
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga sebagai kesatuan sosial terkecil merupakan lingkungan yang 

pertama dan utama bagi anak yang sangat penting bagi pembangunan, 

khususnya mengenai peletakan dasar pembangunan mental dan pembentukan 

pribadi anak. Dalam keluarga anak mendapatkan pendidikan yang pertama 

kali yang kemudian disambungkan atau dilanjutkan di tempat pendidikan 

lain.  

Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua. Melalui 

orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya dan mengenal dunia 

sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya. Hal ini 

disebabkan oleh karena orang tua merupakan dasar pertama bagi 

pembentukan pribadi anak. Menurut Leininger (2001) keluarga merupakan 

suatu sistem sosial yang dapat menggambarkan adanya jaringan kerja dari 

orang-orang yang secara regular berintraksi satu sama lain yang ditunjukkan 

oleh adanya hubungan yang saling tergantungan dan mempengaruhi dalam 

rangka mencapai tujuan.  

Bentuk-bentuk pola asuh ibu sangat erat hubungannya dengan 

kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan 

unsur-unsur watak seorang individu dewasa sebenarnya sudah diletakkan 

benih-benihnya kedalam jiwa seorang individu sejak sangat awal, yaitu pada 
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masa ia masih kanak-kanak. Watak juga ditentukan oleh cara-cara waktu 

kecil belajar makan, menjaga kebersihan, disiplin, bermain dan bergaul 

dengan anak lain dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2001). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh seorang ibu lebih 

dominan dalam membentuk kepribadian anak sejak dari kecil sampai anak 

menjadi dewasa. (Ramadhan, 2009).  

Menurut Hurlock (1997) pola asuh ibu dibagi menjadi tiga yaitu 

otoriter, demokratis, dan permisif. Anak yang di asuh dengan pola demokratis 

akan membentuk harga diri yang tinggi, tidak menolak bila dikritik, mandiri 

dan optimis dalam menghadapi semua persoalan yang ada pada dirinya, anak 

akan sensitif, menghargai peraturan dan mampu menilai dan mengontrol 

perilakuya sendiri. Secara umum dalam pola asuh otoriter ibu sangat 

menanamkan disiplin dan menuntut prestasi yang tinggi pada anaknya. Hanya 

sayang ibu tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan 

pendapat, sekaligus menomorduakan anak. Kebalikan pola asuh otoriter 

adalah pola asuh permisif. Dalam golongan ini ibu dengan penuh kasih 

sayang dan perhatian. Namun, disisi lain kendali ibu dan tuntutan prestasi 

pada anak rendah. Anak dibiarkan berbuat sesukanya tanpa beban kewajiban 

atau target apapun. 

Anak prasekolah adalah anak yang berusia tiga sampai enam tahun. 

Masa ini, terjadi pertumbuhan dan perkembangan biologis, psikososial, 

kognitif dan spiritual yang begitu signifikan. Pertumbuhan dan perkembangan 

anak usia prasekolah dipengaruhi oleh nutrisi, masalah tidur, kesehatan gigi, 
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pencegahan cedera serta cara orang tua dalam merawat anak yang sakit 

(Whaley dan Wong, 2002). Perkembangan psikososial anak usia prasekolah 

menurut Erikson berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah (initiative 

versus guilt). Pada tahap ini, anak berkembang rasa ingin tahu (courius) dan 

daya imajinasinya, sehingga anak bertanya mengenai segala sesuatu di 

sekelilingnya yang tidak diketahui. Tahap ini merupakan masa anak untuk 

tumbuh dari kegiatan bermainnya, eksplorasi-eksplorasinya, usaha-usaha dan 

kegagalan-kegagalannya. Anak diharapkan mampu mengendalikan ke-

egosentrisannya dengan pola bermain yang ia dapatkan dengan teman-

temannya (Nursalam, 2001).  

Pada masa usia prasekolah, salah satu keadaan yang berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, yaitu masa bersaing dengan saudara kandung 

(sibling rivalry). Sibling Rivalry adalah permusuhan dan kecemburuan antara 

saudara kandung yang menimbulkan ketegangan diantara mereka. Hal ini tak 

dapat disangkal bahwa perselisihan antar mereka akan selalu ada. Biasanya 

ini terjadi apabila masing-masing pihak berusaha untuk lebih unggul dari 

yang lain. Kemungkinan sibling rivalry akan semakin besar apabila mereka 

berjenis kelamin sama dan jarak usia keduanya cukup dekat. Kelahiran 

saudara kandung menguji kemampuan anak untuk belajar bekerjasama dan 

saling berbagi. Persaingan yang mungkin terjadi adalah cara anak mengekor 

(child-reaning), anak yang mendapatkan perlakuan yang lebih mungkin 

karena mereka berbakat atau jenis kelamin menjadi penyebab perasaan marah 

dan tidak suka yang mengakibatkan adanya persaingan. Pengalaman dengan 

saudara kandung dapat mempengaruhi hubungan anak dengan teman 

sebayanya dan orang lain dalam kelompok sosialnya (Grebb dkk, 1997). 
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Hubungan antar saudara kandung adalah fenomena alami yang tumbuh 

dan berkembang dalam kehidupan sebuah keluarga, yang biasanya muncul 

dalam sebuah keluarga yang memiliki lebih dari satu anak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Gracia, dkk.(2000), menemukan bahwa hubungan antar 

saudara kandung dapat menjadi dasar untuk mengukur perkembangan 

kemampuan sosial seseorang. Berdasarkan ” attachment theory” yang 

dikemukakan oleh Bowlby (dalam Yeh dan Lempers, 2004), kelekatan antar 

saudara kandung dan hubungan antar saudara kandung yang kuat 

memberikan sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan 

penyesuaian diri yang sehat.  

Semenjak masa kanak-kanak, kehadiran saudara kandung merupakan 

bagian pokok dari kehidupan sosial individu. Memiliki saudara kandung 

dapat merupakan suatu kebahagiaan, dapat juga menjadi ancaman, atau 

bahkan keduanya. Hubungan antar saudara kandung dapat berubah-ubah, 

perasaan yang muncul dapat sangat positif, dapat juga sangat negatif (Furman 

dan Lanthier, 1996).  

Observasi yang dilakukan oleh Basket dan Johnson (dalam Santrock, 

2002), menunjukkan bahwa anak-anak berinteraksi lebih positif dan lebih 

bervariasi dengan orang tuanya daripada dengan saudara kandungnya. 

Contoh, seorang anak akan lebih mematuhi perintah orang tuanya meskipun 

terkadang menunjukkan ketidakpatuhan daripada perintah saudara 

kandungnya. Sebaliknya, anak-anak lebih berperilaku negatif dan 

menghukum terhadap saudara kandungnya daripada terhadap orang tuanya. 
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Relasi hubungan antar saudara kandung meliputi menolong, berbagi, 

mengajarkan, berkelahi dan bermain. Hal ini diperkuat oleh Cicirelli (dalam 

Santrock, 2002) yang mengungkapkan, dalam banyak hal, pengaruh saudara 

kandung dalam proses sosialisasi dapat lebih kuat dibandingkan orang tua. 

Kehadiran saudara kandung dapat bertindak sebagai pendukung secara 

emosional, kawan berkomunikasi, bahkan sebagai saingan. 

Patterson (dalam Volling & Blandon, 2003), menyatakan bahwa 

interaksi agresif antar saudara kandung di rumah melatih anak untuk agresif, 

dimana kemudian anak akan lebih sering berperilaku agresif di mana saja, 

seperti di sekolah. Beberapa penelitian menemukan hubungan antara 

perkembangan perilaku agresifitas, sikap bermusuhan anak dengan interaksi 

”coercive” atau sikap pemaksaan antar saudara kandung (Volling dan 

Blandon, 2003).  

Patterson (dalam Sigelman dan Rider, 2003), menjelaskan ”coercive 

cycles” terjadi bila anggota keluarga mengatur dengan kekuatan yang besar, 

mencoba mengontrol anak atau saudara yang lain melalui taktik pemaksaan, 

seperti mengancam, berteriak keras dan memukul. Proses pemaksaan dalam 

keluarga membuat orang tua dan anak belajar untuk melakukan taktik 

pemaksaan terus-menerus sepanjang hidup anak, sampai akhirnya kehilangan 

kontrol terhadap perilaku anak, dimana pemukulan dan teriakan tidak lagi 

memberikan efek dalam mengontrol perilaku nakal anak. Perbedaan 

perlakuan orang tua terhadap saudara kandung juga dapat mempengaruhi 

munculnya pertentangan dan permusuhan dalam hubungan antar saudara 

kandung. 

Analisis Pola Asuh..., Farid Azhari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2012



Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, usia anak 

TK di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap antara 4-6 tahun dengan 

jumlah keseluruhan 45 anak dan 30 anak diantaranya memiliki saudara 

kandung dan berperilaku sibling rivalry dan 15 anak lainnya merupakan anak 

tunggal. Ibu dari murid-murid tersebut ada yang bekerja (PNS, pedagang dan 

wiraswasta) dan ada pula yang tidak bekerja (ibu rumah tangga). Berdasarkan 

wawancara dengan beberapa orang tua murid (ibu) yang memiliki lebih dari 1 

anak mengemukakan terdapat kecenderungan perilaku yang menunjukkan 

persaingan antara kakak dengan adik kandungnya. 

Ini semua tidak lepas dari bagaimana peranan ibu dalam mendidik dan 

mengasuh anak, memberi kasih sayang, dan komunikasi yang berkualitas, 

sehingga akan tumbuh menjadi individu yang menyayangi sesama dan 

menghargai orang lain. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku 

psikososial sibling rivalry pada anak usia  prasekolah di TK Nusa Indah 

Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. 

 
B. Rumusan Masalah  

Psikososial anak adalah perilaku yang diakibatkan oleh keadaan 

psikologi dan pengaruh dari lingkungan sosial selama masa perkembangan 

anak, salah satu keadaan yang berpengaruh yaitu masa bersaing dengan 

saudara kandung (sibling rivalry). Pola seorang ibu adalah sikap ibu dalam 

berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap yang dilakukan orang tua antara lain 

mendidik, membimbing serta mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan 
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norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk mengajarkan tentang arti 

penting hubungan antar saudara (siblings). Berdasarkan hal tersebut diatas 

maka peneliti ingin mengetahui “Apakah pola asuh ibu berpengaruh terhadap 

perilaku psikososial sibling rivalry pada anak usia prasekolah di TK Nusa 

Indah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap” 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pola asuh ibu terhadap perilaku psikososial 

sibling rivalry pada anak usia prasekolah di TK Nusa Indah Kecamatan 

Wanareja Kabupaten Cilacap. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui karakteristik responden ibu yang meliputi usia, pendidikan 

dan pekerjaan dan karakteristik anaknya meliputi usia dan jenis 

kelamin. 

b. Mengidentifikasi pola asuh ibu di Nusa Indah Kecamatan Wanareja 

Kabupaten Cilacap. 

c. Mengidentifikasi perilaku psikososial sibling rivalry pada anak usia 

prasekolah di TK Nusa Indah Kecamatan Wanareja Kabupaten 

Cilacap. 

d. Menganalisis pengaruh pola asuh ibu terhadap perilaku psikososial 

sibling rivalry pada anak usia pra sekolah di TK Nusa Indah 

Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ibu 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada ibu dalam 

memberikan asuhan kepada anak baik untuk ibu yang bekerja maupun ibu 

yang tidak bekerja. 

2. Bagi Ilmu Keperawatan / profesi  

Menambah pengetahuan perawat dan meningkatkan mutu pelayanan 

keperawatan kepada klien baik individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat. Peran keperawatan dalam penelitian ini terlibat dalam 

pengasuhan anak untuk menekan perilaku sibling rivalry. 

3. Bagi Peneliti  

Memotivasi peneliti untuk menambah wawasan dalam melaksanakan 

penelitian dan mengadakan serta mengembangkan penelitian yang lebih 

luas dimasa yang akan datang.  

 

E. Penelitian Terkait 

1. Achmad, dkk (2010) berjudul “Hubungan Tipe Pola Asuh Orang Tua 

Dengan Emotional Quotient (EQ) Pada Anak Usia Prasekolah (3-5 Tahun) 

Di Tk Islam Al-Fattaah Sumampir Purwokerto Utara”. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah analitik korelasi dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional dengan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan orang tua yang 

menerapkan tipe pola asuh demokratis, lebih dari 50 % anak memiliki 
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tingkat EQ yang tinggi. Terdapat hubungan antara tipe pola asuh 

demokratis dan otoriter dengan EQ pada anak usia prasekolah (p= 0,000). 

Pada tipe pola asuh permisif didapatkan nilai p=0,090 (p>a), sehingga 

dikatakan tidak terdapat hubungan dengan EQ anak. Hasil analisis 

didapatkan nilai p=0,000 (p<a) yang artinya bahwa, terdapat hubungan 

antara tipe pola asuh orang tua dengan kemampuan anak memahami emosi 

diri sendiri, kemampuan anak mengatur emosi diri sendiri, dan 

kemampuan anak memahami perasaan orang lain Pada aspek keterampilan 

sosial anak terhadap lingkungannya, tidak terdapat hubungan dengan tipe 

pola asuh orang tua (nilai p= 0,066, p > a). 

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada variabel 

terikat, pada penelitian Achmad, dkk variabel terikatnya Emotional 

Quotient (EQ) sedang pada penelitian ini adalah perilaku psikososial 

sibling rivalry. 

2. Judul “Pola Asuh Orang Tua Dan Perilaku Agresif Remaja di STM 

Raksana Medan” oleh Manalu (2011). Jenis penelitian deskriptif. Sampel 

dalam penelitian sebanyak 50 remaja yang berperilaku agresif dari hasil 

pengambilan data melalui kuesioner. Hasil penelitian diperoleh bahwa 

pola asuh orangtua paling banyak yang otoriter yaitu 86,0%, dan paling 

sedikit dengan pola asuh permisif yaitu 14,0%. Tindakan otoriter yang 

paling banyak di sebabkan karena orangtua tidak pernah bersikap sabar 

dan ramah pada anaknya dan remaja seluruhnya berperilaku agresif 

(100%). Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada 
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variabel terikat, pada penelitian Manalu variabel terikatnya perilaku 

agresif remaja sedang pada penelitian ini adalah perilaku psikososial 

sibling rivalry. Perbedaan lainnya pada subjek penelitian yaitu pada 

penelitian terdahulu subjeknya remaja sedangkan penelitian ini anak usia 

prasekolah. 

3. Tesis yang diteliti oleh Naibaho (2011) dengan judul “Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perilaku Kesehatan Remaja Pada Keluarga Batak 

Toba Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”. Penelitian ini 

merupakan penelitian survey dengan rancangan Cross-Sectional. Populasi 

sebanyak 3.868 orang remaja Batak Toba, dijadikan sampel sebanyak 94 

orang. Pengambilan sampel dengan proportional sampling. asil penelitian 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan pola asuh orang tua 

demokratis terhadap perilaku kesehatan remaja, sementara pola asuh orang 

tua otoriter signifikan memengaruhi perilaku yang kurang baik terhadap 

kesehatan remaja. Pola permisif tidak berpengaruh terhadap perilaku 

kesehatan remaja pada keluarga Batak Toba di Kecamatan Pangururan 

Kabupaten Samosir. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada variabel 

terikat, pada penelitian Naibaho variabel terikatnya perilaku kesehatan 

remaja sedang pada penelitian ini adalah perilaku psikososial sibling 

rivalry. Perbedaan lainnya pada subjek penelitian yaitu pada penelitian 

terdahulu subjeknya remaja sedangkan penelitian ini anak usia prasekolah. 
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