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Abstraksi 

 

 

Orang tua terkadang merasa bahwa anaknya mendapat sikapnya dari 

orang-orang yang berpengaruh buruk di lingkungan masyarakat dan 

sekolah, tetapi sebetulnya, hal yang secara dominan mempengaruhi sikap 

seorang anak adalah pola asuh orang tua.  

Orang tua yang tidak menyadari ini kadang heran dari mana sang anak 

mendapat kepribadian tersebut. Bahkan terkadang orang tua cenderung 

menyalahkan anaknya sendiri dan pergaulan anak itu. Hal ini akan 

membuat pribadi anak terbentuk dari hari ke hari, ada yang semakin baik 

ataupun semakin menjadi tidak baik. Semua itu bergantung pada 

bagaimana pola asuh dan interaksi mereka dengan orang tua. 

Tujuan secara global dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh-pengaruh pola asuh orang tua yang dianut setiap orang tua. 

Terdapat banyak sekali tipe-tipe pola asuh orang tua dan pola asuh itu 

menghasilkan berbagai macam kepribadian seorang anak.  

Metode yang dapat digunakan pada penelitian ini sangat banyak 

namun metode yang kami pilih adalah angket, observasi, dan wawancara.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Masyarakat kadang berkata bahwa pribadi seorang anak 

adalah bawaan dari orang tuanya, sejak ada dari lahir. 

Tetapi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar karena 

beberapa ahli psikologi mengatakan semua bayi yang 

dilahirkan seperti kertas putih. Pola asuh orang sekitarnya 

(Terutama Orang tua) yang membuat kertas tersebut 

bercorak. Bagaimana bentuk corak tersebut dipengaruhi oleh 

pola asuh itu sendiri. 

Kepribadian seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh 

orang tuanya. Kepribadian ini akan sangat diperhatikan 

ketika masih berada dalam jenjang sekolah karena pada 

usia-usia ini kepribadian seseorang dapat berubah-ubah. 

Maka dari itu pola asuh orang tua sangat berpengaruh. 

Pola asuh orang tua akan berdampak pada pertumbuhan 

dan perkembangan pribadi seorang anak. Gambaran pola 

asuh tersebut dapat terlihat ketika seorang anak mulai 

bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti 

adanya anak yang sangat ribut, pendiam, nakal, sopan, 

disiplin, dan lain-lain. Hal tersebut didasari oleh pola asuh 

orang di sekitarnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

a. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? 

b. Apa definisi pola asuh? 

c. Apa saja Pola Asuh Orang tua? 
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d. Bagaimana akibat/ pengaruh pola asuh kepada kepribadian 

anak? 

 

C. Tujuan 

 

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas 

karya ilmiah dan juga untuk mengetahui bagaimana pola 

asuh orang tua berpengaruh kepada sikap dan kepribadian 

seorang anak. Anak yang selalu bersosialisasi dalam 

keluarga akan mencerminkan pola asuh orang tuanya 

berbeda dengan anak yang jarang bersosialisasi dengan 

keluarganya.  

    Penelitian ini akan mencakup macam-macam pola asuh 

orang tua dan akibat atau pengaruhnya kepada kepribadian 

seorang anak. Dengan mempelajari pola asuh orang tua, kita 

dapat mengetahui penyebab sikap seorang anak ketika 

bersosialisasi di sekolah atau masyarakat  luas. 

     Tentu saja teori-teori yang ada sangatlah banyak. Namun 

kami hanya akan membahas beberapa teori dan melakukan 

penelitian atas teori tersebut dan membuktikan bila teori 

tersebut tercermin pada kepribadian anak-anak yang kami 

amati.  

 

D. Manfaat 

 

   Manfaat dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

penyebab sikap seorang anak yang dipengaruhi oleh pola 

asuhan orang tua dan membantu mempermudah 

bersosialisasi. Dengan ini juga kita dapat mengetahui dan 

mempelajari pola asuh yang benar untuk orang tua dan 

bagaimana dampak sosialisasi antara anak dan orang tua 

kepada kepribadian sang anak.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI   

 

A. Kepribadian 

 

Semua keluarga mempunyai pola asuh mereka tersendiri. Pola asuh ini 

sangat bermacam-macam dan menciptakan sifat-sifat yang berbeda pada 

anak yang mengalami pola asuh tersebut. Kepribadian anak adalah hal 

yang paling dipengaruhi.  

Kepribadian dalam bahasa inggris adalah „Personality‟. Istilah 

personality berasal dari kata latin „persona‟ yang berarti topeng atau 

kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain 

panggung atau drama, yang menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi 

seseorang. Untuk orang Roma, “persona” berarti bagaimana seseorang 

terlihat oleh orang lain atau orang di sekitarnya.  

Diambil dari sudut pandang psikologi, Gordon Allport menyatakan, 

dalam salah satu bukunya, bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi 

(berbagai aspek psikis dan fisik) yang merupakan suatu struktur dan 

sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat 

berubah. Secara eksplisit Allport mengatakan: kepribadian secara teratur 

tumbuh dan mengalami perubahan. 

Sedangkan, menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo, dalam Sjarkawim 

pada tahun 2006, kepribadian adalah sifat dan tingkah laku khas 

seseorang yang membedakannya dengan orang lain, integrasi 

karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, 

kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang, segala sesuatu 

mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. 

Sedangkan, diambil dari sudut pandang masyarakat secara umum, 

kepribadian adalah suatu yang ajek, konsisten, dan tidak sepenuhnya 

salah. Namun, harus diingat bahwa keadaan yang relatif stabil itu juga 

mengalami pertumbuhan.  
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Kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang adalah suatu dampak dari 

pola interaksi orang tersebut dengan makhluk sosial di sekitarnya, 

terutama pada lingkungan keluarga karena keluarga adalah sosialisasi 

primer seseorang. 

Ada empat jenis kepribadian menurut Galen, seorang ahli fisiologi 

Romawi pada abad ke-2 Masehi. Galen adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan teori empat kepribadian. Walaupun teori ini tergolong 

sudah sangat lama dan kuno, banyak para psikolog masa kini mengakui 

bahwa teori kepribadian yang dicetuskan oleh Galen relatif benar. 

Empat jenis kepribadian itu di antaranya :  

 

1. Sanguin, yaitu tipe yang mempunyai energi yang besar, suka 

bersenang-senang, dan supel. Mereka suka mencari perhatian, 

sorotan, kasih sayang, dukungan, dan penerimaan orang-orang di 

sekelilingnya. Orang bertipe sanguin suka memulai percakapan dan 

menjadi sahabat bagi semua orang. Orang tipe ini biasanya optimis 

dan selalu menyenangkan. Namun, ia tidak teratur, emosional, dan 

sangat sensitif terhadap apa yang dikatakan orang terhadap 

dirinya. Dalam pergaulan, orang sanguin sering dikenal sebagai “si 

tukang bicara”.  

 

2. Koleris, yaitu kepribadian yang suka berorientasi pada sasaran. 

Aktivitasnya dicurahkan untuk berprestasi, memimpin, dan 

mengorganisasikan. Orang bertipe koleris menuntut loyalitas dan 

penghargaan dari orang lain atau orang yang ada di sekitarnya, 

berusaha mengendalikan dan mengharapkan pengakuan atas 

prestasinya, serta suka ditantang dan ingin untuk menerima tugas-

tugas sulit. Tapi mereka juga suka merasa benar sendiri, suka 

kecanduan jika melakukan sesuatu, keras kepala, dan tidak peka 

terhadap perasaan orang lain. Orang koleris seperti ini sering 

diidentifikasi sebagai “si pelaksana”. 
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3. Melankolis yang cenderung diam dan pemikir. Ia berusaha 

mengejar kesempurnaan dari apa yang menurutnya penting. Orang 

dalam tipe ini butuh ruang dan ketenangan supaya mereka bisa 

berpikir dan melakukan sesuatu. Orang bertipe melankolis 

berorientasi pada tugas, sangat berhati-hati, perfeksionis, dan suka 

keteraturan. Karenanya, orang melankolis sering kecewa dan 

depresi jika apa yang diharapkannya tidak sempurna. Orang 

melankolis sering diidentifikasi sebagai “si perfeksionis” atau “si 

pemikir”. 

 

4. Phlegmatis, yang seimbang, stabil, merasa diri sudah cukup, dan 

tidak merasa perlu mengubah dunia. Ia juga tak suka 

mempersoalkan hal-hal sepele, tidak suka risiko atau tantangan, 

dan butuh waktu untuk menghadapi perubahan. Orang bertipe ini 

kurang disiplin dan motivasi sehingga suka menunda-nunda 

sesuatu. Kadang, ia dipandang orang lain sebagai lamban. 

Bukannya karena ia kurang cerdas, tapi justru karena ia lebih 

cerdas dari yang lain. Orang phlegmatis tak suka keramaian 

ataupun banyak bicara. Namun, ia banyak akal dan bisa 

mengucapkan kata yang tepat di saat yang tepat, sehingga cocok 

menjadi negosiator. Orang phlegmatis kadang diidentifikasi sebagai 

“si pengamat” atau “si manis”.  

 

Penggolongan kepribadian memang memudahkan kita untuk memahami 

kepribadian, tetapi penggolongan tersebut membuat orang-orang 

bertanya-tanya dan memberikan beberapa kritik, yaitu : 

 

1. Penggolongan kepribadian manusia sangat kompleks. Dengan 

hanya satu atau dua variabel saja yang digunakan dalam 

penggolongan akan membuat kurang akurat difaktorkan kurangnya 

memperhatikan faktor-faktor khusus yang bersifat individual. 
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2.  Penggolongan ini tidak memperhatikan kenyataan bahwa manusia 

berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Hal ini 

mengakibatkan sifat kepribadian, yaitu bersifat dinamis. Dengan 

penggolongan semacam ini membuat kepribadian seolah-olah statis, 

tidak dapat berubah dan akan selalu tetap atau sama. 

 

3. Penggolongan kepribadian sangat kurang mempertimbangkan 

pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian. 

 

 

B. Pola Asuh 

 

Kepribadian yang diciptakan oleh orang tua terjadi karena adanya 

interaksi yang positif maupun yang negatif di dalam lingkungan keluarga. 

Interaksi ini disebut dengan pola asuh.  

Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, 

cara kerja, bentuk (struktur yang tetap), sedangkan kata asuh 

mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri 

sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari pola asuh adalah 

mendidik, menjaga, dan merawat seseorang dengan bentuk atau cara 

yang tetap dan konsisten.  

Diambil dari sudut pandang Singgih D. Gunarso dalam bukunya yang 

diterbitkan pada tahun 2000, pola asuh didefinisikan sebagai  perlakuan 

orang tua dalam interaksi yang meliputi orang tua menunjukkan  

kekuasaan dan cara orang tua memperhatikan keinginan anak. 

Kekuasaan atau cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah 

pada pola asuh yang diterapkan.  

Sedangkan, menurut Chabib Thoha, dalam bukunya pada tahun 1996, ia 

mengatakan bahwa pola asuh  orang tua adalah suatu cara terbaik yang 

dapat ditempuh orang tua dalam  mendidik anak sebagai perwujudan dari 

rasa tanggung jawab kepada anak. 
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Tarsis Tarmudji, menyatakan bahwa, pola asuh adalah interaksi antara 

orang tua dengan anaknya selama mengadakan pengasuhan. 

Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan 

dengan norma-norma yang ada di masyarakat. 

Dari beberapa pengertian yang dinyatakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pola asuh orang tua mengandung 

pengertian: 

1. Interaksi pengasuhan orang tua dengan anaknya. 

2. Sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. 

3. Pola perilaku orang tua untuk berhubungan dengan anak-anaknya. 

Maka, dapat disimpulkan dalam narasi bahwa pola asuh orang tua 

adalah suatu hubungan interaksi antara orang tua yaitu ayah dan ibu 

dengan anaknya yang melibatkan aspek sikap, nilai, dan kepercayaan 

orang tua sebagai bentuk dari upaya pengasuhan, pemeliharaan, 

menunjukkan kekuasaannya terhadap anak dan salah satu tanggung 

jawab. 

 

Pola asuh yang baik dan efektif dapat dilihat hasilnya dari cara dan 

kemampuan anak atau individu memahami aturan-aturan yang ada di 

masyarakat dan cara sang anak atau individu berinteraksi dengan sesama 

di masyarakat. Syarat paling utama adalah cinta dan kasih sayang 

diberikan oleh orang tua. Syarat-syarat sebuah pola asuh efektif lainnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Pola Asuh harus dinamis 

Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Sebagai contoh,  penerapan pola asuh untuk 

anak balita tentu berbeda dari pola asuh anak yang berumur 

sembilan tahun. Hal ini harus dilakukan agar pola asuh efektif karena 

kemampuan berpikir balita masih sederhana. Jadi pola asuh harus 

disertai komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. 

Sedangkan, kemampuan berpikir anak yang berumur sembilan tahun 
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sudah berkembang. Jadi, pola asuh harus ditingkatkan sesuai 

dengan kemampuan dan pola pikirnya.  

 

b. Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak 

Ini perlu dilakukan karena kebutuhan dan kemampuan anak  yang 

berbeda. Orang tua yang ada di keluarga harus mengetahui 

kebutuhan dan kemampuan anak agar dapat memfasilitasi dengan 

baik dan membantu perkembangan bakatnya. 

 

c. Pola asuh harus disertai perilaku positif dari orang tua 

Penerapan pola asuh juga  membutuhkan sikap-sikap positif dari 

orang tua sehingga bisa dijadikan contoh bagi anaknya. Tanamkan 

nilai-nilai kebaikan dengan penjelasan yang mudah dimengerti. 

 

d. Komunikasi efektif 

Syarat untuk berkomunikasi efektif sederhana yaitu luangkan waktu 

untuk mengobrol dengan anak.  Jadilah pendengar yang baik dan 

jangan meremehkan pendapat anak. Dalam diskusi, orang tua dapat 

memberikan saran, masukan atau meluruskan pendapat anak yang 

keliru sehingga anak lebih terarah. 

 

 

C. Jenis-jenis pola asuh 

 

Pola asuh yang terkenal dan dianggap benar oleh masyarakat ada 

lima macam atau jenis pola asuh. Pola asuh ini telah digunakan oleh 

banyak keluarga dan memberikan dampaknya sendiri. Pola asuh dapat 

dibagi menjadi empat, menurut Baumrind (1967). Empat jenis pola asuh 

tersebut adalah: 

 

a. Demokratis 
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Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam 

mengendalikan mereka. Orang tua dengan perilaku ini bersikap 

rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini relatif bersikap friendly 

dan mau untuk mendengar pendapat sang anak. 

Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 

melampaui kemampuan anak.  

Orang tua tipe ini  juga memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Pendekatannya 

kepada anak bersifat hangat, sehingga sang anak dapat 

menganggap bahwa sang orang tua adalah sahabat yang ia tidak 

takuti dan nyaman untuk menceritakan segala apa yang ia alami 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pola asuh tipe ini dapat membuat sebuah lingkungan 

keluarga yang nyaman di mana jarang terjadi adanya pertikaian 

karena kedua belah pihak relatif saling mengerti. Banyak ahli 

yang mengutarakan pendapat mengenai pola asuh demokratis ini, 

di antaranya: 

Hurlock, pada tahun 2006, mengatakan bahwa orang tua 

yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan ciri-ciri 

adanya kesempatan anak untuk berpendapat mengapa ia 

melanggar peraturan sebelum hukuman dijatuhkan, hukuman 

diberikan kepada perilaku salah, dan memberi pujian ataupun 

hadiah kepada perilaku yang benar.  

Menurut Gunars, dalam menanamkan disiplin kepada anak, 

orang tua yang memakai pola asuh demokratis memperlihatkan 

dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan 

yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi 

penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan 

pendapat anak tidak sesuai dengan nilai dan norma. Dalam pola 



 

10 
 

asuh ini, anak tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak 

sesuai dengan norma yang ada. 

Sedangkan, menurut Dariyo, pola asuh demokratis tidak 

hanya memberikan hal yang positif, tetapi juga yang negatif. Hal 

yang negatif ini adalah di mana anak relatif merongrong 

kewibawaan otoritas orang tua, karena segala sesuatu itu harus 

dipertimbangkan oleh anak kepada orang tua. 

Indikator pola asuh demokratis, antara lain: 

 Adanya kesempatan bagi anak untuk berpendapat 

 Hukuman diberikan akibat perilaku salah 

 Memberi pujian atau hadiah kepada perilaku yang 

benar 

 Orang tua membimbing dan mengarahkan tanpa 

memaksakan kehendak kepada anak 

 Orang tua memberi penjelasan secara rasional jika 

pendapat anak tidak sesuai 

 Orang tua mempunyai pandangan masa depan yang 

jelas terhadap anak. 

 

b. Pola Asuh Otoriter 

 

Pola asuh otoriter cenderung dianggap sebagai pola asuh 

yang paling berbahaya dan buruk. Pola asuh otoriter cenderung 

menetapkan standar yang harus dituruti, biasanya disertai dengan 

„ancaman-ancaman‟ sederhana. Orang tua tipe ini cenderung 

memaksa, memerintah dan menghukum.  

Apabila sang anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan 

oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum 

anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam 

berkomunikasi biasanya bersifat satu arah. (Ira Petranto, 2005).  
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Dalam pola asuh ini, anak cenderung tidak dapat 

berpendapat secara bebas. Sang anak suka atau tidak suka, mau 

atau tidak mau harus memenuhi target yang ditetapkan orang tua. 

Menurut Debri pada tahun 2008, dalam pola asuh ini, anak 

dianggap sebagai obyek yang harus dibentuk oleh orang tua yang 

merasa lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya.  

Hurlock pada tahun 2006, mengatakan bahwa orang tua 

yang mendidik anak dengan menggunakan pola asuh otoriter 

memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orang tua menerapkan 

peraturan yang ketat, tidak adanya kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat, anak harus mematuhi segala peraturan 

yang dibuat oleh orang tua, berorientasi pada hukuman (fisik 

maupun verbal), dan orang tua jarang memberikan hadiah atau 

pujian kepada sang anak saat sang anak berperilaku baik. 

Hampir sama dengan pendapat Hurlock, Gunarsa (2000) 

mengatakan bahwa pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana 

orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus 

ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, 

jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh 

otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada 

anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak 

menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya. 

Senada dengan Hurlock, Dariyo dalam Anisa (2005), 

menyebutkan bahwa anak yang dididik dalam pola asuh otoriter, 

cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu. 

Indikator pola asuh otoriter, antara lain: 

 Orang tua menerapkan peraturan yang ketat 

 Tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat 

 Segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh 

anak 

 Berorientasi pada hukuman (fisik maupun verbal) 
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 Orang tua jarang memberikan hadiah ataupun pujian. 

 

c. Pola Asuh Penelantar 

 

Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan 

biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka 

banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti 

bekerja, dan juga kadang kala biaya pun dihemat-hemat untuk 

anak mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantar 

secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi. Ibu yang depresi 

pada umumnya tidak mampu memberikan perhatian fisik maupun 

psikis pada anak-anaknya. 

Orang tua tipe ini cenderung merasa kebutuhannya lebih 

penting daripada kebutuhan anaknya. Karena merasa 

kebutuhannya lebih penting, kebutuhan sang anak akan terlihat 

lebih tidak penting dan dihiraukan.  

Menurut Prasetya pada tahun 2005, pola asuh penelantar 

yaitu di mana orang tua lebih memprioritaskan atau 

mementingkan kepentingannya sendiri, perkembangan 

kepribadian anak terabaikan, dan orang tua tidak mengetahui apa 

dan bagaimana kegiatan anak sehari-harinya karena komunikasi 

yang kurang.  

Indikator pola asuh penelantar, antara lain: 

 Orang tua merasa kebutuhannya lebih penting 

 Orang tua tidak begitu peduli dengan anaknya 

 Orang tua cenderung berhemat untuk kebutuhan 

anaknya 

 Orang tua jarang memperhatikan anaknya 

 Jarangnya ada komunikasi 
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d. Pola Asuh Permisif 

 

Pola asuh ini memberikan kesempatan pada anaknya untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang 

tuanya. Orang tua cenderung untuk tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila apa yang dilakukan oleh anak 

tersebut tidak benar atau di arah yang benar. 

 Maka, anak bisa dalam bahaya tetapi mendapatkan 

bimbingan yang sangat sedikit oleh sang orang tua, sehingga 

sering kali disukai oleh anak. (Ira Petranto, 2005) karena anak 

merasa bebas untuk melakukan apa yang ia inginkan tanpa 

memikirkan apa akibat yang menunggu. 

Sebenarnya, orang tua yang menerapkan pola asuh seperti 

ini hanya tidak ingin konflik dengan anaknya. (Debri, 2008). 

Mereka tidak ingin adanya pertikaian dalam keluarga yang dapat 

membuat seluruh anggota keluarga tidak nyaman, maka, sang 

orang tua tidak akan begitu memperhatikan dan menegur apabila 

sang anak berada di jalan yang salah.  

Menurut Hurlock (2006), orang tua yang menerapkan pola 

asuh permisif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orang tua 

cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak tanpa ada 

batasan dan aturan dari orang tua, tidak adanya hadiah ataupun 

pujian meski anak berperilaku sosial baik, tidak adanya hukuman 

meski anak melanggar peraturan. Namun, orang tua tipe ini 

biasanya bersifat hangat.  

Menurut Gunarsa (2000), orang tua yang menerapkan pola 

asuh permisif memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa 

dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap 

perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta 

kurang berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh ini, 

perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan 
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mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-

larangan yang ada di lingkungannya. 

Dariyo pada tahun 2005 juga menambahkan bahwa pola 

asuh permisif yang diterapkan orang tua, dapat menjadikan anak 

kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Namun 

bila anak mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung 

jawab, maka dapat menjadi seorang yang mandiri, kreatif, dan 

mampu mewujudkan aktualitasnya. 

Indikator pola asuh permisif, antara lain: 

 Memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada 

batasan dan aturan dari orang tua 

 Anak tidak mendapatkan hadiah ataupun pujian meski 

anak berperilaku sosial baik 

 Anak tidak mendapatkan hukuman meski anak 

melanggar peraturan 

 Orang tua kurang kontrol terhadap perilaku dan 

kegiatan anak sehari-hari 

 Orang tua hanya berperan sebagai pemberi fasilitas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

1. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang kami gunakan dalam menyelesaikan karya 

ilmiah ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang dilihat dari data atau angka-angka dari 

suatu gejala atau situasi.  Pendekatan kuantitatif cenderung 

menggunakan data atau angka dalam menjelaskan atau 

memaparkan hasil dari apa yang telah diteliti.  

Dengan pendekatan kuantitatif, kami menghitung variabel-

variabel yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi gambaran 

suatu pola asuh. Dari penelitian ini, kami dapat mengetahui pola 

asuh yang paling banyak digunakan dan paling sedikit digunakan 

oleh para orang tua.  

Kami melakukan penelitian dengan memberikan nilai kepada 

jawaban-jawaban yang kami dapatkan. Dari data tersebut, maka 

kami dapat menghitung berapa anak yang diasuh dengan pola 

asuh otoriter, demokratis, penelantar dan permissif, dan pola asuh 

campuran.  
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Kami dapat memberikan nilai karena adanya hubungan 

antara jawaban dengan pola asuh. Dengan kata lain, kami menilai 

jawaban sesuai dengan teori-teori yang telah ada.  

Dari data yang kami dapatkan dari angket dan wawancara, 

kami olah ke dalam suatu tabulasi yang memudahkan kita untuk 

mengolah data yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

2. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian  

korelasional yang bertujuan untuk  mengkaji tingkat keterkaitan 

antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan 

koefisien korelasi. Dengan cara ini, kami dapat mengorelasikan 

suatu hal dengan teori-teori yang lain dan menguji kebenaran dari 

teori tersebut.  

Penelitian korelasional yang kami gunakan adalah menilai 

jawaban dari angket, wawancara dan mengkorelasikan dengan 

observasi sikap dan sifat sang anak.  

Dengan itu, kami pada awalnya hanya mengetahui 

bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Setelah dilakukan 

observasi, kami akhirnya tahu bagaimana saja sifat dan sikap anak 

yang dididik oleh pola asuh tertentu atau pola asuh yang diterapkan 

dalam keluarganya.  

Dari semua data yang kami dapatkan dan setelah 

mengorelasikan jawaban angket dengan observasi yang kami 

lakukan, kami dapat mencocokan data yang kami dapatkan dengan 
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teori-teori dari para ahli psikologi yang telah mengutarakan 

pendapatnya dalam teori-teori tentang pola asuh.   

Maka, kami dapat menguji kebenaran dari pola asuh yang 

dicetuskan oleh para ahli psikologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obyek Penelitian 

 

Obyek penelitian dari penelitian yang kami laksanakan 

adalah anak-anak dan hubungannya dengan orang tua. Namun, 

kami mengambil sampel dari anak-anak yang sekarang berada 

pada tingkatan X (Sepuluh) dalam jenjang pendidikannya di SMA 

Santa Angela Bandung. Kami mengambil dua puluh delapan 

sampel dari seluruh murid kelas X (Sepuluh) SMA Santa Angela. 

Kami mengambil sampel ini secara acak, tidak membeda-

bedakan. Kami mengambil anak-anak dari kelas X IBA, X IIS, dan X 

MIA. Setiap kelas dipastikan ada murid yang berpartisipasi untuk 

membantu kita dalam membuat karya ilmiah dengan cara mengisi 

angket yang telah dibuat oleh kami. 
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4. Cara Melakukan Penelitian 

 

Kami melakukan penelitian ini dengan beberapa cara. Yang 

pertama, kami membuat sebuah angket yang dapat memberikan 

kami informasi tentang hubungan orang tua dengan anak dan 

bagaimana orang tua mengasuh sang anak. Angket ini kami 

sebarkan ke anak-anak yang telah kami pilih untuk menjadi sampel 

dari obyek penelitian kami yang secara acak. 

Setelah angket telah kembali, kami analisis jawaban-

jawaban tersebut dan memilih beberapa orang untuk diwawancara. 

Dalam wawancara tersebut, kami menanyakan beberapa 

pertanyaan yang agak lebih mendalam daripada pertanyaan yang 

dipaparkan di dalam angket.  

Setelah itu, kami mewawancarai seorang yang mempunyai 

gelar di psikologi, yaitu Dra. Anita Susanti, S.Psi. Kami akan 

mencatat jawaban dari beliau. Tahap ini adalah salah satu tahap 

dari penelitian, yaitu melihat masalah ini dari sudut pandang dari 

seorang psikolog yang dapat kami temui.  
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Pada tahap ini, kami juga melakukan observasi atas perilaku 

anak tersebut di sekolah. Observasi dapat memberi tahu kami 

bagaimana perilaku anak tersebut. Maka, data dari observasi akan 

dikorelasikan dengan jawaban angket dan teori-teori para ahli yang 

telah kami sepakati menjadi landasan teori karya ilmiah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. KEPRIBADIAN 

 

Pada landasan teori, telah dipaparkan beberapa teori tentang 

kepribadian. Setelah kami mewawancarai seorang psikolog yang bernama 

Dra. Anita Susanti, S.Psi., kami mendapatkan teori tentang kepribadian 

yang diambil dari sudut pandang beliau.  

Menurut beliau, kepribadian adalah suatu hal yang membentuk 

bagaimana tingkah laku dan segala aspek sosial tiap orang atau tiap 

individu yang membuat orang itu mempunyai sifat, karakteristik, dan lain-

lain yang berbeda dari orang lain.  

Contohnya, ada orang yang berkepribadian jelek, maka sikap, sifat 

dan tingkah lakunya akan cenderung jelek atau buruk. Ada juga orang 

yang berkepribadian bagus, maka sikap, sifat, dan tingkat lakunya akan 

cenderung baik atau bagus.  

Selaras dengan yang telah dicantumkan di landasan teori, beliau 

berpendapat bahwa: 
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a. Tipe Sanguin adalah tipe individu yang aktif, suka bersenang-

senang, dan supel. Individu ini suka mencari perhatian, sorotan, 

dukungan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Individu tipe ini 

sangat gampang untuk bersosialisasi dan membuat teman di 

seluruh tempat karena mereka merasa mudah untuk 

beradaptasi. Individu tipe ini optimis tetapi biasanya emosional. 

Kadang individu tipe ini sering disebut „Si pencari perhatian‟ 

atau „tukang ngomong/berbicara‟. 

 

b. Tipe Koleris adalah tipe individu yang lebih mementingkan 

prestasi. Individu tipe ini sangat senang untuk memimpin suatu 

organisasi, dan lain-lain. Individu tipe ini memiliki goal mereka 

sendiri yang dapat memacu aktivitas mereka. Individu tipe ini 

biasanya ingin mendapatkan reward atau penghargaan dari 

orang sekitarnya. Mereka biasanya sangat keras kepala dan 

merasa benar sendiri.  

 

c. Tipe Melankolis adalah tipe yang cenderung diam dan berpikir. 

Mereka adalah tipe yang perfeksionis yang berusaha 

menciptakan sebuah kesempurnaan. Mereka biasanya berdiam 

diri dan berusaha untuk tenang. Pada sisi negatifnya, mereka 

sering kecewa dan depresi bila apa yang mereka telah 

harapkan tidak berjalan dengan baik 

 

d. Tipe Phlegmatis adalah tipe yang terlihat buruk. Mereka tidak 

suka mempersoalkan hal-hal sepele, risiko, dan lain-lain. 

Mereka sangat suka untuk menunda-nunda apa yang 

seharusnya mereka lakukan. Tetapi, mereka mempunyai 

banyak ide dan lumayan pintar. 

 

Walaupun beliau dapat mengatakan bahwa empat tipe kepribadian 

yang dikemukakan oleh Galen benar, beliau tetap berpendapat bahwa 

kepribadian adalah suatu hal yang sangat kompleks yang tidak mungkin 
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dikelompokkan karena terlalu banyaknya variabel yang harus diolah untuk 

mengelompokkan kepribadian yang secara menyeluruh. Kepribadian, 

menurut beliau, juga tidak dapat dikelompokkan dikarenakan kepribadian 

seseorang berubah-ubah, tergantung dari budaya dan lingkungannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. POLA ASUH 

 

Menurut Dra. Anita Susanti, S.Psi., pola asuh adalah cara 

seseorang atau orang tua untuk mengasuh, mendidik, atau 

mendisiplinkan anaknya. Ada orang tua yang memiliki pola asuh 

yang disiplin, tegas, keras atau pola asuh yang ramah, lebih 

cenderung untuk bersikap lembut hati. Tapi bila sang anak 

mempunyai pribadi yang keras, sang anak tidak dapat dididik 

secara lembut hati, harus ditegaskan sedikit agar sang anak 

mempunyai pribadi yang kita harapkan. 

Tujuan dari pola asuh menurut beliau adalah untuk 

membentuk kepribadian sang anak agar dapat mempunyai sifat 

atau kepribadian yang diharapkan oleh orang tua yang mengasuh 

anak tersebut.  

Beliau juga mengatakan bahwa pola asuh mempengaruhi 

kepribadian anak karena anak, pada saat dilahirkan, bagaikan 

kertas putih, yang memberi kotak-kotak, bunga-bunga, polkadot, 
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dan lain-lain pada kertas tersebut adalah orang tua dan orang-

orang di sekitarnya.  

Hal yang paling penting dalam pola asuh, menurut beliau, 

adalah komunikasi antara anak dan orang tua. Supaya anak 

tersebut tidak memendam apa yang ia rasakan dan lari ke sesuatu 

yang buruk, komunikasi antara orang tua dan anak harus ada. 

Anak diharapkan untuk terbuka dan nyaman untuk bercerita 

kepada orang tuanya.  

 

 

 

 

 

 

 

C. TIPE-TIPE POLA ASUH 

 

a. Pola Asuh Otoriter 

 

Menurut Dra. Anita Susanti, S.Psi., bila orang tua 

menetapkan pola otoriter, mereka cenderung bersikap seperti 

seorang jenderal kecil yang membentuk anak-anaknya seperti 

anak bawahannya. Jadi, mereka ingin semua kata-kata mereka 

diikuti tanpa ada keluhan atau tenggang rasa atau bertukar 

pendapat. 

Bila otoriter, orang tua biasanya ingin a, b, c, sampai z tanpa 

ingin tahu apakah anak tersebut suka atau tidak suka. Orang 

tua tipe ini cenderung tidak mau mendengarkan pendapat 

anaknya sendiri dan menganggap dirinya sebagai yang paling 

benar dan tahu. Orang tua tipe ini kadang juga memasukan 

kekerasan ke dalam mendidik anaknya. 
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Maka, anak cenderung akan melihat orang tua sebagai 

sesuatu yang ditakuti, seorang musuh. Hal ini membuat anak 

lebih tidak dekat lagi dengan orang tua.  

Ciri – ciri pola asuh otoriter, antara lain:  

a. Anak diberikan peraturan yang ketat 

b. Komunikasi dengan orang tua kurang terbuka 

c. Anak cenderung tidak nyaman bercerita dengan orang 

tua tentang kehidupannya 

d. Adanya punishment yang relatif berat saat anak 

melakukan yang tidak baik 

e. Kemauan orang tua harus dituruti 

f. Anak merasa takut kepada orang tua 

g. Anak tidak dapat berpendapat 

h. Anak cenderung melihat orang tua sebagai sesuatu yang 

ditakuti.  

i. Keluarga tidak terlalu harmonis.  

 

Pengolahan Data: 

Dari angket yang telah kami buat, kami menanyakan beberapa 

pertanyaan yang dapat membuat kami mengetahui apakah pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh otoriter, 

yaitu: 

 

 Apakah anda besar di lingkungan yang harmonis? Jelaskan 

sedikit! (Pertanyaan nomor 10) 

 Apakah anda termasuk tipe anak yang mengikuti peraturan 

yang diberikan orang tua? (Pertanyaan nomor 7) 

 Bagaimana gambaran orang tua anda, menurut anda? 

(Pertanyaan nomor 5) 

 Apakah anda merasa nyaman untuk bercerita kepada orang 

tua tentang apapun? Mengapa? (Pertanyaan nomor 4) 
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 Apakah anda takut untuk memberikan nilai ulangan yang 

jelek kepada orang tua? Kenapa? (Pertanyaan nomor 3) 

 

Untuk pertanyaan nomor tiga, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 

bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

orang tua mendidik anaknya dalam edukasi.  

Apakah mereka merasa kecewa, marah, atau mereka tetap 

bangga dan tahu bahwa sang anak telah berbuat yang mereka bisa 

saat sang anak mendapatkan nilai yang jelek. Semakin mereka 

takut untuk menunjukkan nilai ulangan yang jelek kepada orang 

tua, melambangkan bahwa orang tuanya cenderung mempunyai 

sifat yang pemarah atau kecewa. Hal ini melambangkan bahwa 

orang tua tidak dapat mengerti limit sang anak dan terus untuk 

sang anak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. memacu 

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan 

delapan jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu mereka 

relatif takut untuk menunjukkan nilai ulangan yang jelek karena 

takut bila orang tuanya marah dan kecewa).  

Untuk pertanyaan nomor 4, kami menganalisis jawaban mereka 

dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu bagus 

hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam pola 

asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

pemikiran anak tentang membagi cerita dan berasa nyaman untuk 

melakukan hal itu dengan orang tua.  

Apakah mereka merasa nyaman, atau mereka merasa sangat 

tidak nyaman untuk berbagi pengalaman mereka dengan orang tua 

dan apakah orang tua mendengarkan mereka di rumah dan 

membiarkan mereka untuk berpendapat dalam hal-hal yang bersifat 

sehari-hari ataupun yang lain. 
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Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan tujuh 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu mereka relatif 

takut dan tidak nyaman untuk bercerita dengan orang tua 

dikarenakan beberapa faktor, seperti takut dihakimi dan merasa 

bahwa orang tua tidak akan mendengarkan mereka. Orang tua 

pada kategori 1 mungkin tidak ingin mendengarkan anaknya dan 

merasa bahwa mereka adalah yang paling benar, hal ini membuat 

sang anak merasa dihakimi).  

Ada juga empat anak yang jawabannya dapat termasuk ke 

dalam kategori 2 (Yaitu mereka dapat bercerita dengan orang tua, 

namun hanya hal-hal sepele yang tidak penting, tetapi mereka 

tetap menyimpan sendiri masalah-masalah atau sesuatu yang 

seharusnya diceritakan kepada orang tua). 

Untuk pertanyaan nomor 5, kami menganalisis jawaban mereka 

dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu bagus 

hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam pola 

asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

pandangan atau gambaran orang tua dari sudut pandang sang 

anak. 

Apakah mereka merasa menggambarkan orang tua sebagai 

monster dan musuh dalam keluarga atau mereka menganggap 

orang tua adalah sahabat, teman yang dapat diandalkan dalam 

keluarga. Apakah menurut sang anak orang tua adalah orang jahat 

atau orang baik 

 Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan dua 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu mereka relatif 

menganggap bahwa orang tua yang mereka punya adalah orang 

tua yang menjabat sebagai musuh sang anak atau orang tua 

dianggap sebagai suatu pemerintahan yang mempunyai hukum 

yang ketat yang harus dituruti semua peraturannya).  

Untuk pertanyaan nomor 7, kami menganalisis jawaban mereka 

dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu bagus 
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hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam pola 

asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah sang 

anak diberikan peraturan oleh orang tua dan apakah sang anak 

mematuhi peraturan tersebut.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan empat 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu mereka relatif 

tidak mau untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh 

orang tua karena merasa peraturan tersebut tidak penting atau 

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang anak). 

Untuk pertanyaan nomor 10, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 

bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah 

sang anak hidup di keluarga yang harmonis dan saling menyayangi 

atau di keluarga yang keras. 

Apakah sang anak merasa bahwa ia tumbuh dalam keluarga 

yang baik, saling menyayangi, dan penuh kasih sayang atau dalam 

keluarga yang selalu ada pertikaian atau konflik.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan empat 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu mereka 

memandang keluarganya sebagai keluarga yang tidak harmonis, 

mereka merasa tertekan dan tidak suka untuk menghabiskan waktu 

dengan keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa keluarganya 

adalah keluarga yang keras dan lain-lain). 

 

Dari seluruh angka tersebut, ada dua anak yang jawaban 

angketnya sangat menunjukkan bahwa mereka berada di keluarga 

yang menetapkan pola otoriter. Jawaban dari mereka cenderung 

berada dalam kategori 1 atau 2 pada pertanyaan nomor 3, 4, 5 ,7 

dan 10. Tetapi, setelah observasi, dua anak ini mempunyai dua 

kepribadian yang berbeda. 
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Hal itu membuat kami memahami bahwa pola asuh otoriter 

menghasilkan minimal dua tipe anak. Tipe yang pertama adalah 

anak yang disiplin dan baik. Hal ini mengatakan bahwa kekerasan 

atau pola asuh otoriter yang digunakan berefek ke arah positif pada 

anak. Tipe yang kedua adalah anak yang emosinya tidak stabil, 

agresif, dan tidak ingin diatur. Hal ini mengatakan bahwa kekerasan 

atau pola asuh otoriter yang digunakan berefek ke arah yang 

negatif.  

 

 

b. Pola Asuh Demokratis 

 

Menurut Dra. Anita Susanti, S.Psi., pola asuh demokratis 

adalah pola asuh yang seperti negara demokrasi. Ada saatnya 

orang tua untuk mendengarkan opini anak, apa yang sang anak 

suka dan tidak suka dan bila hal itu masuk akal, maka sang 

orang tua harus menerimanya. 

Pada pola asuh demokratis, anak akan lebih nyaman untuk 

bercerita kepada orang tua. Hal ini adalah hal yang baik karena 

bila ke orang lain, dapat digiring ke arah yang salah. Anak tidak 

akan takut untuk bercerita kepada orang tua karena tidak ada 

kata salah dan langsung menghakimi dan bila hal itu salah, 

maka akan dinasihati secara baik-baik. Orang tua juga harus 

mengikuti perkembangan zaman, maka orang tua tidak akan 

berpola pikir yang sama dengan pada masa mereka kecil. 

Orang tua yang menetapkan pola asuh ini biasanya lebih 

mengerti perasaan anak-anaknya. Mereka tidak mengharapkan 

yang lebih dari anaknya. Mereka cenderung menerima bila sang 

anak mendapat nilai jelek karena mereka percaya bahwa sang 

anak telah melakukan yang terbaik.  

Orang tua tipe ini sering dipandang sebagai sahabat bagi 

anak karena kehangatan yang mereka berikan kepada anaknya. 
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Ciri – ciri pola asuh demokratis, antara lain:  

a. Orang tua meluangkan waktu untuk anaknya 

b. Orang tua membiarkan sang anak berpendapat 

c. Saling mendengarkan 

d. Orang tua dianggap sebagai sahabat di rumah 

e. Menerima limit anak dengan senang hati dan tahu bahwa 

anak telah melakukan yang terbaik 

f. Nyaman untuk bercerita kepada orang tua 

g. Orang tua membimbing dan mengarahkan tanpa 

memaksakan kehendak kepada anak 

h. Orang tua memberi penjelasan secara jika pendapat 

sang anak dikatakan salah. 

 

Pengolahan Data: 

 

Dari angket yang telah kami buat, kami menanyakan 

beberapa pertanyaan yang dapat membuat kami mengetahui 

apakah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh 

demokratis, yaitu: 

 Apakah anda sering bertemu dengan orang tua? Mengapa? 

(Pertanyaan nomor 1) 

 Apakah anda takut untuk memberikan nilai ulangan yang 

jelek kepada orang tua? Kenapa? (Pertanyaan nomor 3) 

 Apakah anda merasa nyaman untuk bercerita kepada orang 

tua tentang apapun? Mengapa? (Pertanyaan nomor 4) 

 Bagaimana gambaran orang tua anda, menurut anda? 

(Pertanyaan nomor 5) 

 Apakah anda besar di lingkungan yang harmonis? Jelaskan 

sedikit! (Pertanyaan nomor 10) 

 

Untuk pertanyaan nomor satu, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 
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bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah 

sang anak dekat dengan orang tua. Semakin sering anak bertemu 

dengan orang tua, mereka akan semakin dekat karena adanya 

komunikasi yang sedikit ataupun banyak.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan dua 

puluh tiga jawaban yang termasuk ke dalam kategori 4 (Yaitu anak 

bertemu terus dengan orang tuanya, maupun di dalam rumah 

ataupun di luar rumah) 

Untuk pertanyaan nomor tiga, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 

bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

orang tua mendidik anaknya dalam edukasi.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan 

sebelas jawaban yang termasuk ke dalam kategori 4 (Yaitu mereka 

tidak takut untuk memberitahukan nilai mereka kepada orang tua 

walaupun nilai tersebut tidak bagus atau tinggi. Mereka tidak takut 

karena orang tua biasanya tahu bahwa sang anak telah berusaha 

dengan sebisanya dan hal yang terpenting adalah usaha yang 

dilakukan oleh sang anak untuk mendapatkan nilai tersebut). 

Untuk pertanyaan nomor empat, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 

bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

pemikiran anak tentang membagi cerita dan berasa nyaman untuk 

melakukan hal itu dengan orang tua.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan dua 

belas jawaban yang termasuk ke dalam kategori 4 (Yaitu mereka 

tidak takut untuk menceritakan peristiwa-peristiwa dalam hidup 

mereka karena orang tua tidak menghakimi, melainkan, 

mendengarkan apa yang mereka alami. Banyak yang menganggap 
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bahwa orang tua tahu yang benar, maka banyak yang 

menceritakan masalah - masalahnya kepada orang tua. Dengan ini, 

orang tua dapat dikatakan sebagai orang yang hangat dan dapat 

membuat kita lebih lega bila kita menceritakan apa yang kita 

pendam kepada mereka). 

Untuk pertanyaan nomor lima, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 

bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

pandangan atau gambaran orang tua dari sudut pandang anak. 

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan lima 

belas jawaban yang termasuk ke dalam kategori 4 (Yaitu anak 

menganggap orang tua sebagai sahabat dalam keluarga. Mereka 

merasa bebas untuk mengutarakan pendapatnya dan 

mencurahkan apa yang mereka rasakan. Orang tua di dalam 

pandangan mereka adalah orang yang sangat baik, seperti seorang 

sahabat atau seorang pahlawan bagi mereka. Mereka nyaman 

untuk bersama dengan orang tua mereka). 

Untuk pertanyaan nomor sepuluh, kami menganalisis jawaban 

mereka dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu 

bagus hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam 

pola asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah 

sang anak hidup di keluarga yang harmonis dan saling menyayangi 

atau di keluarga yang keras. 

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan 

sepuluh jawaban yang termasuk ke dalam kategori 4 (Yaitu mereka 

memandang keluarganya sebagai keluarga yang harmonis. Mereka 

hidup di dalam keluarga yang saling menyayangi, saling 

menghormati, dan menyenangkan. Mereka tidak merasa tertekan di 

dalam keluarga dan mereka merasa disayangi oleh seluruh 

anggota keluarga. Bila mereka mempunyai saudara, mereka akur 

dengar saudara mereka. Jarang terjadi pertikaian dalam keluarga). 
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Dari seluruh angka tersebut, ada sepuluh anak yang jawaban 

angketnya cenderung menunjukkan bahwa mereka berada di 

keluarga yang menetapkan pola asuh demokratis. Jawaban dari 

mereka cenderung berada dalam kategori 3 dan 4 pada pertanyaan 

nomor 3, 4, 5 ,7 dan 10. Tetapi, setelah observasi, dari sepuluh 

anak ini, ada minimal dua kepribadian atau sifat yang tercipta dari 

pola asuh demokratis ini.  

Tipe yang pertama adalah tipe yang kepribadiannya bagus atau 

baik. Anak bertingkah laku dengan baik, sopan, disiplin, dan 

mengikuti norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan 

pola asuh demokratis, sang anak akan lebih terarah dan berada di 

jalan yang benar karena ada bimbingan yang penuh dari orang tua. 

Anak cenderung akan lebih nyaman dan dekat dengan orang tua, 

maka, sang anak tidak akan memandang orang tua sebagai orang 

atau sosok yang harus ditakuti. 

Tipe yang kedua adalah tipe anak yang menyalahgunakan 

kepercayaan dan kebaikan dari orang tua. Anak tipe ini akan 

melonjak dan melawan orang tuanya. Maka, anak yang akan 

tumbuh akan lebih tidak ideal. Sang anak memungkinkan untuk 

melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat. 

 

c. Pola Asuh Penelantar  

 

Menurut Dra. Anita Susanti, S.Psi., bila orang tua 

menetapkan pola penelantar, mereka cenderung bersikap acuh 

terhadap anaknya sendiri. Mereka sering kali berpola pikir „Saya 

yang mencari uang, saya yang diutamakan‟. Dengan pola pikir 

tersebut, sang orang tua cenderung akan mementingkan diri 

sendiri. Orang tua tipe ini lebih menyukai untuk pergi-pergi 

sendirian daripada dengan anak.  
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Mereka tidak begitu peduli dengan anaknya. Hal ini 

mengakibatkan kurangnya komunikasi dalam keluarga. Bila 

komunikasi tidak ada, sang anak dapat dengan mudah pergi ke 

arah yang salah dan tidak mengetahui apa konsekuensi yang 

akan didapatkannya.  

Orang tua tipe ini cenderung tidak tahu apa-apa tentang apa 

yang sedang terjadi dalam kehidupan anaknya sendiri. Maka, 

sang anak akan sangat bebas untuk menentukan apapun.  

Orang tua tipe ini tidak mengasihi anaknya. Orang tua boleh 

sibuk, tetapi tidak seperti tipe penelantar karena tipe penelantar 

adalah orang tua yang benar-benar tidak mempunyai waktu 

untuk anaknya atau menganggap waktu dengan anaknya 

adalah waktu yang terbuang begitu saja.  

Biasanya, pada masa kecilnya, sang orang tua sudah 

menitipkan anaknya kepada pengasuh yang kerjanya full dan 

akhir pekan tidak digunakan untuk bersama-sama dengan 

anaknya sendiri, melainkan untuk dirinya sendiri. 

Ciri – ciri pola asuh penelantar, antara lain:  

a. Orang tua relatif tidak punya waktu untuk anaknya 

b. Walaupun ada waktu, orang tua lebih suka untuk 

menyenangkan diri sendiri dan tidak meluangkan waktu 

untuk anaknya 

c. Jarang terjadinya komunikasi antara anak dan orang tua 

d. Kepentingan dirinya didahulukan 

e. Orang tua acuh 

 

Pengolahan Data: 

Dari angket yang telah kami buat, kami menanyakan 

beberapa pertanyaan yang dapat membuat kami mengetahui 

apakah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh 

penelantar, yaitu: 
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 Apakah anda sering bertemu dengan orang tua? Mengapa? 

(Pertanyaan nomor 1) 

 Apakah anda dibesarkan oleh pengasuh bayi atau orang tua? 

Jika dengan pengasuh, sampai umur berapa? (Pertanyaan 

nomor 2) 

 Apakah anda sering berekreasi bersama orang tua? 

(Pertanyaan nomor 9) 

 

Untuk pertanyaan nomor 1, kami menganalisis jawaban mereka 

dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu bagus 

hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam pola 

asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah sang 

anak dekat dengan orang tua. Semakin anak jarang bertemu 

dengan orang tua, orang tuanya semakin masuk ke dalam kategori 

penelantar (Pengecualian untuk anak-anak yang kos). 

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan nol 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu ia sama sekali 

tidak dekat dengan orang tuanya) 

Untuk pertanyaan nomor 2, kami menganalisis jawaban mereka 

dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu bagus 

hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam pola 

asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah anak 

tersebut dekat dengan orang tuanya dan apakah sang orang tua 

hadir pada saat perkembangan anak yang paling penting, yaitu 

umur 0-4 tahun.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan satu 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu dibesarkan 

hanya oleh pengasuh seluruhnya hingga umur empat tahun atau 

lebih). 

Dari 29 jawaban yang sama, kami juga mendapatkan enam 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 2 (Yaitu dibesarkan oleh 
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pengasuh dan orang tua, namun lebih dominan ke pengasuh 

hingga umur empat tahun atau lebih). 

Untuk pertanyaan nomor 9, kami menganalisis jawaban mereka 

dan kami berikan nilai 1-4, 1 sebagai yang tidak begitu bagus 

hingga 4 sebagai yang paling bagus untuk diterapkan dalam pola 

asuh. Dari pertanyaan ini, kami dapat mengetahui apakah sang 

anak sering untuk berekreasi dengan orang tuanya dan hanya have 

fun dengan orang tuanya.  

Dari 29 jawaban yang kami dapatkan, kami mendapatkan tiga 

jawaban yang termasuk ke dalam kategori 1 (Yaitu jarang sekali 

untuk berekreasi dengan orang tua. Jawaban dari anak-anak relatif 

dikarenakan orang tua yang tidak mempunyai waktu atau sibuk) 

 

Dari seluruh angka tersebut, ada dua anak yang jawaban 

angketnya cenderung menunjukkan bahwa mereka berada di 

keluarga yang menetapkan pola penelantar. Jawaban dari mereka 

cenderung berada dalam kategori 1 atau 2 pada pertanyaan nomor 

1, 2, dan 9. Tetapi, setelah observasi, dua anak ini mempunyai dua 

kepribadian yang berbeda. 

Hal itu membuat kami memahami bahwa pola asuh penelantar 

menghasilkan minimal dua tipe anak.  

Tipe yang pertama yang kami ketahui sekarang adalah anak 

yang cenderung mandiri. Ia dapat menyelesaikan hal-hal sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Hal ini mengatakan bahwa pola asuh 

penelantar berefek ke arah positif pada anak.  

Tipe yang kedua adalah anak yang cenderung manja dan ingin 

semua keinginannya diikuti. Hal ini mengatakan bahwa pola asuh 

penelantar berefek ke arah yang negatif.  

Tipe orang tua yang penelantar tidak semua mementingkan 

kepentingan dirinya sendiri dalam bagian ekonomi. Ada tipe orang 

tua yang mendahulukan dirinya sendiri, sehingga tidak pernah atau 

jarang untuk berkomunikasi. Hal ini menimbulkan sedikit rasa 



 

35 
 

bersalah dan akhirnya sang orang tua akan membelikan barang-

barang untuk anaknya untuk mengimbangi waktu yang tidak 

mereka luangkan untuk anaknya. Dengan cara ini, maka, anak 

relatif akan menjadi anak yang lumayan manja.  

 

d. Pola Asuh Permisif 

 

Menurut Dra. Anita Susanti, S.Psi., pola asuh permisif sering 

disamakan dengan pola asuh penelantar, padahal pola asuh 

permisif berbeda sedikit dari pola asuh penelantar.  

Pada pola asuh permisif, orang tua peduli dengan anaknya 

dan meluangkan waktu untuk bersama anaknya, namun sang 

orang tua tidak memberikan hadiah atau hukuman dalam 

mendidik anak tersebut. Orang tua cenderung memberikan 

kebebasan kepada anak untuk melakukan apa yang sang anak 

mau tanpa ada batasan. 

Banyak orang tua yang menerapkan pola asuh permisif 

berpikir bahwa sang anak dapat memutuskan keputusannya 

sendiri. Orang tua hanya akan mengatakan bahwa hal itu buruk 

dan mereka akan membiarkan anak mereka memilih untuk 

mengambil hal yang buruk atau meninggalkan yang buruk. 

Mereka biasanya berpola pikir sang anak telah tahu 

konsekuensinya, maka, sang anak bebas untuk memilih. 

Maka, orang tua cenderung kurang kontrol terhadap perilaku 

dan kegiatan anak sehari-hari. Biasanya orang tua cenderung 

menjadi penyedia fasilitas pada pola asuh ini.  

 Ciri-ciri pola asuh permisif, antara lain : 

 Anak diberikan kebebasan penuh 

 Orang tua kurang kontrol terhadap kegiatan anak 

 Anak cenderung bebas 

 Anak tidak diberikan hukuman atau hadiah 
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Dari tipe pola asuh ini, ada minimal dua tipe kepribadian 

yang terciptakan. Tipe yang pertama adalah anak yang mandiri, 

kreatif, dan dapat memilih hal yang benar. Hal ini membuktikan 

bahwa pola asuh permisif akan memberikan efek yang positif 

terhadap anak.  

Tipe yang kedua adalah anak yang tidak mengikuti norma-

norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat karena sang anak 

memilih untuk tidak melakukan norma atau nilai tersebut karena 

kebebasan yang diberikan oleh orang tua pada masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini membuktikan 

bahwa pola asuh permisif tidak hanya memberikan efek yang 

posititf terhadap anak, melainkan memberikan efek yang negatif 

juga terhadap anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Setelah kami melakukan penelitian yang terdiri dari metode angket, 

observasi, dan wawancara, kami dapat mengetahui apa itu kepribadian, 

pola asuh, jenis-jenis pola asuh, dan kepribadian yang diciptakan oleh 

pola asuh tersebut. Dengan penelitian ini, kami juga dapat mengetahui 

apakah pola asuh yang diterapkan benar-benar terlihat pada kepribadian 

sang anak. 
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 Kami dapat tarik kesimpulan bahwa kepribadian adalah suatu hal 

yang membentuk bagaimana tingkah laku dan segala aspek sosial tiap 

orang atau tiap individu yang membuat orang itu mempunyai sifat, 

karakteristik, dan lain-lain yang berbeda dari orang lain.  

Ada beberapa tipe kepribadian, yaitu tipe sanguin, koleris, melan  

kolis, dan phlegmatis. Empat tipe kepribadian itu dikemukakan oleh Galen 

dan telah dianggap benar oleh ahli psikologi di seluruh dunia, namun, ahli 

psikologi tidak mempercayai dengan sepenuhnya. 

 Menurut mereka, Galen benar, ada tipe-tipe kepribadian yang sama 

seperti Galen, tetapi kepribadian adalah sesuatu yang sangat kompleks 

dan tidak bisa digolong-golongkan secara sembarangan. Ada banyak 

sekali variabel dalam menggolongkan kepribadian, membuat kepribadian 

susah untuk digolongkan. Kepribadian juga berubah-ubah sesuai dengan 

umur dan lingkungan hidupnya. 

Sedangkan, kami dapat tarik kesimpulan bahwa pola asuh adalah 

cara orang tua untuk mendidik anaknya agar sang anak dapat menjadi 

apa yang diharapkan oleh orang tua.  

Hal yang paling penting dalam pola asuh adalah komunikasi antara 

anak dan orang tua. Bila tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak, 

pola asuh akan tidak efektif.  

Ada banyak sekali pola asuh yang ada di dunia ini, namun, kami 

mendapatkan empat pola asuh yang paling populer di masyarakat dan 

lumayan banyak diterapkan oleh orang tua, yaitu: 

a. Pola Asuh Otoriter 

Ini adalah pola asuh yang menekankan kemauan orang tua 

kepada anak dan orang tua ingin selalu dianggap benar. Sang 

orang tua relatif memberikan peraturan-peraturan yang banyak 

dengan pesan untuk tidak dilanggar. Pola asuh otoriter cenderung 

menggunakan kekerasan pada anak.  

Pola asuh otoriter menghasilkan minimal dua tipe 

kepribadian. Tipe yang pertama adalah tipe yang disiplin dan 

dapat mengikuti norma dan nilai yang ada di masyarakat. 
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Sedangkan, tipe yang kedua adalah tipe yang agresif, tidak suka 

untuk diatur oleh orang lain, dan merasa bahwa dirinya benar. 

 

b. Pola Asuh Demokratis 

Ini adalah pola asuh yang dikatakan sebagai pola asuh 

yang paling baik. Pola asuh demokratis membiarkan anak 

memberikan opini mereka. Orang tua yang menetapkan pola 

asuh demokratis juga harus terbuka untuk hal-hal yang baru, 

mendengarkan, lebih terbuka dengan anaknya, bersifat hangat, 

dan membimbing anak dengan baik. Pola asuh demokratis sering 

disamakan dengan sebuah negara demokrasi di mana orang tua 

sebagai pemerintah dan anak sebagai rakyat.  

Pola asuh demokratis menghasilkan minimal dua tipe 

kepribadian. Tipe yang pertama adalah tipe yang sopan, disiplin, 

baik dan dapat mengikuti norma dan nilai yang ada di 

masyarakat. Sedangkan, tipe yang kedua adalah 

 

c. Pola Asuh Penelantar 

Ini adalah pola asuh yang dikatakan sebagai pola asuh 

yang tidak baik. Orang tua yang menerapkan pola asuh 

penelantar adalah tipe orang tua yang mementingkan dirinya 

sendiri. Mereka bersikap acuh terhadap apa yang dialami dalam 

kehidupan anaknya sendiri. Maka, akan terjadi sedikit sekali 

komunikasi yang terjadi di antara anak dan orang tua. Ada juga 

tipe orang tua dalam pola asuh penelantar yang memberikan 

barang-barang untuk mengimbangi waktu yang mereka tidak 

luangkan untuk sang anak. 

Pola asuh penelantar menghasilkan minimal dua tipe 

kepribadian. Tipe yang pertama adalah anak yang mandiri, 

kreatif, dan tidak tergantung dengan orang lain. Sedangkan, tipe 

yang kedua adalah anak dapat menjadi manja, tidak mandiri, dan 

tergantung dengan orang lain.  
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d. Pola Asuh Permisif 

Ini adalah pola asuh yang dikatakan sebagai pola asuh 

yang peduli dan tidak peduli. Orang tua yang menerapkan pola 

asuh ini tidak memberikan hadiah atau hukuman pada saat sang 

anak berbuat hal yang salah atau yang benar.  Orang tua tipe ini 

memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak. Mereka 

berpola pikir bila anak sudah tahu konsekuensinya, maka sang 

anak bebas untuk menentukan apa yang dipilihnya karena itu 

adalah hidup sang anak, bukan hidup sang orang tua. 

Pola asuh permisif menghasilkan minimal dua tipe 

kepribadian. Tipe yang pertama adalah anak yang mandiri, tahu 

yang benar dan yang salah, kreatif, dan mempunyai 

pertimbangan yang bagus. Tipe yang kedua adalah anak yang 

tidak mengikuti norma dan nilai yang ada di masyarakat. 

 

KESIMPULAN AKHIR:  

Dengan penelitian ini, kami dapat mengetahui bagaimana 

kepribadian anak dari setiap pola asuh. Dengan penelitian ini, 

kami juga dapat mengetahui pola asuh apa yang paling banyak 

digunakan oleh orang tua pada masa kini. Tentu saja sekarang 

banyak orang tua yang menggunakan pola asuh campuran dari 

empat pola asuh di atas, namun masih tetap ada yang 

menerapkan hanya salah satu dari empat pola asuh di atas. 

Kami dapat mengatakan bahwa banyak orang tua yang 

menggunakan pola asuh campuran karena dari data yang kami 

dapatkan, dari apa yang terlihat, hanya sepuluh orang tua yang 

menerapkan pola asuh demokratis, dua orang tua yang 

menerapkan pola asuh otoriter, dan dua orang tua yang 

menerapkan pola asuh penelantar atau permisif. (Liat grafik yang 

ada dalam lampiran) 

 



 

40 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. “Pengaruh Pola Asuh Terhadap Perilaku Anak”. 

http://mendidikanakanak.blogspot.com/. Diakses 25 September 2014. 

Haryanto. “Pengertian Kepribadian (Personality)”. 

http://belajarpsikologi.com/. Diakses 23 September 2014. 

Hurdri, Said. “Pengertian Pola Asuh Orang Tua”. 

http://expresisastra.blogspot.com/. Diakses 25 September 2014. 

IisMs. “Kekhususan Individual (Psikologi 1)”. http://iisms.blogspot.com/. 

Diakses 23 September 2014. 

Izmail, Djho. “Pola Asuh Orang Tua" 

http://pangeranrajawawo.blogspot.com/. Diakses 25 September 2014. 

Maunur. “Pengertian Pola Asuh Menurut Para Ahli, Definisi, Contoh". 

 http://maunur1201110010.wordpress.com/. Diakses 25 September 

2014. 

Wikipedia. “Kepribadian”. http://id.wikipedia.org. Diakses 23 September 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Angket Penelitian (Karya Ilmiah Sosial) 
Nama  : 

Kelas/Absen : 

Tanggal Lahir : 

1. Apakah anda sering bertemu dengan orang tua? Mengapa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Apakah anda dibesarkan oleh pengasuh bayi atau orang tua? Jika dengan 

pengasuh, sampai umur berapa? 

____________________________________________________________ 

3. Apakah anda takut untuk memberikan nilai ulangan yang jelek kepada 

orang tua? Kenapa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Apakah anda merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tua tentang 

apapun? Mengapa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Bagaimana gambaran orang tua anda, menurut anda? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Apa kebiasaan buruk yang sering anda lakukan? Secara jujur. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Apakah anda termasuk tipe anak yang mengikuti peraturan yang 

diberikan orang tua? 

____________________________________________________________ 

8. Apakah anda punya adik atau kakak? Laki-laki atau perempuan? 

____________________________________________________________ 

9. Apakah anda sering berekreasi bersama orang tua? 

____________________________________________________________ 

10. Apakah anda besar di lingkungan yang harmonis? Jelaskan sedikit! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Terima Kasih 
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Pertanyaan Wawancara 

Kepada Dra. Anita Susanti, S.Psi. 

 

1. Apa itu kepribadian menurut anda ? 

____________________________________________________ 

2. Apakah penggolongan kepribadian itu akurat ? 

____________________________________________________ 

3. Apa pengertian dari pola asuh ? 

__________________________________________________________ 

4. Apa syarat utama dalam pola asuh yang efektif ? 

__________________________________________________________ 

5. Pola asuh yang populer ada apa saja? 

__________________________________________________________ 

6. Bagaimana pola asuh otoriter? 

__________________________________________________________ 

7. Bagaimana pola asuh demokratis? 

__________________________________________________________ 

8. Bagaimana pola asuh penelantar? 

__________________________________________________________ 

9. Bagaimana pola asuh permisif? 

__________________________________________________________ 

10. Apa dampak pola asuh masing-masing pada kepribadian anak? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Tabulasi 

 

No. Nama 
Pertanyaan Rata- 

Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Frederick 4 4 4 4 4 - 4 - 1 4 3.6 

2 Yasica 1 4 1 4 4 - 4 - 4 3 3.1 

3 Evel 4 4 3 4 4 - 4 - 4 4 3.9 

4 Alya 4 4 4 1 4 - 4 - 4 3 3.5 

5 Martinus 4 4 1 4 4 - 4 - 4 3 3.5 

6 Dita 4 4 4 3 4 - 2 - 3 2 3.3 

7 Ayleen 4 4 1 4 4 - 2 - 4 3 3.3 

8 Timothy 4 4 2 1 1 - 1 - 3 1 2.1 

9 Devara 4 4 1 1 3 - 4 - 4 3 3.0 

10 Melisa 2 4 1 2 4 - 4 - 1 4 2.8 

11 Ivan 4 4 2 1 3 - 2 - 2 3 2.6 

12 Velina 4 2 1 1 3 - 2 - 4 4 2.6 

13 Ivon 1 2 4 2 4 - 1 - 2 3 2.4 

14 Sean 4 4 4 2 3 - 2 - 4 3 3.3 

15 Gian 4 4 2 4 4 - 4 - 2 4 3.5 

16 Kikis 4 4 4 2 2 - 1 - 4 1 2.8 

17 Natha 3 2 2 4 2 - 1 - 1 1 2.0 

18 Eva 4 4 4 4 4 - 2 - 4 4 3.8 

19 Alicia 4 4 1 4 4 - 3 - 4 4 3.5 

20 Rubio 4 2 3 3 2 - 2 - 4 2 2.8 

21 Evan 1 4 3 1 1 - 1 - 2 1 1.8 

22 Garry 4 4 4 3 2 - 2 - 4 2 3.1 

23 Kent 4 4 4 4 4 - 3 - 4 4 3.9 

24 Jessica 4 2 3 4 4 - 4 - 4 3 3.5 

25 Keizia 4 2 1 1 2 - 2 - 2 2 2.0 

26 Priscill 2 1 1 3 2 - 2 - 3 3 2.1 

27 Aryana 4 4 2 3 2 - 2 - 4 3 3.0 

28 Sekar 4 4 4 4 3 - 2 - 4 4 3.6 

29 Domi 4 4 4 3 4   2   2 4 3.4 

  Max 3.9 

  Min 1.8 

  Average 3.0 
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