, kalau main diluar terus nanti nggak boleh 

masuk rumah.” (D4/SRY3/160419) 

“Di hukum.... kadang dimasukin kamar sendiri, kadang di marah-

marahin kalau aku nakal. (D4/SRY3/160419) 

 

Ancaman yang diberikan oleh orangtua seperti tidak boleh masuk rumah, 

dimarahi sampai dimasukan dikamar. Pemberian ancaman tersebut sangat 

menganggu kesehatan mental anak. Pemberian ancaman anak akan berdampak 

buruk bagi anak seperi tertekan, pasif, lebih suka menyendiri, takut berbuat 

sesuatu atau tidak ramah dengan oranglain. Selanjutnya akan dijabarkan dari hasil 

gambar, wawancara, serta pengamatan peneliti yang keempat. 
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Gambar 4.19: SRY menggambar banyak pohon dibelakang rumah. 

Gambar keempat SRY yang berjudul “Banyak pohon di belakang rumah” 

menceritakan atau mendeskripsikan tentang kondisi disekitar rumah anak. Dari 

hasil gambar terlihat jelas bahwa SRY menggambar rumah dan pohon-pohon 

yang berada dibelakang rumah. SRY akan mengambil buah yang berada 

dibelakang rumahnya bersama ayah. Sebelum melakukannya SRY diminta untuk 

mengambil alat untuk mempermudah saat mengambil buah diatas. Adanya 

kesesuaian dari hasil gambar serta hasil wawancara yang utarakan oleh anak. 

berikut ini pernyataan yang ungkapkan oleh anak: 

“Aku gambar banyak pohon di belakang rumah, ada pohon pisang, 

pohon mangga sama pohon banyak, itu aku mau ambil mangga yang 

sudah matang sama bapak, tapi bapaknya masih didalam rumah. Tapi 

disuruh ambilin gantar, terus disuruh bersihin rumput dulu dibawah.” 

(D3/ SRY4/180519) 

 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat adanya interaksi anak dengan 

orangtua yang baik. Aktivitas yang dilakukan anak merupakan aktivitas yang 

jarang dilakukan pada kelurga ini. Dalam aktivitas tersebut ekspresi yang 

diungkapkan oleh anak adalah ekpresi senang. Ekspresi senang tersebut terlihat 

saat anak bisa menikmati mangga dari hasil sendiri. Berikut ini pernyataan anak 

dari hasil wawancara dan pengamatan: 

“Seneng...soalnya bisa makan mangga.” (R3/SRY4/180519) 
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Dari hasil pernyataan terlihat adanya ekspresi yang diungkapkan anak 

adalah rasa senang terlihat dari hasil gambar, ekspresi tersebut terlihat jelas dari 

gambar dan ekspresi anak pada saat di wawancarai (OB/SRY). Bentuk ekspresi 

tersebut terlihat dikarenakan anak senang bisa makan mangga dari hasil kebun 

sendiri. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa anak sudah dapat memahami 

bahwa orangtua sayang kepada anak. Berikut ini pernyataan anak dari hasil 

wawancara: 

“Nggak bu, bapak sama ibu sayang kok sama aku, kadang aku boleh 

ikut naik pohon tapi diangkat sama bapak.” (R1/SRY4/180519) 

 

Dari hasil wawancara tersebut anak sudah dapat memahami bahwa orangtua 

sayang kepada anak. Ada saatnya permintaan anak dikabulkan dan ada saatnya 

orangtua membatasinya. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pengasuhan 

yang diberikan oleh orangtua adalah faktor kelekatan. Faktor kelekatan yang 

terlihat dari hasil wawancara tersebut terlihat saat adanya interaksi, dukungan, 

atau kebersamaan orangtua dan anak yang sangat baik. Bentuk dukungan dari 

orangtua kepada anak adalah seperti ikut serta saat anak membutuhkan bantuan 

dari orangtua. Selain memberikan dukungan, orangtua juga memberikan hadiah 

apabila SRY dapat melakukan sesuai perintah dari orangtua. pernyataan tersebut 

telihat dari hasil wawancara berikut ini: 

“Dikasih uang jajan bu.” (R2/SRY4/180519) 

 

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh orangtua adalah memberikan uang 

jajan kepada anak. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian 

orangtua dalam kebutuhan anak. Dari hasil wawancara terlihat orangtua 
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memberikan kebutuhan kepada anak. Kebutuhan tersebut seperti: meluangkan 

waktu untuk anak, serta mengajak anak jalan-jalan. Kebutuhan yang diberikan 

oleh orangtua terpenuhi dengan baik dan tidak adanya kontrol ketat dari orangtua. 

Dari hasil wawancara tidak terlihat adanya kontrol ketat pada hasil wawancara ini. 

Tidak adanya kontrol ketat dari orangtua namun orangtua memberi aturan dan 

menuntut anak untuk mematuhi aturan yang diberikan kepada anak. Adapun 

tuntutan yang diberikan oleh orangtua seperti berikut: 

“Emmm...kadang-kadang bapak nyuruh bantu bersih-bersih kebun 

dibelakang rumah, tapi kalau sama ibu disuruh nyapu-nyapu daun.” 

(D3/SRY4/180519) 

 

Menuntut anak untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh orangtua 

tersebut agar anak bisa mandiri. Apabila peraturan tidak dilakukan oleh anak, 

orangtua memberikan ancaman seperti tidak akan diberi uang jajan. Ancaman 

tersebut dilakukan oleh orangtua untuk melatih tanggung jawab serta kemandirian 

anak. Berikutnya adalah hasil gambar, wawancara serta pengamatan peneliti 

kepada SRY yang terakhir:   

 

Gambar 4.20: SRY menggambar saat ia bersama keluarganya. 

Gambar terakhir SRY yang menggambarkan atau mengekspresikan saat ia 

bersama keluarganya dalam beraktivitas. SRY menceritakan kejadian tersebut 

sering dilakukan oleh keluarganya. Terlihat dari hasil gambar kebersamaan anak 
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dengan orangtua saat melakukan aktivitas olahraga bersama. Hasil dari gambar 

yang telah disampaikan oleh SRY adanya kesesuaian dengan hasil wawancara 

yang diuntarakan oleh anak. beriku ini pernyataan SRY dari hasil gambar: 

“Ini lagi olahraga sama banyak orang, didepan aneka jaya, kalau 

minggu didepan aneka jaya (swalayan) ada senam bersama...banyak 

teman-teman ibu.” (SRY5/190619) 

 

Hasil wawancara tersebut terlihat bahwa anak sedang olahraga bersama 

keluarga didepan supermarket. Aktivitas yang dilakukan anak dan orangtua sering 

dilakukan setiap hari miggu pagi. Pada hasil wawancara terlihat perasaan anak 

yang tidak menyukai kegiatan tersebut. Pernyataan berikut terlihat dari hasil 

wawancara: 

“Tidak suka.. kan masih pagi...aku masih ngantuk udah di bangunin 

buat ikut senam.” (SRY5/190619) 

 

Ekspresi yang diungkapkan anak adalah bentuk perasaan anak saat berada 

dalam kegiatan tersebut. Ekspresi tidak menyukai kegiatan tersebut dikarenakan 

anak harus mengikuti kegiatan orangtua. Pada hari minggu merupakan hari yang 

tidak disukai anak karena anak harus bangun pagi untuk mengikuti senam. SRY 

tidak menyukai kegiatan tersebut karena anak masih mengantuk. Kegiatan 

tersebut membuat anak memahami bahwa anak harus mengikuti peraturan 

orangtua, walaupun sebenarnya anak tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. SRY 

dapat memahami bahwa aturan yang diberikan harus dipatuhi. Adanya beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi sikap orangtua terhadap anak. Faktor yang 

terlihat dari hasil gamba serta wawancara adalah faktor komunikasi. Komunikasi 

yang terjalin didalam keluarga merupakan faktor yang dominan dalam 

pengasuhan. Namun komunikasi yang diterapkan oleh keluarga ini terlihat rendah. 
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tidak hanya komunikasi yang rendah. Orangtua SRY juga kurang memperhatikan 

kebutuhan anak orangtua yang lebih egois, menuntut anak untuk mengikuti 

perintah yang telah diberikan. Selain tidak adanya dukungan dari orangtua, pada 

pemberian hadiah atau pujian juga tidak terlihat pada hasil wawancara ini. Berikut 

pernyataan anak: 

“Nggak dikasih apa-apa.” (R2/SRY5/190619) 

“Tidak diberi hadiah.” (R2/SRY5/190619) 

 

Tidak adanya pemberian hadiah dari orangtua merupakan hal yang wajar, 

namun apabila tingkat tututan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan memberian 

apresiasi maka memberikan dampak yang negatif kepada anak. Dari hasil 

wawancara menyatakan bahwa orangtua SRY tetap memperhatikan kebutuhan 

anak, seperti meluangkan waktu olah raga bersama anak. Namun tidak adanya 

kontrol ketat terhadap aktivitas dari orangtua. Adapun peraturan dari orangtua 

harus dipatuhi oleh anak, selain aturan orangtua juga menuntut anak untuk 

melakukan aktivitas yang telah ditentukan oleh anak. aktivitas tersebut seperti 

menuntut anak untuk ikut senam pernyataan tersebut terlihat dari hasil wawancara 

berikut: 

“Iya...minggu pagi, tapi aku males...” (D3/SRY5/190619) 

 

Tututan yang diberikan oleh orangtua seperti menuntut anak untuk ikut saat 

senam pagi, sehingga terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa anak telihat 

malas ikut senam. Selain tuntutan yang tinggi, adanya ancaman yang diberikan 

oleh anak. Apabila anak tidak mengukuti perintah orangtua maka anak akan 

ditinggal dirumah sendiri.  
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Berikut ini merupakan kesimpulan dari beberapa hasil gambar, hasil 

wawancara, serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada SRY. 

Pada kasus dalam pengasuhan yang diberikan oleh orangtua SRY merupakan hasil 

dari interpretasi anak pada saat menggambar dan dari hasil wawancara. Pada hasil 

tersebut pengasuhan orangtua yang diberikan kepada anak terlihat kompleks. 

Rangkuman dari hasil yang telah ditemukan dari beberapa gambar yang telah 

diinterpretasikan anak melalui gambar. Berbagai gambar yang muncul merupakan 

hasil dari kejadian yang dialami anak dan keluarganya, serta hasil dari perspektif 

anak kepada pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Penjabaran pada kondisi 

anak dan orangtua telihat pada hasil gambar serta wawancara anak yang 

menyatakan bahwa adanya interaksi serta komunikasi yang rendah pada keluarga. 

Memberikan tuntutan yang tinggi namun respon atau dukungan yang rendah pada 

anak. Adanya tuntutan yang tinggi dari orangtua mencerminkan pola pengasuhan 

yang kurang kondusif. Faktor yang dominan terlihat pada hasil diatas adalah 

faktor komunikasi.  

Faktor ini terlihat dari beberapa hasil wawancara yang menyatakan bahwa 

bentuk komunikasi yang pasif sehigga anak hanya mendengarkan dan 

menjalankan perintah dari orangtua. Selain bentuk komunikasi, orangtua juga 

memberikan dukungan kepada anak. Memberikan dukungan pada anak sangat 

membantu mental dan psikis anak. Pada anak ini pemberian dukungan diterapkan 

dalam keluarga sehingga kondisi pada anak cukup baik dan stabil. Walaupun dari 

lima hasil yang telah peneliti temukan bahwa tidak terlihat adanya bentuk 

dukungan dari orangtua secara langsung dalam pengamatan. Selain dukungan 
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yang cukup dari orangtuapemberian hadiah atau pujian juga terlihat. Pemberian 

pujian atau hadiah merupakan hal biasa yang dilakukan oleh setiap orangtua, 

namun pada anak ini pemberian hadiah atau pujian merupakan hal yang jarang 

diberikan kepada orangtua. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif anak bahwa 

anak jarang mendapatkan hadiah. Apabila mendapatkan hadiah, hadiah tersebut 

seperti uang jajan atau mainan.   

Memperhatikan kebutuhan anak merupakan hal yang wajib diberikan 

orangtua dalam pengasuhan. Orangtua sangat memperhatikan kebutuhan anak 

dengan baik dapat dilihat bahwa orangtua memberikan kebutuhan lahir, batin 

serta psikis anak seperti memenuhi kebutuhan primer dan sekunder anak. 

kebutuhan yang terlihat dari beberapa hasil seperti meluangkan waktu untuk anak 

dan mengajak anak jalan-jalan. Adanya kontrol terhadap aktivitas anak seperti 

dilarang bermain pasir. Kontrol dari aktivitas tersebut memberikan dampak yang 

positif terhadap kesehatan anak. Kontrol ketat yang diberikan oleh orangtua tidak 

serta merta melarang anak untuk beraktivitas namun ada tujuan tertentu. Selain 

ada kontrol ketat, orangtua SRY juga memiliki aturan-aturan dalam keluarga. 

Peraturan yang telah diterapkan oleh orangtua harus dipatuhi atau dilaksanakan 

oleh anak, jika peraturan tersebut dilanggar maka anak akan mendapatkan sangsi 

atau hukuman. Orangtua mewajibkan anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

ditentukan oleh orangtua, hal tesebut sama dengan rendahnya pemberian otonomi 

pada anak sehingga menuntut anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan 

intruksi orangtua. Apabila anak tidak menuruti perintah ada pemberian ancaman 

dari orangtua. Pemberian ancaman pada anak akan sangat membekas dalam 
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ingatan. Hal ini terjadi pada anak SYR ancaman tersebut seperti dimarahin, 

dijewer, dihukum, bahkan tidak diberi uang jajan. Dari hasil wawancara serta 

pengamatan yang telah peneliti lakukan dari hasil pernyataan anak dapat 

disimpulkan bahwa ada kecenderungan pola pegasuhan yang diterapkan oleh 

orangtua AY adalah pola pengasuhan Otoritarian kepada anak. 

5. Gambar ZI 

Peneliti telah melakukan penelitian pada ZI dan mendapatkan hasil gambar, 

hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil 

gambar, hasil wawancara serta pengamatan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk 

desktiptif.  Berikut ini adalah beberapa gambar karya ZI. 

 

Gambar 4.21: ZI menggambar saat ia membantu ibu 

Gambar pertama ZI menggambarkan atau menceritakan tentang kegiatan 

saat anak membantu ibu membersihkan halaman rumah. Gambar ZI merupakan 

hasil dari kejadian yang telah dialami oleh anak. Adapun hasil dari gambar dan 

hasil dari wawancara terlihat adanya kesesuaian. ZI menceritakan bahwa ia 

sedang membantu ibunya membersihkan rumah. Dari gambar terlihat ada dua 

bangunan yang terlihat milik keluarga ZI. Pernyataan tersebut akan dijabarkan 

dari hasil wawancara ZI berikut ini: 

“Aku disuruh bunda nyabutin rumput bu, bunda bersihin di depan 

toko, ayah bersihin di dalam, aku nyabut rumput sampe banyak terus 
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di masukin ke plastik sampah. Biar nggak ada nyamuk kata bunda. 

Padahal aku nggak suka Bu, kotor...ada cacing Bu...aku main cacing 

aja.” (D3/ZI1/110419) 

 

Pernyataan yang diungkapkan ZI sama persis dengan gambar yang dibuat 

oleh anak. ZI menceritakan bahwa ia diminta oleh ibunya untuk membantu 

membersihkan rumah, namun anak tidak menyukai kegiatan tersebut karena ZI 

lebih tertarik main cacing yang ia temukan. Selain anak lebih asik main dengan 

cacing, ZI juga tidak menyukai kegiatan tersebut karena banyak nyamuk. 

Pernyataan tersebut terlihat dari hasil wawancara anak. Kegiatan yang tidak 

disukai anak ini memberikan respon ekspresi tidak menyukai kegiatan yang 

perintah oleh ibu. Adapun bentuk ekspresi ZI terlihat dari hasil wawancara 

sebgaai berikut: 

“Gatel Bu, banyak nyamuk ...uuuu besar-besar nyamuknya.” 

(ZI1/110419) 

 

Ekspresi tersebut terlihat jelas dari muka ZI saat proses wawancara. ZI ini 

tidak menyukai kegiatan tersebut karena banyak nyamuk dirumput. 

Membersihkan rumput yang sudah tinggi merupakan kegiatan yang positif 

diajarkan kepada anak. Namun anak tetap tidak memahami bahwa apabila 

membersihkan lingkungan di sekitar membuat sehat dan tidak ada sarang nyamuk. 

Berikut ini pernyataan ZI yang menyatakan bahwa anak belum memahami 

dampak dari kebersihan lingkungan: 

“Tidak Bu, biasanya bunda sama ayah aja. Takut kalo aku digigit 

nyamuk.” (R1/ZI1/110419) 

 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa anak kurang memahami bahwa 

orangtua melatih anak untuk hidup sehat dengan cara menjaga lingkungan. ZI 
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menyatakan bahwa yang membersihkan harus ibu atau ayah, karena ia takut 

digigit nyamuk. Adapun bentuk pengertian dari orangtua adalah dengan cara 

memberi pengertian kepada anak tentang kebersihan menjaga lingkungan agar 

tidak menjadi sarang nyamuk atau serangga lainnya. Orangtua memberikan 

pengertian kepada merupakan bentuk pengasuhan yang baik kepada anak. 

memberi pengertian kepada anak adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pengasuhan. Faktor komunikasi yang diberikan kepada anak 

memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak. selain faktor 

komunikasi yang baik, orangtua juga memberikan dukungan, pujian serta 

apresiasi kepada anak apabila anak dapat melakukan kegiatan sesuai dengan 

perintah orangtua. Berikut ini merupakan bentuk dukungan dari orangtua dari 

hasil wawancara: 

“Dikasih tau bu, biar nggak banyak nyamuk rumahnya harus bersih...” 

(R1/ZI1/110419) 

  

Dukungan anak saat membantu kegiatan orangtua serta memberikan 

pengertian terhadap kegiatan yang dilakukan anak. Selain memberikan dukungan 

orangtua juga memberikan apresiasi kepada anak dengan bentuk sebagai berikut: 

“Disayang sama bunda bu, soalnya aku mau bantu orangtua”. (R2/ 

ZI1/110419) 

 

Apabila anak mematui perintah dari orangtua ada bentuk apresiasi yang 

diberikan kepada anak seperti disayang atau dipeluk. Sayang berupa pelukan atau 

mengusap rambut sangat berarti bagi anak. Adanya rasa diharga setelah anak 

mampu mengerjakan apa yang telah diperintah oleh orangtua. Selain bentuk kasih 
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sayang, orangtua ZI juga sangat memperhatikan kebutuhan anak. Berikut ini 

pernyataan ZI: 

“Sering Bu, jalan-jalan ke laut, bonbin, ke rumah uti di sampangan.” 

(R3/ ZI1/110419) 

 

Orangtua memperhatikan kebutuhan anak dengan cara meluangkan waktu 

bersama atau mengajak anak jalan-jalan. Orangtua ZI sangat menyayangi anak 

sehingga tidak adanya kontrol ketat terhadap aktivias anak. Orangtua cenderung 

memberikan kebebasan namun tetapa ada pengawasan dari orangtua. Orangtua 

tetap memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak. Pada waktu-waktu 

tertentu orangtua menuntut anak untuk melakukan kegiatan yang ditentukan. 

Kegiatan tersebut dari hasil gambar seperti membantu ibu membersihkan rumah 

dan mencabut rumput. Apabila anak melakukannya dengan baik maka akan diberi 

hadiah dari orangtua namun anak menolak atau tidak mematuhi perintah tersebut 

maka akan diperingatkan, tidak adanya ancaman yang diberikan oleh orangtua. 

Berikutnya akan dijabarkan dari hasil gambar, wawancara serta pengamatan yang 

kedua oleh ZI: 

  

Gambar 4.22: ZI menggambar saat ia membantu ayah  

Gambar kedua ZI mencerikan atau menggambarkan saat ia membantu ayah 

menyapu halaman didepan rumah. Dari hasil gambar terlihat jelas ZI sedang 
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memegang sapu bersama ayah, dan terlihat ada truk yang sedang melintas. ZI 

menceritakan bahwa saat menyapu ada truk yang sedang melintas dengan 

kencang. Adapun dari hasil gambar dan hasil wawancara telihat sesuai dan jelas. 

Tergambar jelas bahwa ZI sedang membantu ayahnya. Berikut ini pernyataan ZI 

dari hasil wawancara: 

“Aku lagi bantu ayah nyapu Bu, biar cepet selesai terus mandi sama 

adek. Aku sebel kalau pas lagi nyapu ada mobil atau truk lewat, 

sampahnya kabur lagi”. (ZI2/150419) 

 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa kegiatan membersihkan rumah  

tersebut dilakukan ZI dan ayahnya pada saat sore hari. ZI merasa kesal saat ia 

menyapu ada truk lewat sehingga sampah yang sudah terkumpul berhamburan 

kembali. ZI membantu ayah agar pekerjaan ayah sepat selesai sehingga anak bisa 

mandi bersama adiknya ZI membantu ayahnya menyapu halaman karena 

diperintah oleh ayahnya. Sehingga ayah bisa mengurus ZI  dan adiknya untuk 

mandi bersama. Bentuk kesal ZI merupakan ekspresi emosi yang diungkapkan 

oleh anak. Pernyataan tersebut terlihat dari hasil wawancara berikut ini: 

“Karang disuruh bantu nyapu sama ayah ya harus mau Bu”. (D3/ 

ZI2/150419) 

 

Adanya ekspresi kesal dan terpaksa yang terlihat dari hasil wawancara dan 

pengamatan. Walaupun anak merasa kesal dan terlihat terpaksa pada kegiatan 

yang dipentahkan oleh orangtua namun anak tetap melakukan perintah orantua 

dengan baik tanpa adanya bantahan atau sanggahan dari anak. ZI adalah anak 

yang pandai dan dapat memahami kondisi pada keluarganya. ZI sudah dapat 

memahami bahwa kegiatan tersebut adalah rutinitas yang wajib dilakukan disore 

hari. Pernyataan tersebut telihat dari hasil wawancara berikut: 
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“Iya bu, kalau nggak disapu nanti bunda pulang kerja ngambek sama 

ayah. Kalau sore kan waktunya nyapu-nyapu depan rumah.” 

(D2/ZI2/150419) 

 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan disore hari. 

Apabila ayah tidak melakukanya ibu akan marah. Kegiatan tersebut dilakukan 

oleh ayah karena ibu berkerja dari pagi hingga sore, sehingga ibu bisa 

mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya. Adapun faktor yang 

mempengaruhinya adalah faktor sosial ekonomi. Adanya pergantian posisi dalam 

pekerjaan rumah dan pengasuhan menjadikan anak lebih dewasa sebelum usianya. 

Anak Ibu yang bekerja diluar rumah dan ayah bekerja dirumah dapat 

menggantikan posisi pengasuhan pada keluarga ini. Walaupun pengasuhan 

didominasi oleh ayah, kedua orangtua ZI tetap memberikan dukungan kepada 

anak. Bentuk dukungan yang diberikan seperti memperhatikan kesehatan serta 

memberi pengertian kepada anak. Selain bentuk dukungan yang baik, orangtua 

juga memberikan pujian atau hadiah apabila anak mampu melakukan perintah 

yang telah diberikan oleh orangtua. Orangtua juga sangat memperhatikan 

kebutuhan anak salah satunya seperti meluangkan waktu bersama serta mengajak 

jalan-jalan. Selain memperhatikan kebutuhan anak orangtua juga memberikan 

kontrol terhadap aktivitas anak. Orangtua memberikan kontrol kepada anak 

namun sangat wajar, tidak adanya kontrol ketat terhadap aktivitas anak dari 

orangtua. namun tetap adanya kontrol dari ayah ataupun ibu. 

Peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh orangtua harus dipatuhi. 

Apabila anak menolak atau mengabaikan perintah tersebut orangtua akan 

memberikan pengertian kepada anak. Selain aturan-aturan yang harus dipatuhi, 
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orangtua juga menuntut anak untuk melakukan aturan tersebut dengan baik dan 

benar. Aturan yang diberikan harus dipatuhi oleh anak karena orangtua ZI 

menerapkan sistem kerja sama dalam keluarga. Sehingga setiap hari diberikan 

tugas-tugas yang harus dilakukan. Dalam sistem kerja sama ini tidak ada ancaman 

atau hukuman. Hanya saja harus saling tolong menolong untuk tugas yang belum 

dilakukan. Selain kerja sama orangtua ZI juga menerpakan sikap yang mandiri 

dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berikutnya akan dijabarkan dari hasil 

gambar, wawancara, serta pengamatan yang ketiga: 

 

 

 

 

     

Gambar 4.23: ZI menggambarkan saat ia membantu ayahnya mencuci mobil. 

Gambar ketiga ZI menceritakan atau menggambarkan kegiatan yang telah 

dialami oleh anak. ZI menceritakan bahwa ia sedang diminta membantu ayah 

mencuci mobil didepan rumah. Ayah ZI meminta anak untuk membantunya 

mencuci mobil dikarenkan mobil tersebut akan digunakan pergi kerumah nenek. 

Aktivitas tersebut sangat jarang dilakukan oleh anak, namun orangtua 

memberikan pelajaran kepada anak serta membiasakan anak untuk ikut serta 

dalam aktivitas orangtuanya. Kegiatan tersebut adalah proses pembelajaran dari 

orangtua secara tidak langsung. Terdapat kesesuaian dari hasil gambar serta 
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pernyataan yang diungkapkan oleh anak. Berikut ini hasil wawancara yang 

menyatakan bahwa ZI sedang membantu ayahnya mencuci mobil: 

“Aku lagi bantuin ayah nyuci mobil Bu, soalnya mau dipake buat ke 

rumah uti besok minggu. Aku disuruh nyiram, disuruh ambil sabun, 

disuruh ambil lap.” (D3/ZI3/240419) 

 

Hasil wawancara menjelaskan bahwa anak sedang membantu mencuci 

mobil, karena hari minggu akan pergi kerumah nenek bersama semua keluarga. 

Pada kegiatan yang dilakukan anak dengan orangtua terlihat bahwa ayah 

mengintruksikan anak untuk mengambil peralatan untuk mecuci mobil dan 

menyiram mobil tersebut. ZI sangat kooperatif ia mau diminta ayah untuk 

menyiram mobil dan mengambil perlengkapan untuk mencuci mobil, walaupun ZI 

tidak terlalu suka karena disuruh-suruh oleh ayahnya. Sehingga ZI merasa tidak 

menyukai kegiatan tersebut. Ekspresi yang diungkapkan oleh anak adalah ekspresi 

yang tidak disukaio leh anak. Bentuk ekspresi tersebut terlihat dari hasil 

wawancara sebagai berikut: 

“Ndak suka bu, soalnya aku disuruh-suruh terus.” (D3/ZI3/240419) 

 

Pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa ekspresi yang diungkapkan oleh 

anak adalah bentuk ekspresi tidak menyukai intruksi yang diberikan oleh ayah. ZI 

tidak suka kalau disuruh-suruh ayahnya untuk mengambil peralatan cuci mobil. 

Bentuk ekspresi ini adalah bentuk emosi yang diungkapkan anak saat itu. Adapun 

faktor yang mempengaruhi pengasuhan pada keluarga adalah faktor struktur 

keluarga. ZI adalah anak pertama dan orangtua ZI mengajarkan hidup mandiri 

sejak dini. ZI dibiasakan untuk ikut serta dalam kegiatan orangtua, seperti 

membantu menjaga kedua adiknya yang masih berusia 2 tahun dan 10 bulan 
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ketika orangtunya sedang beraktivitas, tidak hanya menjaga ZI juga bermian 

bersama kedua adik-adiknya. Adanya dukungan namun sangat rendah kepada 

anak namun adanya tuntutan dari orangtua kepada anak memberikan perasaan 

yang tertekan pada anak. Emosional anak akan terganggu apabila anak melakukan 

aktivitasnya dengan perasaan terpaksa. Peneliti juga melihat kejadian saat ZI tiba-

tiba murung dikelas. Selain tidak memberikan dukungan orangtua ZI juga tidak 

memberikan apresiasi kepada anak saat anak berhasil dalam melakukan 

aktivitasnya. Seperti dari hasil gambar setelah anak membantu ayah mencuci 

mobil, tidak ada bentuk pujian atau hadiah yang diberikan oleh ayah.  

Dari hasil wawancara tidak terlihat adanya apresiasi yang diberikan kepada 

anak, orangtua juga tidak memperhatikan kebutuhan pada anak. adanya tuntutan 

agar anak mandiri atau bisa melaukan kegiatan sendiri sehingga orangtua kurang 

memperhatikan kebutuhan anak. Ibu yang bekerja dari pagi hingga malam 

membuat, sehingga pengasuhan dialihkan kepada ayah dan ayah lebih 

memperhatikan adik-adik ZI sehingga tidak adanya kontrol dari orangtua untuk 

anak. Kontrol ketat yang diberikan orangtua kepada anak tidak terlihat dari hasil 

wawancara dan pengamatan peneliti. Dari hasil wawancara terlihat adanya tututan 

serta aturan yang harus anak patuhi. Orangtua menuntut anak untuk ikut serta 

dalam kegiatan orangtua. aturan tersebut harus dipatuhi oleh anak, apabila anak 

menuruti perintah atau tidak menjalankannya ada ancaman dari orangtua. Bentuk 

ancaman yang diterima anak seperti tidak diberi uang jajan. Selanjutnya akan 

dijabarkan dari hasil gambar, wawancara serta mengamatan ZI berikut ini 

deskripsinya. 
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Gambar 4.24: ZI menggambar saat ia dan keluarga pergi ke supermarket. 

Gambar 4.24 ZI menggambarkan situasi saat ia dan keluarga pergi ke 

supermarket dan melewati jalan raya. ZI menceritakan saat ia mau pergi ke 

supermarket yang berada didekat rumahnya bersama keluarganya. ZI menyatakan 

bahwa tempat yang ia tinggali berdekatan dengan supermarket, gedung-gedung 

pabrik, jalan raya utama, hingga rumah yang banyak sehingga anak berpersepsi 

bahwa ia dan keluarganya tinggal di kota Semarang. Karena dalam pemikiran 

anak bahwa kota merupakan tempat yang ramai, bnayak gedung, supermarket 

serta jalan raya yang besar, sehingga anak berpendapat bahwa ia tinggal di kota. 

Kota yang pada umumnya terlihat gedung-gedung besar serta jalan yang padat. 

Kondisi lingkungan anak yang banyak gedung besar, rumah banyak serta jalanan 

yang padat dapat memberikan perspektif anak bahwa anak tinggal di kota 

Semarang. Adapun dari hasil gambar dan hasil wawancara adanya 

kesinambungan, sehingga mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan hasil 

tersebut. Berikut ini pernyataan anakd ari hasil wawancara: 

“Bunda mau beli popok buat adek bu, rumah ku deket sama aneka 

jaya, tinggal nyebrang jalan udah nyampe... itu ada aneka jaya sebelah 

nya ada indomaret terus sebelahnya ada pabrik (toha putra) terus ada 

mobil banyak, terus ada mobil pemadam kebakaran juga. Bu kata bu 

guru Mangkang ini kota Semarang kan? Berarti aku tinggal dikota 

Semarang ya...”(ZI4/150519) 
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Dari hasil pernyataan tersebut ZI menjelaskan bahwa keluarganya mau pergi 

ke supermarket yang berada didekat rumah. ZI menjabarkan kebutuhan yang akan 

dibeli oleh orangtuanya dan kondisi lingkungan sekitar. Adanya kesesuaian dari 

hasil gambar dan hasil wawancara. ZI menggambar dengan sangat detai dan 

bagus, ia sudah dapat memahami kondisi yang terjadi sehingga dapat 

diinterpretasikan anak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Selain kondisi ZI juga 

dapat mengungkapkan ekpresi pada saat ia bersama keluarganya pergi ke 

supermarket. Bentuk ekspresi yang diungkapakna oleh anak sebagai berikut: 

“Emm biasa aja bu, soalnya sering ke sana.” (ZI4/150519)  

 

Ekspresi yang diungkapkan oleh anak adalah ekspresi biasa saja dari anak. 

Pernyataan tersebut terlihat dari hasil wawancara. Anak merasa biasa biasa saja 

karena ia sering pergi ketempat tersebut bersama keluarganya. Selain ekspresi 

yang diungkapkan oleh anak namun ZI memahami bahwa orangtua mengajak 

anak agar tidak dirumah sendiri. Adanya bentuk interaksi yang diberikan orangtua 

kepada anak saat berada ditempat tersebut. Pernyataan ini terlihat dari hasil 

wawancara sebagai berikut: 

“Iya bu, kalau ke sana aku ditanya mau beli apa kak? Trus aku pengen 

dibeliin buku cerita...” (R1/ZI4/150519) 

 

Dari hasil wawancara terlihat adanya interaksi antara orangtua dan anak. 

Orangtua memberikan pertanyaan terhadap keinginan anak. Pernyataan tersebut 

terlihat bahwa orangtua ZI merupakan orangtua yang terbuka kepada anak. 

Sehingga orangtua dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pengasuhan 

adalah melalui faktor komunikasi. Komunikasi baik yang diterapkan pada 

keluarga membuat saling terbuka dan hangat. Selain faktor komunikasi yang baik, 
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bentuk dukungan dari orangtua juga terlihat pada hasil wawancara. Orangtua 

mendukung segala aktivitas anak dengan baik, terkadang orangtua memberikan 

apa yang anak perlukan untuk menunjang perkembangan anak salah satunya 

mendukung anak untuk berlatih membaca dari buku cerita. Orangtua juga 

memberikan apresiasi kepada anak apabila berhasil di sekolah. Berikut pernyataan 

ZI dari hasil wawancara: 

“Kadang di beliin buku cerita, kadang dibeliin susu kotak.” 

(R2/ZI4/150519) 

“Dapat Bu...kemarin pas lomba kartini aku menang lomba mewarnai 

Bu, terus dikasih hadiah sama bunda krayon besar .... aku seneng.” 

(R2/ZI4/150519) 

 

Dari hasil pernyataan tersebut terlihat bahwa adanya pemberian hadiah dari 

orangtua saat anak berhasil di sekolah. Selain memberikan hadiah berupa buku 

cerita, susu, serta krayon hal tersebut merupan bentuk dari memperhatikan 

kebutuhan anak. Pemberian pujian atau hadiah merupakan bentuk dari kebutuhan 

anak. Memperhatikan kebutuhan dalam mempengaruhi pengasuhan orangtua, 

selain memperhatikan kebutuhan anak, kontrol serta pemberian aturan juga sangat 

mempengaruhi pengasuhan pada anak. Pada hasil wawancara tidak terlihat adanya 

kontrol ketat terhadap aktivitas anak, namun orangtua memberikan aturan dan 

menuntut anak untuk melakukannya. Bentuk peraturan yang telihat dari hasil 

gambar adalah seperti menuntut anak untuk membersihkan rumput. Apabila tidak 

dipatuhi orangtua akan memberikan pengertian kepada anak. Adpaun tuntutan 

yang terlihat dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“Iya Bu, kalau pulang sekolah itu harus makan trus bobo trus sore 

ngaji di madrasah dianter ayah.” (D3/ZI4/150519) 
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Adanya tuntutan seperti  pulang sekolah makan siang, tidur siang, dan pergi 

ke madrasah (TPQ) disore hari. Aturan yang diberikan oleh orangtua rutin 

dilakukan oleh anak setiap hari. Apabila anak tidak melakukanya orangtua akan 

memberi pengertian. Tidak adanya ancaman yang diberikan orangtua kepada 

anak. selanjutnya akan dijabarkan dari hasil gambar, wawancara serta pengamatan 

peneliti yang terakhir. 

 

Gambar 4.25: ZI menggambar saat ia jalan-jalan bersama keluarga 

Gambar terakhir ZI yang menceritakan atau menggambarkan tentang 

kejadian saat ia bersama keluarganya pergi jalan-jalan disuatu tempat yang indah 

didaerah kabupaten Semarang. ZI menceritan bahwa ia dan keluarganya sedang 

jalan-jalan di gunung di suatu daerah kabupaten Semarang. ZI mennggambar 

dengan sangat indah sesuai dengan kejadian yang dialami oleh anak. Hasil gambar 

dan hasil wawancara terlihat adanya kesesuaian. ZI dapat menginterpretasikan 

kejadian yang dialaminya bersama keluarga melalui gambar yang sangat bagus. 

Berikut ini pernyataan yang diungkapkan anak saat wawancara: 

“Kemarin aku jalan-jalan bu, disuruh pilih ke Ungaran apa ke 

Kaliwungu, aku pilih Ungaran bu.  ke Ungaran liat pemandangan, aku 

naik gunung kecil terus diphoto sama ayah.” (R3/ZI5/170619) 

 

Dari hasil wawancara ZI menceritakan dengan detail bahwa ia sedang jalan-

jalan ke Ungaran melihat pemandangan dan ZI menaiki bukit tersebut. Sebelum 
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pergi ketempat tersebut orangtua memberikan pilihan kepada anak. Keluarga ini 

sangat menerapkan adanya komunikasi sebelum melakukan aktivitas, salah 

satunya saat ingin pergi jalan-jalan orangtua memberikan pilihan kepada anak 

apakah anak ingin pergi ke Kaliwungu atau ke Ungaran. Adanya komunikasi antar 

keluarga memberikan hak anak dalam menentukan pilihannya. Dari hasil gambar 

telihat bahwa ZI senang karena bisa jalan-jalan melihat pemandangan yang indah. 

Berikut ini pernyataan ZI: 

“Seneng bu, soalnya bisa naik mobil.” (ZI5/170619) 

 

Ekspresi senang yang diungkapkan oleh ZI karena bisa pergi jalan-jalan 

naik mobil bersam keluarga. Perasaan tersebut terlihat jelas dari gambar dan 

wawancara anak karena kegiatan tersebut jarang dilakukan karena kesibukan 

orangtua. Berikut ini penyataan ZI: 

“Tapi aku seneng kalo jalan-jalan sama ayah, sama bunda, sama adek-

adek. Soalnya bunda kan kerja terus. (R3) 

 

Anak sudah dapat memahami bahwa ia senang karena bisa pergi bersama 

semua keluarganya. Kesibukan orangtua terkadang membuat anak tidak nyaman 

karena kurangnya kasih sayang diberikan oleh orangtua. Walaupun pengasuhan 

anak dipegang pada ayah namun ZI lebih dekat dengan ibunya dibandingkan 

dengan ayah. Hal tersebut merupakan faktor kelekatan antara anak dan ibu. 

Kelekatan antara anak dan ibu terjadi karena densitas kebersamaan baik, namun 

pada kasus ZI ini karena kurangnya perhatian dari ibu sehingga anak ingin 

diperhatikan atau disayang oleh ibu. Orangtua yang berkerja penuh waktu hingga 

rendah dalam memperhatikan kebuhutan anak. Dari hasil wawancara tidak terlihat 

bentuk dukungan yang diberikan oleh orangtua. Namun orangtua tetap 
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memperhatikan kebutuhan anak. Bentuk perhatian orangtua seperti memberikan 

hadiah serta meluangkan waktu untuk jalan-jalan. Pada hasil wawancara tidak 

telihat adanya kontrol ketat dari orangtua. Namun orangtua tetap memberikan 

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak. Apabila tidak mematuhi aturan 

tersebut ibu akan marah. Tidak ada bentuk ancaman yang negatif untuk anak, 

orangtua hanya akan marah atau memberi pengertian kepada anak apabila anak 

tidak patuh kepada orangtua. Walaupun ibu ZI sering pergi bekerja, marah, 

bahkan melatih anak untuk melakukan kegiatan orangtua (menjaga adik-adiknya) 

tetapi ZI sangat menyayangi ibu. 

 Berikut ini merupakan kesimpulan dari beberapa hasil gambar, wawancara, 

serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada ZI. Pada kasus ini 

dalam pengasuhan yang diberikan oleh orangtua ZI merupakan hasil dari 

interpretasi anak pada saat menggambar serta hasil wawancara. Pada hasil tersebut 

pengasuhan orangtua yang diberikan kepada anak terlihat baik dan seimbang. 

Adanya kerja sama yang dilakukan orangtua dalam mengasuh anak dan pekerjaan 

rumah. Rangkuman dari hasil yang telah ditemukan dari beberapa gambar yang 

telah diinterpretasikan anak melalui gambar. Berbagai gambar yang muncul 

merupakan hasil dari kejadian yang dialami anak dan keluarganya, serta hasil dari 

perspektif anak kepada pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Penjabaran 

pada kondisi anak dan orangtua telihat pada hasil gambar serta wawancara anak 

yang menyatakan bahwa adanya interaksi serta komunikasi yang baik antara anak 

dan orangtua. Memberikan tuntutan yang tinggi dan respon atau dukungan yang 

tinggi pula pada anak (seimbang). Adanya keseimbangan dari tuntutan serta 
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dukungan dari orangtua mencerminkan kondisi pengasuhan yang demoktratis. 

Tidak ada faktor yang lebih dominan terlihat pada hasil faktor komunikasi, 

kelekatan orangtua, sosial ekonomi serta struktur keluarga merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi pengasuhan pada keluarga ini.  

Keberagaman faktor yang terlihat dari hasil gambar serta wawancara anak 

memberikan dampak kepada pengasuhan yang diberikan orangtua. Salah satuya 

pada pemberian dukungan pada anak. Orangtua memberikan dukungan terhadap 

aktivitas anak. Melibatkan anak dalam mengambil keputusan seperti saat 

membantu membersihkan rumah, memberikan arahan, serta memberikan pilihan 

kepada anak. Sehingga keterlibatan antara orangtua dan anak sangat seimbang. 

Selain memperhatikan kebutuhan anak orangtua ZI juga memberikan apresiasi 

apabila anak berhasil dalam melakukan tugasnya. Pemberian hadiah merupakan 

apresiasi dari orangtua kepada anak saat berhasil melakukan kegiatan. Pemberian 

hadiah atau pujian pada anak ini tergantung dari kondisi, seperti ketika anak 

berhasil dalam perlombaan, anak akan diberi hadiah sesuai dengan kebutuhan. 

Adapun hadiah atau pujan yang anak terima seperti pemberian krayon (pensil 

warna), mobil-mobilan serta pemberian kasih sayang dari orangtua. bentuk 

pemberian hadiah atau pujian merupakan bentuk perhatian dari orangtua.  

Orangtua anak memiliki pekerjaan yang padat ayah serta ibunya memiliki 

pekerjaan masing-masing hal tersebut tidak membuat kedua orangtua acuh 

terhadap kebutuhan anak. Kebutuhan yang anak dapatkan seperti pergi berjalan-

jalan. Menginggat kedua orangtuanya yang pekerja sangat sulit meluangkan 

waktu untuk anak hanya sekedar berjalan-jalan. Hal tersebut dilakukan ketika 
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bunda sedang libur bekerja. Kebutuhan yang diberikan orangtua yang normal 

mencerminkan pengasuhan yang baik. Hal tersebut juga telihat dari pemberian 

kontrol ketat dari orangtua. Tidak adanya kontrol ketat terhadap aktifitas anak. 

Namun pada dasarnya anak ini anak yang mandiri, aktif dan bertanggung jawab. 

Sehingga anak sudah dapat mengetahui batasan-batasan yang baik atau buruk 

untuk anak. Hal tesebut diajarkan sejak dini oleh ibu, namun tetap ada kontrol dari 

ayah. Karena ayah yang mengasuh dan bekerja di rumah. Adapun bentuk aturan-

aturan yang diterapkan dalam keluarga ini untuk melatih kemandirian serta 

tanggung jawab anak. Peraturan yang telah dibuat harus dipatuhi oleh anak seperti 

setiap sore anak harus menyapu halaman. Jika tidak dilakukan bunda akan marah. 

Anak harus membantu orangtua, seperti menyapu, membersihkan rumah 

membantu ayah membersihkan mobil, serta kegiatan wajib rutinitas pulang 

sekolah, makan siang, tidur, sore berangkat ngaji ke madrasah (TPQ). Apabila 

anak tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan orangtua ada sedikit pemberian 

ancaman pada anak yang dilakukan oleh orangtua seperti kalau tidak patuh 

dengan orangtua tidak diberi uang jajan atau tidak disayang ibu. Dari hasil 

wawancara serta pengamatan yang telah peneliti lakukan dari hasil pernyataan 

anak dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan pola pengasuhan yang 

diterapkan oleh orangtua ZI yakni pola pengasuhan Otoritatif  (authoritative) 

kepada anak.  

Hasil dari deskripsi diatas dapat diketahui bahwa bentuk pola pengasuhan 

yang diberikan oleh orangtua sangat beragam sesuai dengan kondisi keluarga 
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masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan melalui tabel dari hasil temuan 

peneliti: 

Tabel 3. Hasil Pengasuhan Orangtua  

 
No. Nama Perlakuan Orangtua Perilaku anak Pengasuhan 

1. AR - Membebaskan anak dalam 

beraktivitas. 

- Tidak ada dukungan dari orangtua 

terhadap kegiatan anak (orangtua 

mengabaikan). 

- Tidak memberikan apresiasi saat 

anak berhasil di sekolah. 

- Rendahnya perhatian dari orangtua 

- Rendahnya dalam memberikan 

respon atau tuntutan kepada anak. 

- Emosi yang tidak stabil. 

- Suka menganggu teman. 

- Tidak takut dengan teman 

atau guru. 

- Berekspresi bebas. 

- Tidak tanggung jawab 

terhadap barangnya sendiri. 

- Berbicara kasar. 

- Egois 

- Menganggu orang lain 

Permisif 

indifferent 

(mengabaikan) 

2. SK - Selalu mendukung aktivitas anak. 

- Membantu saat anak mengalami 

kesulitan. 

- Memberikan apa yang anak 

inginkan. 

- Perhatian lebih dari nenek dan 

orangtua.  

- Mengerjakan tugas yang 

seharusnya anak kerjakan. 

- Tergantung orang lain. 

- Manja dengan semua guru. 

- Tidak bertanggug jawab 

dengan barangnya sendiri. 

- Mementingkan diri sendiri. 

- Permintaan anak harus 

diberikan orangtua. 

- Rendah dalam 

bersosialisasi 

Permisif 

indulgent 

(memanjakan) 

3. AY - Hangat kepada anak. 

- Memberikan dukungan dan tuntuan 

yang seimbang. 

- Memberikan penghargaan kepada 

anak. 

- Memberikan aturan-aturan yang 

harus dilakukan. 

- Adanya kontrol dari orangtua 

terhadap aktivitas anak. 

- Memberikan hukuman dan 

pengertian ketika anak salah. 

- Memperhatikan kebutuhan anak. 

- Mandiri. 

- Tanggung jawab 

- Aktif  

- Banyak bertanya  

- Emosi yang stabil 

- Dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baru. 

- Dapat mengungkapkan 

perasaan atau ide. 

- Memiliki wawasan luas. 

 

Otoritatif  

(authoritative) 

4. SRY - Menuntut anak untuk melakukan 

aturan dari orangtua 

- Adanya dukungan dari orangtua. 

- Rendah dalam memberikan 

penghargaan kepada anak. 

- Adanya kontrol ketat terhadap 

aktivitas anak. 

- Adanya ancaman dari orangtua. 

- Pemberontak. 

- Menganggu orang lain. 

- Emosi yang tidak stabil. 

- Tertekan. 

- Tidak ramah kepada teman. 

- Berperilaku bebas. 

- Komunikasi yang lemah. 

Otoriter 

(authoritarian) 

5. ZI - Memberikan dukungan kepada 

anak. 

- Memberikan apresiasi saat anak 

berhasil. 

- Memenuhi kebutuhan anak 

- Memberikan Tuntutan serta 

dukungan yang seimbang. 

- Selalu berkomunikasi kepada anak 

- Meluangkan waktu dengan anak. 

- Kreatif  

- Terbuka  

- Mandiri  

- Emosi yang stabil  

- Penuh tanggung jawab 

- Berkomunikasi aktif. 

- Mudah bekerja sama 

- Dapat menyesuaikan diri. 

- Mudah bekerjasama. 

Otoritatif  

(authoritative) 
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C. Pembahasan dan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti akan menjabarkan 

pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Anak yang Emosinya Tidak Stabil 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perspektif anak tentang 

pengasuhan orangtua dapat dilihat melalui gambar serta perilaku dari anak. 

Anak dengan emosi yang tidak stabil merupakan hasil cerminan dari pola 

pengasuhan yang diberikan oleh orangtua. Dari hasil aktivitas sehari-hari 

dalam keluarga, anak dapat menginterpretasikan kedalam gambar serta anak 

dapat mengungkapkan perspektifnya sesuai dengan kondisis yang dialami oleh 

anak. Perspektif anak timbul secara alami sesuai dengan hal yang telah 

dialami oleh anak. Sommer (2013:463) menjelaskan bahwa perspektif anak 

adalah sudut pandang anak yang terbentuk secara alami melalui pengalaman, 

persepsi, dan pemahaman anak tentang kehidupannya. Terdapat dua kasus 

yang berbeda namun terdapat kondisi perilaku anak yang serupa. Dari kedua 

kasus tersebut memiliki kecenderungan pola pengasuhan yang berbeda. 

Berikut ini perbedaan dari kedua kasus: 

a. Tidak adanya tuntutan dan responsif  

Pada kasus AR orangtua sangat rendah dalam memberikan tuntutan 

dan respon. Orangtua seperti ini dikarenakan memiliki aktivitas atau 

bekerja hingga paruh waktu, sehingga memberikan kelonggaran anak 

dalam beraktivitas. Pada kasus ini ada kecenderungan yang terlihat dari 
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perlakuan orangtua. Terdapat dua poin yang terlihat dari perlakuan 

orangtua pada anak dari kasus ini, berikut ini penjabarannya. 

Orangtua memberikan kebebasan kepada anak dalam beraktivitas, 

baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. AR tinggal 

bersama keluarga besarnya yang terdiri dari 10 termasuk AR, sehingga 

orangtua memberikan kebebasan anak untuk melalukan aktivitasnya 

bersama saudara-saudara lainnya. AR merupakan anak yang berani, 

sehingga orangtua membebaskan anak karena anak sudah dapat bermain 

atau melakukan aktivitasnya sendiri. Seperti halnya pendapat Hurlock 

(2012:257) yang mengutarakan bahwa orangtua memberikan kebebasan 

pada aktivitas anak dikarenakan orangtua menganggap anak sebagai orang 

dewasa sehingga anak mampu melakukan hal yang baik atau buruk untuk 

dirinya sendiri, rendahnya kontrol dari orangtua dan rendah dalam 

memberikan bimbingan kepada anak.  

Orangtua yang kurang peduli pada anak terlihat pada temuan. 

Selain memberi kebebasan pada anak orangtua juga rendah dalam 

perhatian. Kesibukan orangtua bekerja merupakan faktor yang muncul 

dalam penelitian. Pekerjaan orangtua yang tidak dapat diperkirakan jam 

bekerjanya, sehingga orangtua kurang memperhatikan anak. Fenomena 

tersebut diperjelas oleh Baumrind (1991:62) yang menjelaskan bahwa 

orangtua yang memiliki ciri memberikan sedikit waktu dan energi saat 

berinteraksi dengan anak, orangtua seperti ini tidak banyak mengetahui 

tentang pengalaman anak saat disekolah maupun di lingkungan 
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masyarakat. Orangtua yang kurang peduli, mengabaikan atau 

memebiarkan anak dalam beraktifitas mencerminkan sikap yang 

cenderung sedikit permisif (Lee, 2010:8). Sehingga pada kasus AR ini ada 

kecenderungan orangtua menerapkan pola pengasuhan permisif indifferent 

(mengabaikan). 

b. Adanya tuntutan namun tidak adanya respon 

Pada kasus SRY orangtua memberikan tuntuan yang tinggi namun 

tidak adanya responsif dari orangtua. Pada hasil wawancara dan observasi 

yang telah dilakukan terlihat bahwa orangtua memberikan perintah atau 

tuntutan kepada anak, baik dalam pekerjaan rumah hingga aktivitas anak 

lainnya. Dari hasil yang telah ditemukan terdapat dua poin yang muncul 

sehinga ada kecenderungan pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh 

orangtua.  

Orangtua memaksa anak untuk melakukan perintah yang telah 

diberikan oleh orangtua. Adanya tuntutan yang tinggi pada anak terkadang 

membuat anak memberontak pada orangtua, dan terkadang anak 

melakukannya dengan terpaksa karena ada paksaan dari orangtua. 

Orangtua yang memiliki tuntutan yang tinggi cenderung memaksakan 

kehendak, memaksa, mengontrol dengan ketat serta memiliki aturan yang 

dapat harus dipatuhi oleh anak (Levine, 2014:467; Lee, 2010:8-11; 

Hurlock, 2012:257). Dengan adanya tuntutan atau paksaan anak terhadap 

aktivitas memberikan dampak yang melekat pada anak, sehingga hal yang 

tidak disukai oleh anak seperti “tidak suka disuruh-suruh”. 
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Rendahnya memberikan otonom pada anak terlihat pada hasil 

temuan anak. Orangtua memberikan aturan yang harus dilakukan oleh 

anak. Bentuk aturan tersebut seperti membantu orangtua, mengikuti 

perintah orangtua serta melakukan hal yang telah ditentukan oleh 

orangtua. Orangtua yang mengasuh anakya dengan aturan yang ketat, 

memaksa anak untuk mengikuti perintah orangtua, membatasi tindakan, 

serta kebebasan anak dalam beraktifitas (Hurlock, 2012:257). Diperjelas 

dengan pendapat Berk (2013:574) bahwa rendahya keterlibatan serta 

penerimaan, tingginya kontrol, perilaku pemaksaan dan rendahnya 

pemberian otonom pada anak merupakan bentuk pengasuhan yang negatif. 

Sehingga bentuk pola pengasuhan seperti ini dapat diterapkan pada 

kondisi tertentu sesuai dengan porsinya. Adanya kecenderungan pola 

pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua SRY adalah pengasuhan 

otoriter. Dapat diketahui melalui hasil temuan pada anak, adanya tuntutan 

yang tinggi namun rendah dalam responsif merupakan ciri orangtua yang 

menerapkan pengasuhan otoriter (Baumrind, 1991:62)  

Dari kedua kasus tersebut terlihat perbedaan pada perlakuan orangtua, 

namun terdapat persamaan pada perilaku anak yang terlihat dari hasil 

wawancara dan observasi dari perspektif anak tentang pengasuhan orangtua. 

Sehingga adanya kecenderungan pada kasus AR dengan pengasuhan orangtua 

Permisif indifferent (mengabaikan) sedangkan pada kasus SRY terdapat 

kecenderungan pola pengasuhan otoritarian pada orangtua. Kedua kasus 

tersebut memperlihatkan bahwa perilaku anak dengan emosi tidak stabil, tidak 
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bertanggung jawab, pemberontak, serta menganggu orang lain. Sejalan dari 

hasil penelitian Driscoll (2008:1) yang menegaskan bahwa pola pengasuhan 

permisif dan pola pengasuhan otoritarian sangat berkaitan dengan hasil 

psikologis dan juga perilaku yang buruk pada anak. 

2. Anak yang Mandiri  

Hasil penelitian menunjukan bahwa perspektif anak tentang pengasuhan 

orangtua melalui gambar dari hasil representasi aktivitas anak bersama 

keluarga mendapatkan hasil yang baik dan jelas. Anak dapat 

mengkomunikasikan serta mendeskripsikan hasil dari gambar dengan baik, 

hasil interpretasi anak sangat beragam, anak mampu mengungkapkan kegiatan 

bersama keluarga, hal yang disuka, hal yang tidak disuka, pekerjaan orangtua 

hingga bentuk-bentuk kasih sayang dari orangtua. Sejalan dengan penjabaran 

Dixon (2012:83) yang menyatakan bahwa anka-anak mampu mengungkapkan 

sudut pandangnya tentang berbagai hal seperti mengungkapkan tentang 

keluarganya, teman, sosial ekonomi, hingga kegiatan pendidikan yang dialami 

oleh anak. Dari hasil wawancara ini memberikan manfaat dalam penelitian, 

dikarenakan dari hasil perspektif anak peneliti dapat menggali informasi dari 

anak. Perspektif anak dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai informasi 

terkait dengan anak (Coyne, 2016:494). Dari hasil temuan peneliti 

mendapatkan hasil dari wawancara anak, terdapat dua hasil persamaan pada 

kedua anak. Terdapat kecenderungan pada pengasuhan orangtua dari kedua 

anak. Tidak hanya kecenderungan pola pengasuhan yang serupa namun juga 
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dari kondisi perilaku anak. Dari hasil temuan peneliti akan menjabarkan empat 

poin kesesuaian dari kedua kasus anak dari perlakuan orangtua. 

Orangtua yang hangat adalah kondisi dimana orangtua memberikan kasih 

sayang yang penuh baik dari ayah maupun ibu. Orangtua menerapkan sikap 

positif sejak dini kepada anak seperti hangat kepada anak, tanggung jawab, 

mandiri, pemberikan pengertian, seta memberikan apresiasi apabila anak 

berhasil dalam melakukan aktivitas. Sesuai dengan Mensah (2013:124) yang 

mengemukakan bahwa orangtua yang demokratis memberikan suasana yang 

hangat serta memberikan kemerdekaan kepada anak. Selain itu pentingnya 

kehangatan dari orangtua merupakan faktor lingkungan yang memberikan 

nilai positif terhadap pengasuhan orangtua (Reuben, 2015:1). Perlakuan 

hangat orangtua kepada anak mencerminkan rasa kasih sayang namun tetap 

adanya batasan-batasan dari orangtua. Baumrid (1967) menjelaskan bahwa 

kehangatan dari orangtua kepada anak menunjukan rasa kasih sayang namun 

tegas, serta menerima permintaan dan perasaan anak. orangtua yang 

memprioritaskan kehangatan terhadap anak akan menunjukan rasa kasih 

sayang yang lebih terhadap anak. 

Orangtua yang memberikan respon serta tuntutan yang seimbang. Adanya 

keseimbangan antara tuntutan dan respon akan berdampak terhadap kondisi 

anak. Bentuk seperti ini merupakan perpaduan antara pengasuhan permisif dan 

pengasuhan otoriter, orangtua memberikan kebasan kepada anak namun tetap 

memberikan batasan serta aturan untuk anak hal tersebut bersifat responsive 

yang memiliki rasa kasih sayang serta adanya perilaku (tuntutan) (Lee 2010, 
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Tumer 2012). Orangtua memberikan batasan-batasan dan mengendalikan 

tindakan pada anak, dengan pengasuhan ini orangtua mendorong anak untuk 

bersikap mandiri (Suntrok, 2007: 167). 

Adanya kontrol dari orangtua untuk memberikan pengasuhan yang 

seimbang. Kontrol yang diberikan orangtua cenderung lebih fleksibel tidak 

terlalu kaku. Adanya kontrol dari orangtua namun juga memberi kebebasan 

kepada anak untuk menentukan aktivitas anak (mendukung aktivitas anak). 

Jeynes (2010:64) yang menjelaskan bahwa adanya kombinasi antara dorongan 

serta pemantauan termasuk pada pola pengasuhan otoritatif, hal tersebut 

membuat orangtua memberikan kasih sayang serta mendukung aktivitas anak. 

Selain memberikan dukungan terhadap aktivitas anak. Orangtua juga 

memberikan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak. Peraturan yang 

dibuat oleh orangtua harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya namun 

tetap melibatkan anak dalam setiap membuat aturan yang telah dibuat. 

Rakhmawati (2015:6-7) yang menjelaskan bahwa orangtua memberikan 

kebebasan namun juga membimbing anak, anak dengan pengasuhan seperti ini 

memiliki sikap terbuka serta bijaksana hal tersebut disebabakan adanya 

komunikasi dua arah antara orangtua dan anak. 

Kelekatan orangtua pada anak merupakan faktor utama dalam pengasuhan. 

Seperti yang diutarakan Berns (2010:150) bahwa kelekatan dari orangtua 

membuat adanya ikatan batin yang sangat dekat, sikap orangtua seperti itu 

sangat mempengaruhi kepribadian pada anak. Sehingga kepribadian seorang 

anak akan terbentuk melalui perlakuan yang diberikan oleh orangtua. Adapun 
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faktor yang dominan kelekatan serta komunikasi yang baik dari orangtua. 

Komunikasi merupakan cara untuk mengekspresikan berbagai hal yang anak 

inginkan, sedangkan kelekatan merupan bentuk reaksi dalam menjalin ikatan 

batin yang kuat antar dan orangtua (Baumrind 1967, Berns 2010). Dari 

berbagai temuan melalui perspektif anak tentang pengasuhan orangtua dari 

penelitian ini, terdapat kecenderungan pada pola pengasuhan otoritatif yang 

diterapkan oleh orangtua dari dua anak dari kasus tersebut.  

3. Anak yang Bergantung  

Hasil penelitian bahwa perspektif anak tentang pengasuhan melalui hasil 

gambar serta wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukan bahwa anak 

usia 5-6 tahun dapat menginterpretasikan perasaan, kondisi, serta lingkungan 

sekitar anak melalui sudut pandang anak dengan baik. Pada usia ini anak 

berada pada tahapan level 0 (undifferentiated) pada usia 3-6 tahun dan level 1 

(social informational) pada usia 4-9 tahun yang menjelaskan bahwa anak 

sudah dapat mengetahu perspektifnya, perasaan, serta pemikiran yang berbeda 

satu sama lain hal tersebut dikarenakan setiap orang memiliki akses yang 

berbeda untuk mendapatkan informasi tersebut (Kail & Cavanaugh, 

2013:278). Sommer (2013:463) yang menjelaskan bahwa perspektif anak 

merupakan sudut pandang anak yang terbentuk secara alami melalui 

pengalaman, persepsi serta pemahaman anak tentang kehidupannya. Baik 

pengalaman dikeluarga maupun di lingkungan luar keluarga. Dari hasil 

temuan peneliti mendapatkan hasil dari temuan. Dari hasil temuan peneliti 

akan menjabarkan dua poin kesesuaian dari perlakuan orangtua. 
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Tidak adanya tuntutan namun adanya responsif dari orangtua telihat pada 

hasil temuan. Orangtua tidak memberikan tuntutan kepada anak baik pada 

kegiatan anak di sekolah maupun di rumah. Orangtua memiliki responsif yang 

baik kepada anak seperti memberikan kasih sayang, pujian, dukungan, serta 

kehangatan dari orangtua kepada anak. Seperti halnya pendapat Baumrind 

(Levine, 2014:467) yang menyatakan bahwa orangtua yang memiliki 

responsif yang tinggi akan menunjukan rasa kasih sayang dan kehangatan 

dalam hubungan keluarga. Sanders (2018:4-5) yang menjelaskan bahwa tidak 

adanya tuntutan dari orangtua namun adanya responsif dari orangtua 

mencerminkan pola pengasuhan yang permisif. Beragam cara pengasuhan 

yang digunakan oleh setiap orangtua memiliki kebutuhan yang berbeda, pada 

kasus SK baik orangtua maupun nenek sebagai pengasuh memberikan 

responsif yang tinggi kepada anak, sehingga ada kecenderungan perlakuan 

orang dewasa disekitar anak adalah memanjakan atau memberikan keinginan 

anak. Adanya keterlibatan orangtua dan memberikan sedikit batasan atau 

larangan atas perilaku anak merupakan salah satu perlakuan orangtua yang 

memanjakan pada anak (Suntrok, 2007:167). Orangtua memberikan sedikit 

tuntutan pada perilaku anak, namuan orangtua memberikan kebebasan yang 

tinggi pada saat anak bertindak sesuai keinginannya (Baumrind, 1991:62). 

Memberikan apapun yang anak inginkan, setiap orangtua memiliki bentuk 

perhatian serta kasih sayang yang berbeda. Kasih sayang orangtua yang besar 

kepada anak akan berdampak pada perilaku serta perkembangan anak. 

Dampak yang muncul pada anak tidak hanya pada perilaku dan 
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perkembangannya, namun terdapat dampak negatif dari pengasuhan yang 

terapkan oleh orangtua yang selalu memenuhi inginan anak. Merckling 

(2019:4) menjelaskan dampak dari pengasuhan seperti ini rendah dalam 

mengendalikan diri dan kurang percaya diri. Orangtua akan memberikan 

segala kebutuhan anaknya agar anak tidak menangis dan marah saat ditinggal 

bekerja oleh orangtua. Sejak kecil SK diasuh oleh neneknya dari pagi hingga 

malam sehingga orangtua terbiasa memberikan sesuatu kepada anak agar 

anak, begitupun dengan anak yang meminta apapun yang anak hendaki dan 

harus dipenuhi oleh orangtua maupun nenek. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni SK adalah anak tunggal sehingga semua bentuk kasih 

sayang dari keluarga hanya tercurahkan kepada anak satu-satunya. Diasuh 

oleh nenek dan cucu tunggal sehingga nenek memiliki kasih sayang yang 

lebih, sehingga apabila saat makan disuapi,  mengerjakan kegiatan sekolah 

anak, melarang anak untuk bermain diluar rumah serta memberikan keinginan 

anak. Sehingga pada kasus SK terdapat kecenderungan pola pengasuhan yang 

diterapkan oleh orangtua yakni pola pengasuhan permissive indulgent 

(memanjakan) dari hasil perspektif anak.  

D. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang perspektif anak 

tentang pengasuhan orangtua di RA MANDA. Penelitian ini telah dilakukan 

sesuai prosedur ilmiah akan tetapi masih memiliki keterbatasan dalam penelitian. 

1. Peneliti kesulitan saat melakukan wawancara dengan narasumber yang kurang 

interaktif. 
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2. Saat menggambar anak cenderung meniru atau melihat gambar dari teman 

lainnya sehingga peneliti harus melakukan pengambilan data lebih banyak 

hingga mendapatkan hasil yang jenuh.  

3. Selain data dari narasumber peneliti juga terbatas dalam melakukan observasi 

kegiataan anak dengan orangtua saat di sekolah. Sehingga kurangnya hasil 

penelitian ini melalui pengamatan perilaku orangtua kepada anak saat di 

sekolah. 


