
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola Asuh Ibu 

1. Pengertian 

Pola berarti susunan, model, bentuk, tata cara, gaya dalam 

melakukan sesuatu. Sedangkan mengasuh berarti, membina interaksi dan 

komunikasi secara penuh perhatian sehingga anak tumbuh dan 

berkembang menjadi pribadi yang dewasa serta mampu menciptakan suatu 

kondisi yang harmonis dalam lingkungan keluarga dan masyarakat 

(Krisnawati dalam Ebin, 2005:8). Berdasarkan kedua pengertian ini maka 

pola asuh dapat diartikan sebagai gambaran tentang sikap dan perilaku 

orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan 

kegiatan pengasuhan.  

Keluarga merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang anak 

memperoleh pendidikan dan mengenal nilai-nilai maupun peraturan-

peraturan yang harus diikutinya yang mendasari anak untuk melakukan 

hubungan sosial dengan lingkungan yang lebih luas. Namun dengan 

adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, pendidikan dan 

kepentingan dari orang tua, maka terjadilah keanekaragaman cara 

mendidik. Pengertian pola asuh lainnya dikemukakan oleh Cole (1983) 

yaitu proses pendidikan yang berlangsung lama dan berkesinambungan 

sehingga dapat mempengaruhi sikap tingkah laku seseorang yang 
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dilakukan oleh orangtua. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gunarsa 

(1995) yang mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah cara 

mendidik anak sesuai dengan sifat dan titik berat orang tua dalam 

hubungan antar orang tua dan anak.  

Menurut Engle (dalam Romaida, 2011) mengemukakan bahwa 

pola asuh seorang ibu dimanifestasikan dalam 6 hal, yaitu (1) 

perhatian/dukungan untuk wanita seperti pemberian waktu istirahat. yang 

tepat atau peningkatan asupan makanan selama hamil, (2) pemberian ASI 

dan makanan pendamping pada anak, (3) rangsangan psikososial terhadap 

anak dan dukungan untuk perkembangan mereka, (4) persiapan dan 

penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan/higiene dan sanitasi 

lingkungan, dan (6) perawatan balita dalam keadaan sakit meliputi praktek 

kesehatan di rumah dan pola pencarian pelayanan kesehatan. Pemberian 

ASI dan makanan pendamping pada anak serta persiapan dan 

penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian makanan.  

Gunarsa (1995) mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang 

dengan sengaja mendidik anak supaya tidak berhasil dalam hidupnya. 

Tetapi kenyataannya seringkali orang tua tanpa disadari mengambil suatu 

tertentu yang sebernarnya merupakan suatu sikap salah, tetapi itu di 

anggap benar menurut anggapan mereka atau umum.  

Pada dasarnya, pengasuhan anak merupakan anak merupakan 

proses yang penuh dinamika. Seiring pertumbuhan dan perkembangan 

anak salah satu kunci sukses pengasuhan anak adalah dengan 
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mengembangkan komunikasi yang efektif antara ibu dan anak. 

Komunikasi antara ibu dan anak, idealnya bertujuan meningkatkan 

intelektual, emosi,moral, percaya diri, dan spiritual anak. Untuk itu 

dibutuhkan pengetahuan tentang pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut 

dapat diperoleh dari berbagai media, antara lain buku-buku, televise, 

pengalaman dari orang lain (termasuk orang kita), dan pengalaman yang 

didapat dari keterlibatan langsung dalam situasi pengasuhan. 

(Enoch,1999).  

2. Bentuk pola asuh  

Bentuk pola asuh seorang ibu digolongkan menjadi tiga model 

yaitu otoriter (Authoritarian), permisif, demokratis.  

a. Authoritarian ( otoriter)  

Pola ini menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak, 

suatu peraturan yang dicanangkan orang tua dan harus dituruti oleh 

anak. Pendekatan semacam ini biasanya kurng responsive pada hak 

dan keinginan anak. Komunikasi yang dilakukan lebih bersifat satu 

arah dan lebih sering berupa perintah, sehingga anak sebagi objek 

kurang didengar dan biasanya cenderung diam serta menutup diri. Hal 

ini membuat anak tidak memiliki pilihan dalam berperilaku, karena 

anak terlalu khawatir dengan apa yang diperintahkan orang tua dan 

biasanya takut membuat kesalahan.  
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b. Permisif  

Pola pengasuhan ini menggunakan pendekatan yang sangat 

responsif (bersedia mendengarkan) tetapi cenderung terlalu longgar 

orang tua memiliki sikap yang relatif hangat dan menerima sang anak 

apa adanya, kadang cenderung pada memanjakan. Anak terlalu dijaga, 

dituruti keinginannya dan diberi kebebasan untuk melakukan apa saja 

yang dia inginkan. Tetapi tidak diikuti dengan tindakan mengontrol 

atau menuntut anak untuk menampilkan prilaku tertentu, sehingga 

kadang-kadang anak merasa cemas mereka melakukan sesuatu yang 

salah atau benar.  

c. Demokratis  

Pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan demokratis. 

Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya 

dengan pertimbangan factor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. 

Orang tua melakukan pengawasan, kebebasan dan tanggung jawab 

kepada anak dalam berakifitas secara wajar dan rasional. Orang tua 

menghargai minat anak dan mendorong keputusan anak untuk mandiri, 

tetapi tetap tegas dan konsisten dalam menentukan standar, kalau perlu 

menggunakan hukuman yang rasional sebagai upaya memperlihatkan 

kepada anak konsekuensi suatu bentuk pelanggaran.  

Pola asuh ibu memegang peranan penting dalam memberikan 

standar perilaku dan sumber motivasi bagi anak untuk memenuhi 

peraturan tersebut. Berdasarkan teori Baumrind (1991), pola asuh ibu 
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dibagi menjadi pola asuh otoriter, permisif, dan otoritatif. Anak yang 

dididik dengan pola asuh otoriter cenderung menarik diri, frustasi, cemas 

yang berlebihan, anak dituntut untuk selalu mentaati peraturan dan 

langsung memberikan hukuman tanpa memberikan kesempatan bagi anak 

untuk memberikan penjelasan mengapa berbuat kesalahan. Sementara 

anak yang dididik dengan pola asuh yang pennisif kurang menghargai 

orang lain, tidak mempunyai tanggung jawab, sulit dikendalikan, perilaku 

negatif di masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan Baumrind 

(1984), kedua pola asuh di atas memberikan konstribusi yang buruk bagi 

pembentukan kepercayaan diri anak dan menyebubkan anak sangat 

bergantung kepada ibu dan pengasuh lain.  

Berbeda pada anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif 

atau demokratis, anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi potensi 

yang dimiliki, berprestasi, berperilaku yang positif, keberhasilan 

sosialisasi, anak lebih bertanggung Jawab, dan memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi. (Baumrind, 1984)  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh Ibu : 

a. Pendidikan ibu  

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak 

akan mempengaruhi kesiapan mereka menjalankan peran pengasuhan. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap 

dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain : terlibat aktif dalam 
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setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi 

paa masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-

anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dalam kepercayaan 

anak. Hasil riset menunjukkan bahwa orang tua yang telah mempunyai 

pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap 

menjalankan peran asuh. Selain itu orang tua akan lebih mampu 

mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

normal (Supartini, 2004)  

b. Hubungan antara ibu dan ayah  

Dalam pemberian pola asuh kepada anak, hubungan yang kurang 

harmonis antara suami istri akan berdampak kepada kemampuan orang 

tua dalam memberikan pola asuh secara bahagia (Supartini, 2004). 

Hubungan suami istri yang kurang harmonis dapat ditandai oleh 

keluarga yang sering bertengkar bahkan sering kali adanya kekerasan 

dalam keluarga antara kedua orang tua (Depkes, 1995).  

c. Umur Ibu 

Usia antara 17 tahun untuk wanita mempunyai alasan yang kuat 

dengan kesiapan menjadi orang tua. Rentang usia tertentu adalah baik 

untuk menjalankan peran pengasuhan. Apabila terlalu muda atau 

terlalu tua, mungkin tidak dapat menjalankan peran tersebut secara 

optimal karena diperlukan kekuatan fisik dan psikososial (Supartini, 

2004). 
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B.  Perilaku Psikososial  

1. Definisi Perilaku  

 Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas 

dari manusia itu sendiri yang sangat mempunyai bentangan yang sangat 

luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, 

menulis, membaca, dan sebagainya. Sehingga perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati secara langsung maupun 

yang tidak dapat diamati secara langsung dari luar.  

Skiner (1938) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan 

dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus 

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka 

teori Skiner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus Organisme Respons. 

Skiner membedakan adanya dua respons yaitu: (1.) Respondent respons 

atau reflexive, yakni respons yang ditimbulkan oleh rangsangan-

rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut eliciting 

stimulation karena menimbulkan respons-respons yang relative tetap. 

Misalnya: makanan yang sehat menimbulkan keinginan untuk makan, 

cahaya yang terang menyebabkan mata tertutup, dan sebagainya. 

Respondent respons ini juga mencakup perilaku emosional, misalnya 

mendengar berita musibah menjadi sedih atau menangis, lulus ujian 
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meluapkan kegembiraanya dengan mengadakan pesta, dan sebagainya. (2.) 

Operant respons atau instrumental respons, yakni respons yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. 

Perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforcer, karena 

memperkuat respons. Misalnya apabila seorang petugas kesehatan 

melaksanakan tugasnya dengan baik (respons terhadap uraian tugasnya 

atau job skripsi) kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya 

(stimulus baru), maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi 

dalam melaksanakan tugasnya.  

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus tersebut, maka perilaku 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perilaku tertutup (covert behaviour)  

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung 

atau tertutup (covert). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap 

yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum 

dapat diamati dengan jelas oleh orang lain. Oleh sebab itu, disebut 

covert behaviour atau unobservable behaviour.  

b. Perilaku terbuka (overt behaviour)  

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan 

nyata dan terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas 

dalam bentuk tindakan atau praktik (practice), yang dengan mudah 
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dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu disebut overt 

behaviour, tindakan nyata atau praktik (practice) misalnya, seorang ibu 

memeriksakan kehamilannya atau membawa anaknya ke Puskesmas 

untuk diimunisasi, penderita TB paru minum obat secara teratur, dan 

sebagainya.  

Seperti yang telah disebutkan di atas, sebagian besar perilaku 

manusia adalah operant response. Oleh sebab itu, untuk membentuk 

jenis respons atau perilaku perlu diciptakan adanya suatu kondisi 

tertentu yang disebut operant conditioning. Prosedur pembentukan 

perilaku dalam operant conditioning menurut Skiner adalah sebagai 

berikut:  

1). Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat 

atau reinforcer berupa hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku 

yang akan dibentuk. 

2). Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen 

kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian 

komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat 

untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud.  

3). Menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan 

sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-

masing komponen tersebut.  

4). Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan 

komponen yang telah tersusun.  
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Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiah 

diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen atau perilaku 

(tindakan) tersebut cenderung akan sering dilakukan. Kalau ini sudah 

terbentuk maka dilakukan komponen (perilaku) yang ke dua yang 

kemudian diberi hadiah (komponen pertama tidak perlu diberi hadiah 

lagi). Demikian berulang-ulang sampai komponen ke dua terbentuk. 

Setelah itu dilanjutkan dengan komponen ke tiga, ke empat, dan 

selanjutnya sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk 

(Soekidjo, 2007).  

2. Pembagian Perilaku  

Menurut Bloom dalam Notoatmodjo (2003), seorang psikolog 

pendidikan, membedakan adanya tiga bidang perilaku, yakni kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Kemudian dalam perkembangannya, domain 

perilaku yang diklasifikasikan oleh Bloom dibagi menjadi tiga tingkat, 

yaitu:  

Tingkat 1. Pengetahuan (knowledge)  

 Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, 

pandengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (overt behavior).  
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Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

(enam) tingkatan:  

a. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu 

tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata 

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari 

antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, 

dan sebagainya.  

b. Memahami (comprehansion)  

Memahami diartikan sebagai suatau kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

Aplikasi disini dapart diart ikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks 

atau situasi yang lain.  
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d. Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam 

suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari pengggunaan kata kerja, 

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan , dan sebagainya.  

e. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menujukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

untuk menyusun formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat 

menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat 

menyesuaikan, dan sebagainya  

terhadap suatu teori atau rumusan –rumusan yang telah ada.  
 

f. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

dan penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 2003).  

Tingkat 2. Sikap (attitude)  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb, salah seorang 

ahli psikologis sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif 

tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 
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merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap itu masih 

merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah 

laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap 

objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.  

Sikap ini terdiri dari 4 (empat) tingkatan:  

a. Menerima (receiving)  

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek).  

b. Merespon (responding)  

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.  

c. Menghargai (valuing)  

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  

d. Bertanggung jawab (responsible)  

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi (Notoatmodjo, 

2003).  

Tingkat 3. Tindakan atau praktek (practice)  

Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam 

bentuk tindakan, yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan 

sikap yang telah dimiliki (Notoatmodjo, 2003). Tindakan mempunyai 4 

(empat) tingkatan:  
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a. Persepsi (perception)  

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan 

yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama.  

b. Respon terpimpin (guided response)  

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai 

dengan contoh adalah indikator praktek tingkat dua.  

c. Mekanisme (mecanism)  

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah 

mencapai praktek tingkat tiga.  

d. Adopsi (adoption)  

Adopsi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasikannya tanpa 

mengurangi kebenaran tindakan tersebut (Notoatmodjo, 2003). 

3. Perkembangan Psikososial Individu 

Lingkungan yang terdekat, yang paling awal dan yang terlama 

dialami seseorang adalah lingkungan keluarga. Keluarga adalah salah satu 

mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup 

manusia. Keluarga sebagai pranata sosial pertama dan utama, mempunyai 

arti paling strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan 

yang dibutuhkan oleh anak yangsedang mencari makna kehidupannya. 

Dengan kata lain, pranata keluarga adalah titik awal keberangkatan, 

sekaligus sebagai modal awal perjalanan hidup anak yang kemudian 
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dilengkapidengan rambu-rambu perjalanan yang digariskan pranata sosial 

lainnya dilingkungan pergaulan sehari-hari. Keluarga yang hubungan antar 

anggotanya tidak harmonis, penuh konflik dapat memicu timbulnya 

berbagai masalah kesehatan mental bagi anak. Menurut Zakiah Daradjat 

dalam jurnal Pendidikan Keluarga Dalam Membentuk Kesehatan 

Mental (2008), pengalaman-pengalaman yang dilalui anak ketika kecil, 

termasuk perilaku orang tua dan sikap mereka terhadap anak mempunyai 

pengaruh yang besar dalam kehidupan anak nantinya. Karena kepribadian 

terbentuk dari pengalaman sejak kecil. Sebagaimana diterangkan Zakiah 

(2008) berikut ini: 

Pengalaman-pengalaman yang dilalui anak ketika kecil, baik 

pengalaman pahit ataupun yang menyenangkan, mempunyai 

pengaruhdalam kehidupan nantinya. Karena kepribadian (kebiasaan, sikap 

dan pandangan hidup) terbentuk dari pengalaman sejak kecil, 

terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan anak. Pengalaman itu 

termasuk pendidikan, perlakuan orang tua, sikap orang tua terhadap anak 

atau sikap orang tua satu sama lain (ayah dan ibu). Selanjutnya Zakiah 

(2008) mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun 

pertama itulah yang menentukan kesehatan mental seseorang, bahagia atau 

tidaknya di kemudian hari. Kesehatan mental mempunyai pengaruh atas 

keseluruhan hidup seseorang, yaitu terhadap perasaan, pikiran, kelakuan 

dan kesehatannya. 
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Secara sosiopsikologi, fungsi keluarga antara lain adalah : Pemberi 

rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya, Sumber pemenuhan 

kebutuhan, baik fisik maupun psikis, Sumber kasih sayang dan 

penerimaan, Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar 

menjadianggota masyarakat yang baik, Pemberi bimbingan bagi 

pengembangan perilaku yang secara sosialdianggap tepat, dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga itu dapat 

diklasifikasikan ke dalam fungsi biologis, ekonomis, edukasi, sosialisasi, 

proteksi,rekreasi dan religius. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, 

peran agama dianggap memiliki peranan penting dalam penerapannya 

untuk menjadi landasan fundamental bagi perkembangan tatanan 

masyarakat yang damai dan sejahtera. Dan apabila terjadi erosi nilai-nilai 

dalam agama dalam keluarga maka akan timbul malapetaka kemanusiaan.  

 

C. Sibling Rivalry  

1. Pengertian  

Menurut Boyle, sibling rivalry adalah suatu sikap antagonis dari 

perilaku ramah antara kakak beradik yang tampak dalam suatu kondisi 

seperti pertengkaran atau perkelahian anak-anak dalam keluarga. 

Pertengkaran biasanya di mulai dari menarik rambut saudaranya atau 

ketidakinginan untuk berbagi mainan (Boyle, 2002 ).  
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Sibling rivalry adalah permusuhan dan kecemburuan antara 

saudara kandung yang menimbulkan ketegangan di antara mereka. (Boyse, 

2009). Sibling rivalry adalah konflik atau perselisihan yang terjadi pada 

anak atau perselisihan antara kakak adik. Sibling rivalry akan muncul pada 

anak yang melihat atau merasakan perbedaan perhatian dan kasih sayang 

ibu terhadap adik atau kakak sehingga akan mengalami kesepian, 

ketakutan, kekhawatiran, reaksi yang paling utama kemarahan, penolakan, 

kecemburuan dan rasa bersalah yang sangat berlebihan pada anak ( 

Kozier, 1995 ).  

Kehadiran adik baru dalam keluarga dapat memunculkan krisis 

bahkan pada anak yang telah di persiapkan atas kehadiran anak baru dalam 

keluarga. Anak tidak membenci kehadiran dari anak baru tetapi akibat dari 

perubahan yang di timbulkan oleh kehadiran anggota baru, terutama 

perhatian dan cinta dari orangtua yang terbagi dengan anak lain ( Pilletri, 

1999 ).  

Sibling rivalry adalah kecemburuan terhadap kakak atau adiknya 

dandapat menyebabkan rasa iri hati dan kekhawatiran diantara mereka 

yang dapat menyebabkan perselisihan antar saudara kandung dan frustasi 

atau stres pada orangtua.  

2. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan sibling rivalry  

a. Menurut Boyle, pencetus timbulnya sibling rivalry ada dua yaitu 

(Boyle, 2002), :  

1) Usia  

Jarak antara kakak beradik yang dekat cenderung menimbulkan 

adanya sibling rivalry. Perbedaan usia antara 2 sampai 4 tahun 

merupakan usia yang paling mengancam terutama bila kakak 
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masih sangat muda dan belum memahami situasi (Whaley dan 

Wong, 1991 ). Sibling rivalry muncul umumnya pada anak usia 

prasekolah yaitu pada usia 1 tahun sampai 6 tahun ( Soetjiningsih, 

1995 ).  

2) Jenis kelamin  

Jenis kelamin yang berbeda antara kakak adik cenderung jarang 

menimbulkan persaingan dibanding anak yang memiliki jenis 

kelamin yang sama.), jenis kelamin yang berbeda antara kakak 

adik lebih menunjukan hubungan yang positif dibanding kakak 

adik yang memiliki jenis kelamin sama ( Whaley dan Wong, 

1991).  

b. Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap munculnya Sibling 

rivalry diantaranya ( Whaley dan Wong, 1991 ) :  

1) Besarnya keluarga  

Besarnya keluarga mempengaruhi sering dan kuatnya rasa 

cemburu dan iri hati. Cemburu lebih umum pada keluarga kecil 

dengan 2-3 anak dari pada dalam keluarga besar dimana tidak ada 

anak yang menerima perhatian lebih besar dari orangtua (Morse, 

1991).  

2) Umur  

Jarak kelahiran anak dan usia anak berpengaruh terhadap 

munculnya sibling rivalry.  
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3) Jenis kelamin  

Jenis kelamin yang berbeda dari anak dapat meningkatkan 

timbulnya sibling rivalry dibanding yang berjenis kelamin sama. 

4) Posisi anak  

Sibling rivalry cenderung terjadi antara anak pertama dengan anak 

kedua dibanding dengan anak terakhir.  

3.  Tanda-tanda sibling rivalry  

Anda dapat mengeksploitasikan perasaan cemburu dengan berbagai 

cara yang kreatif ( Whaley dan Wong, 1991 ), yaitu :  

a. Melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis seperti 

memukul adik atau kakaknya, mendorong anak lain dari pangkuan 

ibunya, memahami secara verbal atau melakukan penghinaan.  

b. Regresi pada anak yang lebih tua seperti menunjukan perilaku 

perkembangan sebelumnya misal, kembali mengompol atau meminta 

botol susu  

c. Displacement, anak mengalami perubahan penampilan disekolah 

misalnya menunjukan perilaku yang buruk disekolah.  

d. Anak mengalami gangguan dalam tidur dan terjadi perubahan dalam 

pola tidurnya  

e. Anak mengalami depresi atau menderita kegelisahan akan 

perpisahan.  

4. Dampak sibling rivalry  

Pengaruh dari sibling rivalry dapat berdampak pada anak, orangtua dan 

masyarakat secara tidak langsung. Efek dari perilaku ini merupakan 
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dampak jangka lama pada anak maupun masyarakat saat anak menjadi 

bagian dalam masyarakat ( Boyle, 2002 ), antara lain :  

a. Anak  

Dampak pada anak ada dua hal yang utama. Pertama, anak dapat 

tumbuh sangat agresif, karena perilaku persaingan yang agresif yang 

berlangsung lama pada awal masa kanak-kanak dimana pada tahap ini 

konsep diri mulai terbentuk. Dampak kedua adanya sibling rivalry 

yaitu anak menjadi rendah diri, karena anak yang merasa gagal dalam 

merebut cinta kasih dari orangtua dan bila hal ini terjadi secara 

berulang-ulang anak dapat merasa kecewa dan hilang kepercayaan diri. 

Anak tumbuh menjadi individu yang sulit beradaptasi terhadap krisis 

yang ditemui pada tahap perkembangan selanjutnya, terutama pada 

masa penuh krisis seperti pada masa adolence. 

b. Orangtua  

Orangtua dapat menjadi stres dengan tingkah laku yang ditunjukan 

anak-anak dengan sibling rivalry. 

c. Masyarakat  

Anak yang tumbuh menjadi dewasa dengan kepribadian yang 

terbentuk dari dampak negatif sibling rivalry yaitu, perilaku psikologis 

yang merusak yang dapat berupa perilaku agresif atau perilaku 

kriminal tertentu yang mengganggu masyarakat. 
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D. Masa Prasekolah  

1. Awal Masa Prasekolah  

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa prasekolah 

merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan saat dimana 

individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Bagi 

kebanyakan anak, masa prasekolah sering kali dianggap tidak ada akhirnya 

sewaktu mereka tidak sabar. Menunggu saat yang didambakan yakni 

pengakuan dan masyarakat bahwa mereka bukan anak-anak lagi 

melainkan ‘orang-orang dewasa’. Periode awal berlangsung dari umur dua 

sampai enam tahun (Soetjiningsih, 1995).  

Sebagian besar orang tua menganggap awal masa prasekolah sebagai 

usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Awal masa prasekolah 

sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Awal masa 

prasekolah sering terjadi masalah prilaku. Alasan mengapa masalah 

prilaku sering terjadi diawal masa prasekolah karena anak sedang dalam 

proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan 

yang pada umumnya kurang berhasil. para ahli psikologi sering menyebut 

usia prasekolah merupakan usia kelompok, masa dimana anak-anak 

mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan 

sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada 

waktu mereka masuk kelas satu (Hurlock,1980).  

Karena perkembangan utama yang terjadi selama awal masa 

prasekolah berkisar diseputar penguasa dan pengendalian lingkungan, 

banyak ahli psikologi melabelkan awal masa prasekolah sebagai usia 
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menjelajah, sebuah label yang menunjukan bahwa anak ingin mengetahui 

lingkungannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya, dan 

bagaimana ia menjadi bagian dari lingkungan. Salah satu cara yang umum 

dalam menjelajahi lingkungan adalah dengan bertanya. Jadi, periode ini 

sering disebut sebagai usia bertanya.yang paling menonjol dalam periode 

ini adalah meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Oleh karena itu, 

periode ini juga dikenal sebagai usia meniru. Namun meskipun 

kencenderungan ini tampak kuat tetapi anak lebih menunjukkan kreativitas 

dalam bermain selama masa prasekolah dibandingkan dengan masa-masa 

lain dalam kehidupannya. Dengan alasan ini, ahli psikologi juga 

menanamkan periode ini sebagai usia kreatif .  

Pada periode awal masa prasekolah begitu banyak hal yang harus 

dipelajari. Salah satu yang terpenting dan bagi banyak anak merupakan 

tugas perkembangan yang paling sulit adalah belajar untuk berhubungan 

secara emosional dengan orang tua. Saudara-saudara kandung, dan orang 

lain. Hubungan emosional pada bayi harus diganti dengan hubungan yang 

lebih matang. Anak harus belajar memberi dan menerima kasih sayang. 

singkatnya, ia harus belajar terikat keluar dari pada dirinya sendiri. 

Demikian pula halnya dengan pengertian tentang benar dan salah. 

Pengetahuan tentang benar dan salah masih terbatas pada situasi rumah 

dan harus diperluas dengan pengertian benar dan salah dalam 

hubungannya dengan orang-orang diluar rumah terutama lingkungan 

tetangga, sekolah dan teman bermain. (Hurlock,1980). 

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



Tugas perkembangan awal masa prasekolah yang dasarnya telah 

diletakkan pada masa bayi diharapkan sudah dikuasai anak sebelum 

mereka masuk sekolah. Hurlock mengemukakan bahwa tugas 

perkembangan pada masa prasekolah meliputi perkembangan fisik, 

ketrampilan, berbicara, perkembangan emosi, sosialisasi, bermain dan 

perkembangan kepribadian.  

a. Perkembangan Fisik  

Pertumbuhan selama awal masa prasekolah berlangsung lambat 

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masa bayi. Pertambahan 

tinggi badan setiap tahunnya rata-rata tiga inchi. Pada usia enam tahun 

tinggi anak rata-rata 46 inchi. Pertumbuhan berat badan setiap 

tahunnya rata-rata tiga sampai lima pon. Pada usia enam tahun berat 

anak harus kurang lebih tujuh kali berat pada waktu lahir. Perbedaan 

dalam postur tubuh untuk pertama kali tampak jelas pada awal kanak-

kanak. Ada yang posturnya gemuk lembek (endomorfik), ada yang 

kuat berotot (mesomorfik), dan ada lagi yang relative kurus 

(ektomorfik).  

Anak -anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak 

jaringan lemaknya dari pada jaringan otot, yang cenderung 

mesomorfik mempunyai jaringan otot lebih banyak dari pada jaringan 

lemak, dan yang bertubuh ektomorfik mempunyai otot-otot yang kecil 

dan sedikit jaringan lemak, tingkat pengerasan otot bervariasi pada 

bagian-bagian tubuh. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih 

berat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya 

bertambah.  
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Selama empat sampai enam bulan pertama dari awal masa 

prasekolah, empat gigi bayi yang terakhir yaitu geraham belakang, 

muncul. Selama setengah tahun terakhir gigi anak mulai tanggal 

digantikan oleh gigi tetap. yang pertama kali tumbuh yaitu gigi seri 

tengah. Bila awal masa prasekolah berakhir, pada umumnya anak 

memiliki satu atau dua gigi tetap didepan dan beberapa celah dimana 

gigi tetap akan tumbuh.  

b. Ketrampilan pada Awal Masa prasekolah  

 Awal masa prasekolah merupakan masa yang ideal untuk 

mempelajari ketrampilan tertentu. Terdapat alasan. Pertama, anak 

sedang mengulang ulang dan karenanya dengan senang hati mau 

mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. 

kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat oleh 

rasa takut kalau dirinya mengalami sakit atau diejek teman- temannya 

sebagaimana ditakuti anak yang lebih besar. Dan ketiga, anak mudah 

dan cepat belajar karena tubuh mereka masih sangat lentur dan 

ketrmpilan yang dimiliki baru sedikit sehingga ketrampilan yang baru 

dikuasai anak tidak mengganggu ketrampilan yang sudah ada. awal 

masa prasekolah dapat dianggap sebagai “saat belajar” untuk belajar 

ketrampilan (Muttaqin, 2005).  

 Apabila anak tidak diberi kesempatan mempelajari ketrampilan 

tertentu, perkembangannya sudah memungkinkan dan ingin 

melakukannya karena berkembangannya keinginan untuk mandiri, 
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maka mereka tidak saja akan kurang memiliki dasar ketrampilan yang 

telah dipelajari oleh teman-teman sebayanya tetapi juga kurang 

memiliki motivasi untuk mempelajari berbagai keterampilan pada saat 

diberi kesempatan. keterampilan yang dipelajari anak bergantung 

sebagaian pada kesiapan kematangan terutama kesempatan yang 

diberikan untuk mempelajari dan bimbingan yang diperoleh dalam 

menguasai keterampilan secara cepat dan efisien (Muttaqin, 2005). 

c. Kemajuan Berbicara pada Awal Masa prasekolah  

Selama awal masa prasekolah, anak memiliki keinginan yang 

kuat untuk belajar berbicara. Karena belajar berbicara merupakan 

sarana pokok dalam sosialisasi anak yang lebih mudah berkomunikasi 

dengan teman sebaya akan lebih mudah mengadakan kontak sosial dan 

lebih mudah diterima sebagai anggota kelompok dari pada anak yang 

kemampuan berkomunikasinya terbatas. 

Anak yang mengikuti kegiatan prasekolah akan mengalami 

rintangan baik dalam hal sosial maupun pendidikan kecuali bila ia 

pandai bicara seperti teman-teman sekelasnya. Belajar berbicara 

merupakan sarana untuk memperoleh kemandirian. Untuk 

meningkatkan komunikasi, anak harus menguasai dua tugas pokok 

yaitu yang pertama mereka harus meningkatkan kemampuan untuk 

mengerti apa yang dikatakan orang lain dan yang kedua, mereka harus 

meningkatkan kemampuan bicaranya sehingga dapat dimengerti orang 

lain (Hurlock,1980). 
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d. Perkembangan Emosi  

Selama awal masa prasekolah emosi sangat kuat. Saat ini 

merupakan saat ketidakseimbangan dimana anak mudah terbawa 

ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan, 

hal ini tampak mencolok pada usia 4-6 tahun. Emosi yang umum pada 

awal masa prasekolah antara lain:  

1) Amarah  

Penyebab amarah yang paling umum adalah pertengkaran 

mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan dan serangan 

yang hebat dari anak lain. Anak mengungkapkan rasa marah 

dengan menangis, berteriak, menggertak , menendang, melompat –

lompat atau memukul.  

2) Takut  

Pembiasaan, peniruan, dan ingatan tentang pengalaman yang 

kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa 

takut, seperti cerita-cerita, gambar-gambar, acara radio atau 

televisi, dan film-film dengan unsur yang menakutkan, pada 

mulanya reaksi terhadap rasa takut adalah panik, kemudian 

menjadi lebih khusus seperti lari, bersembunyi, menangis, 

menghindari situasi yang menakutkan.  

3) Cemburu  

Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian 

orang tua beralih kepada orang lain didalam keluarga, biasanya 
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adik yang baru lahir. Anak yang lebih muda dapat mengungkapkan 

kecemburuannya secara terbuka atau menunjukkannya dengan 

kembali berprilaku seperti anak kecil, seperti mengompol, pura-

pura sakit atau menjadi nakal. Perilaku ini semua bertujuan untuk 

menarik perhatian.  

4) Ingin tahu  

Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru 

dilihatnya, juga mengenai tubuhnya sendiri dan orang lain. Reaksi 

anak adalah dengan bertanya.  

5) Iri Hati  

Anak sering iri hati mengenai kemampuan atau barang yang 

dimiliki orang lain. Iri hati ini diungkapkan dalam bermacam-

macam cara, yang paling umum adalah mengeluh tentang 

barangnya sendiri. Dengan mengungkapkan keinginan untuk 

memiliki barang seperti dimiliki orang lain.  

6) Gembira  

Anak merasa gembira karena sehat, situasi yang diharapkan, 

bencana kecil, berhasil melakukan tugas yang dianggap sulit. 

Ungkapan kegembiraaannya seperti tersenyum, tertawa, tertepuk 

tangan, melompat-lompat, atau memeluk benda atau orang yang 

membuatnya bahagia .  
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7) Sedih  

Anak merasa sedih karena kehilangan segala sesuatu yang dicintai 

atau yang dianggap penting bagi dirinya, apakah itu orang, 

binatang, atau mainan. Secara khas ungkapan kesedihannya dengan 

menangis, kehilangan minat terhadap kegiatan normalnya, 

termasuk makan.  

8) Kasih Sayang  

Anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda kesayangan. ia 

mengungkapkan kasih sayang secara lisan bila sudah besar tetapi 

ketika masih kecil anak menyatakannya secara fisik dengan 

memeluk, menepuk, dan mencium objek kasih sayangnya.  

e. Perkembangan Sosialisasi  

Salah satu tugas perkembangan awal masa prasekolah yang 

penting adalah memperoleh latihan dan pengalaman yang diperlukan 

untuk menjadi anggota “kelompok” dalam akhir masa prasekolah. Jadi 

awal masa prasekolah sering disebut sebagai masa prakelompok. dasar 

sosialisasi diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak 

dengan teman-teman sebayanya dari tahun ketahun.  

Pada sosialisasi awal anak menunjukkan minat yang nyata untuk 

melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak sosial dengan 

mereka.ini dikenal dengan “bermain sejajar, yaitu bermain sendiri-

sendiri, tidak bermain dengan anak- anak lain. Perkembagan 

berikutnya adalah bermain “asosiatif” dimana anak terlibat dalam 

kegiatanyang menyerupai kegiatan anak-anak lain. Dengan 
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meningkatnya kontak sosial, anak terlibat dalam “bermain kooperatif” 

dimana ia menjadi anggota kelompok dan saling berinteraksi . 

Sekalipun anak sudah bermain dengan anak lain, ia masih sering 

berperan sebagiai penonton, mengamati anak lain bermain tidak ikut 

terlibat dalam permainannya. Dari pengalaman mengamati ini anak 

belajar bagaimanba anak lain mengadakan kontak sosial dan 

bagaimana perilakunya dalam berbagai situasi sosial.  

Pola perilaku sosial anak misalnya dengan meniru sikap dan 

perilaku orang lain yang ia kagumi agar sama dengan kelompok, 

persaingan (keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain 

yang dimulai dirumah dan kemudian berkembang dalam bermain 

dengan anak di luar rumah), kerjasama, membagi miliknya terutama 

mainan untuk anak lain. Lambat laun sifat mementingkan diri sendiri 

berubah menjadi sifat murah hati. Menjelamg berakhirnya awal mas 

prasekolah dukungan dari teman- teman menjadi lebih penting dari 

pada persetujuan orang -orang dewasa. Pada awal masa prasekolah 

terdapat pula perilaku yang tidak sosial seperti negativisme atau 

melawan otoritas orang dewasa, mencapai puncaknya pada usia 4 

kemudian menurun, perilaku agresif, perilaku berkuasa atau merajai 

semakain meningkat dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk 

kontak sosial, memikirkan diri sendiri karena cakrawala sosial anak 

terutama terbatas dirumah, anak sering kalau mementingkan diri 

sendiri, ledakan amarah yang sering disertai merusak benda 
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disekitarnya, tidak peduli miliknya sendiri atau milik orang lain. 

Namun, tiap-tiap pola perilaku yang tampaknya tidak sosial ataupun 

anti sosial ini penting ini sebagai pengalaman belajar yang 

memungkinkan anak mengerti apa yang di setujui oleh kelompok 

sosial serta apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh 

kelompok.  

f. Bermain pada Awal Masa prasekolah  

Masa awal prasekolah sering disebut sebagai tahap bermain. 

Bermain dalam masa prasekolah adalah kegiatan yang serius, bahkan 

merupakan kegiatan pokok dalam masa prasekolah. Anak yang 

populer ingin bermain lebih banyak dengan anak-anak lain sedangkan 

anak yang secara sosial kurang diterima atau yang sudah merasa 

senang hanya sedikit persetujuan terpaksa bermain sendiri sepanjang 

waktu, anak yang kreatif menghabiskan sebagain besar waktu bermain 

untuk menciptakan sesuatu yang orisinil dari mainan-mainan dan alat 

bermain, sedangkan anak yang tidak kreatif mengikuti pola yang sudah 

dibuat oleh orang lain. Semakin banyak bimbingan yang diterima anak 

dalam bermain semakin besar variasi dalam kegiatan bermain dan 

semakin besar kegembiraan yang diperoleh anak (Santrock, 2007).  

g. Perkembangan Sosialisasi  

Pola kepribadian mulai terbentuk pada awal masa prasekolah. 

Karena orang tua, saudara-saudara kandung, dan saudara yang lain 

merupakan dunia sosial bagi anak, maka bagaimana perlakuan dan 

perasaan mereka kepada anak merupakan faktor penting dalam 

pembentukan konsep diri, yaitu inti pola kepribadian . dengan 
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berjalannya periode awal masa prasekolah, anak semakin banyak 

berhubungan dengan teman-teman sebayanya, baik dilingkungan 

tetangga, dilingkungan prasekolah, atau dipusat perawatan anak 

(Wisnu, dkk, 2008). 

Kondisi yang membentuk konsep diri pada awal masa prasekolah 

antara lain sebagai berikut:  

1. Cara pelatihan anak yang digunakan adalah penting dalam membentuk 

konsep diri yang sedang berkembang. Pola asuh otoriter yang keras 

disertai banyaknya hukuman badan cenderung memupuk kebencian 

kepada semua orang yang berkuasa dan menimbulkan perasaan 

menyerah.  

2. Cita-cita orang tua terhadap anaknya berperan penting dalam 

mengembangkan konsep dirinya. Kalau harapan mereka terlalu tinggi, 

anak cenderung gagal. Terlepas dari bagaimana anak bereaksi, 

kegagalan meninggalkan bekas-bekas yang tidak terhapuskan pada 

konsep diri dan meletakkan dasar-dasar untuk perasaan rendah diri dan 

tidak mampu. konsep diri yang negatif akan berpengaruh terhadap 

kepercayaan diri anak yang menjadi buruk. Anak takut untuk mencoba 

sesuatu yang baru karena pengalaman gagal tersebut.  

3. Ketidaknyamanan lingkungan, apakah karena kematian, penceraian 

perpisahan atau mobilitas sosial berpengaruh buruk terhadap konsep 

diri anak karena ia merasa tidak aman dan merasa lain dari teman-

teman sebaya.  
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4. Posisi urutan anak-anak dalam keluarga dapat mempengaruhi 

kepribadian anak-anak didalam keluarga belajar memerankan peran 

khusus, sebagaian berhasil tidaknya anak dalam bersaing dengan 

saudara-saudara kandungnya.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa masa prasekolah yaitu usia dua hingga 

enam tahun merupakan masa yang paling sulit terutama dihadapi oleh ibu atau 

pengasuh lainnya. Keberhasilan anak dimasa mendatang dipengaruhi oleh 

keberhasilannya pada awal masa prasekolah. Sehingga sangatlah perlu dukungan, 

bimbingan, perhatian, dan kasih sayang kepada anak diusia ini baik dari orang tua 

maupun orang-orang berada disekitar anak. 
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E. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber : Hurlock, E.B, 1980, Developmental Psycology.  
A life-span Approach,5th  edition, MC Graw-Hill, Inc, New York. 

Masa Prasekolah :  
- Perkembangan fisik  
- Ketrampilan pada awal masa 

prasekolah  
- Kemajuan berbicara pada 

awal masa prasekolah  
- Perkembangan emosi  
- Perkembangan sosialisasi  
- Bermain pada awal masa 

prasekolah  
- Perkembangan kepribadian 
 k l i  k  

Pola Asuh Ibu : 
- Otoriter  
- Pemisif  
- Demokratis 

Faktor yang mempengaruhi: 
- Peran ibu  
- Besarnya jumlah keluarga  
- Usia yang berdekatan  
- Jenis kelamin  
- Posisi anak 

Perilaku psikososial 
sibling rivalry 

Faktor yang mempengaruhi : 
1. Tingkat pendidikan  
2. Jumlah anak  
3. Pengalaman (pengasuhan 

dari orang tua)  
4. Usia ibu  
5. Hubungan ibu dan ayah 

 

 

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



F. Kerangka Konsep  
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Gambar 2. Kerangka Konsep 
Pengaruh pola asuh ibu terhadap perilaku psikososial sibling rivalry pada anak 

usia prasekolah di TK Nusa Indah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap 
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