
 
 

 

  

 

 

 

 

ABSTRAK 
 

 

PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PERILAKU 

PROSOSIAL ANAK TK USIA 5-6 TAHUN DI KECAMATAN 

LABUHAN RATU 
 

 
 

Oleh 

 

 

SITI ZULFITRI 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perilaku prososial anak TK usia 5-6 tahun. Pendekatan penelitian menggunakan 

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian ex-post facto. Adapun subyek 

penelitian ini adalah  orang tua terkhusus ibu yang memiliki anak usia 5-6 tahun 

di 4 Taman Kanak-kanak di Kecamatan Labuhan Ratu yang berjumlah 78 ibu 

dan anak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu cluster random 

sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu angket  pola asuh orang 

tua dan angket perilaku prososial anak berdasarkan persepsi orang tua terkhusus 

ibu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai P-value=0,000 

(p<0,05) dan nilai koefisien sebesar 0,741 yang artinya pola asuh orang tua 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku prososial  anak dan berjalan 

kearah yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dapat 

memprediksikan perilaku prososial pada anak dengan nilai R square sebesar 

0,733 yang artinya pola asuh orang tua memberikan sumbangan sebesar 73,3% 

terhadap perilaku prososial anak usia dini. 
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This study aims to determine the effect of parenting patterns on the prosocial 

behavior of kindergarten children aged 5-6 years. The research approach used 

quantitative research with the type of ex-post facto. The subjects of this study 

were parents, especially mothers who have children aged 5-6 years in 4 

Kindergartens in the Labuhan Ratu District, totaling 78 mothers and children. The 

sampling technique in this research was cluster random sampling. The data 

collection tools used were parenting style questionnaires and prosocial behavior 

questionnaires based on the perceptions of parents, especially mothers. The data 

analysis technique used was simple linear regression analysis. Based on the results 

of the data analysis, showed that the P-value= 0.000 (p <0.05) and the coefficient 

value is 0.741, which means that parenting had a significant influence on 

children's prosocial behavior and goes in a positive direction. This showed that 

parenting can predict prosocial behavior in children with an R square of 0.733, 

which means that parenting contributes 73.3% to prosocial behavior in early 

childhood.  

 

Keywords: parenting, prosocial behavior, early childhood 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


	1. Data Satuan TK dan Peserta didik Pra Penelitian  29
	2. Daftar Satuan TK Jumlah Sampel Penelitian 31
	3. Kisi-Kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua 33
	4. Kisi-Kisi Instrumen Perilaku Prososial 34
	5. Keterangan Nomor Item Validasi Instrumen 36
	6. Hasil Uji Reliabilitas 36
	7. Usia Anak 40
	8. Jenis Kelamin Anak 40
	9. Tingkat Pendidikan Ibu 41
	10. Persentase Pola Asuh Orang Tua (X) 42
	11. Persentase Perilaku Prososial Anak (Y) 42
	12. Tabel Silang Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Prososial 43
	13. Hasil Uji Normalitas 44
	14. Uji Homogenitas Perilaku Prososial dan Pola Asuh Orang Tua 44
	15. Uji Linearitas Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Prososial 45
	16. Uji Regresi Linear Sederhana 45
	17. Sumbangan Pola Asuh Terhadap Perilaku Prososial  56
	B. Identifikasi Masalah
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat Praktis
	B. Tempat dan Waktu Penelitian
	C. Populasi dan Sampel
	2. Sampel
	Sampel  menurut Machfoeds (2017) adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling, jumlahnya ditentukan oleh rumus atau suatu formula, dengan tujuan untuk mewakili populasi dalam suatu uji olah data dari suatu penelitian  ...
	D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel
	b. Perilaku Prososial
	Perilaku prososial yaitu tindakan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan membantu orang lain.
	2. Definisi Operasional Variabel
	b. Perilaku Prososial Anak Usia Dini
	Perilaku prososial yaitu tindakan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan membantu orang lain yang terwujud dalam beberapa aspek seperti menolong orang lain, berbagi, bekerja sama, jujur, dan  dermawan.
	E. Alat Pengumpulan Data
	1. Angket
	Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa angket, jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup di mana dalam menjawab pertanyaan, responden dapat langsung memilih jawaban yang telah disediakan yang disusun dalam daftar dengan membu...
	a) Skor untuk item favorable
	Selalu (S) diberi skor 4, Sering (SR) diberi skor 3, Kadang-kadang (KD) diberi skor 2, Tidak Pernah (TP) diberi skor 1.
	Dalam penelitian ini instrument yang digunakan yaitu instrumen penelitian untuk variabel bebas (independent) atau pola asuh orang tua dan instrumen untuk variabel terikat (dependent) atau perilaku prososial anak. Berikut merupakan kisi-kisi instrumen ...
	Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua
	2. Studi Dokumentasi
	Studi dokumentasi menurut Sugiyono (2009) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemud...
	2. Uji Reliabilitas
	1. Interval Kategori
	2. Uji Prasyarat
	Menurut Gunawan (2013) menyebutkan bahwa dalam analisis regresi, selain mempersyaratkan uji normalitas, juga mempersyaratkan uji linearitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berdistribusi normal dan memiliki hubungan antar...
	d. Uji Hipotesis
	Tabel 10. Persentase Pola Asuh Orang Tua (X)
	𝒊=,𝑵𝑻−𝑵𝑹-𝑲.=,𝟗𝟐−𝟐𝟑-𝟒.=,𝟔𝟗-𝟒.=𝟏𝟕,𝟐𝟓 𝐝𝐢𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝟏𝟕
	Tabel 11. Persentase Perilaku Prososial Anak (Y)
	Tabel 12. Tabel Silang Pola Asuh Dengan Perilaku Prososial
	Tabel  13.  Hasil  Uji Normalitas

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
	Kisi-kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua
	A. Karakteristik Responden
	Nama
	Umur
	B. Angket Pola Asuh Orang Tua


	Pendidikan orang tua
	Pekerjaan orang tua

