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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan institusi informal pertama dimana anak tumbuh 

dan berkembang, menginternalisasikan nilai-nilai, norma-norma, dan 

keyakinan juga penerapan disiplin  dapat membentuk mental dan pribadi yang 

atau berprinsip kelak, serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari 

orang tua dan keluarga yang dapat membangkitkan rasa percaya diri anak. 

 Permasalahannya adalah belum semua keluarga di Indonesia memiliki 

kemampuan membesarkan atau mendidik anak/parenting skill. Rendahnya 

tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua merupakan penyebab 

rendahnya pengetahuan mengenai parenting ini. Memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan saja merupakan perjuangan setiap harinya. 

Ditambah lagi seiring dengan perkembangan jaman, permasalahan sosial 

terhadap anak juga semakin beragam dan komplek, seperti penjualan anak / 

trafficking, anak berkebutuhan khusus termasuk autis, Hiperaktif, down 

syndrome, dan sebagainya; penyalahgunaan napza; pornografi anak; 

eksploitasi anak; dan banyak lagi, merupakan hambatan dalam perkembangan 

anak. Maka dari itu perlu suatu upaya untuk dapat mengatasinya (Nurjannah, 

2010).  

Dari kajian di atas dapat diketahui bahwa parenting skill memiliki 

peran yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang dapat 

memaksimalkan tumbuh kembang anak. Kazdin (1987) menemukan bahwa 

yang mendasari program parenting skill pada umumnya adalah prinsip-prinsip 

social-learning dengan pemahaman bahwa perilaku-perilaku yang dikuatkan 

akan terjadi lebih sering. Orangtua yang mengikuti pelatihan dilaporkan 

memiliki self efficacy yang lebih tinggi dan tidak menggunakan disiplin yang 

ketat serta memiliki perilaku yang positif terhadap anak (Gross, Fogg, Garvey, 

Julion, Webster Stratton, & Grady, 2003 dalam Trunzo, 2006). Coleman dan 

Karraker (2003) mengemukakan bahwa kompetensi parenting atau parenting 
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skill merupakan konstruk multidimensional dengan beragam komponen yaitu 

perilaku (Baumrind, 1967, 1971, 1988, 1991; Maccoby & Martin 1983), 

afektif (Dix, 1991; Field et al, 1988 ; Gelfand & Teti, 1990; Radke-Yarrow, 

1990; Teti, Gelfand, Messinger & Isabella, 1995) dan kognitif (Donovan, 

Leavitt, & Walsh, 1990; Johnston & Mash, 1989; Kochancska, 1990; Sigel, 

1985; Stoiber & Houghton, 1993; Teti & Gelfand, 1991).  

Salah satu elemen utama kognitif dari parenting competence adalah 

parenting-self-efficacy yang didefinisikan sebagai estimasi penilaian diri 

sendiri (self referent) terhadap kemampuan menjalankan peran orang tua 

untuk memberikan pengaruh positif ke dalam tingkah laku dan perkembangan 

anak mereka (Coleman & Karraker, 2003). Parenting efficacy atau sisi 

keyakinan dalam pengasuhan yang dilakukan orangtua memiliki peran yang 

besar dalam menentukan bagaimana orangtua memperlakukan anak, termasuk 

dapat menentukan perkembangan anak selanjutnya karena orangtualah yang 

menjadi pokok dalam menghadapi persoalan-persoalan pada kehidupan 

keluarga dan individu-individu di dalamnya (dalam Berndt, 1997).  

Beberapa jurnal penelitian membuktikan Ibu yang dilaporkan memiliki 

level self efficacy lebih rendah cenderung lebih menggunakan kekerasan 

dalam interaksi mereka dengan anak (Bor & Sanders, 2004). Lebih lanjut 

dikemukakan oleh Coleman dan Karraker (2012) bahwa parenting self 

efficacy akan lebih banyak merujuk pada kemampuan diri dalam menjalankan 

peran ibu yang lebih banyak bertindak sebagai caregiver dibandingkan ayah. 

Selain itu juga dikemukakan bahwa parenting self efficacy yang tinggi 

berasosiasi kuat dengan kapasitas orang tua untuk menyediakan lingkungan 

yang adaptif, stimulating dan nurturing bagi anak. Namun, parenting self 

efficacy akan cenderung menurun ketika anak semakin besar (Mash & 

Johnston, 1983 dalam Coleman & Karraker, 2012). Kemudian apabila orang 

tua kesulitan dalam menjalankan proses parenting, maka akan memberikan 

dampak negatif bagi orang tua (Coleman & Karraker, 2012). Dampak negatif 

ditemukan dalam sejumlah penelitian parenting self efficacy dan depresi pada 

orang tua, tingkah laku parenting yang defensif dan mengontrol, stres yang 

tinggi, gaya coping stres yang pasif dan negatif dalam menjalankan peran 
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parenting, afek negatif serta perasaan tidak berdaya dan frustrasi (Coleman & 

Karraker, 2012).  

Parental self efficacy juga nampak memiliki pengaruh langsung pada 

anak. Di Karazsia, Wildman, dan studi Langkamp’s (2004), orangtua dengan 

parenting efficacy yang lemah cenderung menggunakan disiplin yang over 

aktif. Strategi pengasuhan ini merupakan prediktor masalah perilaku yang 

signifikan pada anak. Elder dkk. (1995) mempelajari tentang rendahnya 

pendapatan keluarga berkulit hitam di Philadelphia dan ditemukan para 

orangtua yang memiliki self efficacy yang lebih tinggi lebih mungkin terlibat 

dalam strategi preventif dan promotif dibandingkan yang efficacy-nya rendah. 

Mereka menginterpretasikan penemuan ini dengan pengertian bahwa parental 

self efficacy yang lebih tinggi adalah sebuah faktor pelindung kehidupan anak 

dalam konteks lingkungan ekonomi dan sosial yang sulit. Dijelaskan pula 

bahwa perasaan self efficacy tang lebih tinggi, digambarkan dengan harapan-

harapan orangtua tentang tingkat di mana mereka dapat menunjukkan secara 

kompeten dan efektif sebagai orangtua (Teti & Gelfand, 1991), meramalkan 

parenting yang lebih adekuat dalam lingkungan rumah dan masalah perilaku 

anak yang sedikit (Bogenschneider, Small, Tsay, 1997; Coleman & Karraker, 

1997, 2000; Donovan, Leavitt, & Walsh, 1997; Mash & Johnston, 1983 dalam 

Momper, 2005). 

Parenting efficacy tampak seperti sebuah faktor kritis yang 

mempengaruhi perkembangan anak dalam sistem keluarga. Persepsi orangtua 

mengenai kemampuan mereka sebagai orangtua berperan untuk sebuah 

hubungan kasih sayang orang tua anak yang aman. Kasih sayang orangtua 

diyakini untuk membentuk dasar sebuah struktur kognitif bagi perkembangan 

psikologis dan fungsi interpersonal (Webster, 2002) (dalam Trunzo, 2006). 

Melihat betapa pentingnya parenting efficacy dan akibat-akibat yang terjadi 

saat parenting efficacy orangtua dalam keadaan lemah, peneliti tergugah untuk 

melakukan penelitian mengenai ada tidaknya pengaruh Pelatihan Parenting 

Skill terhadap parenting efficacy para ibu yang memiliki anak usia pra sekolah 

atau usia TK di salah satu kawasan pemukiman padat penduduk di wilayah 

yang masih termasuk jantung kota Yogyakarta. Pada observasi yang dilakukan 
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beberapa kali di daerah tersebut dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa warga dan para kader di RW setempat mengenai kecenderungan para 

ibu dalam mengasuh anak, didapatkan informasi bahwa ibu-ibu di daerah 

tersebut pada umumnya masih menggunakan pemahaman yang klasik 

mengenai anak-anak mereka, yaitu memandang anak hanyalah sebagai anak 

yang harus selalu mentaati peraturan orangtua tanpa mencari tahu kebutuhan 

anak. 

Beragam kasus ditemukan di daerah ini, dari kasus-kasus kecil hingga 

kasus yang cukup besar. Mulai dari keluhan ibu-ibu tentang anaknya yang 

cengeng, suka membantah atau tidak patuh, sulit diminta untuk tidur siang, 

sulit mandi maupun makan, tidak mau berbagi sehingga menyebabkan 

perkelahian, anak yang suka membenturkan kepalanya di lantai saat apa yang 

diminta tidak terealisasi, hingga pada kasus-kasus kenakalan remaja yang 

melebihi batas kewajaran. Tidak sedikit ibu-ibu yang menggunakan kekerasan 

dalam mengasuh anak-anak mereka yang masih kecil, yakni menghajar, 

memukul, dan memberikan hukuman keras lainnya di saat anak-anak mereka 

tidak patuh atau melakukan kesalahan. Bahkan, ada pula yang tetap 

menghukum meskipun si Anak sudah mengiba dengan meminta maaf.  

Parenting efficacy juga akan berdampak pada seluruh sapek 

perkembangan anak. Aspek perkembangan pada anak terkait pada 

perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, nilai-nilai dan moral agama, 

seni dan sosial-emosional. Aspek-aspek perkembangan ini tidak berkembang 

sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi menjadi satu kesatuan. Apabila satu aspek 

mengalami hambatan maka akan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya 

(Hayati, 2014). Salah satu aspek perkembangan yang dapat terhambat adalah 

perkembangan sosial emosional anak. Daniel Goleman (1995) perkembangan 

emosi muncul lebih awal dari perkembangan sosial maupun kognitif. Pada 

masa bayi, kemampuan ini merupakan alat untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya. Pada usia dini, emosi anak mulai matang. Anak mulai 

menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak mulai memahami 

perasaan orang lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti 

maka anak belajar mengendalikan emosinya. 



5 

 

Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini sangatlah penting, 

sebab perilaku emosi-sosial ada hubungannya dengan aktivitas dalam 

kehidupannya. Semakin kuat emosi memberikan tekanan, akan semakin kuat 

mengguncangkan keseimbangan tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. 

Jika kegiatan sesuai dengan emosinya maka anak akan senang melakukannya 

dan secara mental akan meningkatkan konsentrsai pada aktivitasnya dan 

secara psikologis akan positif memberikan sumbangan pada peningkatan 

motivasi dan minat pada pembelajaran yang ditekuninya.  Gardner (1995) juga 

menyatakan bahwa keadaan positif yang dialami anak, dimana anak 

menyukai, menekuni, dan merasa terlibat dengan apa yang dipelajari, akan 

dapat mengembangkan kompetisi yang lebih optimal. Dengan membangun 

ikatan emotional yaitu menciptakan kesenangan dalam belajar, menjalin 

hubungan, dan menyingkirkan ancaman dalam suasana belajar, akan 

meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar (DePorter, Reardon, & 

Singer-Nourie, 1999 dalam Mashar, 2011)  

Perkembangan sosial emosional anak dapat dilihat keterampilan anak 

dalam berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara 

yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan disaat 

yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain (Coolahan, Fantuzzo, Mendez, 

& McDermott (2013). Perkembangan sosial emosiaonal anak harus terus di 

stimulus agar anak memiliki rasa empati, dimana anak-anak mengepresikan 

mengungkapkan perasaannya, kemurahan hati atau kedermawanan, kerjasama 

dan kepedulian. Anak usia dini mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan 

diri dari sikap berpusat pada diri sendiri (egosentris) kepada sikap berkerja 

sama (kooperatif) atau sosiosentris (mau memperhatikan kepentingan orang).  

Perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun juga bisa dilihat 

dari kemampuan anak berinteraksi dan berbaur dan membentuk kelompok 

teman sebaya dalam melakukan berbagau  aktivitas sosial anak, anak mulai 

berkerja sama, mengenal aturan dalam kelompok, memahami orang lain, dan 

menjalin persahabatan (Williams dan Monsma , 2007). Berdasarkan hasil 

observasi TK di Kabupaten Malang diketahui bahwa beberapa permasalahan 

terkait sosialisasi dan kemampuan anak untuk berbagi dan bekerjasama sangat 

javascript:;
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kurang. Anak cenderung egois dan tidak mau mengalah ketika bermain 

sesuatu. Bahkan terdapat beberapa anak yang cenderung mendominasi mainan 

tertentu. Hal tersebut tentunya merupakan permasalahan soeial emosional 

anak. Perlu suatu metode yang tepat agar perkembangan sosial emosional anak 

berkembang dengan optimal maka pemberian stimulasi atau rangsangan 

melalui kegiatan pembelajaran perlu diterapkan dengan metode yang 

menyenangkan. Salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada 

stimulasi perkembangan sosial emosional anak adalah metode bermain peran. 

Selain aspek sosial emosional, peran orang tua juga sangat penting 

bagi perkembangan kognitif anak. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan 

nasional, peranan kelurga sebagai Lembaga pendidikan semakin tampak dan 

penting . Peranan keluarga terutama Dalam penanaman sikap dan nilai hidup 

pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat atau kognitif anak. 

Perkembangan   kognitif   anak   meliputi   perubahan   pada   pemikiran,  

intelegensi,  dan  bahasa  individu.  

Agar keluarga dapat memainkan peran tersebut keluarga perlu juga di 

bekal dengan pengetahuan dan keterampilan dalam parenting skill. Hal ini 

dapat di capai melalui pendidikan kemasyarakatan dan peran serta sekolah 

dalam pengembangan parenting skill orang tua.  

Melihat betapa pentingnya parenting efficacy dan akibat-akibat yang 

terjadi saat parenting efficacy orangtua dalam keadaan lemah, peneliti 

tergugah untuk melakukan penelitian mengenai ada tidaknya pengaruh 

Pelatihan Parenting Skill terhadap parenting efficacy para ibu yang memiliki 

anak usia pra sekolah atau usia TK Kabupaten Malang. Kazdin (1987) 

berpendapat bahwa yang mendasari program parenting skill pada umumnya 

adalah prinsip-prinsip social-learning dengan pemahaman bahwa 

perilakuperilaku yang dikuatkan akan terjadi lebih sering (dalam Trunzo, 

2006). Orangtua yang mengikuti pelatihan dilaporkan memiliki self-efficacy 

yang lebih tinggi dan tidak menggunakan disiplin yang ketat serta memiliki 

perilaku yang positif terhadap anak (Gross, Fogg, Garvey, Julion, Webster 

Stratton, & Grady, 2003). Feldman & Werner (2002) menambahkan bahwa 

pelatihan orangtua ini juga tidak hanya berdampak secara positif pada 
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efektivitas orangtua dalam mengurangi masalah perilaku anak, tetapi juga 

dalam pencegahan peristiwa yang baru serta mengajarkan pada anak mengenai 

perilaku yang tepat (dalam Trunzo, 2006). Perubahan sikap orangtua yang 

positif dalam membesarkan anak termasuk meningkatkan harapan untuk anak, 

meningkatkan kesadaran akan kebutuhan anak, mengurangi hukuman fisik, 

dan mengurangi pembelokan peranan orangtua-anak (Bavolek, 2002 dalam 

Trunzo, 2006). Pelatihan Keterampilan Pengasuhan yang akan dilakukan 

merupakan keterampilan dasar pengasuhan yang terdiri dari empat aspek. 

Aspek-aspek tersebut adalah 1) Membangun kepercayaan orangtua terhadap 

anak (encouragement), 2) Membuat keputusan (choices), 3) Membangun 

kontrol diri (self control), dan 4) Membangun empati (respecting feelings).  

Aspek-aspek tersebut di atas akan diberikan kepada para orangtua 

selama proses pelatihan yang dilaksanakan dalam dua kali pertemuan di mana 

setiap pertemuan terdiri dari dua sesi, akan diberikan satu keterampilan/tema 

di setiap sesinya. Pelatihan keterampilan pengasuhan ini sangat diharapkan 

tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga berguna untuk 

mendorong orangtua agar dapat jauh lebih terampil dalam mengasuh anak-

anak mereka di kehidupan seharihari dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang terjadi, sehingga tidak mengalami kebingungan atau keraguan dalam 

membesarkan dan mendampingi tumbuh kembang anak, dengan kata lain 

dapat meningkatkan efficacy orangtua dalam melakukan pengasuhan atau 

parenting. 

Meningkatkan parenting efficacy dipercaya membuat sebuah 

kontribusi yang signifikan ke arah pencegahan masalah tingkah laku yang 

akan datang pada anak yang disruptif (Bor & Sanders, 2004). Sehingga dari 

latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Efektifitas Program 

Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Terhadap Parenting Efficacy Orang 

Tua, Kognitif Dan Sosial Emosional Anak Tk B (Studi Pada Pada TK di 

Kabupaten Malang). 
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B. Rumusan Masalah 

Adapaun rumusan masalah dari makalah ini adalah untuk 

membuktikan secara literature dan kajian jurnal penelitian adalah :  

1. Apakah terdapat pengaruh program pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

terhadap parenting efficacy orang tua di Kabupaten Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh program pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Malang 

Malang? 

3. Apakah terdapat interaksi variabel Parenting Efficacy pada Pelatihan 

Longitudinal Parenting Skill Terhadap Sosial Emosional Anak dengan 

interaksi Parenting Efficacy? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya membatasi pada variabel perkembangan kognitif 

dan sosial emosional anak TK B, serta parenting efficacy sebagai variabel 

dependent dan program pelatihan Longitudinal Parenting Skill sebagai 

variabel independent. Keempat variabel tersebut diambil berdasarkan teori dan 

jurnal yang telah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya dan dimodifikasi 

sesuai dengan karakteristik objek penelitian yang ada yaitu Pada anak usia 5-6 

Tahun di Kabupaten Malang. Penelitian ini akan berlangsung kurang lebih 6 

bulan mulai dari perencanaan sampai pelaporan khususnya saat pengambilan 

data dan melibatkan orangtua siswa serta  guru membutuhkan data yang rinci 

terkait perkembangan anak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Hasil peneliti ini dapat dijadikan referensi untuk mengambil sebuah 

peranan khususnya dalam mengembangkan sebuah program parenting 

sekaligus menjalin kedekatan dengan orang tua murid. 
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2. Bagi Orang Tua 

Dapat meningkatkan self-efficacy sehingga dapat meningkatkan dan 

memaksimalkan perkembangan anaknya khususnya pada perkembangan 

sosial emosional serta kognitif anak. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

pemahaman teoretis mengenai parenting self-efficacy dan parenting skill. 

Ada pun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan dan 

bahan pertimbangan bagi para pihak yang bekerja dalam bidang keluarga 

dan konseling atau pendamping dalam membantu orang tua yang memiliki 

anak dengan perkembangan sosial emosional dan kognitif yang lambat. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan referensi dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya khususnya terkati dengan variabel perkembangan 

sosialemosional dan perkembangan kognitif anak. 

 

E. Asumsi Penelitian 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses pengambilan data perkembangan anak dilakukan melalui kegiatan 

observasi yang dilakukan dilakukan oleh guru sebagai sorang observer 

karena dianggap memiliki pengetahuan yang rinci dan data perkembangan 

anak secara lengkap, untuk itu pengambilan data dilakukan ketika proses 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Peneliti tidak mengamati langsung penerapan hasil program parenting skill 

namun hanya melalui angket untuk melihat self-efficacy 

3. Proses penelitian yang dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan belajar 

mengajar anak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PARENTING SKILL (KETERAMPILAN PENGASUHAN)  

1. Pengertian Parenting Skill  

Kazdin (1987) menemukan bahwa yang mendasari program 

parenting skill pada umumnya adalah prinsip-prinsip social-learning 

dengan pemahaman bahwa perilaku-perilaku yang dikuatkan akan terjadi 

lebih sering. Orangtua yang mengikuti pelatihan dilaporkan memiliki self-

efficacy yang lebih tinggi dan tidak menggunakan disiplin yang ketat serta 

memiliki perilaku yang positif terhadap anak (Gross, Fogg, Garvey, Julion, 

Webster Stratton, & Grady, 2003 dalam Trunzo, 2006). Pelatihan 

Parenting Skill adalah sebuah tindakan atau usaha untuk menambah 

pengetahuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan keterampilan 

pengasuhan yang dimiliki.Pelatihan ini didesain untuk mengisi gap 

pendidikan dengan memberikan keterampilan dasar dalam format 

pembelajaran yang sesuai untuk semua tingkatan.Selain itu juga untuk 

menyediakan pendidikan dengan pedoman keterampilan yang lengkap 

bagi orangtua dan penguasaan filosofi yang digunakan dalam pelatihan 

tersebut (dalam Bailey, Perkins, & Wilkins, 1995). 

Feldman & Werner (2002) menambahkan bahwa pelatihan 

orangtua ini juga tidak hanya berdampak secara positif pada efektivitas 

orangtua dalam mengurangi masalah perilaku anak, tetapi juga dalam 

pencegahan peristiwa yang baru serta mengajarkan pada anak mengenai 

perilaku yang tepat.Keterampilan pengasuhan sangat penting dimiliki 

orangtua untuk mengatur perilaku anak, ketika orangtua konsisten dan 

efektif menggunakan strategi dan keterampilan yang dimiliki terhadap 

anak, maka orangtua dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan 

memberi pengaruh baik bagi perkembangan anak.Keterampilan 

pengasuhan berkembang menjadi sebuah pengetahuan yang wajib untuk 

diketahui oleh para orangtua, sehingga dibuatlah sebuah tuntunan 
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pelatihan atau program keterampilan pengasuhan untuk membantu para 

orangtua untuk mendidik anak. 

Ketika keterampilan pengasuhan diberikan secara efektif pada 

orangtua, biasanya orangtua memiliki pengalaman dan kemampuan 

sebagai orangtua yang baik (dalam Trunzo, 2006). Pelatihan keterampilan 

pengasuhan didesain untuk mengajarkan lima keterampilan pengasuhan 

dasar yang berguna dari anak-anak mulai belajar berbicara hingga ia 

dewasa ( dalam Bailey, Perkins & Wilkins, 1995) Orangtua mempengaruhi 

perilaku anak dan anak mempengaruhi perilaku orangtua. Pelatihan ini 

membantu orangtua mengubah perilaku anak dengan mengajari orang 

dewasa tentang bagaimana mengubah perilaku mereka sendiri. Dengan 

pelatihan yang diberikan, orangtua akan menemukan cara-cara baru dalam 

hal mengasuh anak. Di samping itu, orangtua juga akan melihat seberapa 

besar manfaat keterampilan yang didapatkan tersebut dalam mengubah 

keadaan di rumah (Bailey, Perkins & Wilkins, 1995).   

 

2. Aspek – aspek keterampilan pengasuhan  

Pelatihan keterampilan pengasuhan memiliki lima aspek dasar 

yang mendukung. Aspek-aspek tersebut adalah : 

a. Membangun kepercayaan orangtua terhadap anak 

(encouragement), yaitu melihat anak sebagai sesuatu yang positif 

agar orangtua dapat menemukan dan menilai kekuatan anak-

anaknya yang sedang berkembang dan agar orangtua dapat 

mengarahkan anak belajar untuk mengenal siapa dirinya dari apa 

yang mereka lakukan.   

b. Kamu Bisa (Can Do), mengajarkan para orangtua untuk mengajari 

perilakuperilaku yang dapat diterima. Tujuan dari can do adalah 

membantu anak untuk mengubah perilaku yang tidak dapat 

diterima menjadi sebuah perilaku yang dapat diterima. Can do 

membantu orangtua mengarahkan anak dan meminimalkan 

terjadinya frustasi karena perilaku yang ditunjukkan anak, sehingga 
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anak-anak dapat tumbuh menjadi anak kreatif dan dapat 

mengeksplorasi apa yang ada didalam dirinya dengan baik.   

c. Membuat keputusan (choices), yaitu melatih orangtua berbagi 

proses dalam pengambilan keputusan dengan anak-anak mereka 

sehingga anak-anak dapat menjadi terampil dalam membuat 

keputusan dengan batasan-batasan yang masuk akal yang diberikan 

orang dewasa  

d. Membangun kontrol diri (self-control), yakni keterampilan yang 

membantu orangtua menghindarkan diri dari tindakan yang 

menyakiti anak-anak mereka. Dengan mendapatkan kontrol diri 

sebelum memutuskan bagaimana bertindak kepada anak-anak 

mereka, para orangtua dapat berinteraksi dengan anak-anak mereka 

dalam cara-cara yang bermanfaat, bahkan selama saat-saat yang 

penuh tekanan. Ketika para orangtua secara efektif menangani 

emosi-emosi mereka sendiri, mereka mengajarkan anak-anak untuk 

melakukan hal yang sama. Cara orangtua memilih untuk mengatasi 

dirinya dalam situasi-situasi tertekan memberi contoh kepada anak-

anak mengenai cara-cara berperilaku ketika marah atau kecewa.   

e. Membangun empati (respecting feelings), dimaksudkan agar para 

orangtua memahami dan menerima bahwa anak-anak memiliki 

rentang variasi perasaan yang besar, para orangtua memperlihatkan 

bahwa mereka menghormati perasaan anak mereka sehingga anak 

memahami dan menerima perasaan yang mereka miliki.   

Namun, dalam penelitian ini hanya empat aspek dasar yang 

digunakan, yaitu encouragement, choices, self-control, dan respesting 

feelings.Keempat aspek tersebut dimodifikasi oleh trainer dan disajikan 

sedemikian rupa agar lebih mudah dimengerti oleh partisipan pelatihan. 

 

3. Gaya Pengasuhan 

Gaya pengasuhan adalah kumpulan dari sikap, praktek dan ekspresi 

nonverbal orangtua yang bercirikan kealamian dari interaksi 

orangtuakepada anak sepanjang situasi yang berkembang (Darling & 
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Steinberg, 1999).Gaya konseptualpola asuh Baumrind didasarkan pada 

pendekatan tipologis pada studi praktek sosialisasi keluarga.Pendekatan ini 

berfokus pada konfigurasi dari praktek pola asuh yang berbeda dan asumsi 

bahwa akibat dari salah satu praktek tersebut tergantung sebagian pada 

pengaturan kesemuanya.Variasi dari konfigurasi elemen utama pola asuh 

(seperti kehangatan, keterlibatan, tuntutan kematangan, dan supervisi) 

menghasilkan variasi dalam bagaimana seorang anak merespon pengaruh 

orangtua. Dari perspektif ini, gaya pola asuh dipandang sebagai 

karakteristik orangtua yang membedakan keefektifan dari praktek 

sosialisasi keluarga dan penerimaan anak pada praktek tersebut (Darling & 

Steinberg, 1999). 

Tipologi gaya pola asuh Baumrind (1971) mengidentifikasi tiga 

pola yang berbeda secara kualitatif pada otoritas orangtua, yaitu 

authoritarian parenting, authoritative parentingdan permissive parenting. 

Menurut (dalam Berk, 2000), ada tiga tipe pola asuh orangtua:  

a. Pengasuhan authoritarian 

Pengasuhan yang penuh pembatasan dan hukuman 

(kekerasan) dengan cara orangtua memaksakan kehendaknya  

sehingga orangtua dengan pola asuh authoritarian memegang 

kendali penuh dalam mengontrol anak-anaknya. Authoritarian  

mengandung  demanding  dan  unresponsive yang dicirikan dengan 

orangtua yang selalu menuntut anak tanpa memberi kesempatan 

pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, tanpa disertai 

dengan komunikasi terbuka antara orangtua dan anak juga 

kehangatan dari orangtua.  

Pola asuh authoritarian ditandai dengan ciri-ciri sikap 

orangtua yang kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-

peraturan maupun disiplin.Orangtua bersikap memaksa dengan 

selalu menu ntut kepatuhan anak, agar bertingkah laku seperti yang 

dikehendaki oleh orangtuanya. Karena  orangtua tidak mempunyai 

pegangan mengenai cara bagaimana mereka harus mendidik, maka 

timbu l berbagai sikap orangtua yang  mendidik  menurut apa yang 
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dinggap terbaik oleh mereka sendiri, diantaranya adalah dengan 

hukuman dan sikap acuh tak acuh, sikap ini dapat  menimbulkan 

ketegangan dan ketidak nyamanan, sehingga memungkinkan 

kericuhan di dalam rumah  (Baumrind, 1971 dalam Berk,  2000). 

Menurut Stewart dan Koch (1983), orangtua yang 

menerapkan  pola asuh otoriter mempunyai ciri sebagai berikut: 1) 

Kaku, 2) Tegas, 3) Suka menghukum, 4) Kurang ada kasih sayang 

serta simpatik, 5) Orangtua memaksa anak-anak untuk patuh pada 

nilai -nilai mereka, serta  mencoba membentuk lingkah laku sesuai 

dengan yang orangtua inginkan serta cenderung mengekang 

keinginan anak, 6) Orangtua tidak mendorong serta memberi 

kesempatan kepada anak  untuk mandiri dan jarang memberi 

pujian, 7) Hak anak dibatasi tetapi dituntut tanggung jawab seperti 

anak dewasa.   

b. Pengasuhan authoritative  

Model pola asuh yang memberikan dorongan pada anak 

untuk mandiri namun tetap menerapkan berbagai batasan yang 

akan  mengontrol perilaku mereka. Adanya saling memberi dan 

saling menerima, mendengarkan dan didengarkan. Pola ini lebih 

memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada aspek 

hukuman, orangtua memberikan peraturan yang luas serta 

memberikan penjelasan tentang  sebab diberikannya hukuman serta 

imbalan tersebut.  

Authoritative mengandung demanding dan responsive 

dicirikan dengan adanya tuntutan dari orang tua yang disertai 

dengan komunikasi terbuka antara orangtua dan anak, 

mengharapkan kematangan perilaku pada anak disertai dengan 

adanya kehangatan dari orangtua. Jadi penerapan pola asuh 

authoritatif dapat memberikan ke leluasaan anak untuk 

menyampaikan segala persoalan yang dialaminya tanpa ada 

perasaan takut, keleluasaan yang diberikan orangtua tidak bersifat 



15 

 

mutlak akan tetapi adanya kontrol dan pembatasan berdasarkan 

norma -norma yang ada (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2000). 

Menurut Stewart dan Koch (1983) menyatakan ciri-cirinya 

adalah: 1) Bahwa orangtua yang demokratis memandang sama 

kewajiban dan antara orangtua dan anak. 2) Secara bertahap 

orangtua memberikan tanggung jawab bagi anak-anaknya terhadap 

segala sesuatu yang diperbuatnya sampai mereka menjadi dewasa. 

3) Mereka selalu berdialog dengan anak -anaknya, saling memberi 

dan menerima, selalu mendengarkan keluhan-keluhan dan 

pendapat anak-anaknya. 4) Dalam bertindak, mereka selalu 

memberikan alasannya kepada anak, mendorong anak saling 

membantu dan bertindak secara obyektif, tegas tetapi hangat dan 

penuh pengertian.  

c. Pengasuhan permissive 

Model pola asuh yang menekankan pada ekspresi diri dan 

regulasi diri anak. Mengizinkan anak untuk memonitor aktivitas  

me reka sendiri sebanyak mungkin tanapa adanya batasan dari 

orangtua (Baumrind, 1989 dalam Papalia, 2008). Maccoby dan 

Martin (dalam Santrock, 2002) membagi pola asuh ini menjadi 

dua: neglectful parenting  dan indulgent parenting. Pola asuh yang 

neglectful yaitu bila orangtua sangat tidak terlibat dalam kehidupan 

anak (tidak peduli). 

Pola asuh ini menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki 

kompetensi sosial terutama karena adanya kecenderungan kontrol 

diri yang kurang. Pola asuh yang indulgent yaitu bila orangtua 

sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun hanya memberikan 

kontrol dan tuntutan yang sangat minim (selalu menuruti atau 

terlalu membebaskan) sehingga dapat mengakibatkan kompetensi 

sosial yang tidak adekuat karena umumnya anak kurang mampu 

untuk mel akukan kontrol diri dan menggunakan kebebasannya 

tanpa rasa tanggung jawab serta memaksakan kehendaknya.  
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Permissive mengandung undemanding dan unresponsive 

(Baumrind, 1971 dalam Berk, 2000).Dicirikan dengan orangtua 

yang bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan 

dan keinginan orangtua daripada kebutuhan dan keinginan anak, 

tidak adanya tuntutan larangan ataupun komunikasi terbuka antara 

orangtua dan anak. Hurlock (1994) mengatakan bahwa pola asuhan 

permisif bercirikan: 1) Adanya kontrol yang kurang 2) Orangtua 

bersikap longgar atau bebas 3) Bimbingan terhadap anak kurang.   

 

4. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Parenting Skill 

Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh anak adalah 

(Edwards, 2006):  

a. Pendidikan orangtua  

Pendidikan dan pengalaman orangtua dalam perawatan 

anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan 

pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara 

lain: terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala 

sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya  

menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan 

fungsi keluarga  dan kepercayaan anak (Edwards, 2006).  

Latar belakang pendidikan orangtua, informasi yang 

didapat oleh orangtua tentang cara mengasuh anak, kultur budaya, 

kondisi lingkungan sosial, ekonomi akan mempengaruhi 

bagaimana orangtua memberikan pengasuhan pada anak -anak 

mereka (Winengan, 2007). Orangtua yang sudah mempunyai 

pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap 

menjalankan peran asuh, selain itu orangtua akan lebih mampu 

mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang 

normal (Supartini, 2004).  
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b. Lingkungan  

Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, budaya dan pendidikan  

memberikan kontribusi pada kualitas pengasuhan orangtua 

(Zevalkinki, 2007). Pengasuhan merupakan proses yang panjang, 

maka proses pengasuhan akan mencakup 1)  interaksi antara anak, 

orang tua, dan masyarakat lingkungannya, 2) penyesuaian 

kebutuhan hidup dan  temperamen anak dengan orang tuanya, 3) 

pemenuhan  tanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi 

kebutuhan anak, 4) proses  mendukung dan  menolak keberadaan 

anak dan orang tua, serta 5) proses  mengurangi resiko dan  

perlindungan tehadap individu dan lingkungan sosialnya  (Berns 

1997). Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, 

maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-

pola pengasuhan yang diberikan orangtua terhadap anaknya 

(Edwards, 2006). 

c. Budaya   

Sering kali orangtua mengikuti cara-cara yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola 

tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah 

kematangan (Edwards, 2006). Orangtua mengharapkan kelak 

anaknya dapat diterima dimasyarakat dengan baik, oleh karena itu 

kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga 

mempengaruhi setiap orangtua dalam memberikan pola asuh 

terhadap anaknya (Anwar, 2000). 

Budaya yang ada di dalam suatu komunitas menyediakan 

seperangkat  keyakinan, yang mencakup: (a) pentingnya 

pengasuhan; (b) peran anggota keluarga (c) tujuan pengasuhan; (d) 

metode yang digunakan dalam penerapan  disiplin kepada anak; 

dan (e) peran anak di dalam masyarakat (Brooks, 2001). Oleh 

karenanya, bila budaya yang ada mengandung seperangkat 

keyakinan yang dapat melindungi perkembangan anak, maka nilai-
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nilai pengasuhan yang diperoleh orangtua kemungkinan juga akan 

berdampak positif terhadap perkembangan anak. Sebaliknya, bila 

ternyata seperangkat keyakinan yang ada dalam budaya masyarakat 

setempat justru memperbesar munculnya faktor resiko maka nilai-

nilai pengasuhan yang diperoleh orangtua pun akan menyebabkan  

perkembangan yang negatif pada anak (Suhartono, 2007).  

  

B. PARENTING SELF-EFFICACY 

Bandura merupakan pioner dalam penelitian self-efficacy dan psikolog 

pertama yang mendefinisikannya sebagai “self referent thought mediates the 

relationship between knowledge and action” (Bandura, 1986 dalam Gonya, 

2003). Berbeda dengan term self-esteem yang merupakan perspektif yang 

lebih global dan statis, self-efficacy bersifat dinamis, entitas yang 

berkelanjutan dan tergantung pada konteks, nature dan pengalaman yang 

mencakup tugas-tugas individu dalam sehari-hari (Bandura, 1982 dalam 

Gonya 2003).Parenting selfefficacy muncul berkaitan dengan konteks, nature 

dan pengalaman yang mencakup tugas individu sehari-hari dalam kaitannya 

sebagai orang tua. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan tentang 

parenting self-efficacy.  

1. Definisi Parenting Self-Efficacy 

Konstruk ini disebut juga dengan maternal self-efficacy dan parental 

self efficacy belief, namun sebenarnya sebutan ini merujuk pada definisi 

yang sama yaitu melihat keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai 

kompetensinya sebagai orang tua (Bandura dalam Pugh, 2004). Menurut 

Kuhn dan Carter (2006) parenting self-efficacy adalah perasaan kompeten 

dalam peran parenting. Sedangkan Ardel & Eccles, (Small, 2010) 

mendefinisikan parenting self-efficacy sebagai: parental beliefs in his or 

her abilities to influence his or her child and the environment in ways that 

will promote the child’s success and development (Ardelt & Eccles, 2001 

dalam Small, 2010). 

Definisi parenting self-efficacy yang dikemukakan oleh Ardelt & 

Eccles (dalam Small, 2010) di atas menyebutkannya sebagai keyakinan 



19 

 

orang tua terhadap kemampuannya dalam mempengaruhi anak dan 

lingkungan yang akan memberikan keberhasilan dan perkembangan anak. 

Definisi parenting self-efficacy lain dikemukakan oleh Coleman dan 

Karraker (2000) sebagai: Parents self-referent estimations of competence in 

the parental role or as parent’s perceptions of their ability of their ability 

to positively influence the behavior and development of their children 

(Coleman dan Karraker, 2000). 

Coleman dan Karraker (2000) mendefinisikan parenting self-efficacy 

sebagai estimasi penilaian diri sendiri (self referent) terhadap kemampuan 

menjalankan peran orang tua untuk memberikan pengaruh positif ke dalam 

tingkah laku dan perkembangan anak mereka. Selanjutnya Coleman dan 

Karraker (2000) menyebutkan ada lima dimensi yang terdapat dalam 

parenting self-efficacy yang diambil dari tugas orang tua saat melakukan 

proses parenting pada anak usia kanak-kanak madya yaitu: achievement 

berarti menfasilitasi keberhasilan anak di sekolah, rekreasi yaitu 

mendukung kebutuhan anak untuk rekreasi, termasuk bergaul dengan 

teman-teman sebayanya, disiplin yaitu menetapkan struktur dan disiplin, 

nurturance berarti menyediakan dukungan emosional (emotional 

nurturance) dan kesehatan yaitu mempertahankan kesehatan fisik anak. 

Ketiga definisi yang dikemukakan menyebutkan parenting self-efficacy 

sebagai kemampuan atau kompetensi dalam menjalankan peran sebagai 

orang tua, namun perbedaan sedikit yaitu Kuhn dan Carter menyebutnya 

sebagai perasaan kompeten, sedangkan Arder dan Eccles menyebutnya 

sebagai beliefs atau keyakinan dan yang terakhir Coleman dan Karraker 

menyebutnya sebagai estimasi penilaian diri. 

Penelitian ini akan menggunakan definisi dan kelima dimensi yang 

diajukan oleh Coleman dan Karraker (2000). Alasan penggunaannya adalah 

karena peneliti menganggap definisi yang diajukan oleh Coleman dan 

Karraker lebih tepat untuk tujuan pengukuran parenting self-efficacy . 

Selain itu Coleman dan Karraker (2000) juga telah mengembangkan 

definisi ke dalam dimensi- dimensi khusus yang didisain untuk mengukur 

parenting self-efficacy orang tua anak usia kanak-kanak madya.  
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Parenting Self-Efficacy 

Coleman dan Karraker (2005) mengkaji literatur parenting self efficacy 

dan menemukan beberapa pengaruh spesifik dari perkembangan parenting 

self efficacy , antara lain:  

a. Parenting self efficacy muncul sebagai bagian dari pengalaman orang 

tua dari keluarga asalnya sendiri. Pengalaman masa kecil dengan model 

positif dari perilaku orang tua memberi kesempatan munculnya melalui 

proses vicarious learning. Leekers dan Crockenberg (dalam Coleman 

dan Karraker, 2005) menemukan korelasi signifikan antara pengalaman 

positif yang diingat orang tua dengan caregiver-nya dengan parenting 

self efficacy yang tinggi pada seorang yang menjadi ibu pertama 

kalinya.  

b. Unsur sosial, orang tua yang mempunyai belief dan perilaku yang 

sesuai dengan budaya cenderung merasa lebih yakin (efficacious).  

c. Pengalaman dengan anak-anak, baik dengan anaknya sendiri atau anak 

orang lain. Ide parenting self efficacy dari Bandura berkembang sebagai 

hasil dari pengalaman langsung.  

d. Tingkat kognitif / persiapan behavior menjadi orang tua.  

Selain ke empat poin di atas, Teti (dalam Coleman & Karraker, 2005) 

menambahkan bahwa sociomarital support berperan penting dalam 

perkembangan dan mempertahankan parenting self-efficacy melalui 

mekanisme persuasi sosial atau feedback dan modelling. Teti (dalam 

Coleman & Karraker, 2005) menekankan marital partner dalam posisi 

strategis untuk menawarkan dorongan, dukungan emosional dan perhatian 

terhadap ibu. Terdapat adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan ibu dan parenting self-efficacy ketika anak memasuki usia 

sekolah. (Hoover-Dempsey dan Sandier, 1997; Lareau, 1989, dalam 

Holloway, Suzuki, Yamamoto & Behrens, 2005).Selain itu terdapat 

penelitian yang menemukan adanya perubahan tingkat parenting self-

efficacy, antara lain tingkat parenting self-efficacy orang tua dengan anak 

yang sulit (difficult child) cenderung menurun ketika anak-anak mereka 

semakin besar (Mash dan Johnston, dalam Coleman dan Karraker, 2000). 
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Selanjutnya Coleman dan Karraker (2000) mengemukakan beberapa 

temuan penelitian yang menjelaskan ciri-ciri orang tua yang memiliki 

parenting selfefficacy yang tinggi, yaitu: mempunyai kemampuan untuk 

secara efektif dan positif mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak 

mereka dan terlibat dalam perilaku orang tua yang positif, lebih responsif 

terhadap kebutuhan anak mereka (Donovan & Leavitt, 1985; Donovan, 

Leavit & Walsh, 1997), terlibat dalam interaksi langsung dengan anak 

mereka (Mash & Johnson, 1983), menampilkan strategi coping yang aktif 

(Wells-Parker, Miller & Topping, 1990). Coleman dan Karraker (2000) 

juga mengemukakan ciri-ciri orang tua dengan parenting selfefficacy yang 

rendah: mempunyai tingkat depresi yang lebih tinggi (Teti & Gelfan, 1991), 

menunjukkan perilaku defensif dan controlling (Donovan, Leavitt & 

Walsh, 1990), dan merasa tidak berdaya dalam menjalankan perannya 

sebagai orang tua dan menggunakan disiplin dengan menghukum (Bugental 

& Cortez, 1998; Bugental & Shennum, 1984 dalam Coleman & Karraker, 

2000 pp. 13).  

 

3. Pengukuran Parenting Self-Efficacy 

Dalam penelitian ini, pengukuran parenting self-efficacy dilakukan 

dengan menggunakan teknik self-report berupa kuesioner yang berisi item-

item dari dimensi spesifik self-efficacy untuk orang tua dengan anak usia 

sekolah dasar . Alat ukur ini merupakan modifikasi dari alat ukur Self-

Efficacy for Parenting Tasks Index (SEPTI) yang dikembangkan oleh 

Coleman dan Karraker ( 2000). Pembahasan tentang alat ukur ini akan lebih 

detail pada Bab Tiga.  

 

C. PERKEMBANGAN KOGNITIF  

1. Definisi Perkembangan Kognitif 

 Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari kemmapuan 

untuk berpikir. Pikiran adalah bagian dari otak, bagian yang digunakan  

yaitu untuk pemahaman,  penalaran, pengetahuan dan pengertian. Kognitif 

adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk 
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menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan 

(inteligensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minatterutama  

ditujukan kepada ide-ide dan belajar (Ahmad Susanto 2011:47). 

 Perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi 

keberhasilan anak dalam belajar karena sebagian aktivitas dalam belajar 

selalu berhubungan dengan masalah berpikir.Menurut Ernawulan Syaodih 

dan Mubair Agustin (2008: 20) perkembangan kognitif menyangkut 

perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja.Dalam 

kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan 

yang menuntut adanya pemecahan.Menyelesaikan suatu persoalan 

merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak 

mampu menyelesaikan persoalan anak perlu memiliki  kemampuan untuk 

mencari cara penyelesaiannya.   

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa faktor  

kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar  

karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan  

masalah mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif dimaksudkan 

agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui 

panca inderanya sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya 

tersebut anak  dapat melangsungkan hidupnya.   

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif   

 Perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara  

berpikir anak. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan 

tersebut.Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut 

Piaget dalam Siti Partini (2003: 4) bahwa “pengalaman yang berasal dari 

lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi perkembangan 

kognitif anak”.Sedangkan menurut Soemiarti dan Patmonodewo (2003: 

20) perkembangan kognitif dipengaruhi oleh pertumbuhan sel otak dan 

perkembangan hubungan antar sel otak. 
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 Kondisi kesehatan dan gizi anak walaupun masih dala m 

kandungan ibu akan 13 mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Menurut Piaget dalam Asri Budiningsih (2005: 35) makin 

bertambahnya umur seseorang maka makin komplekslah susunan sel 

sarafnya dan makin me ningkat pada kemampuannya. Ketika individu 

berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi biologis 

dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-

perubahan kualitatif di dalam sruk tur kognitifnya.   

 Pendapat lain yang menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Ahmad Susanto (2011: 

59- 60) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif 

antara lain:  

a. Faktor Hereditas/Keturunan   

 Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang 

ahli filsafat Schopenhauer, mengemukakan bahwa manusia yang 

lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaru 

hi oleh lingkungan.Taraf intelegensi sudah ditentukan sejak lahir. 

b. Faktor Lingkungan   

 John Locke berpendapat bahwa, manusia dilahirkan dalam 

keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda, dikenal de 

ngan teori tabula rasa.Taraf intelegensi ditentukan oleh 

pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan 

hidupnya. 

c. Faktor Kematangan  

 Tiap organ (fisik maupaun psikis) dikatakan matang jika 

telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-

masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis.   

d. Faktor Pembentukan   

 Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri sese orang 

yang mempengaruhi perkembangan intelegensi.Ada dua 

pembentukan yaitu pembentukan sengaja (sekolah formal) dan 

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar). 
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e. Faktor Minat dan Bakat   

 Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merup 

akan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat sese 

orang akanmempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang 

memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat 

mempelajarinya.   

f. Faktor Kebebasan   

 Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen (menyebar) 

yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam 

memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai 

kebutuhan. 

 

3. Tahapan Perkembangan Kognitif Anak TK B 

 Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak  

berkembang dan berfungsi untuk dapat berpikir. Perkembangan kognitif 

adalah gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi 

dengan lingkungan. Semua anak memiliki pola perkembangan kognitif 

yang sama melalui empat tahapan Piaget (Slamet Suyanto, 2005:53), yaitu:   

a. Sensorimotor (0 - 2 tahun),  

 Pada tahap ini anak lebih banyak menggunakan gerak 

refleks dan inderanya untuk berinteraksi dengan lingkungan  

disekitarnya. Anak pada tahap ini peka dan suka terhadap sentuhan 

yang diberikan dari lingkungannya.Pada akhir tahap sensorimotor 

anak sudah dapat menunjukan tingkah laku intelegensinya dalam 

aktivitas motorik sebagai reaksi dari stimulus sensoris. 

b. Praoperasional (2 - 7 tahun) 

 Pada tahap ini anak mulai menunjukan proses berpikir yang 

lebih jelas di bandingkan tahap sebelumnya, anak mulai  mengenali 

simbol termasuk bahasa dan gambar   

c. Konkret operasional (7 - 11 tahun)  

 Pada tahapan ini anak sudah mampu memecahkan 

persoalan sederhana yang bersifat  konkrit, anak sudah mampu  



25 

 

berpikir berkebalikan atau berpikir dua arah, misal 3 + 4 = 7 anak 

telah mampu berfikir jika 7  – 4 = 3 atau 7  – 3 = 4, hal ini 

menunjukan bahwa  anak sudah mampu berpikir berkebalikan.   

d. Formal operasional (11 tahun ke atas) 

 Pada tahap ini anak sudah mampu  berpikir secara abstrak, 

mampu membuat analogi, dan mampu mengevaluasi cara 

berpikirnya. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa 

perkembangan anak bersifat kontinyu dari tahap ke tahap dan tidak 

terputus. Pada tiap anak berbeda-beda dalam mencapai suatu 

tahapan, terkadang batas antara tahap satu dengan tahap lainnya 

tidak begitu terlihat. 

  Sementara anak usia TK B berada pada tahap praoperasional (2 - 7 

tahun). Istilah praoperasional menunjukan pada pengertian belum 

matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap ini masih kacau dan 

belum terorganisasi dengan baik (Santrock, 2002:251). Pada tahap usia ini 

sifat egosentris pada anak semakin nyata.    

  Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional Rita Eka 

Izzaty,  dkk, (2008:88), diantaranya:  

a. Anak mulai menguasai fungsi simbolis, anak telah mampu bermain 

pura-pura dan kemampuan berbahasanya semakin sistematis.  

b. Anak suka melakukan peniruan (imitasi) dengan apa yang 

dilihatnya. Peniruan ini dilakukan secara langsung maupun 

tertunda, yang dimaksud peniruan yang tertunda adalah anak tidak 

langsung meniru tingkah laku orang yang dilihatnya melainkan ada 

rentang waktu beberapa saat baru menirukan.  

c. Cara berpikir anak yang egosentris, dimana anak belum mampu 

untuk membedakan sudut pandang seseorang dengan sudut 

pandang orang lain. Anak masih menonjolkan “aku” dalam setiap 

keadaan.  

d. Cara berpikir anak yang centralized, yaitu cara berpikir anak masih 

terpusat pada satu dimensi saja. Contoh, seorang anak dihadapkan 

pada dua gelas  yang diisi air berbeda, yang satu air putih dan yang 
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satu air teh dengan  volume yang sama antara air putih dan air teh 

sehingga terlihat sejajar atau sama banyak, jika anak ditanya 

apakah air putih dan air teh sama banyak?  Anak akan menjawab 

“ya”, kemudian anak diminta menuang air putih tersebut ke dalam 

gelas yang lain yang ukurannya lebih lebar sehingga jika dituang 

air putih terlihat lebih sedikit. Anak ditanya lebih banyak yang  

mana antara air putih dan air teh? anak akan menjawab lebih 

banyak air teh  daripada air putih karena air teh lebih tinggi dari air 

putih. Dalam hal ini anak tidak memikirkan lebar gelas yang 

digunakan tetapi hanya memperhatikan tinggi air jika disejajarkan. 

Cara berfikir yang seperti ini dikatakan belum menguasai gejala 

konservasi.  

e. Berpikir tidak dapat dibalik, operasi logis anak belum dapat 

dibalik. Pada tahap ini anak belum dapat berpikir berkebalikan  

(reversibel) atau berpikir  dua arah, contoh anak memahami jika 4 

+ 2 = 6, namun anak belum dapat  memahami jika 6  – 2 = 4 atau 6  

– 4 = 2 (Slamet Suyanto, 2005: 65).  

f. Berpikir terarah statis, anak belum dapat berpikir tentang proses 

terjadinya sesuatu. 

 

D. PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL  

1. Definisi Perkembangan Sosial emosional Anak 

Emosi berasal dari kata latin Motere, adalah suatu kondisi bergerak 

untuk berbuat (a stated of being moved, and an impulse to act). (Semiawan, 

2008:  55)  Dengan demikian emosi memiliki beberapa komponen yaitu 

gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif dan 

kesadaran tentang emosi itu atau dengan kata lain, memiliki unsur subjektif, 

perilaku (behavioural), dan fisiologis. Menurut William James dalam Sobur 

( 2003: 399) emosi adalah “Kecenderungan untuk memiliki perasaan yang 

khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya”. Crow 

&crow mengartikan emosi sebagai “ Suatu keadaan yang bergejolak pada 

diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment (penyesuaian dalam 
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diri) terhadap lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan dan 

keselamatan individu.” 

Emosi adalah reaksi subyektif terhadap pengalaman yang 

diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Contohnya 

sedih, gembira, takut (Humanika, 2008: 262). Emosi merupakan perasaan 

atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu 

keadaan atau interksi yang dianggap penting olehnya terutama  well-being 

dirinya (campos, 2004; saarni dkk., 2006) dalam Santrock (2007). Emosi 

juga bisa berbentuk sesuatu yang spesifik seperti rasa senang takut marah 

dan seterusnya, tergantung dari interaksi yang dialami. Emosi dipengaruhi 

oleh dasar biologis dan masa lalu  Carles Darwin (1872-1965) dalam 

bukunya yang berjudul “The Expression In Man And Animals” 

menyebutkan bahwa expresi wajah manusia merupakan sesuatu yang 

bersifat bawaan dan bukan hasil pembelajaran.  

Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara 

bertahap; emosi yang kompleks sepertinya berkembang dari emosi yang 

lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai 

berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. 

Namun demikian seiring tumbuhnya anak, beberapa respons emosional 

mungkin berubah. Seorang bayi berusia 3 bulan tersenyum melihat wajah 

orang asing, mungkin ketika berusia 8 bulan ia akan merasa cemas akan 

kehadiran orang asing (Aisyah, 2007: 122)
 

Emosi berkaitan dengan erat dengan berbagai aspek perkembangan. 

Tanda-tanda emosi pertama pada bayi yang baru lahir biasanya ditunjukkan 

dengan menangis. Selanjutnya tersenyum dan tertawa. Tanda-tanda awal ini 

atau tanda-tanda perasaan bayi ini merupakan indicator perkembangan yang 

penting. Ketika menginginkan atau membutuhkan sesuatu, bayi menagis; 

ketika mereka tidak sendirian, mereka tersenyum atau tertawa. Bila pesan 

mereka mendatangkan respons, rasa keterikatan mereka tumbuh.  

Menangis merupakan jalan yang sangat kuat, kadang satu-satunya 

bagi bayi untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Beberapa penelitian 

telah menemukan empat pola menangis (Wolff, 1969), yaitu : tangisan 
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lapar (tangisan ritme, yang tidak selalu dihubungkan dengan rasa lapar); 

tangisan marah(variasi tangisan beritme, dimana banyak udara dipaksakan 

melewati pita suara); tangisan sakit (tangisan tiba-tiba tanpa didahului 

rintihan, kadang diikuti oleh menahan nafas); dan tangis frustasi (dua atau 

tiga tangis, tanpa menahan napas panjang) (Wood & Gustafson, 2001). 

Para ahli psikologi sering menyebutkan bahwa dari semua aspek 

perkembangan, yang paling sukar untuk diklasifikasi adalah perkembangan 

emosional. Reaksi terhadap emosi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan sebagainya, sehingga mengukur 

emosi itu agaknya hampir tidak mungkin. 

Menurut Jersild (1954) (dalam Sobur, 2003: 407) perkembangan 

emosi selama masa kanak-kanak terjalin sangat erat dengan aspek-aspek 

perkembangan yang lainnya. Setelah alat-alat indra anak menjadi lebih 

tajam, kecakapan anak untuk mengenal pengamatan pun menjadi lebih 

tajam, kecakapan anak untuk mengenal perbedaan-perbedaan dan untuk 

melakukan pengamatan pun menjadi lebih dewasa, dan setelah ia lebih 

melangkah ke depan dalam segala aspek perkembangannya, jumlah 

peristiwa yang bisa membangkitkan emosinya pun kian bertambah.  

Perkembangan sosial merupakan  suatu proses perubahan yang 

berlangsung secara terus menerus menuju pendewasaan yang memerlukan 

adanya komunikasi dengan masyarakat. Perkembangan sosial bagi anak 

sangat di perlukan karena anak merupakan manusia yang tumbuh dan 

berkembang yang akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada masa 

kanak-kanak merupakan awal kehidupan sosial yang berpengaruh bagi 

anak, dimana anak akan belajar mengenal dan menyukai orang lain melalui 

aktifitas sosial. Apabila pada masa kanak-kanak ini anak mampu 

melakukan hubungan sosial dengan baik akan memudahkan bagi anak 

dalam melakukan penyesuaian sosial dengan baik dan anak akan mudah di 

terima sebagai anggota kelompok sosial di tempat mereka mengembangkan 

diri (Hurlock, 2008). Melalui Denver Development Screening Test (DDST) 

mengemukakan 4 parameter perkembangan anak yang salah satunya adalah 

personal sosial (kepribadian atau tingkah laku sosial) yang berhubungan 
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dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perkembangan sosial anak adalah tahapan kemampuan 

anak dalam berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan (Hurlock, 2008).  

 

2. Teori-teori tentang Perkembangan Sosial dan Emosi 

a. Teori Perkembangan Sosial 

1) Teori bermain Mildred Parten yang mencerminkan perkembangan 

sosial anak  

Mildred Parten (1932) (dalam Sobur, 2003: 406) menyoroti 

kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi dan ia mengamati enam 

bentuk interaksi antar anak yang terjadi saat mereka bermain. Pada 

keenam bentuk kegiatan bermain tersebut terlihat adanya peningkatan 

kadar interaksi sosial. Tahap perkembangan bermain yang 

mencerminkan tingkat perkembangan sosial anak adalah sebagai berikut: 

1) Unoccupied Play 

Pada unoccupied play sebenarnya anak tidak benar-benar terlibat 

dalam kegiatan bermain, melainkan hanya mengamati kejadian di 

sekitarnya yang menarik perhatian anak. Bila tidak ada hal yang 

menarik, anak akan menyibukkan diri dengan melakukan berbagai hal 

seperti memainkan anggota tubuhnya. Mengikuti orang lain, berkeliling 

atau naik turun kursi tanpa tujuan yang jelas. 

2) Solitary Play (Bermain Sendiri) 

Solitary play (bermain sendiri) biasanya tampak pada anak yang 

berusia sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampaknya tidak 

memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Perilakunya 

yang bersifat egosentris dengan ciri antara lain tidak ada usaha untuk 

berinteraksi dengan anak lain, mencerminkan sikap memusatkan 

perhatian pada diri sendiri dan kegiatannya sendiri. Anak lain baru 

dirasakan kehadirannya apabila misalnya, anak tersebut mengambil alat 

permainannya. 
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3) Onlooker Play (Pengamat) 

Onlooker play (pengamat) yaitu kegiatan bermain dengan 

mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan bermain, dengan tampak 

ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak lain yang 

diamatinya. Jenis kegiatan bermain ini pada umumnya tampak pada anak 

berusia dua tahun. Dapat juga tampak pada anak yang belum kenal 

dengan anak lain di suatu lingkungan baru, sehingga malu atau ragu-ragu 

untuk ikut bergabung dalam kegiatan bermain yang sedang dilakukan 

oleh anak-anak lainnya. Sambil mengamati anak mungkin juga 

mengajukan pertanyaan serta memperhatikan perilaku dan percakapan 

anak-anak yang diamatinya. 

Ketiga jenis kegiatan ini oleh Berk(1994) dikategorikan sebagai 

Nonsosial Play  karena amat minimnya faktor interaksi sosial yang 

terjadi dalam ketiga jenis kegiatan bermain tersebut. 

4) Paralel Play (Bermain Paralel) 

Paralel Play  (bermain paralel) tampak saat dua anak atau lebih 

bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan 

atau kegiatan yang sama, tetapi bila diperhatikan tampak bahwa 

sebenarnya tidak ada interaksi diantara mereka. Mereka melakukan 

kegiatan yang sama secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. 

Bentuk kegiatan bermain ini tampak pada anak-anak yang sedang 

bermain mobil-mobilan, membuat bangunan dari alat permainan lego 

atau balok-balok menurut kreasi masing-masing, bermain sepeda atau 

sepatu roda tanpa berinteraksi. Pada dasarnya mereka masih amat sangat 

egosentris dan belum mampu memahami atau berbagi rasa dan kegiatan 

dengan anak lain. 

5) Assosiative Play (Bermain Asosiatif) 

Assosiative Play (bermain assosiatif) ditandai dengan adanya 

interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan, akan 

tetapi bila diamati akan tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya 

tidak terlibat dalam kerja sama. Miasalnya anak yang sedang 

menggambar, mereka saling member komentar terhadap gambar masing-
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masing, berbagi pensil berwarna, ada interaksi diantara mereka, namun 

sebenarnya kegiatan menggambar itu mereka lakukan sendiri-sendiri.  

Kegiatan bermain ini biasa terlihat pada anak prasekolah. 

Kemampuan anak untuk dapat melakukan kerja sama dalam bermain 

bersama, tumbuhnya tergantung pada kesempatan yang dimiliknya untuk 

banyak bergaul dengan anak lain. Oleh karena itu jenis kegiatan bermain 

asosiatif, bukan kooperatif, yang masih banyak terlihat dilakukan anak-

anak di Taman Kanak-kanak. 

6) Cooperative Play (Bermain Bersama) 

Cooperative play atau bermain bersama, ditandai dengan adanya 

kerja sama atau pembagian tugas dan pembagian peran antara anak-anak 

yang terlibat dalam permainan untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

Misalnya, bermain dokter-dokteran, bekerja sama membuat suatu karya 

bangunan dari balok-balok dan semacamnya. 

Kegiatan bermain ini umumnya sudah tampak pada anak berusia 

5 tahun, namun demikian perkembangannya tergantung pada latar 

belakang orang tua, sejauh mana mereka memberi kesempatan dan 

dorongan agar anak mau bergaul dengan sesama teman.  

 

b. Teori Perkembangan Emosi 

Terdapat beberapa teori emosi (Sobur, 2003: 401), yaitu: 

1) Teori Emosi Dua-Faktor Schachter-Singer 

Menurut Schachter dan Singer, kita tidak merasa marah karena 

ketegangan otot kita, rahang kita berderak, denyut nadi kita menjadi 

cepat, dan sebagainya, tetapi karena kita secara umum jengkel, dan kita 

mempunyai berbagai kognisi tertentu tentang sifat kejengkelan kita. 

Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang 

membangkitkan emosi, umumnya pertama-tama ia akan mengalami 

gangguan fisiologis netral dan tidak jelas. Secara teoritis, yang terjadi 

kemudian bergantung apakah ia mengetahui mengapa ia merasa jengkel 

dan bagaimana perasaannya jika ia tidak yakin mengenai emosi apa yang 

dirasakannya. Namun, jika sejak awal dia menyadari apa yang 
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mengganggu pikirannya dan perasaan yang tengah dialaminya, ia tidak 

harus mencari informasi tentang apa yang sedang terjadi, ia sudah tahu. 

Bagaimanapun halnya, menurut Schachter dan Singer, orang yang 

jengkel itu kemudian akan membentuk keyakinan tentang apa yang 

dirasakannya, dan kognisi ini akan membentuk kejengkelan umum yang 

tidak jelas menjadi suasana emosional tertentu. 

2) Teori Emosi James-Lange 

Menurut teori ini, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap 

berbagai rangsangan yang dating adri luar. Emosi, menurut kedua ahli 

ini, terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor (otot-otot). 

Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan 

perubahan psikologis yang disebut emosi. 

Secara ringkas, James melihat adanya empat langkah dalam 

proses terjadinya emosional, yakni; (1) kejadian itu dipahami, (2)  

impuls bergerak dari sistem saraf pusat ke otot, kulit, dan organ dalam, 

(3) sensasi yang disebabkan perubahan-perubahan bagian-bagian tubuh 

tersebut yang disalurkan kembali ke otak, (4) impuls balik itu kemudian 

dipahami oleh otak, dan setelah dikombinasikan dengan persepsi 

stimulus pertama, menghasilkan objek dirasakan secara emosional. 

3) Teori “Emergency” Cannon 

Teori ini menyebutkan, emosi (sebagai pengalaman subjektif 

psikologi) timbul bersama-sama dalam reaksi fisiologik (hati berdebar, 

tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam 

darah, dan sebagainya). 

Teori Cannon selanjutnya diperkuat oleh Philip Bard, sehingga 

kemudian lebih dikenal dengan teori Cannon-Bard atau teori 

“Emergency”. Teori ini mengatakan pula bahwa emosi adalah reaksi 

yang diberikan oleh pendapat bahwa situasi emergency (darurat). Teori 

ini didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme (fungsi yang 

bertentangan) antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oranial 
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dan scral daripada susunan saraf otonom. Jadi, kalau saraf-saraf simpatis 

aktif, saraf otonom nonaktif, dan begitu sebaliknya. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini 

Secara umum terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap 

tumbuh kembang anak, yaitu : 

1) Faktor genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil 

akhir proses tumbuh kembang anak. Yang termasuk faktor misalnya 

jenis kelamin, suku bangsa, bangsa. Gangguan pertumbuhan di negara 

maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. Sedangkan di 

Negara berkembang, gangguan pertumbuhan diakibatkan oleh fakto 

genetik dan faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh 

kembang optimal.   

2) Faktor Lingkungan  

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan terapai 

atau tidaknya potensi bawaan. Faktor lingkunganmencakup lingkungan 

“bio-fisiko-psiko-sosial” yang mempengaruhi individu, mulai dari masa 

konsepsi sampai akhir hayatnya.
 
Faktor lingkungan dibagi menjadi dua,  

a. faktor lingkungan pranatal (selama dalam kandungan). 

1) gizi ibu hamil,  

2) mekanis, Trauma dan cairan ketuban yang kurag dapat 

menyebabkan kelainan bawaan pada bayi yang dilahirkan. 

3) zat kimia, Obat-obatan, keracunan logam berat, seperti merkuri 

dapat menyebabkan palsi serebralis. 

4) endoktrin, Hormon-hormon yang mungkin berperan pada 

pertumbuhan janin., seperti somatotropin, hormone plasenta,  

5) radiasi, radiasi pada janin dapat menyebabkan kematian janin, 

kerusakan otak, atau cacat bawaan. 

6) Infeksi, Infeksi dapat menyebabkan penyakit pada janin, 

misalnya varisela, Hiv, folio, malaria. 
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7) Stress. 

8) imunitas, Rhesus atau ABO inkomtabilitas sering menyebabkan 

abortus, atau lahir mati. 

9) anoksia embrio, menurunnya oksigenasi janin melalui gangguan 

pada plasenta atau tali pusat, menyebabkan berat  

b. faktor lingkungan postnatal (setelah lahir), antara lain bilogis, fisik, 

psikososial, faktor keluarga dan adat istiadat. Berhubungan dengan 

materi kami, kami akan membahas lebih jauh mengenai faktor 

psikososial.  

3) Faktor psikososial antara lain : (Papalia Olds Feldman, 2008: 270) 

1) Stimulasi 

2) Motivai belajar 

3) Ganjaran / hukuman yang sesuai 

4) Kelompok sebaya 

5) Stress 

6) Sekolah 

7) Cinta dan kasih sayang 

8) Kualitas interaksi anak-orangtua  

 

4. Tahap Perkembangan  Sosial Emosional Anak Usia Dini 

Kedekatan yang dini bisa meningkakan rasa cinta secara alamiah 

dan perilaku intuitif sang bayi, serta naluri keibuan seorang ibu menjadi 

terbuka. Kasih sayang yang diberikan sedini mungkin merupakan 

permulaan yang baik, yakni ketika bayi sedang sangat membutuhkan kasih 

ibu, dan ibu ingin mengsuhnya. 

Tiap bayi menunjukkan keprbadian yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya, campuran yang relative konsisten antara emosi, 

temperamen, pikiran dan tingkah laku yang menjadikan setiap orang unik 

(Eisenberg, Fabes, Guthrie, dan Reiser, 2000). 

a. Tahap Perkembangan  Sosial pada Anak Usia Dini. 

Pada awal lahir, bayi tidak suka bergaul dengan orang lain. 

Selama kebutuhan fisik mereka terpenuhi, mereka tidak mempunyai 
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minat terhadap orang lain. Pada bulan pertama atau kedua sejak bayi 

dilahirkan, mereka semata-mata bereaksi terhadap rangsangan di 

lingkungan mereka, terlepas dari apakah asal rangsangan itu berasal dari 

manusia atau benda. Sosialisasi dalam bentuk  perilaku yang suka 

bergaul dimulai pada bulan ketiga, tatkala bayi dapat membedakan 

antara manusia dan benda di lingkungan mereka dan mereka bereaksi 

seura berbeda terhadap keduanya. Akibat dari perkembangan ini, ditinjau 

dari sudut kematangan, mereka telah siap untuk belajar bermasyarakat.  

Perkembangan sosial mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan 

perilaku sosial yang teratur, dan pola ini sama pada semua anak di dalam 

suatu kelompok budaya. Juga ada pola sikap anak tentang minat 

terhadap aktivitas sosial dan pilihan teman. Hal ini memungkinkan 

adanya jadwal waktu sosialisasi (Aisyah, 2007: 37) 

Secara normal semua anak menempuh beberapa tahap sosialisasi 

pada umur yang kurang lebih sama. Sebagaimana pada jenis 

perkembangan yang lain, anak yang pandai mengalami percepatan, 

sedangkan yang tidak cerdas mengalami pelambatan. Kurangnya 

kesempatan untuk melakukan hubungan sosial dan untuk belajar bergaul 

secara baik dengan orang lain juga memperlambat perkembangan yang 

normal.  

Dari penjelasan di atas, Catherine Lee menjelaskan tahapan 

perilaku sosial anak sesuai dengan jenjang usia anak, seperti yang 

diuraikan dalam tabel berikut.   

Tabel 2.1. Perkembangan Sosial Kanak-kanak Awal Menurut Catherine Lee 

Jenjang Usia Pengembangan Sosial Kanak-kanak Awal 

Pasca Lahir Lebih suka ditinggalkan tanpa diganggu. Tampak 

paling puas sewaktu berkontak erat dengan tubuh ibu, 

menangis keras bila merasa tidak enak. tetapi berhenti bila 

didekap erat atau diayun dengan lembut  

Satu Bulan Tampak merasa kehadiran ibunya dan memandang ke 
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arahnya bila si ibu mendekati. Otot-ototnya membuat 

gerakan sedikit mengencang sebagai respons bila dirinya 

diangkat, ibu bisa mendeteksi tangis yang berbeda uniuk 

ketika bayi merasakan kelidaknyamanan, rasa lapar dan 

panik.  

Tiga Bulan Terus menerus mengamati gerakan orang yang berada 

di dekat tempat tidumya. Memperhatikan bunyi. Akan 

berhenti menangis bila diajak bermain atau diajak berbicara 

oleh siapa saja yang bersikap ramah.  

Enam Bulan Penuh hasrat dan minat terhadap segala sesuatu yang 

tengah berlangsung di sekitamya. Menjulurkan kedua 

lengannya jika akan diangkat ke luar dari tempat tidurnya. 

Tertawa kecil bila diajak bermain oleh orang yang 

dikenalnya. Tampak sedih bila ibu memarahinya. Walaupun 

biasanya bersahabat, ia tidak langsung memberi respons 

senang dan tidak menyambut oranq yang tidak ia 

dikenalnya.  

Sembilan 

Bulan 

Sangat responsif dan siaga. Mengerti kata tidak, 

melambaikan tangan, bertepuk tangan atau menggoyangkan 

tangan mengikuti nyanyian. Bermain cilukba dengan orang 

dewasa yang dikenalnya. Menolak secara aktif sejumlah 

perubahan kegiatan dengan mengencangkan badan, 

menendang atau menjerit.  

Dua belas 

Bulan 

Memperhatikan tindakan orang dewasa dengan 

sungguh-sungguh dan meniru tindakan tersebut. Memahami 

perintah sederhana, misal “berikan itu kepada mama!". 

Mengenal namanya sendiri. Mengulang katakala seperti 

"ma-ma', 'dada", dan lain sebagainya, dan tidak enggan 

menyambut orang dewasa.  
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Delapan Belas 

Bulan 

Menggunakan sekitar sepuluh kata. Memperlihatkan 

minat terhadap kata-kata dan melatih pemakaiannya. Bila 

letih, terluka, sakit atau takut, ia akan memperlihatkan 

ketergantungan besar pada ibunya atau orang dewasa 

lainnya yang ia kenal.  

Dua Puluh 

Satu Bulan 

Mengerti sebagian besar dari apa yang dikatakan 

kepada dirinya. Mengulangi kata yang diucapkan orang 

dewasa. Memperlihatkan perhatian kepada orang tuanya 

sebagai individu.  

Dua Tahun Memperlihatkan minat besar terhadap kata-kata, 

nama-nama, benda benda, dan orang, Bertanya, apa itu'. 

Bisa menunjukkan ciri dari bagian tubuh bila ditanya. 

Menuntut orang lain lebih banyak.  

Dua Setengah 

Tahun 

Mengacu pada diri sendiri. Senang mendapat 

persetujuan orang dewasa. Memperhatikan anak lain dengan 

berminat. Banyak bercakap- cakap dengan orang dewasa 

dan banyak bertanya.  

Tiga Tahun Berbicara bebas dengan dirinya sendiri. Mengajukan 

banyak pertanyaan 'apa', 'siapa', 'bagaimana'. 

Memproyeksikan pengalamannya sendiri pada boneka dan 

mainan.  

Empat Tahun Berbicara dengan lancar, Mengajukan banyak 

perlanyaan 'kapan, 'bagaimana', "mengapa'. Bermain dengan 

kelompok anak. Aktivitas bermain menjadi lebih rinci, 

berkepanjangan dan imajinatif.  

Lima Tahun Kerap puas bermain seorang diri untuk waklu yang 

lama. Menguasai suatu keterampilan dalam bermain. 

Menyenangi kisah orang yang kuat. seperti Samson, Batman 
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dan sebagainya.  

 

b. Tahap Perkembangan Emosional pada Anak Usia Dini.  

Kemampuan untuk berinteraksi secara emosional sudah ada pada bayi 

yang baru lahir. Gejala pertama perilaku emosional ialah keterampilan umum 

terhadap stimulasi yang kuat. Keterangsangan yang berlebihan ini tercermin 

dalam aktivitas yang banyak pada bayi yang baru lahir. Meskipun demikian, 

pada saat lahir, bayi tidak memperlihatkan reaksi yang secara jelas dapat 

dinyatakan sebagai keadaan emosional yang spesifik. Dengan meningkatnya 

usia anak, reaksi emosional mereka menjadi kurang menyebar, lebih bisa 

diatur, dan lebih dapat dibedakan. Sebagai contoh, anak yang lebih muda 

memperlihatkan rasa ketidak senangannya semata-mata hanya dengan 

menjerit dan menangis. Kemudian, reaksi mereka semakin bertambah yang 

meliputi perlawanan, melemparkan benda, mengejangkan tubuh, lari 

menghindar, bersembunyi, dan mengeluarkan kata-kata. Dengan 

bertambahnya usia maka reaksi yang berwujud bahasa meningkat, sedangkan 

reaksi gerak otot berkurang. Bukan hanya pola emosi umum yang mengikuti 

alur yang dapat diprediksi, tetapi pola dari berbagai macam emosi juga dapat 

diprediksi. Sebagai contoh, reaksi ledakan marah (tempertantrums) mencapai 

puncaknya pada usia 2 dan 4 tahun, kemudian diganti dengan pola ekspresi 

kemarahan yang lebih matang, seperti cemberut dan sikap membandel.   

Berikut ini adalah pola perkembangan dari berbagai macam pola 

emosi yang umum (Aisyah, 2007: 13). 

1) Kemarahan 

Perangsang yang lazim mernbangkitkan kemarahan bayi adalah 

campur tangan orang lain terhadap gerakan-gerakan mencoba-cobanya, 

menghalangi keinginannya atau orang lain tidak mengizinkannya 

melakukan apa yang diinginkan. umumnya, emosi marah mengambil 

bentuk menjerit, meronta-ronta, menendangkan kaki, mengibaskan 

tangan, dan memukul atau menendang apa saja yang ada di dekatnya. 
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pada tahun kedua, bayi dapat juga melonjak-lonjak, berguling-guling, 

meronta-ronta dan menahan napas. 

2) Ketakutan 

 Perangsang yang paling mungkin membangkitkan ketakutan 

bayi adalah suara keras; orang-orang, dan situasi asing; ruangan gelap; 

tempat tinggi; dan binatang. Perangsang yang terjadi tiba-tiba atau tidak 

terduga atau yang tidak lazim bagi bayi biasanya membangkitkan rasa 

takut juga. Tanggapan rasa takut yang lazim pada masa bayi terdiri dari 

upaya menjauhkan diri dari perangsang yang menakutkan dengan 

merengek, menangis, dan menahan napas. 

3) Rasa ingin tahu 

Setiap mainan atau barang baru dan tidak biasa adalah 

perangsang untuk keingintahuan, kecuali jika hal yang baru itu begitu 

tegas sehingga menimbulkan ketakutan. Bila rasa takut berkurang, ia 

akan digantikan oleh rasa ingin tahu. Bayi mudah mengungkapkan rasa 

ingin tahunya terutama melalui ekspresi wajah menegangkan, membuka 

mulut, dan menjulurkan lidah. Kemudian, bayi akan menangkap barang 

yang membangkitkan rasa ingin tahunya tersebut, memegang, 

membolak-balik, melempar atau memasukkan ke mulutnya. 

4) Kegembiraan 

Kegembiraan di rangsang oleh kesenangan fisik. pada bulan 

kedua atau ketika bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, 

menggelitik, mengamati, dan memperhatikannya. Mereka mengung-

kapkan rasa senang atau kegembiraannya dengan tersenyum, tertawa, 

dan menggerakkan lengan serta kakinya. Bila rasa senang sangat besar, 

bayi melakukan gerakan tertentu, contohnya menggerakan kedua tangan 

sambil tersenyum, menggerakan kaki, bahkan meraban dengan gembira 

dan semua gerakan tubuhnya menjadi makin intensif. 

5) Afeksi 

Setiap orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan 

jasmaninya atau memperlihatkan afeksi akan merupakan perangsang 

untuk afeksi mereka. Kemudian, mainan dan hewan kesayangan 
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keluarga mungkin juga menjadi objek cinta bagi mereka. Umumnya, 

bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan 

mencium barang atau orang yang dicintai.   

Perbedaan-perbedaan dalam reaksi emosi mulai tampak dalam 

masa bayi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut 

terutama yang menyangkut latihan terutama kondisi fisik dan mental 

bayi pada saat munculnya rangsangan dan berhasil tidaknya reaksi yang 

pernah diberikan sebelumnya dalam memenuhi kebutuhannya. Saat bayi 

melakukan gerakan menarik, menggigit atau merobek sesuatu, ia akan 

memuaskan rasa ingin tahunya dengan pendekatan tanpa tangan, hanya 

melihat benda dan menyentuhnya.  

Di awal masa kanak-kanak, emosi anak sangat kuat. Saat ini 

merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak "ke luar dari 

fokus," dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional 

sehingga sulit di bimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada 

anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5, sampai dengan 6,5 tahun 

meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode 

awal masa kanak-kanak, walaupun setiap emosi dapat "dipertinggi" 

dalam arti bahwa emosi itu lebih sering timbul dan lebih kuat dari pada 

biasanya pada individu tertentu, tetapi emosi yang meninggi pada awal 

masa kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, ketakutan 

yang hebat dan iri hati yang tidak masuk akal. Sebagian dari emosi yang 

kuat pada periode ini dapat disebabkan oleh kelemahan akibat lamanya 

bermain, tidak mau tidur siang, dan makan terlalu sedikit. Emosi yang 

tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis dari pada 

masalah fisiologis. Orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan 

beberapa hal, pada hal anak merasa mampu melakukan lebih banyak lagi 

dan ia cendenmg menolak larangan orang tua. Di samping itu, anak-anak 

menjadi marah bila tidak dapat melakukan sesuatu yang dianggapnya 

dapat dilakukan dengan mudah. lebih penting lagi anak-anak yang 

diharapkan orang tuanya rnencapai standar yang tidak masuk akal akan 
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lebih mengalami ketegangan emosional dari pada anak-anak yang orang 

tuanya lebih realistis dalam menumpukkan harapannya.   

 

5. Indikator Perkembganan Sosial Emosial Anak Usia 4-5 Tahun  

Keterampilan sosial anak merupakan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat 

diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan disaat yang sama berguna bagi 

dirinya dan orang lain (Coolahan, Fantuzzo, Mendez, & McDermott (2000). 

Gulay, Seven and Damar (2010) sub variabel perkembangan sosial emosional 

dan berdasarkan STPPA antara  

1) Kesadaran Diri  

a. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi,  

b. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal 

(menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat),  

c. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar 

(mengendalikan diri secara wajar),  

2) Rasa Tanggungjawab Diri Sendiri dan Orang lain  

a. Tahu akan hak nya,  

b. Mentaati aturan kelas (kegiatan, aturan),  

c. Mengatur diri sendiri,  

d. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri,  

3) Perilaku Prososial  

a. Bermain dengan teman sebaya,  

b. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar,  

c. Berbagi dengan orang lain,  

d. Menghargai hak/pendapat/karya orang lain,  

e. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan 

masalah (menggunakan fikiran untuk menyelesaikan masalah),  

f. Bersikap kooperatif dengan teman, Menunjukkan sikap toleran,  

g. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang-

sedih-antusias dsb),  
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h. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat 

 

E. PENELITIAN RELEVAN 

1. Fitriah Hayati, Nordin Mamat, 2014 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Mamat, 2013 dengan 

judul Pengasuhan dan Peran Orang Tua (Parenting) serta Pengaruhnya 

Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak di PAUD Banda Aceh, 

Indonesia. Penelitian tersebutbertujuan untuk melihat hubungan parenting 

dengan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Parenting ditinjau 

dari aspek (1) interaksi sosial dan (2) komunikasi dengan anak. 

Perkembangan sosial emosional diukur dari aspek (1) konsep diri dan (2) 

mengendalikan emosi.Penelitian ini melibatkan sebanyak 150 sampel 

yang terdiri dari orang tua dan anak berumur 4-5 tahun dari 3 PAUD 

(Early Childhood Education) di Banda Aceh, Indonesia.Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk orang tua dan 

lembaran observasi (cheklist) terhadap anak yang telah dimodifikasi 

sesuai dengan Mississippi Department of Education (2006).Data 

dianalisis menggunakan ANOVA dan simpel regresi.Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan pengasuhan (parenting) berdasarkan 

lokasi tempat tinggal dan tingkat sosial ekonomi.Hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara parenting dengan 

perkembangan sosial emosional anak-anak.Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa semakin besar peran orang tua maka semakin baik perkembangan 

sosial emosional anak. 

2. Laely Widiyawati & Irwan Nuryana Kurniawan, 2008 

 Penelitian yang dilakukan Widiyawati & Kurniawan dengan judul 

Pengaruh Pelatihan Parenting Skill Terhadap Parenting 

Efficacy.Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji secara empirik ada 

tidaknya pengaruh Pelatihan Parenting Skill terhadap Parenting 

Efficacy.Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar perubahan 

Parenting Efficacy setelah melakukan pelatihan keterampilan pengasuhan 



43 

 

tersebut.Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan memberi 

perlakuan berupa Pelatihan Parenting Skill pada kelompok eksperimen. 

 Materi yang diberikan pada pelatihan meliputi encouragement, 

choices, self control, dan respecting feelings.Materi Parenting Skill yang 

diberikan pada proses pelatihan terdiri dari empat modul, yaitu (1) 

Membangun kepercayaan orangtua terhadap anak (encouragement), (2) 

Membuat keputusan (choices), (3) Membangun kontrol diri (self control), 

dan (4) Membangun empati (respecting feelings). Subyek dalam 

penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki anak berusia pra-sekolah 

maupun usia TK yang bertempat tinggal di pemukiman padat jantung 

kota Yogyakarta. Subyek yang menjadi sasaran penelitian berjumlah 12 

orang. Data diperoleh dari Skala Parenting Efficacy yang dibuat sendiri 

oleh penulis yang berpedoman pada dimensi parenting yang dikemukakan 

oleh Berndt (1997) yang meliputi warmth, control, dan involvement. 

 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Pretest-Posttest 

One Group Design di mana fokus pada satu kelompok subyek penelitian, 

yaitu kelompok eksperimen. Setiap individu dalam kelompok eksperimen 

ini akan dikenai pretest dan posttest. Metode analisis data yang digunakan 

adalah Paired Sample Test dengan perhitungan menggunakan program 

komputer SPSS version 12.0 for Windows untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh diberikannya Pelatihan Parenting Skill terhadap Parenting 

Efficacy ibu-ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang 

sangat signifikan Pelatihan Parenting Skill terhadap Parenting Efficacy, 

sehingga hipotesis diterima. 

 

F. HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

Program Parenting 

skill 

Parenting Eficasi  

Kognitif  

Sosial Emosional 

Gambar 2.1 Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis: 

 

H1: Adanya pengaruh Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Terhadap 

Parenting Efficacy Orang Tua. 

H2: Adanya pengaruh Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Terhadap 

Perkembangan Kognitif Anak dengan interaksi Parenting Efficacy 

H3: Adanya pengaruh Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Terhadap 

Sosial Emosional Anak dengan interaksi Parenting Efficacy 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. DESAIN PENELITIAN 

 Penelitian merupakan suatu cara sistematis untuk meneliti dan mengkaji 

suatu fenomena dengan menggunakan metode ilmiah dan aturan-aturan yang 

berlaku.  Menurut Nurjanna (2003) “metode penelitian adalah semua asas, 

peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam 

usaha pengumpulan data dan analisa”. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Bungin 

(2008) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif dengan format deskriptif 

bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, 

atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan apa yang terjadi, pada umumnya penelitian ini 

menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitian.  

Sedangkan desain penelitian ini menggunakan desain penelitian 

eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment), 

sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Dengan demikian 

metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2010 : 72). Dalam penelitian 

eksperimen yang akan diterapkan pada pembelajaran di sekolah harus 

mengambil dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai tujuan 

pembanding. Selain itu, sebagai usaha untuk mengatasi adanya simpulan yang 

salah terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. 
 

Metode eksperimen yang dipilih penulis dalam penelitian ini yaitu 

eksperimen kuasi. Suatu metode penelitian yang memiliki kesepakatan praktis 

antara eksperimen kebenaran dan sikap asli manusia terhadap bahasa yang 

ingin diteliti (Syamsudin dan Damayanti, 2007:170). Kuasi eksperimen adalah 

suatu bentuk eksperimen yang tidak melakukan randomassigment, melainkan 

dengan menggunakan kelompok yang sudah terbentuk (intact group). 

Peniadaan random assigment ini didasarkan atas pertimbangan agar 
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pelaksanaan eksperimen bersifat alami.Dengan demikian subyek atau anak 

tidak merasa bahwa dirinya sedang dieksperimen. 

Gambar. 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok Prates Perlakuan Pascates 

E O1 X1 O2 

K O3 X2 O4 

(Sugiono, 2010: 116) 

 

Ket :    

01 = Prates kelas eksperimen 03 = Prates kelas kontrol 

02  = Pasca tes kelas eksperimen 04 = Pasca tes kelas kontrol 

X1 = Program Longitudinal parenting skill 

X2 = tanpa Program Longitudinal parenting skill 

 

B.  VARIABEL PENELITIAN  

1. Identifikasi Variabel Penelitian  

 Sugiyono (2010: 58) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel 

independent (variabel bebas) dan variabel dependent (variabel terikat). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah program longitudinal parenting 

skill (X), sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan sosial 

emosional, (Y1), perkembangan Kognitif anak (Y2), dan parenting 

efficacy. 

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun 

dan Effendi, 1995: 46). Definisi operasional variabel adalah sebuah 

definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk menjelaskan definisi dari 
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masing-masing variabel terkait dengan penelitian. Definisi operasional 

dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 Berdasarkan teori dan konsep yang telah dirumuskan, dapat 

dijelaskan variabel, indikator, dan item dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel 3.1 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Indikator Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

SOSIAL, 

EMOSIONA

L  

 

a. Dapat 

berinteraks

i dengan 

teman 

sebaya dan 

orang 

dewasa 

 

 

 

 

1. Bersedia bermain dengan 

teman sebaya tanpa 

membedakan (warna kulit, 

keturunan, rambut, agama, 

dll.) 

2. Mau memuji teman/orang 

lain 

3. Mengajak teman untuk 

bermain/belajar 

4. Bermain bersama 

(permainan halma, ular 

tangga, dll.) 

5. Berkomunikasi dengan 

orang dewasa ketika 

melakukan sesuatu 

(membuat kue, memasak, 

dll.) 

6. Berkomunikasi dengan 

temannya ketika 

mengalami musibah 

(Misal: Sakit, sedih, dll.) 

Observasi 

 b. Dapat 

menunjuka

n rasa 

percaya 

diri 

 

1. Berani bertanya dan 

menjawab 

2. Mau mengemukakan 

pendapat secara sederhana 

3. Mengambil keputusan 

secara sederhana 

4. Bermain pura-pura tentang 

profesi 

5. Bekerja secara mandiri 

6. Berani bercerita secara 

sederhana 

 

 c. Dapat 

menunjukk

an  sikap 

1. Memasang kancing atau 

resleting sendiri.  

2. Memasang dan membuka 

tali sepatu sendiri 
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Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

kemandiria

n 

 

3. Berani pergi dan pulang 

sekolah sendiri (Bagi yang 

dekat dengan sekolah) 

4. Mampu mandi sendiri, 

BAK dan BAB (toilet 

training) 

5. Mengerjakan tugas sendiri 

6. Bermain sesuai dengan 

jenis permainan yang 

dipilihnya 

7. Mengurus dirinya sendiri 

tanpa bantuan (misalnya: 

berpakaian, menggosok 

gigi, makan) 

 d. Dapat 

menunjukk

an emosi 

yang wajar 

 

1. Mau berpisah dengan ibu  

2. Menerima kritikan dan 

saran 

3. Membantu memecahkan 

perselisihan/masalah 

4. Mengekpresikan 

perasaannya (Misal: 

Marah, sedih, gembira, 

kaget, dll.) 

 

 e. Terbiasa 

menunjukk

an sikap 

kedisplinan 

dan 

mentaati 

peraturan 

1. Membuang sampah pada 

tempatnya 

2. Merapikan mainan setelah 

digunakan  

3. Mentaati peraturan yang 

berlaku 

4. Berangkat ke sekolah tepat 

waktu 

 

f. Dapat 

bertanggun

g jawab 

 

1. Melaksanakan tugas yang 

diberikan guru. 

2. Menjaga barang milik 

sendiri dan orang lain 

3. Melaksanakan kegiatan 

sendiri sampai selesai 

4. Bertanggung jawab 

terhadap tugas yang 

diberkan 

5. Memelihara milik sendiri  

6. Bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas 

 

g. Terbiasa 1. Memelihara lingkungan. 

Misalnya: tidak mencorat 
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Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

menjaga 

lingkungan 

 

coret tembok, membuang 

sampah pada tempatnya, 

dll. 

2. Menghemat pemakaian air 

dan listrik 

3. Membersihkan peralatan 

makanan setelah digunakan 

KOGNITIF a. Dapat 

mengenal 

klasifikasi 

sederhana 

 

 

 

1. Mengelompokkan benda 

dengan berbagai cara yang 

diketahui anak. Misalnya; 

Menurut warna, bentuk, 

ukuran, jenis, dll. 

2. Menunjuk sebanyak-

banyaknya benda, hewan, 

tanaman yang mempunyai 

warna, bentuk atau ukuran 

atau menurut ciri-ciri 

tertentu 

Observasi 

 b. Dapat 

mengenal 

konsep-

konsep 

sains 

sederhana 

 

1. Menceritakan hasil 

percobaan sederhana 

tentang: warna dicampur, 

proses pertumbuhan 

tanaman (biji-bijian, umbi-

umbian, batang-batangan, 

daun dll.)  

2. Apa yang terjadi jika balon 

ditiup lalu dilepaskan 

3. Benda-benda dimasukkan 

ke dalam air (terapung, 

melayang, tenggelam, 

benda-benda yang 

dijatuhkan (gravitasi)   

4. Percobaan dengan magnit 

mengamati dengan kaca 

pembesar 

5. Membedakan bermacam-

macam rasa, bau dan suara 

berdasarkan percobaan 

 

c. Dapat 

mengenal 

bilangan 

dan 

memahami 

konsep-

1. Membilang/menyebut 

urutan bilangan dari 1 

sampai 20 
2. Membilang dengan 

menunjuk benda 

(mengenal konsep bilangan 

dengan benda-benda 
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Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

konsep 

matematik

a 

sederhana 

 

sampai 10 

3. Menunjukkan urutan benda 

untuk bilangan sampai 10 

4. Membedakan konsep 

banyak - sedikit, lebih – 

kurang,  sama – tidak sama 

5. Menghubungkan / 

memasangkan lambang 

bilangan dengan benda- 

benda sampai 10 ( anak 

tidak disuruh menulis) 

6. Menunjukkan jumlah yang 

sama - tidak sama, lebih 

banyak dan lebih sedikit 

dari 2 kumpulan benda 

7. Menyebutkan hasil 

penambahan 

(menggabungkan 2 

kumpulan benda) dan 

pengurangan (memisahkan 

kumpulan benda) dengan 

benda sampai 10 

8. Menyebutkan waktu/jam 

 
d. Dapat 

mengenal 

bentuk 

geometri 

 

1. Mengelompokkan bentuk-

bentuk geometri 

(lingkaran, segitiga, 

segiempat, dll) 

2. Membedakan benda-benda 

yang berbentuk geometri 

3. Membedakan ciri-ciri 

bentuk geometri 

4. Menyebutkan benda-benda 

yang berbentuk geometri 

 

 e. Dapat 

memecahk

an masalah 

sederhana 

 

1. Mengerjakan maze 

(mencari jejak) yang 

sederhana (tiga empat 

jalan) 

2. Menyusun kepingan puzzle 

menjadi bentuk utuh (7 – 

10 keping) 

3. Mencari lokasi tempat asal 

suara 

4. Memasang benda sesuai 

dengan pasangannya 

5. Menunjukkan sedikitnya 
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Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

12 benda berikut fungsinya 

6. Menceritakan tentang 

sesuatu yang diperoleh dari 

buku 

7. Menceritakan kembali 

sesuatu berdasarkan 

ingatannya 

8. Membedakan konsep kasar 

– halus melalui panca 

indera 

 f. Dapat 

mengenal 

konsep 

ruang dan 

posisi 

 

1. Menyebutkan konsep 

depan – belakang – tengah, 

atas – bawah, kiri -kanan, 

luar – dalam, pertama – 

terakhir – diantara, keluar 

– masuk, naik – turun, 

maju – mundur 

 

 

g. Dapat 

mengenal 

ukuran 

2. Membedakan konsep 

panjang-pendek, jauh-

dekat, lebar/luas - sempit 

melalui mengukur dengan 

satuan tak baku (langkah, 

jengkal, benang, tali, lidi 

dll) 

3. Membedakan konsep berat 

– ringan, gemuk - kurus 

melalui menimbang benda 

dengan 

timbangan/timbangan 

buatan dan panca indera 

4. Membedakan konsep 

penuh-kosong melalui 

mengisi wadah dengan air, 

pasir, biji-bijian, beras, dll 

5. Membedakan konsep tebal-

tipis, tinggi – rendah, 

besar-kecil, cepat lambat 

dsb. 

 

 
h. Dapat 

mengenal 

konsep 

1. Membedakan waktu (pagi, 

siang, malam) 

2. Menyebutkan nama-nama 

hari dalam satu minggu, 

satu bulan dan mengetahui 
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Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

waktu 

 

jumlah bulan dalam satu 

tahun 

3. Menceritakan kegiatan 

sehari-hari sesuai dengan 

waktunya misal: waktu 

tidur, waktu makan, waktu 

sekolah dll 

 

 i. Dapat 

mengenal 

berbagai 

pola 

1. Menggunakan konsep 

waktu (hari ini, nanti, 

sekarang, besok, kemarin) 

2. Memperkirakan urutan 

berikutnya setelah melihat 

bentuk 3-4 pola yang 

berurutan. Misalnya merah 

– putih - biru, merah – 

putih - biru, merah,…. 

 

j. Dapat 

mengenal 

konsep 

pengetahua

n sosial 

sederhana 

 

1. Menceritakan letak  lokasi 

dari rumah  ke sekolah atau 

ke tempat-tempat yang 

dikenalnya 

2. Mengenal berbagai macam 

profesi (Contoh: Dokter, 

polisi, pilot, dll.) 

3. Mengenal berbagai macam 

alat transportasi/angkutan 

sederhana di darat, laut, 

dan udara (Contoh: Mobil; 

kapal laut, pesawat 

terbang,  dll.) 

4. Memerankan berbagai 

macam profesi (Contoh: 

sebagai dokter, polisi, 

guru, dll.) (bermain peran) 

 

Parenting 

Self-Efficacy 

a. Disiplin 1. Saya cukup mampu 

membimbing anak saya 

untuk dapat mematuhi 

aturan aturan yang saya 

tetapkan 

Kuesioner 

b. Achieveme

nt 

2. Mengajarkan anak saya 

dalam mengerjakan tugas 

sekolah sangat membuat 

saya merasa frustrasi 

 

c. Rekreasi 3. Saya merasa puas dapat  
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Variabel Dimensi Indikator 
Instrume

n  

menyediakan kegiatan 

yang menyenangkan bagi 

anak saya 

d. Nurturanc

e 

4. Mudah bagi saya menjadi 

orang tua yang penuh 

kasih. 

 

e. Kesehatan 5. Saya mampu melakukan 

hal-hal yang tepat dalam 

merawat anak saya ketika 

dia sakit 

 

 

C.  POPULASI DAN SAMPEL  

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010). Senada dengan pendapat tersebut, Margono (2010) juga 

mengungkapkan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan.Sehingga dalam ruang lingkup penelitian ini, populasi dalam 

penelitian adalah seluruh siswa TK Kelompok B  pada 4 Lembaga  di 

Kabupaten Malang. 

  

2. Sampel dan Metode Sampling 

Menurut Sugiyono (2005), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Random sampling. Random samplingadalah cara pengambilan sampel 

secara acak anggota populasi menjadi sampel (Hidayat, 2007). 

Menggunakan 100 anak dari 4 Lembaga TK di Kabupaten Malang. 
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D. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian 

ini dilakukan di TK  PGRI 5 Kromengan, TK Muslimat 01 Pulungdowo 

Tumpang, PAUD Mawar Putih Desa Jatisari Pakisaji, dan TK Dharmawanita 

Pucangsongo Pakis. Penelitian dilakukan antara Bulan April sampai Bulan 

September. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN  INSTRUMEN PENELITIAN  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Kriyantono (2012.95), teknik pengumpulan data adalah cara-

cara yang digunakan oleh periset untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan.Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

dengan menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan instrumen 

riset yaitu kuesioner dan lembaar Observasi. Kuesioner adalah daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden (Kriyantono, 2012, 97). Kuesioner 

sering disebut juga sebagai angket.Kuesioner/angket dalam penelitian ini 

menggunakan bentuk angket tertutup, yaitu pertanyaan yang telah diberikan 

alternatif jawaban oleh periset, sehingga responden hanya perlu memilih 

jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialaminya (Kriyantono, 

2012, 98).Adapun skala yang digunakan dalam instrumen riset kuisioner ini 

adalah skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2008, 132). 

 

2. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan format skala likert.  Menurut Sugiyono (2010), Skala Likert 

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jenis pertanyaan atau 

pernyataan dalam kuisioner yang digunakan bersifat tertutup dengan 5 (lima) 

alternatif jawaban. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau 
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dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata seperti pada tabel 

4.3.Formulasi skala likert dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan 

responden menjawab dengan berbagai tingkatan jawaban yang lebih 

leluasa.Dengan demikian jawaban dari instrumen berupa pertanyaan diberi skor 

1-5 dengan ketentuan sebagai berikut (Riduan dan Kuncoro, 2011: 20). 

Tabel 3.2   Nilai Skor Penggunaan Kuesioner atau Angket 

No Jawaban Nilai Skor 

1.  Sangat Setuju/Sangat Puas/Sangat Baik/Sangat Penting 5 

2.  Setuju/Puas/Baik/Penting 4 

3.  Netral/Cukup Puas/Sedang/Cukup Penting 3 

4.  Tidak Setuju/Kurang Puas/Buruk/Kurang Penting 2 

5.  Sangat Tidak setuju/Tidak Puas/ Buruk Sekali/Tidak Penting 1 

Sumber: Riduwan dan Kuncoro (2011) 

 

a.   Uji Validitas dan Reliabilitas   

1)   Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010).Pengujian validitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment. 

Pengujian dilakukan pada level signifikasi 0,05 (5%) dengan bantuan software 

SPSS 17. Formula korelasi Pearson Product Moment adalah:  

   

  





})(}{)({

))((

2222 YYnXXn

YXXYn
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dimana uraian dari rumus tersebut adalah:  

xyr = Koefisien Korelasi  

 X = Skor Butir (tiap pertanyaan atau item) 

 Y = Total skor Butir 

 N = Jumlah Sampel (Responden) 

 Valid atau tidaknya suatu sistem instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment dengan level 

signifikasin 5% dengan nilai kritisnya, dimana r dapat digunakan rumus yaitu 
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apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,3 (dilihat dari r tabel) maka dinyatakan 

valid dan begitu pula sebaliknya Arikunto (2010).  

 

b) Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2010), instrumen yang reliabel adalah instumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.  Instrumen dikatakan andal (reliabel) jika 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Uji 

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach pada tingkat α 

= 0,60 atau lebih dengan menggunakan bantuan SPSS 17. Variabel dinyatakan 

reliabel jika alpha bernilai > 0,6. Formula dari Alpha Cronbach sebagai 

berikut:  

 

 

dimana uraian dari rumus tersebut adalah:  

  : Koefisien Alpha Cronbach  

k  : Jumlah butir pertanyaan  

b
2 : 

Jumlah varian butir  

t
2
  : Jumlah varian total 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA  

1. Analisis Statistik Deskriptif  

  Menurut Sugiyono (2012) “teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data 

sampel atau populasi.Analisis ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari 

distribusi frekuensi jawaban responden melalui angket yang dibagikan oleh 

peneliti. Data mentah tersebut kemudian diolah, ditabulasikan dalam tabel 

atau dalam bentuk diagram, dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Data 

diolah berupa data mengenai responden dan rata-rata serta presentasi dari 

hasil angket. Analisis data ini digunakan untuk menggambarkan variabel. 

)
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57 

 

  Nilai mean (rata-rata) dari setiap jawaban responden dikategorikan 

berdasarkan skala interval satu sampai lima (1-5) dengan cara menghitung 

panjang kelas interval berdasarkan rumus sebagai berikut:  

  
 

 
 = 

   

 
 = 0, 80 

dimana uraian dari rumus tersebut adalah:  

i = panjang kelas interval  

R = rentang jarak (jarak antara angka tertinggi dan terendah)  

k = jumlah kelas  

  Berdasarkan interval 0,80 maka disusunlah skala kategori jawaban 

responden seperti pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Penentuan Kategori Skor Berdasarkan Kategori Jawaban 

Responden 

No Skala Kategori Skor 

1 > 4, 20 – 5, 00 Sangat Baik 

2 > 3, 40 – 4, 20 Baik 

3 > 2, 60 – 3, 40 Cukup Baik 

4 > 1, 80 – 2, 60 Kurang Baik 

5 1, 00 – 1, 80 Tidak Baik 

Sumber: Sugiyono dalam Bogar (2011)  

 

2. Uji Persyaratan Analisis Data  

Syarat yang harus di analisis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan.  

a. Uji Normalitas Data  

Priyatno (2009: 187) mengemukakan uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah sebaran data sampel yang akan dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas data dengan 

melihat nilai di Kolmogorov-Smirnov yang akan dilakukan dengan 

bantuan Program SPSS 17 for windows.  

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa Ho ditolak apabila nilai 

signifikasi (Sig) < 0,05, berarti distribusi sampel tidak normal. Ha di 

terima apabila nilai signifikasi (Sig) > 0,05 berarti sampel 

berdistribusi normal.  Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan 
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sebagai prasyarat untuk  melakukan analisis data.  Uji normalitas 

dilakukan sebelum data diolah  berdasarkan model-model penelitian 

yang diajukan. Uji normalitas data  bertujuan untuk mendeteksi 

distribusi data dalam satu variabel yang akan  digunakan dalam 

penelitian. Data yang baik dan layak untuk  membuktikan model-

model penelitian tersebut adalah data distribusi  normal. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.  Rumus 

Kolmogorov-Smirnovadalah sebagai berikut :  

        
         

     
 

Keterangan :  

KD  = jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari  

n1  = jumlah sampel yang diperoleh  

n2  = jumlah sampel yang diharapkan  

(Sugiyono, 2013:257)  

     Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 

0,05 pada (P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil 

dari 0,05 pada (P<0,05), maka data dikatakan tidak normal. 

 

b. Uji Homogenitas  

Priyatno (2009: 89) pengujian homogenitas dilakukan setelah 

diuji kenormalannya yaitu dengan menggunakan uji analisis univariate 

dengan uji leavene’s dengan bantuan program SPSS 17 for windows. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

Ho diterima (varian sama), sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak (varian barbeda).  

Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua 

atau  lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variasi  yang sama. Uji homogenitas dikenakan pada data hasil post-

test dari  kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk 

mengukur  homogenitas varians dari dua kelompok data, digunakan 

rumus uji F  sebagai berikut   
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     (Sugiyono, 2013 : 276) 

Taraf signifikasi yang digunakan adalah α = 0,05. Uji 

homogenitas  menggunakan SPSS dengan kriteria yang digunakan 

untuk mengambil  kesimpulan apabila F hitung lebih besar dari F tabel 

maka memiliki  varian yang homogeny. Akan tetapi apabila F hitung 

lebih besar dari F  tabel, maka varian tidak homogen. 

 

3. Uji Anova 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis sesuai 

dengan hasil penelitian atau tidak. Hasil data yang diperoleh dianalisis 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari penerapan Program 

Longitudinal Parenting skill terhadap Parenting Eficacy Orang Tua, te 

Perkembangan Kognitif, dan Sosial Emosional Anak TK B. 

Adapun Hipotesis yang akan di uji adalah sebagai berikut:  

a. Ha : Ada perbedaan Parenting Eficacy Orang Tua, Perkembangan 

Kogitif, dan Sosial Emosional Anak TK B jika diberika Program 

longitudinal Parenting skill  

b. H0 : Tidak ada Ada perbedaan Parenting Eficacy Orang Tua, 

Perkembangan Kogitif, dan Sosial Emosional Anak TK B jika 

diberika Program longitudinal Parenting skill 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel X berpengaruh 

terhadap variabel Y1, Y2, dan Y3 yang artinya pengaruh yang terjadi 

dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan) yaitu 

menggunakan rumus dari Anova.  

Deskripsi analisis tahap akhir dilakukan setelah semua data yang  

diperlukan terkumpul. Setelah data hasil test dianalisis dengan melakukan  

uji prasyarat analisis dilanjutkan dengan uji hipotesis.   Uji hipotesis yang 

digunakan yaitu menggunakan gain score.  Pengujian hipotesis 

berdasarkan gain score yaitu menggunakan selisih post-test dan pre-test.  

Gain score didapatkan dengan menggunakan rumus  sebagai 

berikut:      
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Keterangan:  X1  = pre test  X2  = post test  X maks = nilai 

maksimal. 

Tabel 3.4  Kriteria Gain Score 

Rata-rata gain score Kategori 

(g) ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 Sedang 

(g) < 0,3 Rendah 

 

Analisis menggunakan gain score dilakukan untuk menguji 

hipotesis  dalam penelitian sebagai berikut:   Uji hipotesis untuk 

menjawab rumusan masalah manakah yang lebih  efektif anatara media 

gambar seri dengan pembelajaran konvensional   

- H0 : µ1> µ2 (rata-rata skor nilai kelas eksperimen lebih tinggi  

dibandingkan dengan kelas kontrol)  

- H0 : µ1 ≤ µ2 (rata-rata skor nilai kelas eksperimen lebih rendah atau  

sama dengan kelas kontrol)   

Analisis yang digunakan adalah one way anova di program SPSS.   

 

4. Uji Manova (Uji Interaksi) 

Uji MANOVA adalah perluasan multivariate dari analisis 

ANOVA. MANOVA merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi 

hubungan diantara beberapa variable independen yang berjenis 

kategorikal (bisa data nominal atau ordinal) dengan beberapa variable 

dependen yang berjenis metric (bisa data interval atau rasio). Tujuan 

MANOVA yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata 

pada variable-variabel dependen antar-anggota sebuah grup (variable 

independen).  

Dalam penelitian ini karena penelitian bersifat simultan maka 

peneliti berusaha untuk mengetahui interaksi antar variabel dependent 

yaitu dampak self eficasi setelah diberikan program longitudinal parenting 

terhadap kognitif dan sosial emosional anak.  Adapun persamaan uji 

Manova adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 One-Way MANOVA 

Sumber 

Variansi 

Matriks jumlah dari kuadrat dan 

hasil kali 

Derajat 

kebebasan 

Perlakuan   ∑    ̅   ̅   ̅   ̅  

g

   

 g – 1 

Galat (sisa)   ∑∑(     ̅ )(     ̅ )
 

  

   

g

   

 ∑  

g

   

 g 

Total     ∑∑(     ̅)(     ̅)
 

  

   

g

   

 ∑  

g

   

   

Pengujian One-Way MANOVA mempunyai hipotesis        

   g dan                        g . Ho ditolak jika perbandingan 

dari variansi secara  umum  

 

   
| |

|   |
 

|∑ ∑ (     ̅ )(     ̅ )
   

   
g

   |

|∑ ∑ (     ̅)(     ̅)
   

   
g

   |
 (2.11) 

Ukuran    | | |   |⁄  berdasarkan statistik uji Wilks’ 

lambda. Untuk menentukan distribusi ۸
* 

digunakan statistika uji pada 

tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Distribusi dari Wilks’ lambda    
| |

|   |
 

Variabel Grup Distribusi sampling untuk data normal multivariat 

p = 1 g  ≥ 2 (
∑    g

g

   

g    
) (

    

  
)  g       g 

p = 2 g  ≥ 2 (
∑    g   

g

   

g    
) (

  √  

√  
)    g       ∑   g     

p ≥1 g  = 2 (
∑       

g

   

 
) (

    

  
)     ∑       

p ≥1 g  = 3 (
∑       

g

   

 
)(

  √  

√  
)      2(∑        

Distribusi sampling data normal multivariat disesuaikan dengan 

hasil uji F pada kasus univariat bentuk (2-23), sehingga untuk kasus 
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multivariat Ho ditolak jika  statistika uji berdasarkan tabel 3 lebih besar 

daripada (>) distribusi  sampling  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. SETTING PENELITIAN 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada empat sekolah yaitu TK PGRI 5 

Kromengan, Paud Mawar Putih Desa Jatisari Kec. Pakisaji Kota Malang,  

TK Dharma Wanita Desa Pucangsongo, dan TK Muslimat 01 Pulungdowo 

kec. Tumpang. Letak geografis lokasi sekolah berada pada kawasan dekat 

dengan pemukiman masyarakat heterogen, sehingga itu tidak menutup 

kemungkinan para anak akan terpengaruh terhadap lingkungan sekitar. 

Pada penelitian ini keempar sekolah yang disebutkan diatas dibagi menjadi 

dua kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

2. Gambaran Subjek Penelitian 

Dalam penelitian subjek yang digunakan berjumlah 100 orang 

yang terdiri dari orang tua dan anak yang masing-maing terdiri dari  pada 

empat sekolah TK PGRI 5 Kromengan, Paud Mawar Putih Desa Jatisari 

Kec. Pakisaji Kota Malang,  TK Dharma Wanita Desa Pucangsongo, dan 

TK Muslimat 01 Pulungdowo kec. Tumpang.  

Karakteristik yang dimiliki subjek dalam penelitian ini akan 

dijelasakan  sebagai berikut: 

63 
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a. Subjek penelitian yaitu orang tua dan  anak TK kelompok usia 5-6 

tahun yang memiliki sifat kehomogenitasan dan karakteristik yang 

sama. 

b. Subjek penelitian adalah orang tua dan  anak TK Kelompok usia 5-6 

tahun dengan latar belakang usia sama, lingkungan sekitar anak yang 

sama, dan pembinaan di sana dari pendidik yang sama. 

c. Tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh objek penelitian 

secara umum menunjukkan kesetaraan.  

Subjek penelitian dalam  penelitian ini sebanyak 100 anak yang 

diambil dan terbagi dari keempat sekolah TK PGRI 5 Kromengan, Paud 

Mawar Putih Desa Jatisari Kec. Pakisaji Kota Malang, TK Dharma Wanita 

Desa Pucangsongo Pakis, dan TK Muslimat 01 Pulungdowo kec. 

Tumpang Penelitian ini menggunakan dua kelas atau kelompok yaitu 

kelompok eksperimen sebagai kelas yang mendapatkan perlakukan 

(treatment) dengan menggunakan Pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

dan kelompok kontrol kelas sebagai pembanding yang tanpa menggunakan 

Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Berikut ini dipaparkan penyajian 

data subjek penelitian: 

Tabel 4.1 Gambaran Subjek Penelitian 

No  Nama TK  Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Jumlah 

1 TK PGRI 5 Kromengan 12 13 25 

2 Paud Mawar Putih Desa 

Jatisari Kec. Pakisaji Kota 

Malang 

12 13 25 

3 TK Dharma Wanita Desa 

Pucangsongo 

13 12 25 

4 TK Muslimat 01 Pulungdowo 

kec. Tumpang 

13 12 25 
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Jumlah 50 50 100 

 

B. LAPORAN PENELITIAN 

1. Laporan Persiapan Penelitian 

a. Proses Pembuatan Instrumen Penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah BARS 

(behaviour assessment rating scale) skala penilaian berbasis prilaku 

parenting efikasi dan sosial-emosional anak taman kanak-kanak. 

Dalam pembuatan instrumen penelitian ini bersumber dari standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun yang terdapat 

pada Permendikbud No.137 tahun 2014. Lalu, draf instrumen 

penelitian divalidasi oleh dosen ahli di Universitas Negeri Surabaya, 

untuk diketahui kelayakan dari instrumen penelitian tersebut.  

Dalam pembuatan instrument dalam penelitian dengan 

menggunakan kuisioner yang memuat tentang sosial emosional, 

kognitif, dan parenting self-efficacy. 

b. Uji Coba Longitudinal Parenting Skill 

Uji coba Longitudinal Parenting Skill dilakukan untuk 

mengetahui prosedur yang paling tepat. Uji coba ini dilakukan pada 

sekelompok subjek yang memiliki karakteristik yang sama atau 

mendekati sama dengan karakteristik subjek penelitian. Pada penelitian 

ini, uji coba dilakukan pada orang tua dan  anak TK PGRI 5 

Kromengan, Paud Mawar Putih Desa Jatisari Kec. Pakisaji Kota 

Malang, TK Dharma Wanita Desa Pucangsongo, dan TK Muslimat 01 
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Pulungdowo kec. Tumpang yang berjumlah 100 orang tua dan 100 

orang anak . Pelaksanaan uji coba dilaksanakan pada tanggal 05Juni  

2017. Subjek diberikan workshop tentang parenting dengan 

menggunakan Longitudinal Parenting Skill yang disampaikan oleh 

pamateri. Hal ini bertujuan orang tua dapat mengambil dan memahami 

konsep parenting  apa yang dijelaskan oleh pamateri. Hasil dari uji 

coba ini berjalan dengan sangat baik  karena antusiasnya orang tua dan 

anak  dalam mendengarkan pemateri yang menyampaikan infornasi 

terkait dengan parenting. Setelah melakukan uji coba Longitudinal 

Parenting Skill, subjek memberikan pendapat tetang cara memerankan 

tokoh orang tua yang baik sesuai dengan workshop yang telah 

dilakukan   

c. Uji Coba Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian menggunakan instrumen parenting 

efikasi dan sosial-emosional. Uji coba dilakukan untuk menghitung 

validitas serta reliabilitas BARS. Pelaksanaan uji coba instrumen 

dilaksanakan pada sejumlah subjek yang memiliki karaktetistik yang 

sama dengan karakteristik subjek penelitian. Pada penelitian ini, uji 

coba dilakukan pada pada orang tua dan  anak TK PGRI 5 

Kromengan, Paud Mawar Putih Desa Jatisari Kec. Pakisaji Kota 

Malang, TK Dharma Wanita Desa Pucangsongo, dan TK Muslimat 01 

Pulungdowo kec. Tumpang, pada tanggal 06 Juni 2017. Tanggal ini 

dipilih sesuai denga kesepakatan dengan lembaga tersebut. 
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Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti 

adalah pedoman pengamatan atau observasi dan kuisioner. Uji coba 

instrument penelitian tentang program parenting skill terbagi menjadi 

dua yaitu pada parenting eficasi dengan menggunakan kusiner  

Sementara untuk  perkembangan kognitif dan  sosial-emosional, 

peneliti menilai kemampuan orang tua dan  anak dengan 

menggunakan intsrumen penelitian beruapa observasi.  

Parenting efikasi ,  perkembangan kognitif, dan   sosial-emosional 

diukur dengan menjumlahkan skor pada lembar observasi dengan 

tehnik pemberian skor berkembang sangat baik=3, berkembang sesuai 

harapan=2, mulai berkembang=1. Menurut Sudjana (2009), suatu 

instrumen penelitian dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila 

memenuhi dua hal, yaitu ketepatannya (validitasnya) dan 

ketetapannya (reliabilitasnya). Sehingga, sebelum menggunakan 

instrumen penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas 

terlebih dahulu.  

1) Validitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas konstruk dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai hitung corrected item-total correlation 

menggunakan korelasi product moment dengan bantuan IBM SPSS 

Statistics  versi 24 for windows. Berdasarkan uji validitas dengan 

melihat kolom Pearson Correlation dimana dikatakan valid apabila 

nilai r hitung > r tabel dengan tingkat signifikasi 0,05 (5%) atau p > 
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0,05. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan data 

pretest. adapun hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Rekapitulasi  Hasil Uji Validitas Instrumen Parenting Efikasi 

Item 

Nilai Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item EFI 1         0.760  0.1964 Valid 

Item EFI 2         0.517  0.1964 Valid 

Item EFI 3         0.679  0.1964 Valid 

Item EFI 4         0.649  0.1964 Valid 

Item EFI 5         0.738  0.1964 Valid 

Item EFI 6         0.808  0.1964 Valid 

Item EFI 7         0.571  0.1964 Valid 

Item EFI 8         0.505  0.1964 Valid 

Item EFI 9         0.525  0.1964 Valid 

Item EFI 10         0.818  0.1964 Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa 

seluruh item instrument pada variabel parenting efikasi memiliki 

nilai r-hitung > dari r-tabel 0.1964 yang diperoleh dari (n-2) 98 

sampel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item isntrumen 

pada variabel parenting efikasi dinyatakan valid.  

 

Tabel 4.3 Rekapitulasi  Hasil Uji Validitas Instrumen Parenting Efikasi 

Item 

Nilai Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item EFI 1         0.760  0.1964 Valid 

Item EFI 2         0.517  0.1964 Valid 

Item EFI 3         0.679  0.1964 Valid 

Item EFI 4         0.649  0.1964 Valid 

Item EFI 5         0.738  0.1964 Valid 

Item EFI 6         0.808  0.1964 Valid 
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Item EFI 7         0.571  0.1964 Valid 

Item EFI 8         0.505  0.1964 Valid 

Item EFI 9         0.525  0.1964 Valid 

Item EFI 10         0.818  0.1964 Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa 

seluruh item instrument pada variabel parenting efikasi memiliki 

nilai r-hitung > dari r-tabel 0.1964 yang diperoleh dari (n) 100 

sampel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item isntrumen 

pada variabel parenting efikasi dinyatakan valid.  

Tabel 4.4 Rekapitulasi  Hasil Uji Validitas Instrumen Social Emosional 

Item 

Nilai 

Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item SOSEM 1         0.888  0.1964 Valid 

Item SOSEM 2         0.847  0.1964 Valid 

Item SOSEM 3         0.670  0.1964 Valid 

Item SOSEM 4         0.755  0.1964 Valid 

Item SOSEM 5         0.757  0.1964 Valid 

Item SOSEM 6         0.704  0.1964 Valid 

Item SOSEM 7         0.645  0.1964 Valid 

Item SOSEM 8         0.749  0.1964 Valid 

Item SOSEM 9         0.609  0.1964 Valid 

Item SOSEM 10         0.867  0.1964 Valid 

Item SOSEM 11         0.877  0.1964 Valid 

Item SOSEM 12         0.888  0.1964 Valid 

Item SOSEM 13         0.777  0.1964 Valid 

Item SOSEM 14         0.757  0.1964 Valid 

Item SOSEM 15         0.787  0.1964 Valid 

Item SOSEM 16         0.646  0.1964 Valid 

Item SOSEM 17         0.608  0.1964 Valid 

Item SOSEM 18         0.678  0.1964 Valid 

Item SOSEM 19         0.678  0.1964 Valid 

Item SOSEM 20         0.786  0.1964 Valid 

Item SOSEM 21         0.768  0.1964 Valid 

Item SOSEM 22         0.855  0.1964 Valid 
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Item 

Nilai 

Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item SOSEM 23         0.708  0.1964 Valid 

Item SOSEM 24         0.785  0.1964 Valid 

Item SOSEM 25         0.757  0.1964 Valid 

Item SOSEM 26         0.778  0.1964 Valid 

Item SOSEM 27         0.745  0.1964 Valid 

Item SOSEM 28         0.708  0.1964 Valid 

Item SOSEM 29         0.774  0.1964 Valid 

Item SOSEM 30         0.805  0.1964 Valid 

Item SOSEM 31         0.847  0.1964 Valid 

Item SOSEM 32         0.795  0.1964 Valid 

Item SOSEM 33         0.605  0.1964 Valid 

Item SOSEM 34         0.778  0.1964 Valid 

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa 

seluruh item instrument pada variabel parenting efikasi memiliki 

nilai r-hitung > dari r-tabel 0.1964 yang diperoleh dari (n-2) 98 

sampel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item isntrumen 

pada variabel perkembangan social emosional dinyatakan valid.  

Tabel 4.5 Rekapitulasi  Hasil Uji Validitas Instrumen Kognitif 

Item 

Nilai 

Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item KOG 1 0.854 0.1964 Valid 

Item KOG 2 0.811 0.1964 Valid 

Item KOG 3 0.834 0.1964 Valid 

Item KOG 4 0.614 0.1964 Valid 

Item KOG 5 0.621 0.1964 Valid 

Item KOG 6 0.654 0.1964 Valid 

Item KOG 7 0.621 0.1964 Valid 

Item KOG 8 0.683 0.1964 Valid 

Item KOG 9 0.575 0.1964 Valid 

Item KOG 10 0.813 0.1964 Valid 

Item KOG 11 0.797 0.1964 Valid 

Item KOG 12 0.803 0.1964 Valid 
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Item 

Nilai 

Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item KOG 13 0.574 0.1964 Valid 

Item KOG 14 0.592 0.1964 Valid 

Item KOG 15 0.642 0.1964 Valid 

Item KOG 16 0.506 0.1964 Valid 

Item KOG 17 0.736 0.1964 Valid 

Item KOG 18 0.517 0.1964 Valid 

Item KOG 19 0.513 0.1964 Valid 

Item KOG 20 0.589 0.1964 Valid 

Item KOG 21 0.577 0.1964 Valid 

Item KOG 22 0.794 0.1964 Valid 

Item KOG 23 0.563 0.1964 Valid 

Item KOG 24 0.517 0.1964 Valid 

Item KOG 25 0.563 0.1964 Valid 

Item KOG 26 0.56 0.1964 Valid 

Item KOG 27 0.624 0.1964 Valid 

Item KOG 28 0.619 0.1964 Valid 

Item KOG 29 0.544 0.1964 Valid 

Item KOG 30 0.703 0.1964 Valid 

Item KOG 31 0.747 0.1964 Valid 

Item KOG 32 0.621 0.1964 Valid 

Item KOG 33 0.816 0.1964 Valid 

Item KOG 34 0.601 0.1964 Valid 

Item KOG 35 0.854 0.1964 Valid 

Item KOG 36 0.811 0.1964 Valid 

Item KOG 37 0.834 0.1964 Valid 

Item KOG 38 0.614 0.1964 Valid 

Item KOG 39 0.621 0.1964 Valid 

Item KOG 40 0.654 0.1964 Valid 

Item KOG 41 0.621 0.1964 Valid 

Item KOG 42 0.683 0.1964 Valid 

Item KOG 43 0.775 0.1964 Valid 

Item KOG 44 0.813 0.1964 Valid 

Item KOG 45 0.797 0.1964 Valid 

Item KOG 46 0.803 0.1964 Valid 

Item KOG 47 0.574 0.1964 Valid 

Item KOG 48 0.592 0.1964 Valid 

Item KOG 49 0.642 0.1964 Valid 
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Item 

Nilai 

Korelasi  

(r-hitung) 

r-tabel 

(n=100) 

Keterangan  

Item KOG 50 0.506 0.1964 Valid 

Item KOG 51 0.536 0.1964 Valid 

Item KOG 52 0.517 0.1964 Valid 

Item KOG 53 0.513 0.1964 Valid 

 

2) Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Selain validitas, dilakukan pula uji reliabilitas pada 

instrumen penelitian parenting efikasi dan sosial-emosional 

menggunakan alpha cronbach. Uji reliabilitas jika dibantu dengan 

bantuan IBM SPSS Statistics  versi 24 for windows. Berdasarkan 

uji reliabilitas, didapatkan hasil koefisien reliabilitas instrumen 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Nilai alpha 

cronbach 

Standart 

minimal 

Keterangan 

Parenting 

efikasi 

0.872 0,60 Reliable 

Sosial 

Emosional 

0.830 0,60 Reliable 

Kognitif 0.877   

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

alpha cronbach pada veriabel parenting efikasi anak sebesar 0.872 

dan instrumen perkembangan sosial-emosional sebesar 0.830 dan 

kognitif sebesar 0.877. Ketiga instrument dinyatakan reliable 

karena memiliki nilai diatas 0,60. Hasil tersebut sejalan dengan 
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pendapat Sugiono (2010) bahwa syarat suatu instrumen dapat 

dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya  minimal 0,6. 

 

2. Laporan Pelaksanaan Penelitian 

a. Laporan Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian dibuat berdasarkan kesepakatan antara 

peneliti, pengamat, subjek penelitian, dan instruktur perlakuan. 

Perlakuan penelitian   diberikan selama 5 hari pada tanggal 5-9 Juni 

2017. 

 

b. Pengambilan Data Pretest 

Pengambilan data pretest dilakukan pada subjek penelitian 

sebanyak satu kali, yaitu  orang tua dan peserta didik  pada sekolah  

TK PGRI 5 Kromengan, Paud Mawar Putih Desa Jatisari Kec. Pakisaji 

Kota Malang,  TK Dharma Wanita Desa Pucangsongo, dan TK 

Muslimat 01 Pulungdowo kec. Tumpan . Tujuan pengambilan data 

pretest untuk mengetahui parenting efikasi, kgnitif, dan sosial-

emosional sebelum perlakuan. Pretest dilakukan pada tanggal 15 April 

2017 pada pukul 07.00 WIB. 

 

c. Pemberian Perlakuan 

Perlakuan berlangsung selama lima hari yang dimulai tanggal 

17-21 Juni 2017. Pada tahap ini akan diketahui secara spesifik selain 

parenting efikasi, kemampuan sosial-emosional juga memegang 



74 

 

peranan penting dalam membantu anak berinteraksi yang baik dengan 

orang lain sesuai yang dikemukakan oleh Mashar (2007), berikut 

adalah rincian perlakuan yang dilaksanakan oleh peneliti dalam tabel 

4.7. 

Tabel 4.7 Pemberian Perlakuan Pertemuan I 

               Hari Senin, 17 April 2017 

Aktivitas  Workshop tentang Program Parenting skill  

Tujuan  - Memberikan  informasitentang konsep parenting 

pada oaring tua dan siswa  

- Membantu orang tua dan  anak untuk memahami 

dan memperaktikan program parenting yang 

sesuai. 

Alat dan 

bahan 

- LCD 

- PPT 

- Dan buku Tulis  

- Buku Panduan parenting  

 

Waktu  60 menit 

Rincian 

waktu 

- Pembukaan dan perkenalan: 10 menit 

- Penyampain materi             : 30 menit 

- Tanya Jawab                       : 10 menit 

- Penutup                               :10 

Prosedur  - Orang tua dan anak diminta untuk duduk dikursi 

yag telah disedikaan  

- Orang tua Anak di minta untuk memperkenalkan 

diri 

- Orang tua dan Anak di berikan pengarahan 

mengenai kegiatan yang akan dilakukan  

- Oramg tua dan Anak mendengarkan materi atau 

informasi yang diberikan oleh pamateri   

- Orang tua dan Anak diajak berdialog mengenai 

program perenting yang baik. 

 

 

      Kemudian diadakan pertemuan kedua pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Pemberian Perlakuan Pertemuan II 

        Hari Selasa, 18 April 2017 

Aktivitas  Pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

Tujuan  - Memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak 
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untuk mempelajari program parenting skill yang baik 

- Membantu orang tua dan anak  membantu 

mengembangkan konsep erenting efficacy kepada 

anak   

  

Alat dan 

bahan 

- LCD 

- PPT 

- Dan buku Tulis  

- Buku Panduan parenting  

 

Waktu  60 menit 

Rincian 

waktu 

- Pembukaan dan perkenalan: 10 menit 

- Penyampain materi             : 30 menit 

- Tanya Jawab                       : 10 menit 

- Penutup                               :10 

Prosedur  - Orang tua dan anak diminta untuk duduk dikursi yag 

telah disedikaan  

- Orang tua Anak di minta untuk memperkenalkan diri 

- Orang tua dan Anak di berikan pengarahan mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan  

- Oramg tua dan Anak mendengarkan materi atau 

informasi yang diberikan oleh pamateri   

- Orang tua dan Anak diajak berdialog mengenai 

program perenting yang baik. 

- Orang tua diminta mempraktekan terkait dengan 

konsep parenting 

 

 

Tabel 4.9 Pemberian Perlakuan Pertemuan III 

Aktivitas  Hari  Rabu, 19 April 2017 

Tujuan  - Memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk 

mempelajari program parenting skill yang baik 

- Membantu orang tua dan anak  membantu 

mengembangkan konsep erenting efficacy kepada anak   

 

Alat dan 

bahan 

- LCD 

- PPT 

- Dan buku Tulis  

- Buku Panduan parenting  

 

Waktu   60 menit 

Rincian 

waktu 

- Pembukaan dan perkenalan: 10 menit 

- Penyampain materi             : 30 menit 

- Tanya Jawab                       : 10 menit 

Penutup                                 :10 
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Prosedur  - Orang tua dan anak diminta untuk duduk dikursi yag 

telah disedikaan  

- Orang tua Anak di minta untuk memperkenalkan diri 

- Orang tua dan Anak di berikan pengarahan mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan  

- Oramg tua dan Anak mendengarkan materi atau 

informasi yang diberikan oleh pamateri   

- Orang tua dan Anak diajak berdialog mengenai program 

perenting yang baik. 

- Orang tua diminta mempraktekan terkait dengan konsep 

parenting 

- Orang tua berdiskusi dengan prakek parenting yan 

dilakukan 

 

d. Pengambilan Data Posttest 

Pelaksanaan pengambilan data posttest dilakukan pada tanggal 22 

April 2017 satu hari setelah perlakuan yaitu  setelah selesainya kegitan 

worshop yang diisi oleh pamateri yang ahli dalam bidang program 

parentimg skill yang diberikan kepada orang tua dan anak pada keempat 

sekolah yang telah disebutkan sebelumnya.Pada subjek penelitian. 

Pengambilan sata posttest, seperti halnya data pretest, menggunakan alat 

ukur yang sama, yaitu instrumen penelitian lembar observasi parenting 

efikasi dan sosial-emosional berdasarkan Standart Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 yang telah 

divalidasi oleh para ahli dan telah diukur validitas dan reliabilitasnya. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Statistik Deskriptif 

a. Statistik Deskriptif Pretest (Test Awal)  

Pada tahap pertama, dilakukan pretes sebanyak satu kali yang 

diberikan kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Peneliti 
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membagikan lembar observasi. Tahap ini dilakukan untuk mengukur 

parenting efficacy, perkembangan sosial emosional dan kognitif anak 

sebelum Pelatihan Longitudinal Parenting Skill. Adapun hasil dari pretest 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Pretest Kelas Kontrol  

a) Pretest Parenting Efficacy Orang tua Kelas Kontrol  

Hasil Uji pretest kelas kontrol diikuti oleh 50 orang tua. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian presttest pada parenting 

efficacy orang tua kelas kontrol dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.10  Analisis Deskriptif Pretest Parenting Efficacy 

Orang Tua Kelas Kontrol 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 30 60% 

4 1.81-2.60 Rendah 20 40% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata 2,70 

2 Nilai tertinggi 3,30 

3 Nilai terendah 1,90 

4 Standart Deviasi 0,34 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Hasil parenting efficacy orang tua yang 

berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat Tinggi 

dan rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 0 

responden atau 0%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang berjumlah 30 responden atau 60%. 

Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 dengan kategori rendah 
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berjumlah 20 responden atau 40%. Selanjutnya yang berada pada 

rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat rendah juga berjumlah 

0 responden atau 0%. Sehingga diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas kontrol pada parenting efficacy orang tua 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,70 yang berada pada kategori 

sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3,30, perolehan nilai 

terendah sebesar 1,90, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,34. 

Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori parenting 

efficacy orang tua dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram perbandingan Pretest Kelas Kontrol 

parenting efficacy orang tua 

 

b) Pretest Perkembangan Sosio-Emosional Kelas Kontrol 

Hasil uji pretest kelas kontrol diikuti 50 responden dengan 

34 indikator. Adapun hasil analisis deskripstif penilaian pretest 
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pada perkembangan sosial emosional kelas kontrol adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 11 Analisis Deskriptif Pretest Perkembangan Sosio-

Emosional Anak Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 23 46% 

4 1.81-2.60 Rendah 27 54% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata 2,60 

2 Nilai tertinggi 3,18 

3 Nilai terendah 1,88 

4 Standart Deviasi 0,23 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

sosial emosional dibagi menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil perkembangan 

sosial emosional yang berada pada rentangan 4.21-5.00, dengan 

kategori sangat tinggi dan rentangannya 3,41-4.20 dengan kategori 

tinggi berjumlah 0 responden atau 0%. Kemudian yang berada 

pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang berjumlah 23 

responden atau 46%. Kemudian pada rentanggan 1.81-2.60 dengan 

kategori rendah berjumlah 27 responden atau 54%. Selanjutnya 

yang berada pada rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat 

rendah juga berjumlah 0 responden atau 0%. Sehingga diketahui 

bahwa perkembangan sosial emosional berada pada rentangan 

1.81-2.60 dengan kategori rendah. 
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Selanjutnya berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas kontrol pada perkembangan sosial 

emosional diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.60 yang berada pada 

kategori rendah, perolehan nilai tertinggi sebesar 3.18, perolehan 

nilai terendah sebesar 1.88, serta perolehan standar deviasi sebesar 

0.23. Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori 

perkembangan sosial emosional dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram perbandingan Pretest Kelas Kontrol 

Perkembangan Sosio-Emosional  

 

c) Pretest Perkembangan Kognitif Kelas Kontrol 

Hasil Uji pretest kelas kontrol diikuti oleh 50 anak TK B. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian presttest pada 

perkembangan kognitif anak kelas kontrol dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Pretest Sosial Emosional Kelas Kontrol  
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Tabel 4. 12 Analisis Deskriptif Pretest Perkembangan Kognitif 

Anak Kelas Kontrol 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 24 48% 

4 1.81-2.60 Rendah 26 52% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata       2,59  

2 Nilai tertinggi       3,17  

3 Nilai terendah       1,91  

4 Standart Deviasi       0,24  

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

kognitif anak dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, 

sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil perkembangan kognitif 

anak yang berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat 

Tinggi dan rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 

0 responden atau 0%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang berjumlah 24 responden atau 48%. 

Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 dengan kategori rendah 

berjumlah 26 responden atau 52%. Selanjutnya yang berada pada 

rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat rendah juga berjumlah 

0 responden atau 0%. Sehingga diketahui bahwa perkembangan 

kognitif anak berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori 

rendah. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas kontrol pada perkembangan kognitif anak 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,59 yang berada pada kategori 



82 

 

sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3,17, perolehan nilai 

terendah sebesar 1,91, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,24. 

Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori 

perkembangan kognitif anak dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram perbandingan Pretest Kelas Kontrol 
perkembangan kognitif anak 

 

2) Pretest Kelas Eksperimen 

a) Pretest Parenting Efficacy Orang Tua Kelas Eksperimen 

Hasil Uji pretest kelas eksperimen diikuti oleh 50 orang tua. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian presttest pada parenting 

efficacy orang tua kelas eksperimen dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Analisis Deskriptif Pretest Parenting Efficacy 

Orang Tua Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 29 58% 

4 

1.81-2.60 Rendah 21 

42% 

 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata           2,67  

2 Nilai tertinggi           3,20  
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3 Nilai terendah           1,90  

4 Standart Deviasi           0,27  

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Hasil parenting efficacy orang tua yang 

berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat Tinggi 

dan rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 0 

responden atau 0%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang berjumlah 29 responden atau 58%. 

Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 dengan kategori rendah 

berjumlah 22 responden atau 42%. Selanjutnya yang berada pada 

rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat rendah juga berjumlah 

0 responden atau 0%. Sehingga diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas eksperimen pada parenting efficacy orang 

tua diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,67 yang berada pada kategori 

sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3,20, perolehan nilai 

terendah sebesar 1,90, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,27. 

Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori parenting 

efficacy orang tua dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.4 Diagram perbandingan Pretest Kelas Eksperimen 

parenting efficacy orang tua 

 

b) Pretest Perkembangan Sosio-Emosional Kelas Eksperimen 

Hasil uji pretest kelas kontrol diikuti 50 responden dengan 

34 indikator. Adapun hasil analisis deskripstif penilaian pretest 

pada perkembangan sosial emosional kelas eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Analisis Deskriptif Pretest Perkembangan Sosio-

Emosional Anak Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 29 58% 

4 1.81-2.60 Rendah 21 42% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata 2.57 

2 Nilai tertinggi 3.00 

3 Nilai terendah 1.88 

4 Standart Deviasi 0.25 

 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan 

sosial emosional dibagi menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil perkembangan 
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sosial emosional yang berada pada rentangan 4.21-5.00, dengan 

kategori sangat tinggi dan rentangannya 3,41-4.20 dengan kategori 

tinggi berjumlah 0 responden atau 0%. Kemudian yang berada 

pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang berjumlah 29 

responden atau 58%. Kemudian pada rentanggan 1.81-2.60 dengan 

kategori rendah berjumlah 21 responden atau 42%. Selanjutnya 

yang berada pada rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat 

rendah juga berjumlah 0 responden atau 0%. Sehingga diketahui 

bahwa perkembangan sosial emosional berada pada rentangan 

1.81-2.60 dengan kategori rendah. 

Selanjutnya berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas eksperimen pada perkembangan sosial 

emosional diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.57 yang berada pada 

kategori sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3.00, perolehan 

nilai terendah sebesar 1.88, serta perolehan standar deviasi sebesar 

0.25. Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori 

perkembangan sosial emosional dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Pretest Sosial Emosional Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.5 Diagram perbandingan Pretest Kelas Eksperimen 

Perkembangan Sosio-Emosional  

 

c) Pretest Perkembangan Kognitif Kelas Eksperimen 

Hasil Uji pretest kelas eksperimen diikuti oleh 50 anak TK 

B. Adapun hasil analisis deskriptif penilaian presttest pada 

perkembangan kognitif anak kelas eksperimen dijabarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 15 Analisis Deskriptif Pretest Perkembangan Kognitif 

Anak Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 27 54% 

4 1.81-2.60 Rendah 23 46% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata       2,57  

2 Nilai tertinggi       3,00  

3 Nilai terendah       1,91  

4 Standart Deviasi       0,24  

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

kognitif anak dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, 

sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil perkembangan kognitif 

anak yang berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat 

Tinggi dan rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 

0 responden atau 0%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang berjumlah 27 responden atau 54%. 

Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 dengan kategori rendah 

berjumlah 23 responden atau 46%. Selanjutnya yang berada pada 

rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat rendah juga berjumlah 
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0 responden atau 0%. Sehingga diketahui bahwa perkembangan 

kognitif anak berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori 

sedang. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas eksperimen pada perkembangan kognitif 

anak diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,57 yang berada pada 

kategori sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3,00, perolehan 

nilai terendah sebesar 1,91, serta perolehan standar deviasi sebesar 

0,24. Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori 

perkembangan kognitif anak dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.6 Diagram perbandingan Pretest Kelas Eksperimen 

perkembangan kognitif anak 

 

b. Statistik Deskriptif Postest (Test Akhir)  

Pada tahap kedua, dilakukan postest sebanyak satu kali yang 

diberikan kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Peneliti 

membagikan lembar observasi. Tahap ini dilakukan untuk mengukur 

parenting efficacy orang tua, perkembangan sosial emosional dan kognitif 
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anak setelah Pelatihan Longitudinal Parenting Skill. Adapun hasil dari 

postest dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Postest Kelas Kontrol 

a) Posttest Parenting Efficacy Orang Tua Kelas Kontrol 

Hasil Uji postest kelas kontrol diikuti oleh 50 orang tua. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian postest pada parenting 

efficacy orang tua kelas kontrol dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4. 16 Analisis Deskriptif Postest Parenting Efficacy 

Orang Tua Kelas Kontrol 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 2 4% 

3 2.61-3.40 Sedang 37 74% 

4 1.81-2.60 Rendah 11 22% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata           2,85  

2 Nilai tertinggi           3,80  

3 Nilai terendah           2,20  

4 Standart Deviasi           0,27  

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Hasil parenting efficacy orang tua yang 

berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat Tinggi 

berjumlah 0 responden atau 0%. Rentangan 3.41-4.20 dengan 

kategori Tinggi berjumlah 2 responden atau 4%. Kemudian yang 

berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang berjumlah 

37 responden atau 74%. Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 

dengan kategori rendah berjumlah 11 responden atau 22%. 

Selanjutnya yang berada pada rentangan 1.00-1.80 dengan kategori 
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sangat rendah juga berjumlah 0 responden atau 0%. Sehingga 

diketahui bahwa parenting efficacy orang tua berada pada 

rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian postest kelas kontrol pada parenting efficacy orang tua 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,85 yang berada pada kategori 

sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3,80, perolehan nilai 

terendah sebesar 2,20, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,27. 

Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori parenting 

efficacy orang tua dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.7 Diagram perbandingan Postest Kelas Kontrol 

parenting efficacy orang tua 

 

b) Posttest Perkembangan Sosio-Emosional Kelas Kontrol 

Hasil Uji postest kelas kontrol diikuti oleh 50 anak TK B. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian posttest pada 

perkembangan sosio-emosional anak kelas eksperimen dijabarkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 17 Analisis Deskriptif Postest Sosial Emosional Kelas 

Kontrol  

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 43 86% 

4 1.81-2.60 Rendah 7 14% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata           2,86  

2 Nilai tertinggi           3,35  

3 Nilai terendah           2,38  

4 Standart Deviasi           0,22  

 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

sosio-emosional anak dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, 

tingi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dari pengujian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa tidak ada responden yang berada dalam 

rentangan 4.21-5.00 atau sangat tinggi atau sejumnlah 0%. 

Selanjutnya juga tidak ada responden atau 0% responden yang 

termasuk dalam rentangan 3.41-4.20 atau kategori Tinggi. 

Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori 

sedang berjumlah 43 responden atau 86%. Kemudian pada 

rentangan 1.81-2.60  atau kategori rendah terdapat 7 responden 

atau 14%. Serta tidak ada responden atau 0% yang berada dalam 

kategori sangat rendah.  

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian posttest kelas kontrol pada Sosial Emosional diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 2,86 yang berada pada kategori sedang, 

perolehan nilai tertinggi sebesar 3,35, perolehan nilai terendah 
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sebesar 2,38, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,22. Adapun 

grafik perbandingan masing-masing kategori Sosial Emosional 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram perbandingan Postest Kelas Kontrol 

perkembangan Sosio-Emosional Anak 

 

c) Posttest Perkembangan Kognitif Kelas Kontrol 

Hasil Uji postest kelas kontrol diikuti oleh 50 responden. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian posttest pada 

perkembangan kognitif kelas kontrol dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 Analisis Deskriptif Postest Perkembangan Kognitif 

Anak Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 0 0% 

2 3.41-4.20 Tinggi 0 0% 

3 2.61-3.40 Sedang 42 84% 

4 1.81-2.60 Rendah 8 16% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata       2,85  

2 Nilai tertinggi       3,38  

3 Nilai terendah       2,38  

4 Standart Deviasi       0,22  
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

kognititf dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Hasil perkembangan kognitif yang 

berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat Tinggi 

yang berjumlah 0 responden atau 0%. Selanjutnya yang termasuk 

dalam rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 0 

responden atau 0%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang berjumlah 42 responden atau 84%. 

Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 dengan kategori rendah 

berjumlah 8 responden atau 16% dan rentangan 1.00-1.80 dengan 

kategori sangat rendah berjumlah 0 responden atau 0%. Sehingga 

diketahui bahwa perkembangan kognitif berada pada rentangan 

2.61-3.40 dengan kategori sedang. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas kontrol pada perkembangan kognititf 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.85 yang berada pada kategori 

sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 3.38, perolehan nilai 

terendah sebesar 2.38, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,22. 

Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori 

perkembangan kognititf dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.9 Diagram perbandingan Postest Kelas Kontrol 

perkembangan Kognitif Anak 

 

2) Posttest Kelas Eksperimen 

a) Posttest Parenting Efficacy Orang Tua Kelas Eksperimen 

Hasil Uji postest kelas eksperimen diikuti oleh 50 orang 

tua. Adapun hasil analisis deskriptif penilaian posttest pada 

parenting efficacy orang tua kelas eksperimen dijabarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 19 Analisis Deskriptif Postest Parenting Efficacy 

Orang Tua Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 3 6% 

2 3.41-4.20 Tinggi 43 86% 

3 2.61-3.40 Sedang 4 8% 

4 1.81-2.60 Rendah 0 0% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata           3,93  

2 Nilai tertinggi           4,40  

3 Nilai terendah           3,30  

4 Standart Deviasi           0,26  

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, 

Postest Kognitif Kelas Kontrol 
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rendah, dan sangat rendah. Hasil parenting efficacy orang tua yang 

berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat Tinggi 

yang berjumlah 3 responden atau 6%. Selanjutnya yang termasuk 

dalam rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 43 

responden atau 86%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang berjumlah 4 responden atau 8%. 

Kemudian pada rentangan 1.81-2.60 dan dengan kategori rendah 

dan rentangan 1.00-1.80 dengan kategori sangat rendah berjumlah 

0 responden atau 0%. Sehingga diketahui bahwa parenting efficacy 

orang tua berada pada rentangan 2.61-3.40 dengan kategori tinggi. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas eksperimen pada parenting efficacy orang 

tua diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,93 yang berada pada kategori 

sedang, perolehan nilai tertinggi sebesar 4,40, perolehan nilai 

terendah sebesar 3,30, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,26. 

Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori parenting 

efficacy orang tua dapat dilihat pada diagram berikut: 
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b) Posttest Perkembangan Sosio-Emosional Kelas Eksperimen 

Hasil Uji postest kelas eksperimen diikuti oleh 50 anak TK 

B. Adapun hasil analisis deskriptif penilaian posttest pada 

perkembangan Sosio-Emosional anak kelas eksperimen dijabarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 20 Analisis Deskriptif Postest Perkembangan Sosio-

Emosional Anak Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 12 24% 

2 3.41-4.20 Tinggi 38 76% 

3 2.61-3.40 Sedang 0 0% 

4 1.81-2.60 Rendah 0 0% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata           3,99  

2 Nilai tertinggi           4,41  

3 Nilai terendah           3,41  

4 Standart Deviasi           0,23  

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Sosial Emosional 

dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah. Dari pengujian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa responden yang berada dalam rentangan  4.21-5.00 atau 

sangat tinggi berjumlah 12 responden atau 24%. Selanjutnya yang 

termasuk dalam rentangan 3.41-4.20 atau kategori Tinggi 

berjumlah 38 responden atau 76%. Kemudian yang berada pada 

rentangan 2.61-3.40 dengan kategori sedang, rentangan 1.81-2.60  

atau kategori rendah, dan yang berada dalam kategori sangat 

rendah tidak ada atau berjumlah 0%.  
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Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian posttest kelas kontrol pada Sosial Emosional diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,99 yang berada pada kategori sedang, 

perolehan nilai tertinggi sebesar 4,41, perolehan nilai terendah 

sebesar 3,41, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,23. Adapun 

grafik perbandingan masing-masing kategori Sosial Emosional 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.11 Diagram perbandingan Postest Kelas Eksperimen 

Perkembangan Sosio-Emosional Anak  

 

c) Posttest Perkembangan Kognitif Kelas Eksperimen 

Hasil Uji postest kelas kontrol diikuti oleh 50 responden. 

Adapun hasil analisis deskriptif penilaian posttest pada 

perkembangan kognitif kelas eksperimen dijabarkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 21 Analisis Deskriptif Postest Perkembangan Kognitif 

Anak Kelas Eksperimen 

 

No Rentangan Kategori Jumlah Persentase 

1 4.21-5.00 Sangat Tinggi 3 6% 

2 3.41-4.20 Tinggi 47 94% 

3 2.61-3.40 Sedang 0 0% 

4 1.81-2.60 Rendah 0 0% 

5 1.00-1.80 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 50 100% 

1 Nilai rata-rata       3.96  

2 Nilai tertinggi       4.21  

3 Nilai terendah       3.55  

4 Standart Deviasi       0.20  

 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

kognititf dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tingi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Hasil perkembangan kognitif yang 

berada pada rentangan 4.21-5.00 dengan kategori Sangat Tinggi 

yang berjumlah 3 responden atau 6%. Selanjutnya yang termasuk 

dalam rentangan 3.41-4.20 dengan kategori Tinggi berjumlah 47 

responden atau 94%. Kemudian yang berada pada rentangan 2.61-

3.40 dengan kategori sedang dan pada rentangan 1.81-2.60 dengan 

kategori rendah berjumlah 0 responden atau 0%. Sehingga 

diketahui bahwa perkembangan kognitif berada pada rentangan 

2.61-3.40 dengan kategori sedang. 

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil 

penilaian pretest kelas eksperimen pada perkembangan kognititf 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3.96 yang berada pada kategori 

tinggi, perolehan nilai tertinggi sebesar 4.21, perolehan nilai 

terendah sebesar 3.55, serta perolehan standar deviasi sebesar 0,2. 
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Adapun grafik perbandingan masing-masing kategori 

perkembangan kognititf dapat dilihat pada diagram berikut: 

 
 

Gambar 4.12 Diagram perbandingan Postest Kelas Eksperimen 

Perkembangan Kognitif Anak  

 

2. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah data dalam model 

penelitian terdistribusi secara normal. Dalam model komparasional atau 

perbandingan yang bagus, data-data yang akan dibandingkan harus 

memenuhi syarat normalitas data dimana data berdistribusi normal dan 

tidak terdapat data yang ekstrem yang dapat mengganggu intepretasi data. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian grafik 

normal PP Plot dan One-Sample Kolmogorov Smirnov test yang terdapat 

dalam program SPSS 20.0 for Windows. 

a. Hasil Pengujian Normalitas Parenting 

Data dikatakan telah terdistribusi dengan normal apabila data 

terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi di atas 

5%. Hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal. Hal 

Postest Kognitif Kelas Eksperimen 
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ini dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-

smirnov. Hasil pengujian terlihat pada tabel. 

Tabel 4.22 Hasil Pengujian Normalitas Parenting 

Keterangan Pretest parenting 

kelas Kontrol 

Pretest parenting 

Kelas Eksperimen 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

1,404 0,988 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

0,139 0,283 

Keterangan Normal Normal 

 

Dari Tabel 4.22, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada 

data Parenting pada kelas kontrol adalah 1,404 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,139 > Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan distribusi 

data atau dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

Dari Tabel diatas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada 

data Parenting pada kelas eksperimen adalah ,988 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,283 > Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi data atau dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

 

b. Hasil Pengujian Normalitas Perkembangan Sosio-emosional 

Data dikatakan telah terdistribusi dengan normal apabila data 

terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi di atas 

5%. Hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal. Hal 
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ini dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-

smirnov. Hasil pengujian terlihat pada tabel. 

Tabel 4. 23 Hasil Pengujian Normalitas Sosio-emosional 

Keterangan Pretest 

perkembangan 

Sosio-emosional 

kelas Kontrol 

Pretest 

Perkembangan 

Sosio-emosional 

Kelas Eksperimen 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
0,557 1,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,916 0,147 

Keterangan Normal Normal 

 

Dari Tabel 4.23 di atas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov 

Z pada data perkembangan sosio-emosional pada kelas kontrol adalah 

,557 dan nilai signifikansi sebesar ,916 > Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan distribusi data atau dapat dikatakan data berdistribusi 

normal. 

Dari Tabel di atas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

pada data perkembangan sosio-emosional pada kelas eksperimen 

adalah 1,143 dan nilai signifikansi sebesar ,147 > Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan distribusi data atau dapat dikatakan data 

berdistribusi normal. 

 

c. Hasil Pengujian Normalitas Kognitif 

Data dikatakan telah terdistribusi dengan normal apabila data 

terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi di atas 
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5%. Hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal. Hal 

ini dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-

smirnov. Hasil pengujian terlihat pada tabel. 

Tabel 4.24 Hasil Pengujian Normalitas Kognitif 

Keterangan Pretest 

perkembangan 

kognititf kelas 

Kontrol 

Pretest 

Perkembangan 

kognititf Kelas 

Eksperimen 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
0,557 1,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,916 0,147 

Keterangan Normal Normal 

 

Dari Tabel di atas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

pada data perkembangan kognititf pada kelas kontrol adalah ,557 dan 

nilai signifikansi sebesar ,916 > Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi data atau dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

Dari Tabel diatas besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada 

data perkembangan kognititf pada kelas eksperimen adalah 1,143 dan 

nilai signifikansi sebesar ,147 > Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi data atau dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

 

3. Hasil Pengujian Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk nilai sebelum perlakuan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Salah satu syarat dalam 

menggunakan statistik parametik adalah data bersifat homogen, untuk itu 



102 

 

sebelum melakukan pengujian hipotesis maka data harus diuji 

homogenitasnya terlebih dahulu. 

Pedoman pengambilan keputusan adalah jika Levena Statistic 

bernilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan ada perbedaan 

varian antar kelompok sampel atau dengan kata lain varian antar kelompok 

tidak sama dan sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

dapat dikatakan tidak ada perbedaan varian antar kelompok sampel atau 

dengan kata lain varian antar kelompok adalah sama. 

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

komputer IBM SPSS Statistics 24  dengan menggunakan Levena. 

Tabel  4.25 Uji Homogenitas Data Penelitian Parenting 

 

Levene 

Statistic 

Sig. Keterangan 

4,010 0,002 Homogen 

 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Levena Statistic 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan (pretest) pada 

parenting bernilai signifikan ,002 (sig > 0,05). Sehingga dapat dikatakan 

tidak ada perbedaan varian antar kelompok sampel atau dengan kata lain 

varian antar kelompok adalah sama (homogen). 

Tabel  4.26 Uji Homogenitas Data Penelitian Perkembangan sosio-emosional  

Levene 

Statistic 

Sig. Keterangan 

1,945 0,080 Homogen 

  

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Levene Statistic 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan (pretest)pada 

perkembangan sosio-emosional bernilai signifikansi ,080 (sig > 0,05). 
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Sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan varian antar kelompok 

sampel atau dengan kata lain varian antar kelompok adalah sama 

(homogen). 

 

Tabel 4.27 Uji Homogenitas Data Penelitian Perkembangan Kognititf  

Levene 

Statistic 

Sig. Keterangan 

1,950 0,085 Homogen 

  

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Levene Statistic 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan (pretest)pada 

perkembangan kognititf bernilai signifikansi ,085 (sig > 0,05). Sehingga 

dapat dikatakan tidak ada perbedaan varian antar kelompok sampel atau 

dengan kata lain varian antar kelompok adalah sama (homogen). 

 

4. Uji Hipotesis (Anova)  

a. Uji beda (anova)  Parenting efikasi Antara Gain Kelas Kontrol 

Dengan Kelas Eksperimen 

Uji perbandingan perbedaan penerimaan parenting efikasi antara 

sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan anova. Pengambilan 

keputusan terhadap uji beda tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Jika nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel atau nilai signifikansi 

<0,05 maka H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan parenting efikasi 

antara sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill 
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2) Jika nilai f hitung lebih kecil dari tabel maka H0 diterima atau nilai 

signifikansi >0,05, jadi perbedaan parenting efikasi antara sebelum 

dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill 

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan independent 

sampel anova, akan terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk 

mengetahui gambaran umum dari masing-masing rasio perbedaan 

pahak penghasilan. Adapun hasil uji anova dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.28 Hasil Anova Parenting Efikasi 

ANOVA 

Parenting_efikasi 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
30.250 1 30.250 359.612 .000 

Within Groups 8.244 98 .084   

Total 38.494 99    

 
Berdasarkan hasil anova dapat diketahui bahwa nilai f hitung 

adalah 359.612 sedangkan nilai f tabel yang diperoleh dari 100 

responden responden adalah 3.09. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai f hitung > dari pada f tabel, selain itu nilai signifikansi 

adalah 0.000<0,05 sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak, jadi 

terdapat perbedaan parenting efikasi yang signifikant antara sebelum 

dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill. 
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b. Uji beda (anova)  Sosio-emosional Antara Gain Kelas Kontrol 

Dengan Kelas Eksperimen 

Uji perbandingan perbedaan penerimaan sosio-emosional antara 

sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan anova. Pengambilan 

keputusan terhadap uji beda tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Jika nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel atau nilai 

signifikansi <0,05 maka H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan 

kemampuan sosio-emosional antara sebelum dan sesudah pelatihan 

longitudinal parenting skill 

2) Jika nilai f hitung lebih kecil dari tabel maka H0 diterima atau nilai 

signifikansi >0,05, jadi perbedaan kemampuan sosio-emosional 

antara sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill 

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan independent 

sampel anova, akan terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk 

mengetahui gambaran umum dari masing-masing rasio perbedaan 

pahak penghasilan. Adapun hasil uji anova dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 4.29 Hasil Anova Sosio-Emosional 

ANOVA 

Sosio_emosional 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
34.036 1 34.036 651.330 .000 

Within Groups 5.121 98 .052   

Total 39.157 99    

 
Berdasarkan hasil anova dapat diketahui bahwa nilai f hitung 

adalah 651.330 sedangkan nilai f tabel yang diperoleh dari 100 

responden responden adalah 3.09. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai f hitung > dari pada f tabel, selain itu nilai signifikansi 

adalah 0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, jadi 

terdapat perbedaan kemampuan sosio-emosional yang signifikant 

antara sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill. 

 

c. Uji beda (anova)  Kognitif Antara Gain Kelas Kontrol Dengan 

Kelas Eksperimen 

Uji perbandingan perbedaan penerimaan kognitif antara sebelum 

dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan anova. Pengambilan keputusan 

terhadap uji beda tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Jika nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel atau nilai 

signifikansi <0,05 maka H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan 

kemampuan kognitif antara sebelum dan sesudah pelatihan 

longitudinal parenting skill 
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2) Jika nilai f hitung lebih kecil dari tabel maka H0 diterima atau nilai 

signifikansi >0,05, jadi perbedaan kemampuan kognitif antara 

sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill 

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan independent 

sampel anova, akan terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk 

mengetahui gambaran umum dari masing-masing rasio perbedaan 

pahak penghasilan. Adapun hasil uji anova dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.30 Hasil Anova Kognitif 

 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 31.629 1 31.629 590.070 .000 

Within Groups 5.253 98 .054   

Total 36.882 99    

 
Berdasarkan hasil anova dapat diketahui bahwa nilai f hitung 

adalah 590.070 sedangkan nilai f tabel yang diperoleh dari 100 

responden responden adalah 3.09. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai f hitung > dari pada f tabel, selain itu nilai signifikansi 

adalah 0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, jadi 

terdapat perbedaan kemampuan kognitif yang signifikant antara 

sebelum dan sesudah pelatihan longitudinal parenting skill. 

 

d. Uji Manova (Uji Interaksi Anatar Variable Terikat) 

Setelah kedua uji persyaratan hipotesis dan uji anova dilakukan 

dan dipenuhi maka dilanjutkan dengan uji hipotesis MANOVA. Uji 
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MANOVA digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

beberapa variabel terikat antara beberapa kelompok yang berbeda atau 

untuk melihat interaksi antar variable dependent. Dalam contoh ini 

dibedakan dengan menganalisis adanya interaksi antara parenting 

efikasi dan perkembangan social emosional dan perkembangan 

kognitif setelah diberikan perlakuan berupa longitudinal parenting 

skill. Keputusan diambil dengan analisis Pillae Trace, Wilk Lambda, 

Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.  

1) Interaksi variabel Parenting Efficacy pada pengaruh Pelatihan 

Longitudinal Parenting Skill Terhadap Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 

Hasil analisis menunjukkan harga F untuk Pillae Trace, Wilk 

Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root memiliki signifikansi 

yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.000. Artinya, harga F untuk Pillae 

Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root semuanya 

signifikan. Jadi, terdapat interaksi parenting efikasi dengan 

perkembangan sosial emosional dimana setelah pemberian pelatihan 

longitudinal parenting skill perkembangan social emosional 

meningkat.. Hasil analisis selengkapnya bisa dilihat pada table berikut.  

Tabel 4.31 Uji Multivariate Test 

Multivariate Tests
b
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .937 720.138
a
 2.000 97.000 .000 

Wilks' Lambda .063 720.138
a
 2.000 97.000 .000 

Hotelling's Trace 14.848 720.138
a
 2.000 97.000 .000 

Roy's Largest 

Root 
14.848 720.138

a
 2.000 97.000 .000 
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Perlakuan Pillai's Trace .883 365.446
a
 2.000 97.000 .000 

Wilks' Lambda .117 365.446
a
 2.000 97.000 .000 

Hotelling's Trace 7.535 365.446
a
 2.000 97.000 .000 

Roy's Largest 

Root 
7.535 365.446

a
 2.000 97.000 .000 

a. Exact statistic      

b. Design: Intercept + Perlakuan     

 

Selanjutnya, tests of between-subjects effects, yang tercantum 

pada table di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.000< 0.05 sehingga dapat diketahui bahwa terdapat interaksi atau 

hubungan antara pemberian perlakuan berupa pelatihan longitudinal 

parenting skill dan parenting efikasi terhadap perkembangan sosial 

emosional. Dimana dengan pemberian pelatihan mampu meningkatkan 

parenting efikasi dan berdampak pada peningkatan sosial emosional 

anak. Hal tersebut dapat terlihat pada table berikut 

Tabel 4.32 Uji Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 

Sosial_Emosional 34.036
a
 1 34.036 651.330 .000 

Parenting_efikasi 30.250
b
 1 30.250 359.612 .000 

Intercept Sosial_Emosional 70.526 1 70.526 350.123 .000 

Parenting_efikasi 50.126 1 50.126 595.903 .000 

Perlakuan Sosial_Emosional 34.036 1 34.036 651.330 .000 

Parenting_efikasi 30.250 1 30.250 359.612 .000 

Error Sosial_Emosional 5.121 98 .052   

Parenting_efikasi 8.244 98 .084   

Total Sosial_Emosional 109.683 100    

Parenting_efikasi 88.620 100    

Corrected Total Sosial_Emosional 39.157 99    

Parenting_efikasi 38.494 99    

a. R Squared = .869 (Adjusted R Squared = .868)     
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Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 

Sosial_Emosional 34.036
a
 1 34.036 651.330 .000 

Parenting_efikasi 30.250
b
 1 30.250 359.612 .000 

Intercept Sosial_Emosional 70.526 1 70.526 350.123 .000 

Parenting_efikasi 50.126 1 50.126 595.903 .000 

Perlakuan Sosial_Emosional 34.036 1 34.036 651.330 .000 

Parenting_efikasi 30.250 1 30.250 359.612 .000 

Error Sosial_Emosional 5.121 98 .052   

Parenting_efikasi 8.244 98 .084   

Total Sosial_Emosional 109.683 100    

Parenting_efikasi 88.620 100    

Corrected Total Sosial_Emosional 39.157 99    

Parenting_efikasi 38.494 99    

b. R Squared = .786 (Adjusted R Squared = .784)     

 

2) Interaksi variabel Parenting Efficacy pada pengaruh Pelatihan 

Longitudinal Parenting Skill Terhadap Perkembangan Kognitif 

Anak 

Hasil analisis menunjukkan harga F untuk Pillae Trace, Wilk 

Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root memiliki signifikansi 

yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.000. Artinya, harga F untuk Pillae 

Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root semuanya 

signifikan. Jadi, terdapat interaksi parenting efikasi dengan 

perkembangan kognitif dimana setelah pemberian pelatihan 

longitudinal parenting skill perkembangan kognitif meningkat.. Hasil 

analisis selengkapnya bisa dilihat pada table berikut.  

 

 

 



111 

 

 

Tabel 4.33 Uji Multivariate Test 

Multivariate Tests
b
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .935 693.434
a
 2.000 97.000 .000 

Wilks' Lambda .065 693.434
a
 2.000 97.000 .000 

Hotelling's Trace 14.298 693.434
a
 2.000 97.000 .000 

Roy's Largest 

Root 
14.298 693.434

a
 2.000 97.000 .000 

Perlakuan Pillai's Trace .877 346.112
a
 2.000 97.000 .000 

Wilks' Lambda .123 346.112
a
 2.000 97.000 .000 

Hotelling's Trace 7.136 346.112
a
 2.000 97.000 .000 

Roy's Largest 

Root 
7.136 346.112

a
 2.000 97.000 .000 

a. Exact statistic      

b. Design: Intercept + Perlakuan     

 

Selanjutnya, tests of between-subjects effects, yang tercantum 

pada table di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.000< 0.05 sehingga dapat diketahui bahwa terdapat interaksi atau 

hubungan antara pemberian perlakuan berupa pelatihan longitudinal 

parenting skill dan parenting efikasi terhadap perkembangan kognitif. 

Dimana dengan pemberian pelatihan mampu meningkatkan parenting 

efikasi dan berdampak pada peningkatan kognitif anak. Hal tersebut 

dapat terlihat pada table berikut.  
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Tabel 4.34 Uji Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 

Kognitif 31.629
a
 1 31.629 590.070 .000 

Parenting_efikasi 30.250
b
 1 30.250 359.612 .000 

Intercept Kognitif 67.799 1 67.799 265.783 .000 

Parenting_efikasi 50.126 1 50.126 595.903 .000 

Perlakuan Kognitif 31.629 1 31.629 590.070 .000 

Parenting_efikasi 30.250 1 30.250 359.612 .000 

Error Kognitif 5.253 98 .054   

Parenting_efikasi 8.244 98 .084   

Total Kognitif 104.681 100    

Parenting_efikasi 88.620 100    

Corrected 

Total 

Kognitif 36.882 99    

Parenting_efikasi 38.494 99    

a. R Squared = .858 (Adjusted R Squared = .856)     

b. R Squared = .786 (Adjusted R Squared = .784)     
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BAB V 

DISKUSI HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka dibuat suatu pembahasan 

mengenai hasil-hasil dari penelitian tersebut. Pembahasan diskusi akan 

menguraikan hasil penelitian tentang Efektifitas Program Pelatihan Longitudinal 

Parenting Skill Terhadap Parenting Efficacy Orang Tua, Kognitif Dan Sosial 

Emosional Anak Tk B.  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang bagaimana 

pengaruh program pelatihan Longitudinal Parenting Skill terhadap parenting 

efficacy orang tua, interaksi Parenting Efficacy pada pengaruh Pelatihan 

Longitudinal Parenting Skill Terhadap Perkembangan Kognitif dan Sosial 

Emosional Anak di Taman-Kanak-Kanak Kabupaten Malang didapatkan adanya 

pengaruh yang positif signifikan antara variabel. Selanjutnya akan dibahas dan 

diuraikan secara lengkap tentang hasil-hasil yang sudah diperoleh sebagai berikut: 

 

A. Pengaruh program pelatihan Longitudinal Parenting Skill terhadap 

parenting efficacy orang tua di Taman-Kanak-Kanak Kabupaten 

Malang 

Hasil penelelitian dan pengujian hipotesis yang dideskripsikan pada 

bab IV membuktikan bahwa pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

berpengaruh pada parenting efficacy pada orang tua. Demikian halnya yang 

terjadi di TK Kab-Malang, dari analisa deskriptif menunjukkan bahwa hasil 

prestest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki homogenitas dan 

normalitas data yang terpenuhi, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kelas 

113 
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memiliki kualitas atau kemampuan yang sama. Selanjutnya berdasarkan hasil 

posttest diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada kelas 

eksperimen sedangkan pada kelas kontrol terdapat peningkatan yang tidak 

terlalu besar. 

Hasil uji-t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan gain yang 

signifikan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan Longitudinal Parenting Skill memberikan 

pengaruh positif dan signifikan bagi orang tua di TK Kab-Malang. Indikator 

peningkatan parenting efficacy orang tua dapat dilihat dari hasil kuisioner 

orang tua dalam membimbing anak untuk dapat mematuhi aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh orang tua, mampu mengajarkan anak dalam mengerjakan 

tugas sekolah dengan baik, selaku orang tua merasa puas ketika dapat 

menyediakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak, mudah menjadi orang 

tua yang penuh kasih, mampu melakukan hal-hal yang tepat dalam merawat 

anak ketika ia sakit. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Feldman 

& Werner (2002) yang menyatakan bahwa pelatihan untuk orang tua ini tidak 

hanya berdampak secara positif pada efektivitas orang tua dalam mengurangi 

masalah perilaku anak, tetapi juga dalam pencegahan peristiwa yang baru 

serta mengajarkan pada anak mengenai perilaku yang tepat. 

Pelatihan Longitudinal Parenting Skill merupakan tindakan untuk 

menambah pengetahuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan 

keterampilan pengasuhan yang dimiliki orang tua berupa orang tua, mampu 

mengajarkan anak dalam mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Pelatihan 

didesain untuk mengisi gap pendidikan dengan memberikan keterampilan 
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dasar dalam format pembelajaran yang sesuai untuk semua tingkatan, sesuai 

dengan indikator pencapaian pada penelitian ini, yaitu orang tua merasa puas 

ketika dapat menyediakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Selain itu 

juga untuk menyediakan pendidikan dengan pedoman keterampilan yang 

lengkap bagi orangtua dan penguasaan filosofi yang digunakan dalam 

pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan pernytaan dalam Bailey, Perkins, & 

Wilkins (1995). 

Kazdin (1987) menemukan bahwa yang mendasari program parenting 

skill pada umumnya adalah prinsip-prinsip social-learning dengan 

pemahaman bahwa perilaku-perilaku yang dikuatkan akan terjadi lebih 

sering. Dalam pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini, orangtua yang 

mengikuti pelatihan dilaporkan memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dan 

tidak menggunakan disiplin yang ketat serta memiliki perilaku yang positif 

terhadap anak (Gross, Fogg, dkk 2003 dalam Trunzo, 2006). 

Pemberian pelatihan Longitudinal Parenting Skill yang digunakan 

dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Coleman dan Karraker 

(2000). Mereka menyatakan bahwa parenting self-efficacy merupakan 

estimasi penilaian diri sendiri (self referent) terhadap kemampuan 

menjalankan peran orang tua untuk memberikan pengaruh positif ke dalam 

tingkah laku dan perkembangan anak. teori lain yang mendukung penelitian 

ini adalah Ardelt & Eccles (2001 dalam Small, 2010). Mereka menyatakan 

bahwa keyakinan orang tua terhadap kemampuannya dalam mempengaruhi 

anak dan lingkungan yang akan memberikan keberhasilan dan perkembangan 

anak. 
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Dengan memperhatikan hasil analisis perbedaan rata-rata signifikansi 

parenting efficacy antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dapat 

disimpulkan bahwa Parenting Efficacy kelompok eksperimen lebih tinggi 

daripada Parenting Efficacy kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ada interaksi antara pelatihan Longitudinal Parenting Skill terhadap parenting 

efficacy orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Feldman & Werner 

(2002). Pelatihan orangtua ini juga tidak hanya berdampak secara positif pada 

efektivitas orangtua dalam mengurangi masalah perilaku anak, tetapi juga 

dalam pencegahan peristiwa yang baru serta mengajarkan pada anak 

mengenai perilaku yang tepat. Keterampilan pengasuhan sangat penting 

dimiliki orangtua untuk mengatur perilaku anak, ketika orangtua konsisten 

dan efektif menggunakan strategi dan keterampilan yang dimiliki terhadap 

anak, maka orangtua dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan 

memberi pengaruh baik bagi perkembangan anak. Keterampilan pengasuhan 

berkembang menjadi sebuah pengetahuan yang wajib untuk diketahui oleh 

para orangtua, sehingga dibuatlah sebuah tuntunan pelatihan atau program 

keterampilan pengasuhan untuk membantu para orangtua untuk mendidik 

anak. 

Interaksi yang terjadi saat program pelatihan Longitudinal Parenting 

Skill memberikan informasi baru kepada para orang tua di TK Kab-Malang, 

sehingga menambahkan wawasan dan pengetahuan orang tua tentang 

pengasuhan anak, selain itu, orang tua juga akan belajar untuk memahami 

keinginan dan kebutuhan anak. Dengan demikian dikatakan bahwa adanya 

interaksi Pelatihan Longitudinal Parenting terhadap parenting efficacy orang 
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tua TK Kelompok B di TK TK PGRI 5 Kromengan, PAUD Mawar Putih 

Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kota Malang, TK Dharmawanita Desa 

Pucangsongo, TK Muslimat 01 Pulungdowo Kec.  Tumpang. 

 

B. INTERAKSI PARENTING EFFICACY PADA PENGARUH 

PELATIHAN LONGITUDINAL PARENTING SKILL TERHADAP 

PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK DI TAMAN-KANAK-

KANAK KABUPATEN MALANG 

Hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis yang dideskripsikan 

pada bab IV  membuktikan bahwa program pelatihan Longitudinal Parenting 

Skill berpengaruh pada perkembangan kognitif anak di Taman Kanak-kanak 

Kelompok B. Dari analisa deskriptif yang termuat diketahui bahwa 

perkembangan kognitif anak setelah orangtua menerima Pelatihan 

Longitudinal Parenting Skill meningkat lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil pencapaian perkembangan tersebut 

dipengaruhi oleh perlakuan orangtua yang telah mengikuti Pelatihan 

Longitudinal Parenting Skill kepada anak yang berdampak pada 

perkembangan kognitifnya. Perlakuan tersebut membuat perkembangan 

kognitif anak meningkat lebih tinggi dari kelas kontrol. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa setelah mendapat pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

orangtua dapat memberi pengasuhan pada anak sehingga perkembangan 

kognitif anak menjadi lebih baik terutama pada indikator anak dapat 

mengenal klasifikasi sederhana, dapat mengenal konsep-konsep sains 

sederhana, dapat mengenal bilangan dan memahami konsep-konsep 
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matematika sederhana, dapat mengenal bentuk geometri, dapat memecahkan 

masalah sederhana, dapat mengenal konsep ruang dan posisi, dapat mengenal 

ukuran, dapat mengenal konsep waktu, dapat mengenal berbagai pola, dapat 

mengenal konsep pengetahuan sosial sederhana.  

Penelitian ini dilakukan TK PGRI 5 Kromengan, PAUD Mawar Putih 

Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kota Malang, TK Dharmawanita Desa 

Pucangsongo, TK Muslimat 01 Pulungdowo Kec.  Tumpang, dengan tujuan 

untuk mengetahui efektifitas pelatihan yang diberikan kepada orangtua 

terhadap Parenting efficacy yang berdampak pada kognitif anak. Hal tersebut 

sesuai dengan Webster, (dalam Trunzo, 2006) yang menyebutkan bahwa 

Parenting Efficacy tampak seperti sebuah faktor kritis yang mempengaruhi 

perkembangan anak dalam sistem keluarga. Persepsi orangtua mengenai 

kemampuan mereka sebagai orangtua berperan untuk sebuah hubungan kasih 

sayang orangtuaanak yang aman. Kasih sayang orangtua diyakini untuk 

membentuk dasar sebuah struktur kognitif bagi perkembangan psikologis dan 

fungsi interpersonal. 

Pelatiahan Longitudinal Parenting merupakan serangkaian kegiatan 

yang memberikan edukasi pada orangtua agar memberi pengasuhan anak 

dengan baik. Menurut Meta-analisis oleh Bradley dan Mandell (2005) yang 

meneliti tentang efek program parenting yang dimediasi oleh sejumlah 

variabel. Sebagian besar Program parenting termasuk memiliki pendekatan 

kognitif-perilaku. Bradley dan Mandell (2005) menemukan besarnya 

perubahan perilaku pada anak yang dilaporkan oleh orang tua. Ukuran efek 
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yang berbeda ditemukan tergantung pada rentang usia anak-anak dan sesi 

yang dijalani oleh orangtua dalam pelatihan.  

Pelatihan longitudinal parenting dilakukan karena orangtua yang 

memiliki parenting afficancy yang rendah, melakukan tindakan pengasuhan 

anak yang kurang tepat. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebagai berikut jurnal penelitian membuktikan Ibu yang 

dilaporkan memiliki level self efficacy lebih rendah cenderung lebih 

menggunakan kekerasan dalam interaksi mereka dengan anak (Bor & 

Sanders, 2004). Lebih lanjut dikemukakan oleh Coleman dan Karraker (2012) 

bahwa parenting self efficacy akan lebih banyak merujuk pada kemampuan 

diri dalam menjalankan peran ibu yang lebih banyak bertindak sebagai 

caregiver dibandingkan ayah. Selain itu juga dikemukakan bahwa parenting 

self efficacy yang tinggi berasosiasi kuat dengan kapasitas orang tua untuk 

menyediakan lingkungan yang adaptif, stimulating dan nurturing bagi anak.  

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa parenting memiliki 

interaksi pada perkembangan anak salah satunya perkembangan kognitif. Hal 

tersebut sesuai Piaget dalam Siti Partini (2003: 4) bahwa “pengalaman yang 

berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak”. Dengan demikian dikatakan bahwa adanya 

interaksi Pelatihan Longitudinal Parenting terhadap kemampuan kognitif 

anak TK Kelompk B di TK TK PGRI 5 Kromengan, PAUD Mawar Putih 

Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kota Malang, TK Dharmawanita Desa 

Pucangsongo, TK Muslimat 01 Pulungdowo Kec.  Tumpang. 
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C. INTERAKSI PARENTING EFFICACY PADA PENGARUH 

PELATIHAN LONGITUDINAL PARENTING SKILL TERHADAP 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK DI TAMAN-KANAK-KANAK 

KABUPATEN MALANG 

Berdasarkan hasil analisa data yang sudah dilakukan membuktikan 

bahwa pelatihan Longitudinal Parenting Skill pada orang tua berpengaruh 

pada Parenting Efficacy orang tua yang selanjutnya berdampak pada 

perkembangan sosio-emosional anak pada kelompok taman kanak-kanak 

Kabupaten Malang yang terdiri dari TK PGRI 5 Kromengan, PAUD Mawar 

Putih Pakisaji, TK Dharmawanita Pucangsongo, dan TK Muslimat 1 

Pulungdowo, Tumpang. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan 

perkembangan sosio-emosional anak seperti kemampuan interaksi dengan 

teman sebaya ataupun orang dewasa, menunjukkan rasa kepercayaan diri dan 

kemandirian, menunjukkan emosi yang wajar, menunjukkan sikap disiplin, 

bertanggung jawab dan menjaga lingkungan sebagaimana hasil analisa 

deskriptif setelah diberlakukannya pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

pada orang tua. Peningkatan sosio-emosional anak tersebut dapat tercapai 

karena pelatihan Longitudinal Parenting Skill yang diberikan kepada orang 

tua berpengaruh pada kemampuan Parenting Efficacy orang tua, sehingga 

dapat dikatakan bahwa adanya interaksi Parenting Efficacy pada pengaruh 

Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Terhadap Sosial Emosional Anak di 

taman kanak-kanak Kabupaten Malang. 

Hasil analisa data pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

diketahui adanya perbedaan yang signifikan setelah diberlakukannya 
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pelatihan Longitudinal Parenting Skill pada orang tua terhadap kemampuan 

sosio-emosional anak. Meski adanya peningkatan sosio-emosional anak baik 

pada kelompok kontrol ataupun kelompok eksperimen, peningkatan sosio-

emosional yang signifikan terjadi pada kelompok eksperimen. Perbedaan 

tersebut dikarenakan parenting skill yang diberikan kepada orang tua dapat 

mensinyalir kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anak. 

Selanjutnya orang tua lebih mampu memberikan pola pengasuhan yang sesuai 

dengan tumbuh kembang anak yang pada akhirnya dapat membantu 

perkembangan sosio emosional anak menjadi lebih baik.   

Banyak ahli yang menyatakan bahwa anak usia TK memiliki ciri-ciri 

kepribadian yang unik. Beberapa ahli pendidikan dan psikologi memandang 

bahwa periode ini adalah periode yang sangat penting yang perlu penanganan 

terbaik. Hurlock, (2003: 13) berpendapat bahwa usia 3 - 6 tahun merupakan 

periode sensitive atau masa peka yaitu suatu periode dimana suatu fungsi 

tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat 

perkembangannya. Sementara itu, Erikson, (2006: 64) memandang periode 

ini sebagai fase sense of initiative. Pada periode ini anak harus didorong 

untuk mengembangkan inisiatifnya, seperti kesenangan untuk mengajukan 

pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Jika anak tidak 

mendapat hambatan dari lingkungannya, maka anak akan mampu 

mengembangkan inisiatif, dan daya kreatifnya, dan hal-hal yang produktif 

dalam bidang yang disenanginya. Lebih lanjut Kartono (2000:113) 

mengemukakan bahwa ciri khas anak usia TK ditandai dengan: (1) bersifat 

egosentris naif, (2) mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia 
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yang sifatnya sederhana dan primitif, (3) kesatuan jasmani dan rohani yang 

hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai satu totalitas, dan (4) sikap hidup 

yang fisiognomis.  

Menurut Santrock, (2003) masa anak merupakan suatu fase yang 

sangat penting, berharga, merupakan masa pembentukan dalam periode 

kehidupan manusia (a noble and maleable phase of human life). Oleh 

karenanya masa anak sering dipandang sebagai masa emas bagi 

penyelenggaraan pendidikan. Masa anak merupakan fase yang sangat 

fundamental bagi perkembangan individu karena pada fase inilah terjadinya 

peluang yang sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi 

seseorang atau sosio-emosionalnya.  

Peningkatan kemampuan sosio-emosional pada anak TK B di 

Kabupaten Malang dapat ditunjukkan dengan kemampuan interaksi dengan 

teman sebaya ataupun orang dewasa seperti ketersediaan bermain dengan 

teman tanpa membeda-bedakan, bisa memuji teman, dan berani mengajak 

teman untuk bermain bersama. Kemampuan untuk menunjukkan rasa 

kepercayaan diri dan kemandirian seperti berani mengajukan pertanyaan, 

berani mengambil keputusan secara sederhana, berani bercerita di depan 

teman-temannya, bisa membersihkan diri seperti mandi, bisa memasang 

pakaian sendiri. Kemampuan untuk menunjukkan emosi yang wajar dapat 

ditunjukkan anak dengan mengekspresikan perasaan sedih, marah atau 

bahagia. Kemampuan menunjukkan sikap disiplin pada anak dapat terlihat 

dari perilaku membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan sendiri, 

dan berangkat sekolah tepat waktu. Kemampuan untuk bertanggung jawab 
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dan menjaga lingkungan diantaranya ditunjukkan anak pada perilaku dalam 

melaksanakan tugas sekolah dan menjaga barang milik sendiri atau orang 

lain. 

Perkembangan sosio-emosional anak tidak lepas dari peran orang tua. 

Orangtua merupakan faktor utama yang mampu memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan dan pengarahan sikap dan perilaku anak. Orangtua 

terus memiliki pengaruh di masa kanak-kanak, saat anak selesai sekolah, 

sampai anak itu lepas dari pengasuhan mengarungi bahtera kehidupan 

selamanya. Anak mengambil prinsip kehidupan, akhlak, norma-norma sosial 

dari kedua orangtuanya. Kebaikan dan kerusakan anak mengikuti kedua 

orangtuanya. Kebenaran menurut anak adalah setiap yang dapat diterima oleh 

kedua orangtuanya dan kesalahan menurut anak adalah setiap yang ditolak 

oleh kedua orangtuanya (Ahmad, 2008).  

Guna mencapai tugas perkembangan anak yang berada pada taman 

kanak-kanak, orangtua perlu memiliki kecakapan untuk dapat mengajari dan 

memfasilitasi anak dalam konteks kehidupan yang lebih luas, seperti 

mengajarkan nilai-nilai moral dan disiplin yang tepat pada anak, dan juga 

orangtua perlu menjelaskan sudut pandangnya sendiri pada anak (Martin & 

Colbert, 1997), sehingga anak dapat tumbuh menjadi anak yang mampu 

berinteraksi dan mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sosialnya dengan 

baik. Oleh karenanya, penting bagi orangtua untuk memiliki parenting 

efficacy agar mereka memiliki keyakinan untuk dapat memenuhi tugas 

pengasuhan dengan baik dan dapat memberikan pengaruh positif bagi 

perkembangan anak.  
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Parenting efficacy merupakan komponen kognitif orangtua yang 

mendasari bentuk perilaku orangtua terhadap anaknya, yang akan 

memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Dengan memiliki 

parenting efficacy orangtua akan merasa yakin bahwa dirinya mampu 

menerapkan praktik parenting yang efektif dan memberikan pengaruh positif 

terhadap anaknya. Beberapa penelitian dalam Coleman dan Karraker (2000) 

juga menunjukan ibu yang memiliki parenting efficacy yang tinggi akan 

memiliki kemampuan yang positif dalam memenuhi kebutuhan anak, 

memiliki interaksi orangtua dan anak yang positif, dapat membantu anak 

dalam menghadapi masalah, dan dapat memerankan perannya sebagai ibu 

yang baik.  

Parenting efficacy pada orang tua menjadi lebih baik ketika 

mendapatkan pelatihan Longitudinal Parenting Skill, karena pelatihan 

Parenting Skill yang berkelanjutan ditujukan untuk memperbaiki keyakinan 

ibu-ibu dalam kaitannya dengan perlakuan yang diberikan kepada anak-anak, 

serta membantu meningkatkan keterampilan dalam mengasuh dan 

keberfungsian keluarga (dalam Trunzo, 2006). Parenting skill pada dasarnya 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh orangtua dalam membesarkan dan 

mendidik anak sejak masih bayi hingga dewasa yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan karakteristik anak pada nantinya. Hasil penelitian 

Widiyawati & Kurniawan, (2008) juga menunjukkan adanya pengaruh yang 

sangat signifikan Pelatihan Parenting Skill terhadap Parenting Efficacy.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian yang 

sudah diuraikan pada bab V, dan saran bagi pengguna hasil penelitian. 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan diskusi hasil penelitian pada bab V, sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan yang diharapkan dalam penelitian, maka pada bab VI 

dirumuskan simpulan yang sesuai dengan penelitian tentang Efektifitas Program 

Pelatihan Longitudinal Parenting Skill Terhadap Parenting Efficacy Orang Tua, 

Kognitif Dan Sosial Emosional Anak Tk B adalah sebagai berikut: 

1. Pelatihan longitudinal parenting skill berpengaruh secara signifikan terhadap 

parenting efficacy. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan parenting efikasi 

yang signifikan antara kelompok control dan kelompok eksperimen, yaitu 

parenting efikasi pada kelompok eksperimen lebih baik dari pada kelompok 

control, dari nilai rata-rata dan taraf signifikasi yang dihasilkan. 

2. Pelatihan longitudinal parenting skill berpengaruh secara signifikan terhadap 

perkembangan kognitif anak. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan 

perkembangan kognitif yang signifikan antara kelompok control dan 

kelompok eksperimen, yaitu perkembangan kognitif pada kelompok 

eksperimen lebih baik dari pada kelompok kontrol, dari nilai rata-rata dan 

taraf signifikasi yang dihasilkan. 

3. Pelatihan longitudinal parenting skill berpengaruh secara signifikan terhadap 

perkembangan sosial-emosional anak. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan 
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perkembangan social-emosional yang signifikan antara kelompok control dan 

kelompok eksperimen, yaitu perkembangan social-emosional pada kelompok 

eksperimen lebih baik dari pada kelompok kontrol, dari nilai rata-rata dan 

taraf signifikasi yang dihasilkan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasannya, maka pada penelitian ini 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Guru TK 

Guru TK dapat menerapkan program pelatihan Longitudinal Parenting Skill 

sebagai program yang dapat dikembangkan sekolah dan diperuntukkan 

kepada orang tua guna mencapai keberhasilan pendidikan, karena orang tua 

mempunyai kontribusi yang begitu besar dalam pembentukan dan 

perkembangkan anak. 

2. Bagi Orang tua 

Orang tua dapat mengasah Parenting Skill dan menerapkannnya dalam 

pengasuhan anak selama tidak ada di sekolah, sehingga orang tua dapat lebih 

memahami tugas perkembangan anak yang harus dicapai dan pengasuhan 

yang tepat sesuai dengan tahap perkembangannya.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang kontribusi parenting 

dalam membentuk karakter dan perkembangan anak yang dapat dilakukan 

dengan berbagai program, diantaranya melalui pelatihan sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan parenting skill pada orang tua.  
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