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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. 

 

Kata kunci: pola asuh orang tua, perilaku prososial, anak usia dini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

THE INFLUENCE OF PARENTING PATTERNS ON THE PROSOCIAL 

BEHAVIOR OF KINDERGARTEN CHILDREN AGED 5-6 YEARS IN 

THE LABUHAN RATU DISTRICT 
 
 

 

By 

 

 

 

SITI ZULFITRI 

 

 

 

 

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 
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MOTTO 

 

 

“So remember me, I will remember You” 

(Q.S Al-Baqarah 2:152) 

 

“Those who don’t have a dream, it’s okay, it’s okay if you don’t have a dream. 

You just have to be happy” 

(Min Yoongi) 

 

“Love Yourself,  don’t think to much, just do it” 

(Siti Zulfitri)
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami pertumbuhan 

serta perkembangan yang sangat pesat. Usia ini disebut juga sebagai tahap 

perkembangan kritis atau usia emas (golden age) di mana semua potensi yang 

dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Masa ini merupakan masa 

penting dalam mengembangkan segala aspek perkembangan yang ada pada 

anak.  Montessori (dalam Riyanto & Handoko, 2005) menyatakan bahwa usia 

dini merupakan periode sensitif yang membutuhkan rangsangan dan arahan 

positif yang mendukung perkembangan anak. Rangsangan dan arahan positif 

ini sangat penting bagi pencapaian tugas perkembangan anak yang meliputi 

aspek perkembangan sosial-emosional, kognitif, bahasa, dan fisik anak. 

Apabila ada salah satu aspek perkembangan yang tidak berkembang secara 

optimal maka akan berdampak negatif bagi anak. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, aspek perkembangan anak usia dini meliputi 

aspek moral agama, kognitif, fisik-motorik, bahasa, sosial emosional dan seni. 

Semua aspek tersebut harus dikembangkan secara berdampingan, dan 

memiliki kedudukan yang sama penting dalam perkembangan anak. Menurut 

Jahja (2011) salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan anak 

usia dini adalah perkembangan sosial emosional karena perkembangan sosial 

emosional merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain baik 

teman sebaya, guru, orang tua maupun saudara. Maka dari itu aspek sosial 

emosional perlu mendapatkan perhatian khusus selama proses perkembangan 

anak, terutama perilaku prososial. Eisenberg and  Musen (dalam Drupadi, 

2020) menyatakan bahwa perilaku prososial merupakan tindakan sukarela 
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yang dimaksudkan untuk membantu atau menguntungkan orang lain atau 

sekelompok orang. Perilaku prososial juga merupakan perilaku dasar yang 

harus dimiliki oleh anak dan perlu ditanamkan sejak usia dini agar perilaku 

tersebut dapat berkembang dengan seharusnya, perilaku prososial diantaranya 

seperti berbagi, menolong, bekerja sama,  jujur, dan dermawan.    

Perkembangan perilaku prososial berbeda pada setiap tahapan usia anak, 

menurut Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak, perilaku prososial anak usia 5-6 tahun 

meliputi : 

Bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya dan 

merespon secara wajar, berbagi dengan orang lain, menghargai 

hak/pendapat/karya orang lain, menggunakan cara yang diterima secara 

sosial dalam menyelesaikan masalah (menggunakan fikiran untuk 

menyelesaikan masalah), bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan 

sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang 

ada (senang-sedih-antusias dan sebagainya), mengenal tata krama dan 

sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. 

 

Pengembangan perilaku prososial sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini 

dilakukan agar anak dapat berperilaku baik dalam kesehariannya, karena 

perkembangan pada masa ini akan berpengaruh pada perkembangan anak 

dikehidupan  selanjutnya. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dikemukakan oleh Eisenberg et al (dalam Santrock, 2007) yang mengatakan 

bahwa perilaku prososial bersifat stabil mulai dari masa kanak-kanak awal 

sampai setidaknya awal masa dewasa awal. Maka dari itu, perilaku prososial 

sangat penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Sejalan dengan pendapat 

Grusec et al (2011) yang menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki 

perilaku prososial lebih baik dari teman-temannya cenderung memiliki 

perilaku prososial yang relatif lebih baik juga dikemudian hari. 

 

Perilaku prososial merupakan  perilaku yang mencerminkan sebuah tindakan 

nyata membantu atau menolong orang lain.  Perilaku prososial yang positif 
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maupun negatif dapat mempengaruhi perkembangan sosialisasi anak dengan 

teman-temannya. Sejalan dengan hal tersebut menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Battistich (dalam Hasanah & Drupadi, 2020) menyatakan 

bahwa perilaku prososial berpengaruh dengan penyesuaian sosial anak ketika 

di sekolah. Anak-anak yang mempunyai perilaku prososial yang baik akan 

mudah diterima di manapun mereka berada. Mereka akan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru sehingga mudah untuk mendapatkan teman 

baru. 

 

Perilaku prososial anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya 

yaitu pola asuh orang tua. Sejalan dengan pendapat Killen and Smetana 

(2006) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku prososial 

adalah pola asuh orang tua dan peran keluarga sebagai model dan sumber 

patokan dari perilaku prososial. Sarwono & Meinarno (2009) juga menyatakan 

bahwa salah satu faktor perilaku prososial yaitu pola asuh orang tua.  

 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa perilaku 

prososial anak yang baik, tidak lepas dari bimbingan orang tua dan bagaimana 

cara orang tua mendidik anak di rumah. Pola asuh orang tua memegang 

peranan penting dalam segala aspek perkembangan anak termasuk perilaku 

prososial, karena lingkungan pertama dan pendidik pertama anak adalah 

keluarga. Pola asuh menurut Baumrind (1967) merupakan parental control 

yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-

anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada 

proses pendewasaan. Penerapan pola asuh yang baik diharapkan dapat 

mengoptimalkan perkembangan perilaku prososial anak saat anak dewasa 

nanti, Ayu (2021) menyatakan bahwa pola asuh yang baik yaitu pola asuh 

kombinasi antara tuntutan (demandingness) dan membolehkan atau 

mengijinkan (responsiveness) serta memiliki pengaruh yang baik terhadap 

perkembangan anak, atau biasa disebut dengan pola asuh authoritative. 

Sejalan dengan pendapat Hermawan (2018) yang juga menyatakan bahwa 

pola asuh authoritative adalah yang paling baik saat ini, dalam pola ini juga 
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para orang tua cenderung memiliki hubungan yang hangat dengan anaknya 

dan sensitive terhadap kebutuhan dan pandangan anaknya. 

 

Kedua orang tua memiliki peran yang sama penting dalam perkembangan 

anak terutama ibu. Karena mayoritas ibu merupakan orang yang paling 

banyak menghabiskan waktu bersama anak sedangkan ayah lebih banyak 

berperan memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga. Sejalan dengan 

pendapat Maisyarah (2017) yang menyatakan bahwa ayah lebih umum dikenal 

sebagai pencari nafkah di dalam keluarga, keterlibatannya dalam mengasuh 

anak tidak terlalu menonjol, karena keberadaannya di rumah yang sangat 

sedikit sedangkan Ibu berperan dalam pengasuhan anak , ini dikarenakan ibu 

memiliki kedekatan biologis, dimana ibu yang mengandung, melahirkan, 

memberikan asi kepada anak serta lebih banyak meluangkan waktunya di 

rumah dengan anak.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa TK yang ada 

di Kecamatan Labuhan Ratu  pada tgl 25 sampai 26 November 2021, peneliti 

menemukan bahwa masing-masing anak memiliki perilaku prososial yang 

berbeda. Ada beberapa hal terkait perilaku prososial yang ditemukan, seperti 

masih ada anak yang suka mengganggu temannya saat berlangsungnya 

kegiatan mewarnai di kelas, acuh terhadap temannya yang sedang menangis, 

tidak mau bekerja sama saat sedang melakukan kegiatan menyusun puzzle dan 

lebih memilih bermain sendirian. Namun banyak juga anak yang mau 

membantu temannya memungut crayon yang terjatuh dari meja, membantu 

mengambilkan tas teman yang ada didepan kelas, bertanya saat ada temannya 

yang menangis, meminjamkan crayon miliknya pada teman lain, dan 

bergantian menyusun potongan puzzle. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

perilaku prososial anak tersebut ada yang sudah berkembang sesuai dengan 

yang seharusnya dan ada juga yang belum berkembang sesuai dengan standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA) yang telah dipaparkan 

sebelumnya. 
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Selain observasi, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tiga ibu dari 

peserta didik mengenai cara pengasuhan ibu terhadap anak di rumah 

menunjukkan bahwa ada ibu yang selalu merespons kegiatan yang dilakukan 

anak, sering bermain bersama anak, dan memberikan perhatian yang cukup 

kepada anak. Namun ada juga ibu yang tidak sering merespons cerita maupun 

pertanyaan anak dan jarang bermain bersama anak karena beberapa alasan. 

Perbedaan cara pengasuhan orang tua terhadap anak akan memberikan 

dampak yang berbeda pula, baik itu positif ataupun negatif. Sejalan dengan 

pendapat Muthmainnah, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Pola asuh yang 

diterapkan pada anak tentunya memiliki dampak bagi perkembangan anak 

tersebut, maka dari itu orangtua perlu memahami berbagai jenis 

pola asuh serta dampak yang akan terjadi jika pola asuh tersebut diterapkan.  

 

Pola asuh sendiri merupakan cara pengasuhan orang tua atau bagaimana orang 

tua mengontrol, merawat, membimbing, dan mendampingi anak selama proses 

pendewasaannya. Maka dari itu penting bagi orang tua memahami pola asuh 

yang baik untuk dapat diterapkan kepada anak agar perkembangan  prososial 

anak dapat berkembang dengan optimal. Sejalan dengan pendapat Listiandari 

(2020) yang mengatakan bahwa pola asuh orangtua terhadap anak akan sangat 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak di masa mendatang, salah 

satunya adalah untuk membentuk perilaku prososial pada anak yaitu perilaku 

senang berbagi, suka menolong, dan bekerjasama dengan teman sebaya.  

 

Berdasarkan uraian diatas, pengasuhan orang tua menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan bagi perkembangan anak terutama perkembangan 

perilaku prososial, karena lingkungan pertama bagi anak adalah keluarga 

terutama orang tua. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan, peneliti tertarik untuk mencari tahu apakah pola asuh yang 

diterapkan orang tua terkhusus ibu akan berpengaruh terhadap perkembangan 

perilaku prososial anak usia 5-6 tahun, dan seberapa besar sumbangan pola 

asuh dalam mengembangkan perilaku prososial pada anak. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Masih ada perilaku prososial anak usia dini yang belum berkembang 

sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 

2. Anak sering mengganggu temannya. 

3. Anak tidak mau bekerja sama saat sedang melakukan kegiatan bermain 

yang bersifat kelompok. 

4. Anak acuh terhadap temannya yang sedang menangis. 

5. Masih ada orang tua yang tidak terlalu sering merespons cerita dan 

pertanyaan anak. 

6. Masih ada orang tua yang jarang bermain bersama anak. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan, 

maka fokus penelitian ini dibatasi pada pola asuh orang tua dan perilaku 

prososial anak usia 5-6 tahun. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Adakah pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap perilaku 

prososial anak TK usia 5-6 tahun di Kecamatan Labuhan Ratu?” 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap perilaku prososial anak TK usia 5-6 tahun di Kecamatan Labuhan 

Ratu. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara 

teoritis maupun praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan menambah 

pengetahuan tentang pola asuh orang tua dan perilaku prososial anak 

usia dini. 

b. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut, lebih mendalam, lebih luas dari segi wilayah maupun 

substansi masalah tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perilaku prososial anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua 

Sebagai acuan orang tua untuk mengoptimalkan dan menerapkan pola  

asuh yang baik dalam mengembangkan perilaku prososial anak usia  

dini. 

b. Bagi masyarakat 

Memperkaya khazanah keilmuan dalam keterkaitan dengan pola asuh 

orang tua dalam upaya mengembangkan perilaku prososial anak yang 

baik. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kepala 

sekolah agar dapat lebih memperhatikan perkembangan perilaku 

prososial anak dan dapat bekerja sama dengan orang tua peserta didik 

untuk lebih mengoptimalkan lagi dalam pemberian stimulus terhadap 

anak terutama aspek perilaku prososial. 

d. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan guru pada 

pendidikan anak usia dini dalam memberikan pelayanan pendidikan 

anak usia dini yang baik. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Anak Usia Dini 

 

Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami pertumbuhan 

serta perkembangan yang sangat pesat. Usia ini disebut juga sebagai tahap 

perkembangan kritis atau usia emas (golden age) di mana semua potensi yang 

dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Masa ini merupakan masa 

penting dalam mengembangkan segala aspek perkembangan yang ada pada 

anak. Menurut Undang-undang Nomor 20 (2003) tentang sistem pendidikan 

nasional, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. 

Usia dini juga disebut sebagai masa peka terhadap segala rangsangan dari 

lingkungan sehingga dapat disebut masa yang paling menentukan tumbuh 

kembang anak selanjutnya. Santrock (2011) menjelaskan istilah anak usia dini  

sebagai individu yang berbeda yang memiliki ciri-ciri yang tampak dari 

psikologis anak selama masa kanak-kanak awal, diantaranya usia kelompok, 

usia meniru, mencari jati diri dan usia kreatif. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak 

yang berada pada usia 0-6 tahun, memiliki ciri-ciri yang tampak dari 

psikologis anak selama masa kanak-kanak awal, diantaranya usia kelompok, 

usia meniru, mencari jati diri dan usia  kreatif. Sehingga perkembangan pada  

masa usia dini akan menentukan perkembangan anak dikehidupan selanjutnya. 

 

 

B. Aspek-aspek Perkembangan Anak Usia Dini 

 

Anak usia dini disebut juga sebagai masa peka anak terhadap segala 

rangsangan yang ada dari lingkungan dalam proses perkembangannya. Maka 

dari itu, masa ini merupakan masa penting dalam mengembangkan segala 
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aspek perkembangan. Ada 6 aspek perkembangan yang ada pada anak, 

berdasarkan peraturan menteri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 

(2014) menjelaskan aspek-aspek lingkup perkembangan sesuai tingkat usia 

dini meliputi “Aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, 

sosial emosional, dan seni”. Penjelasan dari beberapa aspek perkembangan 

anak usia dini adalah sebagai berikut. 

1. Nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  

kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah,  

berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan  

diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan  

toleran terhadap agama orang lain. 

2. Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a) Motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara  

terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, 

dan mengikuti aturan 

b) Motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan  

jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam  

berbagai bentuk 

c) Kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi  

badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup  

bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. 

3. Kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) Belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan 

memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan 

pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. 

b) Berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola,  

berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat 

c) Berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, 

dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu  

merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk  

gambar. 
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4. Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a) Memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami 

cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan 

b) Mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, 

menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan 

kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan 

perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan. 

c) Keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan  

bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam 

cerita. 

5. Sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) Kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri,  

mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu  

menyesuaikan diri dengan orang lain. 

b) Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup 

kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri 

sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

sesama. 

c) Perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman  

sebaya, memahami perasaan, merespons, berbagi, serta menghargai 

hak  dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan 

berperilaku sopan. 

6. Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan  

mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan,  

musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa,  

kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta  

drama. 

 

 

C. Pola Asuh Orang Tua 

 

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terbentuk dari dua kata yaitu, pola dan asuh. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008) pola merupakan  model, sistem, cara kerja, 
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bentuk (struktur) yang tetap, sedangkan asuh artinya menjaga, merawat, 

mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Hal yang 

sama juga dikatakan Baumrind (1967) bahwa pada prinsipnya pola asuh 

merupakan parental control yaitu bagaimana orang tua mengontrol, 

membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-

tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Sedangkan 

menurut Ebi (2017) pola asuh orang tua dapat diartikan sebagai perlakuan 

orang tua terhadap anak dalam bentuk merawat, memelihara, mendidik, 

membimbing, dan melatih, yang terwujud dalam bentuk pendisiplinan, 

pemberian tauladan, kasih sayang, hukuman, ganjaran, dan kepemimpinan 

dalam keluarga melalui ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orang tua. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Hardywinoto dan Setiabudhi (2003) 

menyatakan bahwa pola asuh juga bisa diartikan sebagai pola pengasuhan 

anak yang berlaku dalam keluarga, yaitu bagaimana keluarga membentuk 

perilaku generasi berikut sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan 

sesuai dengan kehidupan masyarakat. 

 

Dari beberapa definisi pola asuh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh merupakan cara pengasuhan orang tua atau bagaimana orang tua 

mengontrol, merawat, membimbing, dan mendampingi anak selama proses 

pendewasaannya. 

 

2. Dimensi Pola Asuh Orang Tua 

Pola Asuh memiliki dimensi yang penting dalam pengasuhan yaitu  

bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya. Dimensi-dimensi 

besar yang menjadi dasar dari pola asuh ada dua menurut Baumrind 

(1971), yaitu dimensi kendali (control) dan dimensi kehangatan (warmth). 

Masing-masing dimensi memiliki indikator, berikut merupakan penjelasan 

dari kedua dimensi tersebut. 

a. Dimensi Kendali (control)  

Dimensi kendali menurut Baumrind (dalam Maccoby, 1980) 

berhubungan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan dan 



 

12 

 

 
 

menuntut kematangan serta perilaku yang  bertanggung jawab dari 

anak. Dimensi kontrol memiliki indikator, sebagai berikut: 

1. Pembatasan (Restrictiveness)  

Pembatasan merupakan suatu pencegahan atas suatu hal yang  

ingin dilakukan anak. Keadaan ini ditandai dengan banyaknya  

larangan yang dikenakan pada anak. Orang tua cenderung  

memberikan batasan-batasan terhadap tingkah laku atau kegiatan  

anak tanpa disertai penjelasan mengenai apa yang boleh dilakukan  

dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga anak dapat menilai  

pembatasan-pembatasan tersebut sebagai penolakan orang tua atau  

pencerminan bahwa orang tua tidak mencintainya. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) pembatasan diartikan 

sebagai suatu proses proses, cara, atau perbuatan yang membatasi 

sesuatu. 

2. Tuntutan (Demandingeness)  

Secara umum dapat dikatakan bahwa adanya tuntutan berarti  

orang tua mengharapkan dan berusaha agar anak dapat memenuhi  

standar tingkah laku, sikap serta tanggung jawab sosial yang tinggi  

atau yang telah ditetapkan. Tuntutan yang diberikan oleh orang tua  

akan bervariasi dalam hal sejauh mana orang tua menjaga,  

mengawasi atau berusaha agar anak memenuhi tuntutan tersebut. 

Sedangkan menurut tim PKK Pusat (1995) tuntutan orang tua 

artinya orang tua menuntut anaknya untuk menjadi bagian dari 

keluarga dengan pengawasan, penegakkan disiplin dan tidak segan 

memberi hukuman jika anaknya tidak menuruti. 

3. Sikap Ketat (Strictness)  

Aspek ini dikaitkan dengan sikap orang tua yang ketat dan tegas  

menjaga anak agar selalu mematuhi aturan dan tuntutan yang  

diberikan oleh orang tuanya. Orang tua tidak menginginkan 

anaknya membantah atau tidak menghendaki keberatan-keberatan 

yang diajukan anak terhadap peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan. Sedangkan menurut Li (2022) orang tua yang ketat 
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diartikan sebagai orang tua yang menempatkan standar dan 

tuntutan yang tinggi kepada anak-anaknya. 

4. Campur Tangan (Intrusiveness) 

Campur tangan orang tua dapat diartikan sebagai  intervensi yang 

dilakukan orang tua terhadap rencana-rencana anak,  hubungan 

interpersonal anak atau kegiatan lainnya.  Menurut Seligman 

(dalam Maccoby, 1980) orang tua  yang selalu turut campur dalam 

kegiatan anak menyebabkan anak kurang mempunyai kesempatan 

untuk mengembangkan diri sehingga anak memiliki perasaan 

bahwa dirinya tidak berdaya. Anak akan berkembang menjadi 

apatis, pasif, kurang inisiatif, kurang termotivasi, bahkan mungkin 

dapat timbul perasaan depresif. 

5. Kekuasaan yang Sewenang-wenang (Arbitrary exercise of  

power)  

Orang tua yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, 

memiliki kontrol yang tinggi dalam menegakkan aturan-aturan dan  

batasan-batasan. Orang tua merasa berhak menggunakan hukuman  

bila tingkah laku anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain  

itu, hukuman yang diberikan tersebut tanpa disertai dengan  

penjelasan mengenai letak kesalahan anak.  

Baumrind (dalam Maccoby, 1980) menyatakan bahwa  

orang tua yang menerapkan kekuasaan yang sewenang-wenang,  

maka anaknya memiliki kelemahan dalam mengadakan hubungan  

yang positif dengan teman sebayanya, kurang mandiri, dan  

menarik diri. 

 

b. Dimensi Kehangatan (warmth) 

Maccoby (1980) menyatakan bahwa kehangatan merupakan aspek 

yang penting dalam pengasuhan anak karena dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Dimensi 

kehangatan memiliki beberapa indikator sebagai berikut. 

1) Perhatian orang tua terhadap kesejahteraan anak. 

2) Responsifitas orang tua terhadap kebutuhan anak. 
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3) Meluangkan  waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan 

anak. 

4) Menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan 

anak. 

5) Peka terhadap kebutuhan emosional anak. 

 

Sedangkan menurut Kamaliah dkk (2014 ) Dimensi pola asuh orang 

tua terbagi menjadi 4 macam, yaitu; 

a. Kontrol, kontrol merupakan sikap saat orang tua dapat menerima 

perilaku dan tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan 

orang tua 

b. Tingkah laku, dimana pada tingkah laku, orang tua mampu 

mendorong kemandirian anak dan mengajarkan anak untuk 

bertanggung jawab atas segala tindakan anak 

c. Komunikasi, adanya komunikasi verbal, baik komunikasi dua arah 

yaitu orang tua dan anak, atau komunikasi satu arah hanya orang 

tua saja 

d. Kasih sayang, adanya kehangatan, cinta dan perawatan dari orang 

tua untuk anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman ketika 

mereka ada disamping orang tua. 

Berdasarkan uraian diatas, pola asuh memiliki dimensi dalam 

pengasuhan orang tua atau bagaimana cara orang tua memperlakukan 

dan menjaga anaknya. Dimensi tersebut menurut Baumrind (1971) 

terdiri dari dimensi kontrol (control) yang didalamnya terdapat 

indikator berupa pembatasan, tuntutan, sikap ketat, campur tangan, dan 

kekuasaan yang sewenang-wenang, sedangkan dimensi kehangatan 

(warmth) memiliki indikator berupa perhatian orang tua terhadap 

kesejahteraan anak,  responsifitas orang tua terhadap kebutuhan anak, 

kesediaan meluangkan  waktu untuk melakukan kegiatan bersama 

dengan anak, menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang 

ditampilkan anak dan peka terhadap kebutuhan emosional anak. 

Sedangkan menurut Kamaliah dkk (2014 ) dimensi pola asuh terdiri 
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atas  4 macam yaitu  kontrol, tingkah laku, komunikasi, dan kasih 

saying. Namun pada penelitian ini peneliti akan fokus pada dimensi 

pola asuh yang dikemukakan oleh Baumrind (1971) yaitu dimensi 

kontrol dan kehangatan 

 

3. Peran Pengasuhan Orang  Tua 

 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak, karena dari 

merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, 

bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga, terutama kedua 

orang tua. Peran anggota keluarga dijalankan untuk menjaga 

keseimbangan dalam keluarga. Kedua orang tua memiliki peran yang 

sangat penting terhadap perkembangan anak. Peran orang tua menurut 

Jhonson (2010) yaitu, Ayah berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, 

pelindung dan pemberi rasa aman,serta sebagai kepala keluarga dan  ibu 

berperan sebagai pengurus rumah tangga, pelindung, pengasuh, dan 

pendidik anak-anaknya. 

Sedangkan menurut Palkovits (dalam Hidayati  dkk, 2015) peran Ayah 

bertanggung jawab secara primer terhadap kebutuhan finansial keluarga 

dan Ibu bertanggung jawab terhadap pengasuhan dasar. Sejalan dengan  

pendapat Maisyarah (2017) yang menyatakan bahwa ayah lebih umum 

dikenal sebagai pencari nafkah di dalam keluarga, keterlibatannya dalam 

mengasuh anak tidak terlalu menonjol, karena keberadaannya di rumah 

yang sangat sedikit sedangkan Ibu berperan dalam pengasuhan anak , ini 

dikarenakan ibu memiliki kedekatan biologis, dimana ibu yang 

mengandung, melahirkan, memberikan asi kepada anak serta lebih banyak 

meluangkan waktunya di rumah dengan anak. Namun tidak dapat 

dipungkiri juga, dewasa ini mulai banyak kaum ibu yang bekerja untuk 

membantu finansial keluarga. 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran pengasuhan 

orang tua yaitu ayah dan  ibu memiliki peran yang sama penting tetapi jika 

dilihat dari segi pengasuhan, ibu lebih banyak berperan dalam proses 
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tersebut, dikarenakan ibu adalah orang yang paling banyak menghabiskan 

waktu bersama anak sedangkan ayah lebih banyak berperan  memenuhi 

kebutuhan finansial dalam  keluarga. Sejalan dengan Hasan (2004) yang 

menyatakan bahwa peran ibu sangat penting karena ibu merupakan 

pendidik pertama dan utama bagi anak. Palintan dk (2020) juga 

menyatakan bahwa walau peran membimbing anak tidak hanya dilakukan 

oleh Ibu, tetapi secara umum Ibu lebih banyak menghabiskan waktu 

membersamai anak-anaknya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ibu merupakan orang pertama dan pendidik utama yang secara 

umum lebih banyak membersamai anak dalam  kesehariannya. 

 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

 

Pola asuh memiliki banyak faktor yang melatarbelakangi orang tua 

memiliki pola asuh yang berbeda kepada anaknya, Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua seperti yang di kemukakan 

oleh Supartini (2004) yaitu usia  orang tua, keterlibatan ayah, pendidikan 

orang tua, pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak, stres orang tua, 

dan hubungan suami istri. Sedangkan menurut Hurlock (2010). 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua antara 

lain: 

a. Kesamaan dengan disiplin yang digunakan orang tua. 

Jika orang tua mereka memberikan pola asuh yang baik maka akan 

mereka tetapkan juga pada anak mereka, namun sebaliknya jika kurang 

sesuai maka akan digunakan cara yang berlawanan. 

b. Penyesuaian dengan cara yang disetujui kelompok. 

Semua orang tua lebih dipengaruhi oleh apa yang oleh anggota 

kelompok mereka dianggap sebagai cara “terbaik”, daripada oleh 

pendirian mereka sendiri mengenai apa yang terbaik. 

c. Usia orang tua. 

Orang tua yang lebih muda cenderung demokratis dan permisif 

dibandingkan dengan mereka yang tua. Mereka cenderung  

mengurangi kendali ketika anak beranjak remaja. 
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d. Pendidikan untuk menjadi orang tua. 

Orang tua yang belajar cara mengasuh anak dan mengerti kebutuhan 

anak akan lebih menggunakan pola asuh yang demokratis daripada 

orang tua yang tidak mengerti. 

e. Jenis kelamin. 

Wanita pada umumnya lebih mengerti anak dan kebutuhannya 

dibanding pria, dan mereka cenderung kurang otoriter. Hal ini berlaku 

untuk orang tua maupun pengasuh lainnya. 

f. Status sosial ekonomi. 

Orang tua dari kalangan menengah kebawah akan lebih otoriter dan 

memaksa daripada mereka yang dari menengah ke atas. Semakin 

tinggi pendidikan pola asuh yang digunakan semakin cenderung 

demokratis. 

g. Konsep mengenai peran orang dewasa. 

Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional mengenai peran 

orang tua, cenderung lebih otoriter dibandingkan orang tua yang telah 

menganut konsep modern. 

h. Jenis kelamin anak. 

Orang tua pada umumnya akan lebih keras terhadap anak perempuan 

daripada terhadap anak laki-lakinya. 

i. Usia anak. Pola asuh otoriter digunakan untuk anak kecil, karena anak-

anak tidak mengerti penjelasan sehingga mereka memusatkan 

perhatian pada pengendalian otoriter. 

j. Situasi. Ketakutan dan kecemasan biasanya tidak diganjar hukuman, 

sedangkan sikap menantang, negativisme, dan agresi kemungkinan 

lebih mendorong pengendalian yang otoriter. 

 

Dari pendapat diatas disebutkan bahwa ada berbagai faktor yang 

menyebabkan pola asuh orang tua berbeda-beda, tetapi Soekanto (2004) 

secara garis besar menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 

dalam pengasuhan seseorang yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal yaitu melingkupi lingkungan sosial dan lingkungan fisik 
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dan lingkungan kerja orang tua, sedangkan faktor internal yaitu model 

pola pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya. 

Berdasarkan uraian beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua adalah model 

pengasuhan yang pernah didapat oleh orang tua, usia, pendidikan orang 

tua, status ekonomi, jenis kelamin anak, dan lingkungan sosial orang tua. 

 

 

D. Perilaku Prososial Anak Usia Dini 

 

1. Pengertian Perilaku Prososial 

 

Anak usia dini merupakan individu yang senantiasa mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Ada berbagai aspek yang dapat  

dikembangkan salah satunya adalah aspek sosial-emosional yang 

didalamnya terdapat perilaku prososial. Orang tua dan guru memiliki 

peran yang sangat penting dalam mengembangkan perilaku prososial anak. 

Menurut Sarwono (dalam Susanto, 2011) Perilaku diartikan sebagai 

perbuatan-perbuatan manusia, baik yang terbuka (kasap mata) maupun 

yang tertutup (tidak kasap mata). Perilaku pada umumnya dimotivasi oleh 

suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan dorongan 

yang ada pada diri seseorang dan bukan berupa paksaan. Perilaku muncul 

berdasarkan keinginan seseorang itu sendiri. 

 

Perilaku positif atau negatif dilakukan seseorang berdasarkan pengetahuan 

yang mereka miliki. Contoh perilaku positif adalah perilaku prososial, 

menurut Eisenberg and Musen (dalam Drupadi, 2020) perilaku prososial 

merupakan tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau 

menguntungkan orang lain atau sekelompok orang, sedangkan menurut 

Baron dan Byrne (2003) menyatakan bahwa perilaku prososial adalah 

suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus 

menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan 

tindakan tersebut. 
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Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial 

yaitu tindakan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan membantu 

orang lain. Dalam proses perkembangan anak usia dini perilaku prososial 

sangat perlu untuk ditanamkan dan menjadi pembiasaan untuk menunjang 

keberhasilan anak dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

2. Aspek-Aspek Perilaku Prososial 
 

Dalam perilaku prososial, ada berbagai macam aspek yang membentuk 

perilaku tersebut,  Aspek-aspek perilaku  prososial menurut Eisenberg and 

Mussen (2003),  meliputi: 

a. Helping (menolong), kesediaan untuk menolong orang lain yang 

sedang dalam  kesusahan. Menolong meliputi membantu orang lain, 

memberi informasi, menawarkan bantuan kepada orang lain, atau 

melakukan sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang 

lain. 

b. Sharing (berbagi), kesediaan berbagi perasaan dengan orang lain baik 

dalam suasana suka maupun duka. Berbagi dilakukan apabila penerima 

menunjukkan kesukaran sebelum ada tindakan melalui dukungan 

verbal dan fisik.  Sejalan dengan pendapat Mussen (dalam 

Nashori,2008) yang menyatakan bahwa berbagi yaitu kesediaan untuk 

ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang menggunakan 

perasaannya dengan efektif di dalam situasi orang lain, didorong oleh 

emosinya seolah-olah dia ikut mengambil bagian dalam gerakan-

gerakan yang dilakukan orang lain. 

Dari penejelasan  tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagi dalam 

perilaku prososial yaitu kesediaan berbagi perasaan kepada orang lain 

dalam segala kondisi serta mengerti perasaan orang lain dalam situasi 

tertentu    . 

c. Cooperating (bekerja sama), kesediaan untuk bekerja sama dengan 

orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Kerja sama biasanya 

mencakup hal-hal yang saling menguntungkan, saling memberi, saling 

menolong, dan menyenangkan. Sedangkan menurut KBBI (2008) kerja 
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sama merupakan sebuah sikap mau melakukan pekerjaan secara 

bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan hal tersebut 

menurut Ahmadi (2004) kerja sama yaitu bentuk interaksi antar satu 

sama lain saling membantu guna mencapai tugas bersama, jadi 

merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk 

melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari beberapa definisi kerja sama tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kerja sama adalah bentuk interaksi antar satu sama lain dalam 

melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai suatu 

tujuan 

d. Honesty (kejujuran), kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan apa 

adanya, tidak berbuat curang kepada orang lain. Sejalan dengan 

pendapat Asih dan Pratiwi (2010) yang menyatakan bahwa bertindak 

jujur artinya nya bersedia untuk melakukan segala sesuatu dengan apa 

adanya, bertindak sesuai dengan aturan dan melakukan hal-hal yang 

sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika seseorang bertindak 

jujur artinya ia akan menghindari segala perbuatan yang buruk seperti 

melakukan tindakan yang tidak jujur atau curang 

e. Generosity (Dermawan), kesediaan untuk memberikan secara suka rela 

sebagian barang miliknya untuk yang membutuhkan. Ketika seseorang 

berderma berarti ia sudah secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk 

memberikan apapun baik itu uang ataupun barang kepada orang lain, 

sejalan dengan pendapat Jacqueline (2022) dalam artikelnya 

menyatakan  bahwa kedermawanan harus datang dari diri anak itu 

sendiri, anak-anak tidak mendapat paksaan untuk memberikan sesuatu  

milik mereka kepada anak lain dan  tidak berbagi karena adanya 

paksaan dari luar. Allen (2018) juga menyatakan bahwa  

kedermawanan melibatkan memberi hal-hal baik kepada orang lain 

secara bebas dan berlimpah. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dermawan 

atau kedermawanan adalah  kesediaan memberikan sesuatu barang, 
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uang atau hal-hal baik kepada orang lain secara suka rela tanpa adanya 

paksaan dari siapapun. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Brigham (dalam Dayaksini dan 

Hudaniah, 2009) menyebutkan aspek-aspek perilaku prososial yaitu: 

a. Altruisme, yaitu kesediaan untuk menolong orang lain secara suka rela 

tanpa mengharapkan imbalan. 

b. Murah hati, yaitu kesediaan untuk bersikap dermawan kepada orang 

lain. 

c. Persahabatan, yaitu kesediaan untuk menjalin hubungan lebih dekat 

dengan orang lain. 

d. Kerja sama, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

demi terciptanya suatu tujuan. 

e. Berbagi, yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain 

dalam suasana duka ataupun suka. 

 

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa  

aspek-aspek perilaku  prososial meliputi  menolong, berbagi, altruisme, 

murah hati, persahabatan, bekerja sama, jujur, dan dermawan. 

Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti lebih fokus pada aspek perilaku 

prososial dari Eisenberg and Mussen (2003)  yaitu menolong, berbagi, 

bekerja sama, jujur, dan  dermawan. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Prososial 

 

Perilaku pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai 

tujuan tertentu berdasarkan dorongan yang ada pada diri seseorang, 

begitupun perilaku prososial yang ditunjukkan oleh anak. Perilaku tersebut 

tidak begitu saja terjadi, melainkan ada faktor yang dapat memicu anak 

untuk melakukan perilaku prososial tersebut. Oleh karena itu, penting bagi 

orang yang ada disekeliling anak untuk mengetahui faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi perilaku prososial anak usia dini. Menurut Desmita 

(2009)  ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain: 
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a. Orang tua. 

Orang tua memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil 

sosialisasi anak. Orang tua mungkin menggunakan tiga teknik untuk 

mengajarkan anak-anak mereka bertingkah laku altruistik: 

reinforcement, modeling, dan induction. 

b. Guru. 

Guru mungkin memudahkan perkembangan perilaku menolong dengan 

menggunakan berbagai teknik, salah satunya adalah teknik bermain 

peran. Bermain peran melatih anak mempelajari situasi di mana 

perilaku menolong diperoleh, anak dapat belajar bagaimana 

melaksanakan perilaku tersebut, dan mempelajari akibat perilaku 

menolong dan tidak menolong. 

c. Teman sebaya. 

Keberadaan teman sebaya juga dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang, meskipun kelompok teman sebaya jarang merasakan tujuan 

mereka sebagai pengajaran aktif perilaku menolong, mereka dapat 

memudahkan perkembangan perilaku tersebut melalui penggunaan 

penguatan, pemodelan, dan pengarahan. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Eisenberg et al (dalam Papalia, 2009) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial anak usia dini, antara lain: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan model penting, serta sumber dan pendorong 

standar perilaku prososial. Mereka memberikan contoh perilaku 

prososial yang menggambarkan kerja sama, berbagi, empati, murah 

hati, dan suka menolong. Sejalan dengan pendapat Tomlinson & 

Keasey (1989) yang mengatakan bahwa keluarga terutama orang tua 

berperan dalam perilaku prososial anak. Orang tua yang memberikan 

contoh bekerja sama dan dermawan, ditemukan akan memiliki anak-

anak yang penolong, murah hati dan komperatif.  
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b. Teman sebaya 

Hubungan teman sebaya mengajarkan anak untuk mencoba perilaku 

peduli dan belajar melihat bagaimana sudut pandang orang lain. 

c. Guru 

Saat anak berada di lingkungan sekolah, guru yang akan menjadi 

model dan mendorong perkembangan perilaku prososial anak. 

Sedangkan menurut Sarwono & Meinarno (2009) menyebutkan ada 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial, yaitu 

pengaruh faktor situasional dan pengaruh faktor dari dalam diri sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh Faktor Situasional  

1. Bystander 

Bystander atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian 

mempunyai peran penting dalam mempengaruhi seseorang saat 

memutuskan antara menolong atau tidak ketika dihadapkan pada 

keadaan darurat. 

2. Daya tarik 

Sejauh mana penolong mengevalusi penerima bantuan secara 

positif (daya tarik) sehingga akan mempengaruhi penolong untuk 

memberikan bantuannya. 

3. Atribusi terhadap korban 

Seseorang akan lebih termotivasi untuk membantu apabila si 

penerima bantuan diasumsikan sebagai orang yang memiliki 

ketidakberuntungan yang diperoleh di luar kendali si penerima 

bantuan.  

4. Ada model 

Adanya model yang melakukan suatu tindakan prososial akan 

dapat mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan pada 

orang lain. 

5. Desakan waktu 

Orang yang sibuk dan sedang tergesa-gesa akan cenderung untuk 

tidak menolong, sedangkan orang yang memiliki waktu luang yang 
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banyak memiliki kemungkinan yang besar untuk memberikan 

pertolongan kepada yang  

6.  Sifat kebutuhan korban 

Orang yang meminta bantuan akan memiliki kesempatan yang 

lebih besar dibandingkan orang yang tidak meminta bantuan, 

karena permintaan dari korban 

akan mempengaruhi seseorang untuk memberikan pertolongan, 

namun hal ini juga harus dinilai kelayakan bahwa si korban 

memang layak untuk diberikan bantuan. 

 

b. Pengaruh Faktor dari Dalam Diri 

1. Suasana hati (mood) 

Emosi seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk 

menolong/memberikan bantuan.  

2. Sifat 

Orang yang memiliki sifat pemaaf (forgiveness), mempunyai 

pemantauan diri 

(self monitoring) yang tinggi, serta seseorang yang memiliki 

kebutuhan akan persetujuan (need for appoval) yaitu individu yang 

memiliki kebutuhan akan pujian ataupun tanda-tanda penghargaan 

yang tinggi. Dengan demikian, mereka yang memiliki karakteristik 

tersebut akan lebih cenderung untuk memberikan bantuan kepada 

orang lain. 

3. Jenis kelamin 

Peran gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong 

sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang 

dibutuhkan. Laki-laki cenderung lebih mau terlibat dalam aktivitas 

menolong pada situasi yang darurat yang membahayakan, 

sedangkan perempuan menolong pada situasi yang bersifat memberi 

dukungan emosi, merawat, dan mengasuh  

4. Tempat tinggal 

Orang yang tinggal di pedesaan cenderung lebih penolong 
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dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan. Hal ini dijelaskan 

melalui urban-overload hypothesis yaitu, orang-orang yang tinggal 

di perkotaan terlalu banyak mendapatkan stimulasi dari lingkungan, 

sehingga ia harus selektif dalam menerima paparan informasi yang 

sangat banyak agar bisa tetap menjalankan peran-perannya dengan 

baik. Oleh karena itu, orang perkotaan yang sibuk cenderung tidak 

peduli dengan kesulitan orang lain karena ia sudah overload dengan  

beban tugasnya sehari-hari. 

5. Pola asuh 

Pola asuh menurut Bern (dalam Sarwono & Meinarno, 2009) secara 

signifikan memfasilitasi adanya kecenderungan anak untuk tumbuh 

menjadi seorang yang mau menolong, yaitu melalui peran orang tua 

dalam menetapkan standar-standar ataupun contoh-contoh tingkah 

laku menolong  

 

Selain faktor diatas, Hudaniah dan Dayaksini (2003) menyatakan bahwa 

ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prososial: 

a. Self-gain 

Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari sesuatu, 

misalnya ingin mendapat pujian, atau pengakuan. 

b. Empathy 

Kemampuan seseorang untuk merasakan perasaan orang lain. Untuk 

melakukan empati terhadap orang lain harus memiliki kemampuan 

untuk pengambilalihan peran. 

c. Personal value dan norms 

Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh 

individu selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta 

norma tersebut berkaitan dengan perilaku prososial, seperti 

berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya norma 

timbal balik. 

 

Berdasarkan uraian tersebut banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan perilaku prososial pada anak yaitu keluarga terutama orang 
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tua, teman sebaya, guru,faktor situasional, faktor dari dalam diri, empati, 

harapan pengakuan (Self-gain), dan personal value. Semua faktor tersebut 

memiliki peranan dalam perkembangan perilaku prososial anak. Pada 

penelitian ini lebih menekankan pada peran orang tua dalam menerapkan 

pola asuh kepada anaknya. karena lingkungan keluarga terutama orang tua 

merupakan dunia pertama yang menjembatani anak dengan lingkungan 

disekitarnya. 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Pada masa anak usia dini, ada berbagai aspek yang sangat penting untuk 

dikembangkan, salah satunya yaitu aspek  perkembangan sosial-emosional. 

Perkembangan sosial-emosional anak berhubungan dengan proses 

interaksinya dengan orang lain dan merupakan tahap belajar pengendalian 

emosi bagi anak. Dalam perkembangan ini  anak belajar bagaimana cara 

berinteraksi dengan orang yang ada disekitarnya seperti keluarga, teman 

sebaya, ataupun guru di sekolah. Ada beberapa aspek yang termasuk dalam 

perkembangan sosial-emosional yaitu kesadaran diri, rasa tanggung jawab 

untuk diri sendiri serta orang lain, dan perilaku prososial. Salah satu 

kemampuan sosial yang penting untuk dimiliki anak sejak usia dini adalah 

kemampuan untuk berperilaku prososial, karena perilaku prososial 

berpengaruh dengan penyesuaian sosial anak ketika di sekolah maupun di 

lingkungan sekitarnya. Anak-anak yang mempunyai perilaku prososial yang 

baik akan mudah diterima di manapun mereka berada. Mereka akan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Untuk mencapai hal tersebut , maka 

perlu ada stimulasi yang tepat, salah satunya adalah pola asuh orang tua. Pola 

asuh orang tua menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pembentukan 

perilaku prososial seorang anak, karena lingkungan yang pertama bagi seorang 

anak adalah keluarga terutama kedua orang tua. 

 

Dalam pola asuh, orang tua pasti memiliki cara tersendiri untuk mengasuh 

anaknya. Dari berbagai cara yang orang tua tunjukkan kepada anak akan  

menjadi pola asuh yang akhirnya menciptakan perilaku anak  kearah yang 
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negatif ataupun positif saat anak tumbuh dewasa nanti. Perlakuan orang tua 

berupa pendisiplinan, pemberian hukuman, kehangatan, ataupun respons yang 

diberikan orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan anak salah 

satunya perkembangan perilaku prososial. Maka penting bagi orang tua untuk 

dapat memberikan tauladan yang baik bagi anak. Dengan pola asuh yang baik 

dan tepat maka perilaku prososial anak akan berkembang dengan baik sesuai 

dengan yang diharapkan dan aspek yang yang seharusnya berkembang pada 

anak usia dini. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

 

F. Hipotesis 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Ha diterima: Adanya pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap perilaku prososial anak TK usia 5-6 tahun di 

Kecamatan Labuhan  Ratu. 

2. Ho ditolak: Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang  

tua terhadap perilaku prososial anak TK usia 5-6 tahun di 

Kecamatan Labuhan Ratu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Asuh 

Orang Tua (X) 

 

Perilaku Prososial  

Anak (Y) 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex 

post facto. Menurut Sugiyono (2010) ex-post facto merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darmadi (2013) 

menyatakan bahwa penelitian ex post facto adalah penelitian di mana variabel-

variabel bebas telah terjadi ketika peneliti memulai dengan pengamatan 

variabel terikat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap perilaku prososial 

anak usia dini, di mana pola asuh orang tua yang merupakan variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti memulai penelitian untuk melihat variabel terikat 

yaitu perilaku prososial pada anak. 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di empat Taman Kanak-kanak yang ada di 

Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tahun pelajaran 2021/2022. 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Populasi menurut Sugiyono (2013) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Subjek populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu yang memiliki anak TK usia 5-6 tahun di Kecamatan Labuhan 

Ratu yang terbagi menjadi 6 kelurahan dengan jumlah 348 ibu dan anak. 

Alasan peneliti memilih ibu dan anak saja sebagai subjek penelitian adalah 

karena ibu merupakan orang pertama dan pendidik utama yang secara 

umum lebih banyak membersamai anak dalam  kesehariannya. Maka dari 

itu dalam penelitian ini, peneliti memilih ibu dan anak sebagai subjek yang 

akan diteliti. Berikut merupakan daftar Taman Kanak-kanak yang ada di 

Kecamatan Labuhan Ratu. 

Tabel 1. Data Satuan TK dan Peserta didik Pra Penelitian 

No. Nama Satuan Pendidikan Total Peserta Didik Kelas B 

1 TK Aisyiyah 1 75 37 

2 TK Aisyiyah 3 37 18 

3 TK Al Istiqomah 25 12 

4 TK Al-Azhar 18 30 15 

5 TK Al-Rizky 6 6 

6 TK Alam Al-Khair 37 18 

7 TK Amarta Tani Hkti 72 68 

8 TK An- Nur 30 13 

9 TK Galaksi 38 11 

10 TK Habibie Islamic School 27 15 

11 TK Harapan Jaya 26 13 

12 TK Kasih Bundaku 21 10 

13 TK Khazanah Kids School 61 32 

14 TK Mahkota Bunda 15 15 

15 TK Mawar Benza 18 9 

16 TK Mutiara Hati 27 10 

17 TK Pramudya 28 12 

18 TK Tunas Kusuma 26 16 

19 TK Yobel Hkbp Kedaton 15 7 

20 TK Al Khairiyah 22 11 

Jumlah 636 348 

 

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  tertentu. Untuk menentukan 

jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti melakukan perhitungan 

statistik yaitu dengan menggunakan rumus slovin. Rumus tersebut 
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digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah 

diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 348 ibu yang memiliki anak TK usia 

5-6 tahun yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu. Untuk tingkat presisi 

atau  batas toleransi kesalahan yang  ditetapkan dalam penentuan sampel 

adalah 10% dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Berikut adalah 

rumus slovin yang akan digunakan. 

 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 𝑒2
 

 

Gambar 2. Rumus Slovin. 

 

Di mana : 

n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi  

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Dari hasil perhitungan  menggunakan rumus berikut, sampel yang didapat 

berjumlah 78  ibu yang memiliki anak TK usia 5-6 tahun di Kecamatan 

Labuhan Ratu  (lampiran 18 halaman 117). Untuk menentukan Taman 

Kanak-kanak yang akan dijadikan tempat penelitian diperlukan teknik 

sampling, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

cluster random sampling. Azwar (2010) menyatakan bahwa  pengambilan 

sampel dengan cara cluster random sampling adalah melakukan 

randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. 

Peneliti menggunakan teknik ini disebabkan oleh populasi yang terdiri dari 

beberapa klaster yaitu 6 kelurahan yang berbeda. Dari 6 kelurahan, peneliti 

mengambil 4 kelurahan secara random yaitu kelurahan, Kota Sepang, 

Sepang Jaya, Labuhan Ratu Jaya, dan Kampung Baru. Kemudian dari 4 

kelurahan tersebut peneliti mengambil 4 sekolah sebagai sampel di mana 

penetapan jumlah TK  ini didasari atas pertimbangan bahwa jumlah orang 

tua yang memiliki anak usia 5-6 tahun dari 4 TK tersebut sudah memenuhi 
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jumlah sampel yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 78 ibu dan anak. 

Daftar TK tersebut adalah: 

 

Tabel  2. Daftar Satuan TK Jumlah Sampel Penelitian 

 

No. Nama Satuan Pendidikan Total Peserta 

Didik 

Kelas B 

1 TK Khazanah Kids School 61 32 

2 TK Habibie Islamic School 27 15 

3 TK Mahkota Bunda 15 15 

4 TK Tunas Kusuma 26 16 

Jumlah 129 78 

 

   

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Definisi Konseptual 

a. Pola Asuh 

Pola asuh merupakan cara pengasuhan orang tua atau bagaimana orang 

tua mengontrol, merawat, membimbing, dan mendampingi anak 

selama proses pendewasaannya. 

b. Perilaku Prososial 

Perilaku prososial yaitu tindakan yang dilakukan secara sukarela 

dengan tujuan membantu orang lain. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Pola Asuh 

Pola asuh merupakan cara pengasuhan orang tua atau bagaimana orang 

tua mengontrol, merawat, membimbing, dan mendampingi anak 

selama proses pendewasaannya. Pola asuh terdiri dari dua dimensi 

yaitu dimensi kontrol dan dimensi kehangatan. 

Masing-masing dimensi memiliki indikator sebagai berikut. 

1) Dimensi Kontrol 

a) Pembatasan. 

b) Tuntutan. 

c) Sikap ketat. 

d) Campur tangan. 
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e) Dan kekuasaan yang sewenang-wenang orang tua. 

2) Dimensi kehangatan 

a) Perhatian orang tua terhadap kesejahteraan anak. 

b) Responsifitas orang tua terhadap kebutuhan anak. 

c) Kesediaan meluangkan  waktu untuk melakukan kegiatan 

bersama dengan anak. 

d) Menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan 

anak. 

e) Peka terhadap kebutuhan emosional anak. 

 

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 membubuhkan tanda check 

list (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban kondisi yang 

sebenarnya. 

 

Ada 2 angket yang digunakan yaitu angket pola asuh orang tua dan angket 

perilaku prososial anak. Angket ini diberikan kepada para orang tua yaitu 

ibu anak usia dini berdasarkan instrumen yang telah disediakan, dengan 

memilih alternatif jawaban yang juga telah disediakan. Adapun alternatif 

jawaban yang disediakan menggunakan skala likert, yaitu selalu (SL), 

sering (SR), kadang-kadang (KD), dan tidak pernah (TP). Skor untuk 

setiap jawaban pertanyaan berkisar 1 sampai 4, cara skoring untuk setiap 
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jawaban pertanyaan adalah sebagai berikut. 

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. 

b) Skor untuk item unfavorable 

Selalu (S) diberi skor 1, Sering (SR) diberi skor 2, 

Kadang-kadang (KD) diberi skor 3, Tidak Pernah (TP) 

diberi skor 4. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan lima ibu dari peserta 

didik yang menjadi responden penelitian (lampiran 17 halaman 107), 

dapat disimpulkan bahwa intensitas pola asuh dan perilaku prososial yang 

muncul dalam seminggu dapat dikategorikan sebagai berikut:  

a) Selalu jika pernyataan tersebut dilakukan 7 kali dalam seminggu 

b) Sering jika pernyataan tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu 

c) Kadang-kadang jika pernyataan tersebut dilakukan 2-3 kali dalam 

seminggu 

d) Tidak Pernah jika pernyataan tersebut dilakukan 0 kali atau tidak 

pernah dilakukan dalam seminggu 

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 yang akan digunakan : 

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

 

Variabel 

 

Dimensi 

 

Indikator 

Nomor Item 

Favorable Unfavorable 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Kontrol 

 

 

Pembatasan orang tua terhadap 

anak 

1,2 3 

Tuntutan kepada anak untuk 
memenuhi standar tingkah laku 

4,5 6,7 

Sikap ketat menerapkan aturan 8,9 10,11 

Campur tangan dalam setiap 

kegiatan anak 

12 13,14 

Kekuasaan orang tua yang 

sewenang-wenang 

15,16 17,18 

Kehangatan Perhatian orang tua terhadap 
kesejahteraan anak 

19,20 21 , 22 
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Responsifitas orang tua 
terhadap kebutuhan anak 

23,24 25, 26 

Kesediaan meluangkan  waktu 

untuk melakukan kegiatan 
bersama dengan anak 

27,28 29, 30  

Menunjukkan rasa antusias 

pada tingkah laku yang 

ditampilkan anak 

31,32  33,34  

Peka terhadap kebutuhan 
emosional anak 

37,38  35,36 

Jumlah 38 

 

Tabel  4. Kisi-Kisi Instrumen Perilaku Prososial Anak 

 

Variabel 

 

Aspek 

 

Indikator 

Nomor Item 

Favorable Unfavorable 

 

Perilaku 

Prososial 
Anak 

 

Menolong 

Bersedia memberikan bantuan 

apabila diminta 

1 2 

Bersedia memberi bantuan tanpa 
diminta 

3  4  

Bersedia memberikan informasi 

saat ada yang bertanya 

5  6  

 
 

Berbagi 

Memberikan apresiasi kepada 
orang lain 

7 , 8 - 

Menghibur orang lain yang 

membutuhkan 

9,10,11 - 

Berbagi perasaannya  kepada 
orang lain dalam kondisi apapun 

12 13 

 
 

Bekerja 

sama 

Saling membantu dengan orang 
lain untuk mencapai suatu tujuan 

14 15 

Menaati aturan dalam suatu 

permainan 

16,17 - 

 
Jujur 

Mengatakan sesuatu dengan apa 
adanya 

18 19 

Bersedia mengakui kesalahan 

yang diperbuat 

20 21 

Tidak berbuat curang kepada 
orang lain 

22 23 

 

 
Dermawan 

Bersedia memberikan 

makanannya kepada orang lain 

24 25 

Berbagi mainan dengan orang 

lain 

26 27 

Suka rela menyisihkan uang 

miliknya untuk orang lain 

28 29 

Jumlah 29 
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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 kemudian ditelaah. 

Dokumentasi yang diambil peneliti berupa data orang tua terkhusus ibu 

dari setiap TK yang akan menjadi tempat penelitian. 

 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

 

1. Uji Validitas 

 

Uji instrument dalam penelitian ini menggunakan validitas isi (content 

validity). Untuk kevalidannya terlebih dahulu di cek oleh dosen ahli di 

bidang tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan judgment dari ahli, 

peneliti menguji validitas instrumen menggunakan validitas konstruk 

(construct validity) untuk memperkuat tingkat valid tiap butir item 

pernyataan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi product moment. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan r 

hitung dari setiap item soal. Setiap butir soal dikatakan valid apabila r 

hitung ≥ r tabel, jika sebaliknya maka butir soal dikatakan tidak valid.  

 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan cara mengambil 15 responden 

diluar sampel penelitian yaitu dari TK Al Hairiah, Kecamatan Rajabasa, 

Bandar Lampung. Uji validitas pada variabel X atau pola asuh orang tua 

dari 38 item soal, terdapat 8 item yang dinyatakan tidak valid, sehingga 

yang tersisa yaitu 30  (lampiran 7 halaman 84) sedangkan uji validitas 

pada variabel Y atau perilaku prososial anak dari 29 item soal terdapat 6 

item yang tidak valid, sehingga item soal yang tersisa yaitu 23 (lampiran 8 

halaman 85). Karena terdapat item tidak valid maka dihilangkan tanpa 

mengganti item baru. Keterangan nomor item valid dan tidak valid dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5. Keterangan Nomor Item Validasi Instrumen 

Variabel Validitas Item Soal Jumlah  

Pola 

Asuh 

Valid 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 

27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38 

30 item soal 

Tidak Valid 4, 6, 11, 19, 25, 28, 31, 36 8 item soal 

Perilaku 

Prososial 

Valid 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 

28, 29 

23 item soal 

Tidak Valid 2, 9, 10, 17, 24, 26 6 item soal 

 

2. Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini uji reliabilitas skala pola asuh orang tua dan perilaku 

prososial anak 5-6 tahun dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach.  

dengan bantuan program komputer IBM SPSS Statistic Version 26 For 

Windows. Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen jumlah total item 

reliabilitas pola asuh orang tua adalah 38 dan perilaku prososial anak 29 

item dikatakan reliabel apabila nilainya lebih dari 0,05.  

Hasil perhitungan item dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 

menunjukkan nilai reliabilitas pola asuh orang tua yaitu 0,956 dan perilaku 

prososial  anak yaitu 0,955. Hasil uji reliabilitas tersebut masuk dalam 

kategori sangat tinggi berdasarkan kriteria menurut Arikunto (2011). 

(lampiran  9 dan 10 halaman 86 dan 90) . Berikut hasil perhitungan uji 

reliabilitas disajikan dalam tabel. 

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Reliabilitas Kategori 

Pola Asuh Orang Tua 0,956 Sangat Tinggi 

Perilaku Prososial Anak 0,955 Sangat Tinggi 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linear sederhana. Alasan peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear 

sederhana adalah karena penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel yaitu 

satu variabel independen dan satu variabel dependen. 
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1. Interval Kategori 

 

Menentukan besaran rentangan kelas dalam masing-masing kategori 

menggunakan rumus interval menurut Sutrisno (2006), sebagai berikut: 

 

ί = 
(NT−NR)

 

K 

 

Gambar 3. Rumus interval. 

Sumber. Hadi (2006)  

 

Keterangan : 

ί = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K = 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 variabel  yang 

ditanyakan linear. 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas menurut Umar (2011) digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi 

secara normal, mendekati normal. Menurut Sugiyono dan Susanto 

(2015) pelaksanaan uji normalitas dapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria yang berlaku yaitu apabila hasil 

signifikansi > 0,05 yang berarti residual  berdistribusi normal. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan uji  normalitas menggunakan uji 

kolmogrov-smirnov dengan bantuan IBM SPSS Statistic Version 26 

For Windows. Cara mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil 
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uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom 

signifikansi (Exact.Sig. 2-tailed) tersebut. Jika signifikansi yang 

diperoleh > taraf signifikansi α (0,05) maka sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

 

Sedangkan untuk melihat homogenitas maka digunakan uji F dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

Varian terbesar 

F= 

Varian terkecil 

 

Gambar 4. Rumus Uji Homogenitas 

Sumber : Sugiyono(2012) 

 

Taraf signifikasi yang digunakan adalah α = 0,05 dengan kriteria yang 

digunakan untuk mengambil kesimpulan apabila hasil nilai Fhitung 

dibandingkan dengan Ftabel, dan selanjutnya ditentukan sesuai dengan 

kaidah keputusan: 

c. Jika Fhitung < Ftabel, artinya data homogen, dan 

d. Jika Fhitung > Ftabel, artinya data tidak homogen. 

 

c. Uji Linearitas 

 

Penelitian ini menggunakan uji linearitas, menurut Sugiyono dan 

Susanto (2015) uji linearitas dapat dipakai untuk mengetahui apakah 

variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan linear atau 

tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of 

linearity dengan bantuan IBM SPSS Statistic Version 26 For Windows. 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu α = 0,05. 

Cara untuk mengetahui kedua variabel linier atau tidak yaitu dengan 

melihat nilai signifikansi pada baris Deviation from Linearity. 

Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

antara kedua variabel terdapat hubungan yang linear. 
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d. Uji Hipotesis 

 

Setelah dilakukan uji persyaratan, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linear sederhana. 

Menurut Sugiono (2015) mengatakan bahwa regresi sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Sejalan dengan pendapat 

tersebut menurut Mulyono (2019) menyatakan bahwa analisis regresi 

sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, 

sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau 

dependen variabel. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap perilaku prososial anak usia dini, disini peneliti menggunakan 

analisis regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS Statistic 

Version 26 For Windows  

 

Setelah dilakukan analisis regresi menggunakan program SPSS, maka 

selanjutnya data dianalisis menggunakan rumus persamaan regresi 

linear sederhana. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

�̂�= a+bX 

 

Gambar 5. Rumus Persamaan Regresi Linear Sederhana 

 

Keterangan: 

�̂� = Variabel dependen yang diprediksi 

a = Konstanta (apabila nilai x sebesar 0, maka y akan sebesar atau 

konstanta) 

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

X = Variabel independen 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pola asuh orang tua terhadap perilaku prososial anak usia 5-6 tahun dilihat dari 

nilai signifikansi 0,000 (p<0,05). Pengaruh yang diberikan juga berjalan kearah 

positif yang artinya apabila pola asuh yang diterapkan baik maka perilaku 

prososial anak akan berkembang dengan baik, begitu pula dengan sebaliknya. 

Adapun sumbangan pola asuh orang tua terhadap perilaku prososial anak yaitu 

sebesar 73,3% yang artinya peran pola asuh orang tua sangat penting dalam 

perkembangan perilaku prososial anak. Dimensi pola asuh orang tua yaitu 

meliputi kontrol dan kehangatan dapat mempengaruhi perilaku prososial anak 

dalam bentuk berbagi, menolong, bekerja sama, jujur, dan dermawan 

 

 

B. Saran 

 

a. Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang baik, karena 

pola asuh yang baik merupakan salah satu cara untuk mengembangkan 

segala sesuatu yang ada pada anak usia dini, salah satunya perilaku 

prososial yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan anak dengan 

orang lain yang ada dilingkungannya. 

 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi pihak sekolah diharapkan dapat lebih memperhatikan lagi tentang 

perkembangan perilaku prososial anak dan cara pengembangan perilaku 
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prososial tersebut. Karena perilaku prososial bukan hanya dapat 

dikembangkan saat anak berada dirumah saja, guru dan teman sebaya juga 

dapat menjadi pemicu anak dalam berperilaku prososial, maka 

pengembangan perilaku prososial anak saat disekolahpun perlu 

diperhatikan. 

 

c. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan mampu mengembangkan penelitian pola 

asuh orang tua terhadap perilaku prososial anak ini dengan lebih spesifik 

lagi untuk mengetahui lebih banyak tentang pengaruh lain yang terjadi 

akibat pola asuh orang tua terhadap perilaku prososial anak dan faktor lain 

yang dapat mempengaruhi perilaku prososial pada anak. 
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