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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Luar Sekolah 

a. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah  

Pendidikan Luar Sekolah adalah Pendidikan yang dirancang untuk 

membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau 

pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan 

formal (Persekolahan). Menurut Adikusumo (1986 : 57) Dalam Bukunya 

“Pendidikan Kemasyarakatan” mengemukakan pengertian Pendidikan Luar 

Sekolah sebagai berikut, Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan 

dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dimana 

seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan ataupun 

bimbingansesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan 

mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan 

efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya 

(imadiklus.com). 

Pendidikan luar sekolah sebenarnya bukanlah barang baru dalam 

dunia pendidikan, dan seandainya saja usia dijadikan alat ukur dalam dnia 

pendidikan, sudah sangat jelas bahwa PLS berusia paling tua dibandingkan 

dengan pendidikan-pendidikan system persekolahan (Formal). Pendidikan 

Luar Sekolah sudah lekat dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, jauh 

sebelum lahirnya pendidikan persekolahan (Formal). Peradaban manusia 
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semakin berkembang, Pranata pendidikan yang dulunya menyatu didalam 

setiap segi kehidupan dan penghidupan masyarakat, lama kelamaan 

dipermodernisir penyelenggaraannya, lalu lahirlah perserikatan yang 

dijadikan tempat penitipan Pendidikan, itulah pendidikan system 

persekolahan, sehingga menjadi dikenal sampai sekarang. Kehadiran 

Persekolahan memanng sangat mengesankan, dengan kata lain, begitu sistem 

persekolahan memasyarakat, perhatian dan harapan akan pendidikan lalu 

menjadi tertumpah padanya.  

b. Jenis PLS 

1) Pendidikan Massa (Mass education)Sudjana (1996:44)di antaranya 

adalah: Pendidikan massa yaitu kesempatan pendidikan yang diberikan 

kepada masyarakat luas dengan tujuan yaitu membantu masyarakat 

agar mereka memiliki kecakapan dalam hal menulis, membaca dan 

berhitung serta berpengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya 

peningkatan taraf hidup dan kehidupannya sebagai warga negara. 

2) Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education) Pendidikan orang 

dewasa yaitu pendidikan yang disajikan untuk membelajarkan orang 

dewasa. Dalam salah satu bukunya tentang PLS, Sudjana (1996:45) 

menerangkan bahwa pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang 

diperuntukan bagi orang- orang dewasa dalam lingkukangan 

masyarakatnya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, 

memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknik dan 
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profesi yang telah dimilikinya, memperoleh cara-cara baru serta 

merubah sikap dan perilakunya.  

3) Pendidikan Perluasan (Extension Education) Kegiatan yang 

diselenggarakan PLS adalah meliputi seluruh kegiatan pendidikan baik 

yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah yang 

dilembagakan ataupun yang tidak dilembagakan. Pendidikan luar 

sekolah dilaksanakan melalui kegiatan belajar – mengajar dan 

pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar 

sekolah yang diselenggarakan didalam keluarga.  

4) Satuan PLS berfungsi untuk mengembangkan kemampuan SATUAN 

PLS dan meningkatkan mutu dan memartabatkan manusia Indonesia 

dalam rangka  Secara Khusus PLS dalam praktiknya mewujudkan 

pendidikan nasional. mempunyai fungsi yang sangat luas yaitu sebagai 

pendidikan alternatif, pendidikan tambahan,pendidikan keluarga, 

pendidikan sepanjang hayat, pendidikan kader dan sebagainya.  

5)  PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah salah satu 

komponen pendidikan yang berfungsi mengembangkan  KELOMPOK 

BELAJAR bekerja atau belajar bersama pendidikan luar sekolah. 

adalah suatu proses kelompok yang disokong oleh anggota-anggota 

kelompok, di mana ada ketergantungan satu dengan yang lain untuk 

mencapaisuatu tujuan yang disepakati. Ruang kelas adalah tempat 

yang baik sekali untukmembangun kemahiran kelompok yang Anda 

butuhkan kemudian di dalam kehidupan.  
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6) PELATIHAN, Ivancevich dalam Marwansyah (2010:154), Pelatihan 

proses sistematis untuk mengubah perilaku karyawan, yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan 

keterampilan dan kemampuan pekerjaan saat ini.  

7) MAJELIS TAQLIM Tujuan majelis taklim adalah membina dan 

mengembangkan hubungan yang santun dan sesuai atau serasi antara 

manusiadengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, 

antaramanusia dengan tempat tinggal sekitarnya atau lingkungan, 

dalam rangka meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT.  

8) LIFE SKILL Konsep broad-based kurikulum yang diartikan sebagai 

kurikulum berbasis kompetensi secara luas. Tujuannya, peserta didik 

dapat memiliki keahlian yang diperlukan oleh masyarakat.Pengertian 

life skill sebenarnya lebih luas dari sekadar untuk menghidupi diri 

sendiri. Namun, persoalannya, bukan sekadar keterampilan, tetapi 

bagaimanacaranya memberi pendidikan yang betul-betul mampu 

membuat anak mandiri dan dapat mengurus dirinya sendiri. 

2. Pola asuh 

Pola Asuh Adalah sistem, cara kerja atau bentuk dalam upaya 

menjaga, merawat, mendidik dan membimbing anak kecil supaya dapat 

berdiri sendiri. Menurut Tarsis Tarmuji (2005 : 1) mengungkapkan bahwa 

pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. Sedangkan menurut Kohn ( dalam Taty 

Krisnawaty, 1986: 46) menyatakan bahwa Pola Asuh merupakan sikap orang 
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tua dalam berinteraksi dengan anak anaknya. Sikap orang tua ini meliputi 

caraorangtua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara 

orang tua menunjukan otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian 

serta anggapan terhadap anaknya. 

a. Jenis Pola Asuh 

Ada 5 jenis Pola asuh dalam Psikologi Sosial yang wajib diketahui 

orang tua, Yaitu : 

1) Pola Asuh demokratis  

Pola asuh demokratis ini merupakan pola asuh yang paling 

baik.dimana orang tua bersikap “friendly” dan anak bebas 

mengemukakan pendapatnya. Disini orang tua lebih mau 

mendengar keluhan dari anaknya, mau memberikan 

masukan.Ketika anaknya diberikan hukuman orang tua 

menjelaskan kenapa dia harus dihukum.Pola Asuh ini menurut 

saya tidak banyak dimiliki oleh orang tua zaman sekarang.Contoh 

dari pola asuh ini dimana orang tua mau mendengarkan curhat dari 

anaknya, orang tua lebih mengajarkan anak untuk lebih baik, 

misalnya mengetuk pintu sebelum masuk rumah dan menjelaskan 

kenapa harus melakukan itu. 

2) Pola asuh Appeasers 

Appeasers ini merupakan pola asuh dari orang tua yang 

sangat khawatir dengan anaknya, takut menjadi yang tidak baik 

pada anaknya (overprotective). Contohnya, orang tua memarahi 
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anaknya jika bergaul dengan anak tetangga karena takut menjadi 

tidak benar. 

3) Pola Asuh Temporizer  

Temporizer ini merupakan pola asuh yang sangat tidak 

konsisten, Dimana orang tua tidak memiliki pendirian. Contoh dari 

pola asuh ini seperti anak dilarang untuk terlalu banyak meminta 

dibelikan mainan, tetapi jika si anak suatu saat meminta dibelikan 

mainan, maka dengan tanpa memarahinya orang tua langsung 

membelikannya, namun jika di saat yang lain si anak meminta 

dibelikan mainan maka orang tuanya akan marah besar. Hal ini 

akan membuat anak bingung,dan akan muncul berbagai macam 

pertanyaan dalam benak si anak.  

4) Pola asuh Otoriter 

Pola Asuh Otoriter ini merupakan pola asuh orang tua yang 

menurut saya paling bahaya.dimana semua keinginan orang tua 

harus dituruti oleh anak tanpa pengecualian. Disini anak tidak bisa 

memberikan pendapat dan hanya harus mengikuti kemauan orang 

tua.Biasanya kemauan orang tua tersebut tanpa diberikan 

alasan.Dan akibatnya bisa membuat anak “depresi”. Apabila anak 

tersebut berhasil mengikuti pola asuh yang seperti ini maka anak 

akan bersifat seperti orang tuanya. 
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5) Pola Asuh Permisif 

Tipe orang tua yang mempunyai pola asuh Permisif 

cenderung selalu memberikan kebebasan pada anak tanpa 

memberikan kontrol sama sekali. Anak sedikit sekali dituntut untuk 

suatu tanggung jawab, tetapi mempunyai hak sama seperti orang 

dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan 

orang tua tidak banyak mengatur anaknya, menurut Spock (aisyah, 

2010 ) orang tua permisif memberikan kepada anak untuk berbuat 

sekehendaknya dan lemah sekali dalam melaksanakan disiplin. 

Hurlock (Aisyah, 2010 ) mengatakan bahwa pola asuh permisif 

bercirikan adanya kontrol yang kurang, orang tua bersikap longgar 

atau bebas, bimbingan terhadap anak kurang. Ciri pola asuh ini 

adalah semua keputusan lebih banyak dibuat oleh anak dari pada 

orang tuanya. 

3. Kemandirian  

Pengertian Kemandirian menurut Masrun (1986:8), kemandirian 

adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, 

melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri 

tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak 

original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, 

mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.  

Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa 

meminta atau tergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana 
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seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang 

terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu 

(barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya 

Antonius (2002:145). Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu 

keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian 

hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan 

dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, 

baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi 

negatif dan kerugian yang akan dialaminya (Hasan Basri,2000:53). Setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan 

dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Pengertian 

Kemandirian menurut Brawer dalam Chabib Toha 

(1993:121), kemandirian adalah suatu perasaan otonomi, sehingga 

pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan 

perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri 

seseorang yang timbul karena kekuatan dan dorongan dari dalam diri 

seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena 

terpengaruh oleh orang lain. Pengertian Kemandirian menurut Kartini 

Kartono (1985:21), kemandirian seseorang terlihat pada waktu orang 

tersebut menghadapi masalah. Bila masalah itu dapat diselesaikan sendiri 

tanpa meminta bantuan dari orang tua dan akan bertanggung jawab 

terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai 
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pertimbangan maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu 

untuk mandiri.  

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang 

untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan 

kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya 

sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi 

tanpa meminta bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat 

menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta 

bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab 

terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai 

pertimbangan sebelumnya. sebelumnya 

a. Ciri-Ciri Kemandirian Anak 

Adapun ciri khas kemandirian pada anak, diantaranya : 

Anak yang mandiri mempunyai kecenderungan memecahkan masalah 

dari pada berkutat dalam kekhawatiran bila terlibat masalah. 

1) Anak yang mandiri tidak takut dalam mengambil resiko karena sudah 

mempertimbangkan hasil sebelum berbuat. 

2) Anak percaya terhadap penilaian sendiri, sehingga tidak sedikit-sedikit 

bertanya atau meminta bantuan. 

3) Anak mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap kehidupannya. 
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b. Aspek-Aspek Kemandirian Anak 

Aspek-aspek kemandirian anak sebagai berikut : 

a) Kebebasan  

Kebebasan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, begitu juga 

seorang anak. Anak cenderung akan mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan kemampuan dirinya dan mencapai tujuan hidupnya, bila 

tanpa kebebasan. Perwujudan kemandirian seseorang dapat dilihat dalam 

kebebasannya membuat keputusan. 

b) Inisiatif  

Inisiatif merupakan suatu ide yang diwujudkan ke dalam bentuk 

tingkah laku.Perwujudan kemandirian seseorang dapat dilihat dalam 

kemampuannya untuk mengemukakan ide, berpendapat, memenuhi 

kebutuhan sendiri dan berani mempertahankan sikap. 

c) Percaya Diri  

Kepercayaan diri merupakan sikap individu yang menunjukkan 

keyakinan bahwa dirinya dapat mengembangkan rasa dihargai. 

Perwujudan kemandirian anak dapat dilihat dalam kemampuan untuk 

berani memilih, percaya akan kemampuannya dalam mengorganisasikan 

diri dan menghasilkan sesuatu yang baik.  

d) Tanggung Jawab  

Aspek tanggung jawab tidak hanya ditunjukkan pada diri anak itu 

sendiri tetapi juga kepada orang lain. Perwujudan kemandirian dapat 

dilihat dalam tanggung jawab seseorang untuk berani menanggung resiko 
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atas konsekuensi dari keputusan yang telah diambil, menunjukkan 

loyalitas dan memiliki kemampuan untuk membedakan atau memisahkan 

antara kehidupan dirinya dengan orang lain di lingkungannya.  

e) Ketegasan Diri  

Ketegasan diri menunjukkan adanya suatu kemampuan untuk 

mengandalkan dirinya sendiri. Perwujudan kemandirian seeorang dapat 

dilihat dalam keberanian seseorang untuk mengambil resiko dan 

mempertahankan pendapat meskipun pendapatnya berbeda dengan orang 

lain.  

f) Pengambilan Keputusan  

Dalam kehidupannya, anak selalu dihadapkan pada berbagai 

pilihan yang memaksanya mengambil keputusan untuk 

memilih.Perwujudan kemandirian seseorang anak dapat dilihat di dalam 

kemampuan untuk menemukan akar permasalahan, mengevaluasi segala 

kemungkinan di dalam mengatasi masalah dan berbagai tantangan serta 

kesulitan lainnya, tanpa harus mendapat bantuan atau bimbingan dari 

orang yang lebih dewasa. 

g) Kontrol Diri  

Kontrol diri memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, baik dengan mengubah 

tingkah laku atau menunda tingkah laku, tanpa peraturan atau bimbingan 

dari orang lain. Dengan kata lain, sebagai kemempuan untuk mengontrol 

diri dan perasannya, sehingga seseorang tidak merasa takut, tidak cemas, 
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tidak ragu atau tidak marah yang berlebihan saat dirinya berinteraksi 

dengan orang lain atau lingkungan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan  

kemandirian anak sebagai berikut. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan semua pengaruh yang bersumber 

dari dalam diri anak itu sendiri, seperti keadaan keturunan dan 

konstitusi tubuhnya sejak lahir dengan segala perlengkapan yang 

melekat padanya. 

1) Faktor Peran Jenis Kelamin 

Secara fisik anak laki-laki dan wanita tampak jelas 

perbedaan dalam perkembangan kemandiriannya. Dalam 

perkembangan kemandirian anak laki-laki biasanya lebih aktif dari 

pada anak perempuan. 

2) Faktor Kecerdasan atau Intelegensi 

Anak yang memiliki intelegensi yang tinggi akan lebih 

cepat menangkap sesuatu yang membutuhkan kemampuan berfikir. 

Sehingga, anak yang cerdas cenderung cepat dalam membuat 

keputusan untuk bertindak, dibarengi dengan kemampuan 

menganalisis yang baik terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi. 

Intelegensi berhubungan dengan tingkat kemandirian anak.Artinya, 
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semakin tinggi intelegensi seseorang anak maka semakin tinggi 

pula tingkat kemandiriannya. 

3) Faktor Perkembangan  

Kemandirian akan banyak memberikan dampak yang 

positif bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu, orang tua perlu 

mengajarkan kemandirian sedini mungkin sesuai dengan 

kemampuan anak. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar 

anak, sering pula dinamakan faktor lingkungan.Lingkungan kehidupan 

yang dihadapi anak sangat mempengaruhi perkembangan keperibadian 

seseorang, baik dalam segi-segi positif maupun negatif.Biasanya, jika 

lingkungan keluarga, sosial, dan masyarakatnya. Meskipun cenderung 

akan berdampak positif dalam hal kemandirian anak terutama dalam 

bidang nilai dan kebiasaan dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupan.  

1) Faktor Pola Asuh  

  Seseorang membutuhkan kesempatan untuk dapat mandiri, 

dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan di 

sekitarnya.Pada saat ini orang tua dan respon dari lingkungan sangat 

diperlukan bagi anak untuk setiap perilaku yang telah dilakukannya. 

 

2) Faktor Sosial Budaya  
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Faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi kemandirian anak, terutama di Indonesia yang 

terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan latar belakang 

sosial budaya yang beragam. 

4. Anak Usia Dini Sebagai Usia Anak Sebelum Sekolah 

Anak sebelum sekolah merupakan mereka yang berusia 3 

sampai 6 tahun (Hidayat, 2005). Sedangkan menurut Supartini (2004) 

Anak usia sebelum sekolah adalah pribadi yang mempunyai berbagai 

macam potensi yang harus dikembangkan. Potensi yang harus 

dikembangkan anak adalah kemandirian, karena pada usia Sebelum 

sekolah anak sudah mulai belajar memisahkan diri dari keluarga dan 

orang tuanya untuk memasuki suatu lingkungan yang lebih luas yaitu 

lingkungan Taman Kanak-Kanak atau taman bermain. Taman Kanak-

Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan sebelum sekolah yang 

menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai 

memasuki pendidikan dasar. 

Pada usia Sebelum sekolah, anak sudah mulai mampu 

mengembangkan kreativitasnya dan sosialisasi sehingga sangat 

diperlukan permainan yang dapat mengembangkan kemampuan 

menyamakan dan membedakan, kemampuan berbahasa, 

mengembangkan kecerdasan, menumbuhkan sportifitas, 

memperkenalkan pengertian yang bersifat ilmu pengetahuan, 

memperkenalkan suasana kompetensi, gotong-royong, 
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mengembangkan koordinasi motorik, mengembangkan dalam 

mengontrol emosi, motorik kasar dan halus (Hidayat, 2005). 

Hidayat (2005) menggambarkan perkembangan-perkembangan 

fisik pada anak Sebelum sekolah, seperti badan mengalami kenaikan 

rata-rata pertahunnya adalah 2 kg, kelihatan kurus akan tetapi aktivitas 

motorik tinggi, di mana sistem tubuh sudah mencapai kematangan 

seperti berjalan dan  melompat. Pada pertumbuhan khususnya ukuran 

tinggi badan anak akan bertambah rata-rata 6,75-7,5 cm setiap 

tahunnya. 

a.   Ciri-Ciri Anak Usia Sebelum Sekolah 

Snowman (1993, dalam potmonodewo, 2003), mengemukakan 

ciri-ciri anak usia Sebelum sekolah yang biasa ada di TK, yang 

meliputi aspek fisik, sosial, emosi dan kognitif anak. 

a)      Ciri Fisik Anak Sebelum sekolah atau TK 

Penampilan maupun gerak-gerik Sebelum sekolah mudah 

dibedakan dengan anak yang berada dalam tahapan sebelumnya. 

Anak Sebelum sekolah umumnya sangat aktif. Mereka telah 

memilki penguasan atau kontrol terhadap tubuhnya dan sangat 

menyukai kegiatan yang dilakukannya sendiri. 

b)     Ciri Sosial Anak Sebelum sekolah atau TK 

Anak Sebelum sekolah biasanya mudah bersosialisasi dengan 

orang disekitarnya. Umumnya anak pada tahapan ini memiliki satu 
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atau dua sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. Mereka umumnya 

dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial. 

c)      Ciri Emosional pada Anak Usia Sebelum sekolah atau TK 

Anak TK cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas 

dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia 

tersebut. 

d)     Ciri Kognitif pada Anak Usia Sebelum sekolah atau TK 

Anak Sebelum sekolah umumnya telah terampil dalam 

berbahasa. Sebagian dari mereka senang bicara, khususnya dalam 

kelompok. 

5. Karakteristik Anak Usia Dini 

Kartini Kartono dalam Saring Marsudi (2006 :6) mendeskripsikan 

karalkteristik anak usia dini sebagai berikut : 

1) Bersifat Egoisantris Naif 

Anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan 

pengetahuan dan pemahamannya sendiri dibatasi oleh perasaan dan 

fikirannya masih sempit, maka anak belum mampu memahami arti 

sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu menempatkan diri 

dalam kehidupan orang lain.  

2) Relasi Sosial yang Primitif 

Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris naif, 

cirri ini ditndai oleh kehidupan anak yang belum dapat  memisahkan 

anatara dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya. Anak pada masa 



23 
 

 
 

ini hanya memiliki minat terhadap benda benda atau peristiwa yang 

sesuai dangan daya fantasinya. Anak mulai membangun dunianya 

dengan khayalan dan keinginannya sendiri. 

3) Kesatuan Jasmani dan Rohani yang hampir tidak bisa dipisahkan 

Anak belum dapat membedakan antara dunia lahiriah dan batiniah, isi 

lahiriah dan batiniah masih merupakan kesatuan yang utuh. 

Penghayatan anak terhadap sesuatu dikeluarkan atau di ekspresikan 

secara bebas, spontan dan jujur baik dalam mimik, tingkah laku 

maupun pura-pura, anak mengekspresikannya secara terbuka karena 

itu janganlan megajari atau membiasakan diri anak untuk tidak jujur.  

4)  Sikap hidup yang disiognomis 

Anak bersikap fisiognomis terhadap dunianya, artinya secara langsung 

anak memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkrit, nyata 

terhadap apa yang dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena 

pemahaman anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat 

menyatu (totaliter) antara jasmani dan rohani. Anak belum dapat 

membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang 

ada disekitarnya dianggap memiliki jiwa yang merupakan makhluk 

hidup yang memiliki jasmani dan rohani sekaligus, seperti dirinya 

sendiri. 

B.  Penelitian yang Relevan 

Pada dasarnya suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian 

lainnya yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Dalam mengadakan 
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penelitian ini digunakan data penelitian terdahulu yang hampir sama 

diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani Lulu (2014) dengan judul 

“ Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Kemandirian Pada Anak Usia 

Dini (Studi Pada Kober Nurul Anwar Kelurahan Kahuripan Kecamatan 

Tawang Kota Tasikmalaya)” Berdasarkan hasil penelitian dalam 

pembahasan skripsi ini adalah Orang tua sebagai orang yang paling 

bertanggungjawab dalam proses perkembangan anak harus terus 

berupaya melakukan terobosan-terobosan berupa peningkatan peran 

yang lebih aktif dalam upaya pembentukan sikap  kemandirian anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marini  (2012) Pola asuh yang 

diberikan orang tua kepada anak dengan memberikan nasihat dalam 

berbagai kegiatan dan kesempatan serta memberikan kesempatan pada 

anak untuk melakukan kegiatan keseharian sendiri dengan tujuan dan 

harapan untuk menumbuhkan sikap mandiri dan juga terbentuknya anak-

anak yang mandiri serta terbinanya keluarga khususnya anak-anak 

mandiri. 

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

sangat lah penting dalam pembentukan karakter (kemandirian) pada 

anak. 

C. Kerangka pemikiran  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

independent dan variabel dependent. Variabel independent dalam 
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penelitian ini adalah peran orang tua dalam pola asuh terhadap anak yang 

terdapat dalam Psikologi Perkembangan yang terdiri dari pola asuh 

Otoriter, pola asuh Demokratis, pola asuh Temporizer, pola asuh 

Appeasers, dan pola asuh permisif. Sedangkan variabel dependent dalam 

penelitian ini adalah kemandirian anak yang dikemukakan oleh Hogg dan 

Blau (2004). 

Dalam variabel independent disini peneliti  mengungkapkan 

tentang berbagai pengertian dari pola asuh, diantaranya pola asuh adalah 

sistem menurut Tarsis Tarmuji, pola asuh merupakan interaksi menurut 

Kohn, dan disini peneliti juga akan mengungkapkan tentang 5 jenis pola 

asuh yang harus diketahui para orang tua  dalam Psikologi 

Perkembangan.Serta ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola 

asuh orang tua  diantaranya, pendidikan orang tua, usia orang tua, 

keterlibatan ayah, pengalaman dan  stress orang tua.  

Dan dalam variabel Dependent peneliti mengungkapkan tentang 

kemandirian.  Di dalam proses pengasuhan, sikap dan interaksi antara 

orang tua dan anak akan menyebabkan respon yang berbeda-beda pada diri 

anak, hal ini tentu tergantung dari bagaimana cara orang tua 

memperlakukan anak. Penerapan cara pengasuhan orang tua yang 

cenderung otoriter atau permisif akan berpengaruh kurang baik terhadap 

perkembangan kepribadian anak. Pola pengasuhan orang tua yang 

demokratislah yang diharapkan diterapkan pada anak, sehingga pengaruh 
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terhadap perkembangan kepribadian anak akan cenderung baik (Bety Bea 

S., 2012: 172) 

D. Hipotesis  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka di dapatkan Hipotesis 

penelitian yaitu , Terdapat pengaruh antara Penerapan Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini di PAUD Miftahul Falah Kp. 

Cigorowong Desa Cintajaya Kecamatan Tanjungjaya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


