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Assalamu'Alaikum Wr' Wb,

syukur Arhamduliilah tak rupa dipanjatkan kehadirat Alrah sv\[f, berkat rakhmat dan

perkenanNya, Edisi bulan ieptemner 2010 hadir,kembali di hadapan pembaca dan

penulisnya. Kembali diingatkan bahwa semula jurnal ini berjudul "JURNAL

PENELmAN PoLTEKKES,'yang diterb-itkan oreh politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan surabaya. sudah dua kali terbitan dan seterusnya terbit dengan judul

yang baru: :Unfrli; PENELSAN KESEHATAN, tetap diterbittan oleh Politeknik

k"r"nutun Kementerian Kesehatan Surabaya'

Ternyata faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan klien 
. 
yang dirawat di

Rumah sakit adalah hasil terapi dan perawatan yang, diterima' demikian simpulan

hasil peneritian yang dimuat paoa-satan satu artiker hisir peneritian beriudul: Faktor '

Dominan yang mempengaruhi Kepuasan Krien di RSu Haii surabaya. Berbagai artikel

menarik lainnya dapat dibaca pada terbitan kali ini' seperti: Hubungan pola asuh

orangtua dengan kemandirian anak usia 3-4 tahun' Pengaruh lama ketuban pecah

dini terhadap tingkat asfiksia pada bayi baru rahir, Faktor yang mempengaruhi ibu

ffakmemberikanASleksklusifdanbeberapaartikellainnyayangsayangkalau
dilewatkan. Mudah'mudahan menlioi inspirasi bagi para pembaca untuk menyusun

proposal dan melakukan penelitian berikutnya

sdamat membaca, Jangan lupa artikel selanjutnya kami tunggu di meja redaksi'

Biltahittauflqwalhidayah,Wassalamu.AlaikumWr.Wb

Edltorlal

Deunn Redaksi
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HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEMANDIRIAN
ANAK USIA 3-4 TAHUN DI POS PAUD MAWAR

KUTISARI SURABAYA

Rekawati s,{Arifatul wahYu M
JurEsan Kebidanan

AESTRACT

parenting paftem of parents witl affect the chitd's personatity. D.emocratic parcnting that wil! b.uild a

child bic6mes an independent kid. The aim of the study is knowl the relationship between

iiruniig parftem with independency of children in 3-4 years old. This study used an analvtic
'obseruaiional study wrfh cross s;ecti6nat approach. The population is children aged 3'4 years who

became member in PATJD Mawar, and sampte was selecfed by simple randoim sampling. The data

ias analyzed by Chi-square fesi. The rcsult was a relationship between parenting pattem with

independency of children in 34 years old.

Keywords: Parenting pattern, lndependency, Children in 3'4 years old

PENDAHULUAN
Menjadi orang tua bukan Perkara

mudah. Hal yang disangka baik ternyata
malah menjadi bumerang dikemudian hari

baik bagi orang tua maupun anaknya. Tidak
sedikit orang tua yang berpendapat bahwa
menjadi orang tua yang baik adalah
berusaha membuat hidup anaknya menjadi
serba mudah, agar si kecil tidak sempat
mengalami kesulitan, dan selalu bisa teftawa
dan tersenyum. Menurut psikolog anak dan

remaja, Richard Bromflied, PhD. (2008),
tindakan orang tua yang seperti itu akan

membentuk anak yang memiliki kepercayaan
diri yang sangat rendah dan tidak mandiri.
Peran orang tua yang berlebihan akan
membuat anak bergantung Pada
lingkungannya untuk mendapatkan stimulasi,
kepuasan maupun kebahagiaan bagi dirinya
(Damayanti, 2008).

Penelitian Diana Baumrind Yang
dikutip Yusuf (2000) menunjukkan dari
pengasuhan orang tua yang memberikan
perhatian dan cinta Pada anak,
menempatkan anak pada posisi sewajarnya,
bersikap respek terhadaP anak, dan

mendorong anak untuk terbuka serta tetap
mengontrol mereka maka akan membentuk
anak yang memiliki rasa percaya diri dan

mampu mengendalikan diri. Hal ini

diperlukan untuk membentuk kemandirian
mereka,

Anak usia 34 tahun sudah mengerti
dan memahami bagaimana untuk bersikap
pada orang lain, selain itu anak mudah
belajar dan cepat belajar sehingga pada

masa ini adalah usia ideal untuk
menanamkan pembelajaran pada seorang
anak dan penting bagi orang tua untuk
menanamkan kemandirian pada anak.

Kemandirian adalah suatu

kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki

anak untuk melakukan segala sesuatu sendiri
(Kurniasih, 2008). Kemandirian merupakan

aspek yang berhubungan dengan

kepribadian atau tingkah laku sosial pada

perkembangan personal sosial yang meliputi

kemampuan anak untuk mandiri,

bersosialisasi, dan berinteraksi dengan

lingkungan (Soetjiningsih, 2002).
Perkembangan anak terdiri dari

beberapa aspek meliputi perkembangan

motorik, bahasa, personal sosial, dan psiko

sosial. Perkembangan ini dipengaruhi oleh

dua faKor, yaitu faKor internal meliputi
genetika dan pengaruh hormonal, serta

faktor eksternal meliputi faKor prenatal,

faKor kelahiran, dan faKor paskanatal

meliputi gizi, penyakit kronis atau kelainan

kongenital, lingkungan fisik dan kimia,
psikologis, endokrin, sosial ekonomi,
pengasuhan, stimulasi, dan obat*obatan
(Nursalam, Rekawati dan Sri Utami, 2005)'

Mengingat banYaknYa faKor Yang
berhubungan dengan kemandirian anak,
permasalah dibatasi pada hubungan pola

asuh orang tua dengan kemandirian anak

usia 3-4 tahun,
Sehingga dapat dirumuskan masalahnya

adalah: "Bagaimana hubungan antara pola

asuh orang tua dengan kemandirian anak

usia 34 tahun?"
Tujuan umum Penelitian ini adalah

diketahuinya hubungan antara pola asuh

orang tua dengan kemandirian anak usia 34
tahun di Pos PAUD "MAWAR" Kutisari

Surabaya.
Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1) Mengidentiflkasi pola asuh orang tua

terhadap anak, 2) Mengidentifikasi
kemandirian anak usia 3-4 tahun, dan 3)
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organisme menuju kedewasaannya atau
kematangannya yang berlangsung secara

sistematis, Progresif, dan

berkesinambungan, baik menyangkut fisik
maupun psikis (Yusuf, 2000)'

FaKor yang MemPengaruhi Tumbuh
Kembang

Menurut Soetjiningsih (2002), faktor
yang mempengaruhi tumbuh kembang dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu faKor
internal dan eksternal (Nursalam, Rekawati

dan Sri Utami, 2005). 1) FaKor internal,

berupa: a) genetika, b) pengaruh hormon, 2)

faKor ekaternal, berupa: (a) faktor prenatal,

(b) falGor kelahiran, 3) Faktor pascanatal,

meliputi: (a) gizi, (b) penyakit kronis atau

kelainan kongenital, (c) lingkungan fisik dan

kimia, (d) psikologis, (e) endokrin, (0 sosial

ekonomi, (g) ingkungan, (h) pengasuhan, (i)

stimulasi, dan (j) obat-obatan (Nursalam,

Rekawati dan Sri Utami, 2005).

Konsep Dasar Tumbuh Kembang
Tumbuh dan kembang seorang anak

secara optimal dipengaruhi oleh hasil

interaksi antara faKor genetis, herediter, dan

konstitusi dengan faKor lingkungan' Agar

faKor lingkungan memberikan pengaruh

positif pada tumbuh kembang anak, maka

dibutuhkan pemenuhan atas kebutuhan

dasar tertentu. Menurut Soe$iningsih (2000)
dalam Nursalam, Rekawati, dan Sri Utami
(2005), kebutuhan dasar ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu astth,

asih, dan aah.
1) Asuh (kebutuhan fisik-biomedis), Yang
meliputi: (a) nutrisi yang mencukupi dan

seimbang, (b) perawatan kesehatan dasar,
(c) pakaian, (d) perumahan, (e) hygiene diri
dan lingkungan, (0 kesehatan jasmani

seperti: olah raga dan rekreasi, 2) Asih yakni

kebutuhan emosi dan kasih sayang, (a) kasih

syang orang tua, (b) rasa aman, (c) harga

diri, (d) dukungan atau dorongan, (e)

mandiri, (f) rasa memiliki, (g) kebutuhan

akan sukses, mendapatkan kesempatan, dan
pengalaman, 3) Asah yakni kebutuhan

stimulasi, yang merupakan kebutuhan yang

sangat penting untuk pertumbuhan dan

perkembangan anak. Anak Yang
mendapatkan banyak stimulasi yang terarah
akan cepat berkembang dibandingkan

dengan anak yang kurang mendapatkan

stimulasi.

Anak Usia 3-4 Tahun
Masa ini sering disebut sebagai tahap

bermain, karena periode ini hampir semua
permainan menggunakan mainan' Serta

merupakan masa Yang ideal untuk

mempelajari ketrampilan tertentu (Hurlock,

2002).
Perkembangan Anak Usia 3'4 tahun,
meliputi: 1) perkembangan motorik, 2)

perkembangan bahasa, 3) perkembangan

personal sosial
Yaitu aspek yang berhubungan dengan

kepribadian/tingkah laku sosial yang meliputi

kemampuan untuk mandiri, bersosialisasi,

dan berinteraksi dengan lingkungan
(Soeliningsih , 2002).

Kemandirian adalah suatu kemampuan

atau ketrampilan yang dimiliki anak untuk
melakukan segala sesuatu sendiri' Apakah

itu aKivitas yang terkait dengan perawatan

diri atau mengurus diri sendiri sepefti makan,

mandi, berpakaian, dan sebagainya. Juga

aktivitas dalam kesehariannya, sepefti tugas

- tugas sekolah. Dalam memenuhi tuntutan
lingkungan tersebut anak bisa melakukannya

atas kemampuan diri dan keyakinan dirinya
(Kurniasih, 2008).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian

analitik obseruasional dengan desain cross

sectional. Data yang terkumpul dipilah

menjadi dua kelompok yaitu pola asuh

demokratis dan non demokratis yakni

permisif, otoriter, penelantar, kemudian dari

macam pola asuh tadi dilihat apakah

terbentuk anak Yang mandiri atau

tergantung. Sebagai populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh ibu dan anak

usia 3-4 tahun yang berjumlah 32 orang

dengan sampel sebanyak 30 orang yang

dipilih secara simple random sampling.

Sebagai variabel independen adalah pola

asuh orangtua, sedangkan variabel

dependen adalah kemandirian anak usia 34
tahun.

HASIL PENELITIAN
Data Umum
1. Usia ibu

Hampir setengahnya dari ibu (46,7o/o)

berusia antara 20-30 tahun dan sebagian

kecil (13,30/o) berusia <20 tahun
2. Pendidikan ibu

SetengahnYa dari ibu (50,0o/o)

berpendidikan menengah dan hanYa

sebag ian kecil ( 1 3, 3olo) berpendidi kan tin ggi

3. Usia anak
Sebagian besar anak (53,3olo) berusia 4

tahun dan sisanya (46,70/o) berusia 3 tahun.

4. Jenis kelamin
Sebagian besar anak usia 3'4

tahun(56,70lo) berjenis kelamin laki-laki dan

sisanya (43,3o/o) berjenis kelamin perempuan
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Data Khueus
1. Jenis pola asuh

Sebagian besar ibu (53,3olo) berpola asuh
demokatis, dan hampir setengahnya lbu
(46,70/o) berpola asuh non demokraUs.
2. Kemandirlan anak

Sebagian besar anak yang berusia antara
3-{ tahun (600lo) adalah sudah mandtri dan
hamoir setengah (40olo) masih tergantung
pada orang lain.

Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan
Kemandirian Anak Usia 3-4 Tahun dan
Analisisnya

Dari 16 orang tua yang menerapkan
pola asuh demokratis terdapat hamplr
seluruhnya yaknl 14 orang anak (87,5o/o)
yang mandlrl dan hanya sebaglan kecll anak,
yaknl 2 orang anak (l2,So/o) yang masih
tergantung. Sedangkan darl 14 orangtua
yang menerapkan pola asuh non demokratis
terdapat sebaglan kecil anak yaknl 4 orang
anak (28,60lo) yang mandiri dan sebagtan
besar anak yaknl 10 orang anak (ll,4o/o)
yang maslh tergantung.

Ha$l uJi staflstik Qrhquare diperoleh
nilal p=9,994 So =0,05 atau y2 (X2 n,tu*
)=8,488>X"oo"=3,84 sehingga dapat diartil<ai
bahwa ada hubungan antara pola asuh orang
tua dengan kemandirian anak usla 34 tahun.

PEMBATIASAN
Pola Asuh Orangtua

Menurut Baumrind (1967) yang dikutip
Rusdfiana (2006), orang tua dengan dengan
pola asuh demokatis akan bersikap rasional,
selalu mendasari tindakannya pada rasio atau
pemikiran- pemiklran juga bersikap realisfls
terhadap kemampuan ana( tidak berharap
yang berlebihan melampaui kemampuan
anak. Orang tua tipe ini Juga memberikan
kebebasan kepada anak untuk memilih dan
melakukan suatu tindakan, dan pendekatan
yang hangat.

Pola asuh ini akan menghasilkan
anak-anak yang mandirl, dapat mengontrol
dlri, mempunyai hubungan baik dengan
teman, mampu menghadapi stress,
mempunyai mlnat terhadap hal-hal baru, dan
kooperatif terhadap orang lain.

Faktor lain yang dapat menunJang
'terbentuknya kemandirian anak adalah
pendidlkan orangtua. Orangtua yang
berpendidikan lebih tinggi diharapkan mampu
menyerap informasl lebih banyak dan
memberikan respon yang baik sehingga
mereka dapat menerapkan pengetahuan

yang mereka dapat dari informasi tersebut.
Selain itu, pendidik Juga berperan dalam
membentuk kemandirian anak. Pendidilq bagl
anak, adalah orang tua kedua mereka.

Kemandirian Anak Usia 3 - 4 Tahun
Pada usia 3-4 tahun anak sudah

melalui fase otonomi versus rasa ragu-ragu
atau rasa malu yang terjadi pada usia l-3
tahun. Di mana dalam fase otonoml ini anak
menJadi bangga akan kecakapannya yang
baru dan ingin mengerJakan segala sesuatu
sendiri, Jika orang tua mengenal kebutuhan
anak untuk melakukan segala sesuatu yang ia
mempu mengerjakan dengan caranya sendlrl,
maka pada anak akan berkembang perasaan
otonomi bahwa ia dapat mengontrol otot-
ototnya, rangsangannya, dirinya dan seora
bermakna dapat mengontrol llngkungannya
(Ghozali, 2007). Diperlukanlah sikap orang
tua yarfg tidak terlalu menuntut kemampuan
anak dalam melakukan sesuatu sehingga
anak dapat belaJar lebih banyak tanpa ada
tekanan dari lingkungan.

Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan
Kemandlrian Anak Usla 3-4 Tahun

Anak usla 3+ tahun berada pada
tahap inlsiatif versus bersalah pada
perkembangan psiko sosial mereka (Ghozall,
2007). Pada tahap ini anak belaJar
mengendalikan diri dan memanipulasi
llngkungan. Rasa lnisiatif mulai menguasai
anak. Anak mulai menuntut untuk melakukan
tugas teftentu sehingga anak dapat dillbatkan
dalam suatu kegiatan sederhana misalnya
turut serta merapikan tempat tidur atau
membantu orang tua di dapur. Anak mulal
memperluas ruang lingkup pergaulannya.
Orang tua dapat melatih anak untuk
mengintegrasikan peran - peran sosial dan
tangung Jawab sosial. Pada tahap ini kadang-
kadang anak tidak dapat mencapai tujuan
atau kegiatannya karena keterbatasannya,
tetapi bila tuntutan lingkungan misalnya darl
orang tua atau orang lain terlalu tinggi atau
berlebihan maka dapat mengakibatkan anak
merasa aKivitasnya atau imajinasinya buruk,
akhirnya timbul rasa kecewa dan rasa
bersalah (Ghozali, 2007). Kemandirian anak-
anak tersebut bisa dicapai karena bimblngan
dari orang tua dimana orang tua yang
memberikan bimbingan menyesualkan
dengan kemampuan meraka. Peran orang tua
dalam hal ini adalah membimbing anak dan
terus memotivasi mereka agar nantinya
mereka tidak menJadi anak yang tergantung.
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut: 1) sebagian besar orangtua
menerapkan pola asuh demokratis, dan
hampir setengahnya menerapkan pola asuh
non demokratis, 2) Untuk kemandirian anak
pada usia 3-4 tahun sebagian besar adalah
mereka berkembang menjadi anak yang
mandiri, 3) ada hubungan antara pola asuh
orangtua dengan kemandirian anak usia 3-4
tahun.

Sehingga disarankan: 1) Bagi pendidik di
PAUD, agar: (a) lebih memperhatikan
perkembangan anak-anak didiknya, (b)
mengajari anak didiknya ketrampilan yang

bisa dilakukan sendiri, misalnya
mengancingkan baju, mewarnai, memakai
sepatu, (c) memberikan motivasi pada anak
didiknya untuk melakukan sendiri kegiatan
sederhana yang mampu dihkuka cara
mendidik anak agar anak dapat tumbuh
secara mandiri, 2) Kepada peneliti
selanjutnya: perlu penelitian lebih lanjut
tentang pengetahuan orangtua mengenai
cara mendidik anak, 3) Kepada keluarga: (a)
hendaknya orangtua tidak memanjakan anak,
(b) perlunya orangtua mengetahui cara
mendidik anak dengan baik, (c) Orangtua
perlu memberikan tugas yang mudah
dikerjakan anak sebagai sarana latihan anak
agar ia menjadi anak yang mandiri, (d)
Orangtua perlu mengetahui tugas
perkembangan anak pada tiap fase
perkembangan, (e) orangtua perlu memantau
perkembangan anaknya dan memberikan
stimulasi yang tepat agar anak tidak
terlambat perkembangannya.
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