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ABSTRAK 

JELITA PURBA, NIM. 1123113008. Judul : Hubungan Pola Asuh Orang 

Tua dengan Konsep Diri Anak Usia 5 – 6 Tahun di TK Katolik Assisi Medan 

Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 2016.  

 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya konsep diri anak di 

TK Katolik Assisi Medan. Konsep diri yang merupakan suatu bentuk atau 

kemampuan anak dalam melakukan interaksi sosial, seperti bergaul dengan orang 

lain, menyatakan pendapan, tampil di depan orang banyak, dll. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pola 

asuh orang tua dengan konsep diri anak usia 5 6 tahun di TK Katolik Assisi 

Medan tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

korelasional menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 40 anak. Pengumpulan data pola asuh orang tua dan konsep diri anak 

dilakukan melalui angket. Tehnik analisis data menggunakan statistic korelasi 

Product Moment dan uji-t. 

 Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa pola asuh orang tua 

cenderung menerapkan pola asuh permissif sebesar 45%, pola asuh demokratis 

40%, pola asuh otoriter 15%  dan  konsep diri anak tergolong sedang sebesar 

60%.  

 Dari hasil perhitungan dengan r tabel dengan signifikansi 0,05 adalah 

0,312, data untuk pola asuh otoriter rhitung diperoleh sebesar 0,343 maka rxy > rtabel 

(0,343 > 0,312). Untuk pola asuh permissif koefisien korelasi diperoleh sebesar 

0,356 maka rxy > rtabel (0,356 > 0,312). Untuk pola asuh demokratis 0,413, maka 

rhitung > rtabel (3,413 > 0,312) dari perhitungan diperoleh bahwa hasil rhitung > 

rtabel, hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pola asuh orang tua 

dengan konsep diri anak usia 5-6 tahun di TK Katolik Assisi Medan. 

 Terhadap uji-t dari perhitungan untuk harga t-tabel dengan dk= 40-2 = 38 

ttabel = 2,024. Untuk pola asuh otoriter maka nilai thitung = 2,392. Yaitu 2,392 > 

2,024. Untuk pola asuh permissig maka nilai thitung = 2,348. Yaitu 2,348 > 2,024. 

Untuk pola asuh demokratis maka nilai thitung = 2,79, yaitu 2,792 > 2,024. 

Sehingga Ha diterima yaitu ada “hubungan yang positif dan signifikan antara pola 

asuh orang tua baik otoriter, permissive dan demokratis dengan konsep diri anak 

usia 5-6 tahun di TK Katolik Assisi Medan Tahun Ajaran 2015/2016”. Semakin 

baik pola asuh yang diberikan orang tua maka semakin baik pula konsep diri anak.  

 


