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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 POLA ASUH  

2. 1. 1 Pengertian Pengasuhan Orang tua Pada Anak 

 Pengasuhan normal berkisar pada masalah kontrol. Walaupun orang 

tua mungkin berbeda dalam cara mereka mencoba mengendalikan atau 

menyosialisasikan anak-anak mereka dan sejauh mana mereka 

melakukannya, diasumsikan bahwa peran utama semua orang tua adalah 

untuk mempengaruhi, mengajar, dan mengendalikan anak-anak mereka 

(Baumrind, 1991). Selain itu ada pendapat (Berger, 2008) pola asuh 

orangtua adalah kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dan 

komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan kepada 

anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. 

 Pola asuh adalah semua interaksi antara orang tua dengan anak. 

Interaksi di sini termasuk ekspresi sikap, nilai, perhatian dalam 

membimbing, mengurus dan melatih perilaku anak (Amin & Harianti, 

2018). Perlakuan anak yang di tunjukkan merupakan cerminan dari 

bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya tersebut. Orang tua 

mempunyai peranan sebagai teladan pertama bagi pembentukan pribadi 
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anak. Keyakinan-keyakinan, pemikiran dan perilaku ayah dan ibu dengan 

sendirinya memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pemikiran dan 

perilaku anak karena kepribadian manusia muncul berupa lukisan-lukisan 

pada berbagai ragam situasi dan kondisi dalam lingkungan keluarga. Orang 

tua juga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai, 

keyakinan-keyakinan dan persepsi budaya sebuah masyarakat. Akan tetapi 

setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya. Jadi yang dimaksud dengan pola asuh orang tua 

adalah pola yang diberikan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Sugiharto, 2007).  

2. 1. 2 Jenis-jenis Pengasuhan Orang tua Pada Anak  

 Dari berbagai macam pola asuh pada dasarnya terdapat tiga pola asuh 

orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Dariyo, 

2011).  

A. Pola Asuh Otoriter  

Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan 

orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan 

mutlak yang harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan 

keadaan anak. Orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu 
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untuk anak dan anak hanyalah objek pelaksana saja. Jika anak membantah, 

orang tua tidak segan-segan memberikan hukuman, biasanya berupa 

hukuman fisik.   

B. Pola Asuh Demokratis  

Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu 

tidak mutlak, orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian 

kepada anak. Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak 

melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orang tua.  

C. Pola Asuh Permisif  

 Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan 

kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Anak 

tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak 

pernah membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya anak berperilaku 

sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai 

dengan norma masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini 

adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat. 
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2. 1. 3 Dimensi Pengasuhan Orang tua Pada Anak  

 Dimensi pola asuh orang tua menurut Baumrind (1983) ada dua, 

yaitu: 

A.  Responsifitas  

Responsifitas (responsiveness) yaitu dimensi yang berkaitan dengan 

sikap orangtua yang penuh kasih sayang memahami dan berorientasi pada 

kebutuhan anak. Sikap hangat yang ditunjukkan orang tua kepada anak 

sangat berperan penting dalam proses sosialisasi antara orang tua dengan 

anak. Berk (2000) berpendapat bahwa responsifitas menuntut anak untuk 

mampu berkomunikasi secara jelas (clarity of communication) yakni orang 

tua meminta pendapat anak yang disertai dengan alasan yang jelas ketika 

anak menuntut pemenuhan kebutuhannya. Upaya pengasuhan (nurturance) 

orang tua menunjukkan ekspresi kehangatan dan kasih sayang. Keterlibatan 

orang tua terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan anak serta menunjukkan 

rasa bangga atas prestasi yang diperoleh anak. 

B. Tuntutan  

 Tuntutan (demanding) yaitu orang tua menuntut anak bersikap 

dewasa untuk mengoptimalkan kemampuannya agar menolong dirinya 

sendiri. Berk (2000) berpendapat bahwa orang tua memberikan tekanan 
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terhadap anak (demand for maturity) untuk dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam aspek bahasa, kognitif, fisik, sosial, emosi, dan 

kemandirian dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat 

keputusannya sendiri. Kontrol (control) yaitu orangtua mampu menerapkan 

kedisiplinan dan membuat batasan pada anak. 

2. 1. 4 Faktor dan Efek yang Memengaruhi Pengasuhan Orang tua 

Pada Anak 

Menurut Walker (1992) yang menyatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam 

keluarga, diantaranya: 

a) Budaya Setempat 

 Lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal memiliki peran yang 

cukup besar dalam membentuk pola pengasuhan orang tua terhadap anak. 

Dalam hal ini mencakup segala aturan, norma-norma, adat dan budaya 

yang berkembang di dalamnya. 

b) Ideologi Yang Berkembang Dalam Diri Orang Tua 

 Orang tua yang mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung 

untuk menurunkan kepada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya 
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nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak di 

kemudian hari. 

c) Letak Geografis dan Norma Etis 

 Penduduk pada dataran tinggi tentu memiliki perbedaan karakteristik 

dengan penduduk dataran rendah sesuai tuntutan dan tradisi yang 

dikembangkan pada tiap-tiap daerah. 

d) Orientasi Religius 

 Orang tua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu 

senantiasa berusaha agar anak pada akhirnya nanti juga dapat 

mengikutinya. 

e) Status Ekonomi 

 Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang 

diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung 

mengarahkan pola asuh orang tua menuju perlakuan tertentu yang dianggap 

orang tua sesuai. 

f) Bakat dan Kemampuan Orang Tua 

 Orang tua yang memiliki kemampuan komunikasi dan berhubungan 

dengan cara yang tepat dengan anaknya cenderung akan mengembangkan 

pola asuh yang sesuai dengan diri anak. 
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g) Gaya Hidup 

Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar cenderung memiliki 

ragam dan cara yang berbeda dalam mengatur interaksi orangtua dan anak. 


