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Abstrak 

 

Pendahuluan : Parenting Skill merupakan pilar utama dalam mengasuh dan membimbing 

anak agar terwujudnya generasi yang berkarakter (Tridhonanto, 2014). Kedisiplinan pada 

anak usia preschool dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal antara lain tipe pola asuh 

orang tua, status pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, jumlah anak dan 

kedudukan anak dalam keluarga (Hapsari, 2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor paling dominan yang berhubungan dengan kedisiplinan anak usia 

preschool dalam melakukan rutinitas harian di wilayah Bengkuring Luar Kelurahan Sempaja 

Utara Samarinda. 

 

Metode: Rancangan penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Besar sampel 

berjumlah 55 responden menggunakan teori Rule Of Thumb (Sopiyudin, 2010) dan 

menggunakan metode purposive sampling. Instrumen menggunakan kuesioner yang telah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dengan nilai r alpha cronbach sebesar 0,72. Waktu 

penelitian dilakukan selama 5 hari. Data dianalisa menggunakan uji Chi-Square dan uji 

Regresi Logistik Berganda. 

Hasil : Menunjukkan kekuatan hubungan faktor yang berhubungan dengan kedisiplinan anak 

usia preschool dalam melakukan rutinitas harian diantaranya adalah: tipe pola asuh (p value= 

0,000) dan kedudukan anak dalam keluarga (p value = 0,022) Urutan nilai OR dari yang 

tebesar hingga terkecil adalah tipe pola asuh (OR=9,800, CI 95%:2,702-35,546) dan 

kedudukan anak dalam keluarga (OR=0,111, CI 95%: 0,013-0,935). 

Kesimpulan : Faktor tipe pola asuh merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan 

kedisiplinan anak usia preschool dalam melakukan rutinitas harian. 

 

Kata Kunci : Faktor-faktor, Parenting, Kedisiplinan, Preschool 
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Abstract 

 

Introduction: Parenting Skill is the main pillar in nurturing and guiding children to realize a 

generation that has character (Tridhonanto, 2014). Discipline in preschool age children can 

be influenced by various external factors including the type of parenting parents, the 

employment status of parents, the level of education of parents, the number of children and 

the position of children in the family (Hapsari, 2016). The purpose of this study was to 

determine the most dominant factors related to the discipline of preschool-aged children in 

carrying out daily routines in the outer Bengkuring region of the Northern Sempaja 

Samarinda. 

Method: Research design using cross sectional study. The samples size is 55 respondents 

using the Rule Of Thumb theory (Sopiyudin, 2010) and used purposive sampling method. 

Instruments using questionnaires that have been tested for validity and reliability, with 

cronbach alpha r value of 0.72. The time of the study was carried out for 5 days. Data were 

analyzed using Chi-Square test and Multiple Logistic Regression test. 

Results: Showed the strength of the relationship of factors related to the discipline of 

preschool-aged children in carrying out daily routines including: the type of parenting (p 

value = 0,000) and the position of the child in the family (p value = 0.022) The OR value of 

the largest to the smallest is the type of parenting (OR = 9,800, 95% CI: 2,702-35,546) and 

the position of children in the family (OR = 0.111, 95% CI: 0.013-0,935). 

Conclusion: Parenting type factors are the dominant factors associated with the discipline of 

preschool-aged children in carrying out daily routines. 
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PENDAHULUAN 

Orang tua sebagai pendidik 

memiliki karakter dan sifat yang khas, 

antara orang tua yang satu dengan lain 

tidak bisa disamakan. Setiap orang tua 

memiliki cara tersendiri dalam 

berinteraksi, mendidik, dan mengarahkan 

anak yang disebut Parenting Skill. 

Parenting Skill orang tua merupakan pilar 

utama dalam mengasuh dan membimbing 

anak agar terwujudnya generasi yang 

berkarakter (Tridhonanto, 2014). 

Permasalahan yang ditemukan saat 

ini banyak orang tua khususnya di 

Indonesia yang memarahi dan memukul 

anak dalam mendisiplinkan anaknya. 

Orang tua juga tidak mengatur dan 

menyusun rutinitas harian anak dalam 

sebuah aturan sehingga mereka cenderung 

akan membatasi eksplorasi dengan cara 

negatif (Indrijati, 2016). 

Kedisiplinan pada anak usia 

preschool dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal antara lain jenis ras, jenis 

kelamin, kepribadian atau sifat bawaan 

anak dan faktor eksternal antara lain 

lingkungan, ekonomi keluarga, tipe pola 

asuh orang tua, status pekerjaan orang tua, 

tingkat pendidikan orang tua, jumlah anak 

dan kedudukan anak dalam keluarga 

(Hapsari, 2016). 

Menurut Global Report : Ending 

Violence in Childhood ditemukan bahwa 

tiap tahunnya terdapat 1,3 miliar anak di 

dunia usia 1-14 tahun telah mengalami 

kekerasan fisik di lingkungan rumah. 

Global Report : Ending Violence in 

Chilhood’ juga melaporkan bahwa terdapat 

73,7 % anak Indonesia pernah mengalami 

kekerasan di rumahnya sendiri. Kekerasan 

yang di alami berupa pukulan dan cubitan 

yang biasa digunakan oleh orang tua 

kepada anaknya (Global Report, 2017). 

Laporan Multiple Indicator Cluster 

Survey pada 1.354 balita di enam 

kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya, 

Biak Numfor (Papua), Kaimana, 

Manokwari dan Sorong (Papua Barat) 

dalam bidang disiplin anak, terdapat 9 dari 

10 anak di Jayawijaya dan lebih dari 8 dari 

10 anak di Manokwari, dilaporkan pernah 

mengalami metode disiplin kekerasan yang 

parah (UNICEF, 2012). 

Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) melaporkan ada 1.000 

kasus kekerasan pada anak dalam kurun 

waktu selama tahun 2016, dari catatan 

tersebut 55 % dari 702  laporan 

pelanggaran hak anak terkait keluarga 

dilakukan oleh ibu dalam upaya 

pendisiplinan anak. Angka kekerasan 

terhadap anak di indonesia terus meningkat 

hingga pertengahan maret 2018 ada 1.980 

laporan kekerasan terhadap anak di seluruh 

Indonesia (KPAI, 2018). 

Di Kalimantan Timur sendiri 

ditemukan kasus kekerasan pada anak, 



 

sepanjang 2016 terdapat 423 kasus 

kekerasan anak dan perempuan yang 

diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DPP PA) 

Samarinda. Laporan lain juga diterima oleh 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Samarinda dan Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Daerah (KPAID) Samarinda ada 

345 kasus. Angka itu meningkat 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

yang hanya ada di kisaran 200, hal tersebut 

mengindikasikan anak masih menjadi 

korban kekerasan dalam pendisiplinan 

(ProKaltim, 2017). 

Tingginya angka kekerasan pada 

anak dalam pendisiplinan anak yang 

ditemukan melalui beberapa laporan 

kesehatan anak dan survei perlindungan 

anak dapat membuat anak menjadi 

pemberontak, tidak disiplin, dan lebih 

agresif atau kasar ketika remaja (Gunilla, 

2015). 

Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan di wilayah 

tempat tinggal peneliti yaitu Bengkuring 

Luar Samarinda pada tanggal 12-15 

Agustus 2018, dilakukan wawancara pada 

orang tua yang memiliki anak usia 

preschool dan dari 35 anak usia preschool 

antara 3-6 tahun didapatkan 29 anak yang 

tidak disiplin dalam melakukan rutinitas 

harian seperti tidak rutin menggosok gigi 

2x sehari, tidak mau mandi tepat waktu, 

tidak merapikan mainan setelah bermain, 

tidak meletakan sepatu dan sendal pada 

tempatnya, tidak cuci tangan sebelum dan 

setelah makan, sulit bangun pagi, tidak 

mau makan, tidak mau tidur siang, dan 

tidak mau belajar. Banyaknya anak usia 

preschool yang tidak disiplin dikarenakan 

berbagai faktor baik faktor intenal maupun 

eksternal. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kedisiplinan anak, dimana anak akan selalu 

terpapar dengan faktor eksternal mulai dari 

ia lahir hingga melalui pertumbuhan dan 

perkembangan (Hapsari, 2016). 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Faktor-faktor yang Berhubungan 

dengan Kedisiplinan Anak Usia Preschool 

dalam Melakukan Rutinitas Harian Di 

Wilayah Bengkuring Luar Kelurahan 

Sempaja Utara Samarinda. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah 

Bengkuring Luar Kelurahan Sempaja 

Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Februari 2019. 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian kuantitatif dengan 

studi analitik dan desain cross sectional. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah orang tua yang memiliki anak usia 



 

preschool di wilayah Bengkuring Luar 

Kelurahan Sempaja Utara dengan sampel 

sebanyak 55 orang menggunakan cara non 

probability sampling dengan metode 

purposive sampling. 

Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

yang telah di uji validitas dan reliabilitas 

dengan nilai r alpha cronbach kuesioner 

tipe pola asuh otoriter sebesar 0,73, tipe 

pola asuh demokratis sebesar 0,75, tipe 

pola asuh permisif sebesar 0,76, dan 

kuesioner kedisiplinan anak usia preschool 

dalam melakukan rutinitas harian sebesar 

0,72. 

Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan 

dianalisis secara univariat, bivariat, dan 

multivariat. Analisis bivariat menggunakan 

uji chi square dan uji fisher untuk 

mengetahui adanya hubungan dari faktor 

(tipe pola asuh, perhatian orang tua yang 

bekerja, tingkat pendidikan orang tua, 

kesejahteraan keluarga, dan kemandirian 

anak dalam keluarga) dengan kedisiplinan 

anak usia preschoool dalam melakukan 

rutinitas harian. Analisis multivariat 

menggunakan uji regresi logistik berganda 

untuk mengetahui faktor dominan yang 

berhubungan dengan kediisplinan anak 

usia preschool dalam melakukan rutinitas 

harian. 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Karakteristik Responden 

a. Umur Orang Tua, Status Orang Tua, 

Umur Anak dan Jenis Kelamin Anak 

Tabel 1. 

Karakteristik Responden (Orang Tua dan Anak 

Preschool) di Wilayah Bengkuring Luar 

Kelurahan Sempaja Utara Samarinda 

Tahun 2019 
 



 

Berdasarkan tabel 1 di atas, 

menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan kelompok umur orang tua 

dengan persentase, sebagian besar 

memiliki kelompok umur 25-35 tahun 

sebanyak 30 orang (ayah) (54,5%) dan 32 

orang (ibu) (58,2 %). Sebagian kecil 

adalah kelompok umur < 25 tahun dimana 

tidak ada responden (ayah)  yang  berumur 

< 25 tahun dan responden (ibu) yang 

berumur > 45 tahun sebanyak 1 orang (1,8 

%). Karakteristik responden berdasarkan 

status orang tua didapatkan seluruhnya 

merupakan orang tua kandung yaitu 

sebanyak 55 responden (100%). 

Pada karakteristik responden 

berdasarkan umur anak preschool 

didapatkan persentase, sebagian  besar 

anak preschool berumur 4 tahun sebanyak 

16 orang (29,1%) dan sebagian kecil 

berumur 6 tahun sebanyak 4 orang (7,3%). 

Karakteristik responden (anakpreschool) 

sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 32 orang (58,2%), dan hampir 

setengahnya berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 23 orang (41,8%). 

Distribusi Variabel 

a. Distribusi Variabel (Tipe Pola Asuh, 

Perhatian Orang Tua, Tingkat 

Pendidikan Orang Tua, Kesejahteraan 

Keluarga, Kemandirian Anak dalam 

Keluarga, dan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan Rutinitas 

Harian 

Tabel 2 

Distribusi berdasarkan Kategori Variabel di 
Wilayah Bengkuring Luar Kelurahan Sempaja 

Utara Samarinda Tahun 2019 
 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, pada 

variabel tipe pola asuh sebagian besar 

responden sebanyak 33 orang (60%)  

masuk kategori pola asuh baik 

(demokratis), dan sebagian kecil responden 

sebanyak 22 orang (40%) masuk kategori 

pola asuh kurang baik (otoriter, permisif, 

dan campuran). Distribusi responden 

berdasarkan perhatian orang tua sebagian 

besar memiliki perhatian baik (ayah 

bekerja, ibu rumah tangga) yaitu sebanyak 

55 responden (90,9%) dan sebagian kecil 

memiliki perhatian kurang (ibu bekerja, 



 

ayah tidak bekerja dan keduanya bekerja) 

sebanyak 5 responden (9,1%). 

Distribusi responden berdasarkan 

tingkat pendidikan orang tua sebagian 

besar responden baik ayah maupun ibu 

memiliki tingkat pendidikan sedang dan 

tinggi (Tamat SLTA dan Perguruan 

Tinggi) sebanyak 37 ayah (67,3%) dan 29 

ibu (52,7%) dan hampir setengahnya 

memiliki tingkat pendidikan rendah 

(Tamat SD dan SMP) sebanyak 18 ayah 

(32,7%) dan 26 ibu (47,3%). Distribusi 

responden berdasarkan kesejahteraan 

keluarga sebagian besar responden masuk 

kriteria lebih baik (jumlah anak 2) 

sebanyak 32 responden (58,2%) dan 

hampir setengahnya masuk kriteria 

kesejahteraan keluarga kurang baik 

(jumlah anak 1 dan >2) sebanyak 23 

responden (41,8%). 

Distribusi responden berdasarkan 

kemandirian anak dalam keluarga sebagian 

besar responden masuk kriteria tidak 

mandiri (anak tunggal dan bungsu) 

sebanyak 42 responden (76,4%) dan 

sebagian kecil masuk kriteria mandiri 

(anak sulung) sebanyak 13 responden 

(23,6%). Distribusi responden berdasarkan 

kedisiplinan anak usia preschool dalam 

melakukan rutinitas harian sebagian besar 

responden (anak usia preschool) masuk 

kriteria disiplin sebanyak 36 anak (65,5%) 

dan sebagian kecil masuk kriteria tidak 

disiplin sebanyak 19 anak (34,5%). 



 

Analisa Bivariat 

Hubungan Faktor-Faktor (Tipe Pola Asuh, Perhatian Orang Tua, Tingkat Pendidikan 

Orang Tua, Kesejahteraan Keluarga, Kemandirian Anak dalam Keluarga) dengan 

Kedisiplinan Anak Usia Preschool dalam Melakukan Rutinitas Harian 

Tabel 3 

Hubungan Faktor-Faktor (Tipe Pola Asuh, Perhatian Orang Tua, Tingkat Pendidikan Orang Tua, 
Kesejahteraan Keluarga, Kemandirian Anak dalam Keluarga) dengan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan Rutinitas Harian di Wilayah Bengkuring Luar 

Kelurahan Sempaja Utara Samarinda Tahun 2019 
 

 

a. Hubungan Tipe Pola Asuh dengan 

Kedisiplinan Anak Usia Preschool 

dalam Melakukan Rutinitas Harian 

Berdasarkan uji statistik chi- 

square didapatkan nilai p sebesar 

0,000 (p<0,05) yang artinya secara 

statistik ada hubungan antara variabel 

tipe pola asuh dengan kedisiplinan 

anak usia preschool dalam melakukan 

rutinitas harian. 

b. Hubungan Perhatian Orang Tua 

dengan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan 

Rutinitas Harian 



 

Berdasarkan uji fisher 

didapatkan nilai p sebesar 0,327 

(p>0,05) yang artinya secara statistik 

tidak ada hubungan antara variabel 

perhatian orang tua dengan 

kedisiplinan anak usia preschool 

dalam melakukan rutinitas harian. 

c. Hubungan Tingkat Pendidikan 

Orang Tua dengan Kedisiplinan 

Anak Usia Preschool dalam 

Melakukan Rutinitas Harian 

Berdasarkan uji statistik chi- 

square didapatkan nilai p pada 

hubungan tingkat pendidikan orang 

tua (ayah) dengan kedisiplinan anak 

usia preschool dalam melakukan 

rutinitas harian sebesar 0,637 (p>0,05) 

yang artinya secara statistik tidak ada 

hubungan antara variabel tingkat 

pendidikan orang tua (ayah) dengan 

kedisiplinan anak usia preschool 

dalam melakukan rutinitas harian. 

Selanjutnya, didapatkan pula nilai p 

pada hubungan tingkat pendidikan 

orang tua (ibu) dengan kedisiplinan 

anak usia preschool dalam melakukan 

rutinitas harian sebesar 0,992 (p>0,05) 

yang artinya secara statistik tidak ada 

hubungan antara variabel tingkat 

pendidikan orang tua (ibu) dengan 

kedisiplinan anak usia preschool 

dalam melakukan rutinitas harian. 

d. Hubungan Kesejahteraan Keluarga 

dengan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan 

Rutinitas Harian 

Berdasarkan uji statistik chi- 

square didapatkan nilai p sebesar 

0,238 (p>0,05) yang artinya secara 

statistik tidak ada hubungan antara 

variabel kesejahteraan keluarga 

dengan kedisiplinan anak usia 

preschool dalam melakukan rutinitas 

harian. 

e. Hubungan Kemandirian Anak 

dalam Keluarga dengan 

Kedisiplinan Anak Usia Preschool 

dalam Melakukan Rutinitas Harian 

Berdasarkan uji fisher 

didapatkan nilai p sebesar 0,022 

(p<0,05) yang artinya secara statistik 

terdapat hubungan antara variabel 

kedudukan anak dalam keluarga 

dengan kedisiplinan anak usia 

preschool dalam melakukan rutinitas 

harian. 



 

Analisa Multivariat 

Tabel 4 

Hasil Uji Regresi Logistik Berganda 

 
Variabel OR 

(CI 95%) 
 

Langkah 1 Tipe Pola Asuh 0,059 

(0,011-0,314) 

Kesejahteraan Keluarga 
3,256

 

(0,585-18,126) 

Kemandirian Anak dalam 

Keluarga 

 

7,110 
(0,652-77,547) 

Langkah 2 Tipe Pola Asuh 0,091 
(0,023-0,365) 

 

 

PEMBAHASAN 

Kemandirian Anak dalam 

Keluarga 
11,000 

(1,105-109,466) 

tua memiliki pengaruh besar pada 

a. Hubungan Tipe Pola Asuh dengan 

Kedisiplinan Anak Usia Preschool 

dalam Melakukan Rutinitas Harian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapatkan nilai p sebesar 0,000 

(p<0,05) adanya hubungan bermakna 

antara faktor tipe pola asuh orang tua 

dengan kedisiplinan anak usia 

preschool dalam melakukan rutinitas 

harian. 

Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Farzana Bibi (2013) 

dengan judul Contribution of 

Parenting Style in life domain of 

Children, gaya pengasuhan 

merupakan faktor penting dalam 

perkembangan psikososial anak-anak 

dan remaja. Gaya pengasuhan orang 

domain kehidupan anak-anak. Gaya 

pengasuhan demokratis memiliki 

pengaruh positif dalam kehidupan 

anak-anak dan remaja dalam segi 

pendidikan dan kesejahteraan 

psikologis. 

Pola asuh demokratis memiliki 

ciri khas adanya hak dan kewajiban 

orangtua dan anak adalah sama dalam 

arti saling melengkapi, anak dilatih 

untuk bertanggung jawab dan 

menentukan perilakunya sendiri agar 

dapat berdisiplin. Orangtua banyak 

memberikan kesempatan kepada anak 

untuk berbuat keputusan secara bebas, 

berkomunikasi dengan lebih baik, 

mendukung anak untuk memiliki 

kebebasan sehingga anak mempunyai 

kepuasan untuk mengembangkan 

disiplin. Dalam pola asuh ini anak 



 

akan menjadi seorang individu yang 

mempercayai orang, bertangung jawab 

terhadap tindakan-tindakannya, tidak 

munafik, dan jujur (Hasan, 2012). 

Asumsi peneliti bahwa orang 

tua memiliki cara tersendiri dalam 

mengasuh dan membimbing anaknya, 

setiap keluarga memiliki cara dan pola 

yang berbeda antara keluarga yang 

satu dengan yang lainnya. Dengan 

pengasuhan yang baik, maka akan 

terbentuk karakter anak yang disiplin. 

b. Hubungan Perhatian Orang Tua 

dengan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan 

Rutinitas Harian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapatkan nilai p sebesar 0,327 

(p>0,05) tidak adanya hubungan 

bermakna antara faktor perhatian 

orang tua dengan kedisiplinan anak 

usia preschool dalam melakukan 

rutinitas harian. 

Hasil penelitian tersebut secara 

statistik tidak bermakna dimana hal itu 

dapat terjadi dikarenakan oleh 

berbagai fakor eksternal lain lebih erat 

mempengaruhi kedisiplinan anak usia 

preschool antara lain tipe pola asuh. 

Menurut Casmini (2007) kedua orang 

tua yang bekerja (Ayah dan Ibu) dan 

sering meninggalkan anak biasanya 

cenderung untuk mengganti 

perhatiannya yang kurang pada anak 

itu dengan jalan memperbolehkan 

apapun yang dikehendaki anak. 

Sebaliknya, juga mungkin terjadi dari 

anak itu sendiri. Anak yang ditinggal 

oleh kedua orangtuanya yang bekerja 

merasa tidak diperhatikan oleh 

orangtuanya, maka anak banyak 

menuntut dan biasanya tuntutannya 

dipenuhi oleh orang tua sehingga 

menjadikan anak tidak disiplin dan 

tidak bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

Secara teoritis terdapat 

hubungan, namun secara statistik 

tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. Menurut peneliti, hal itu 

dapat terjadi dikarenakan faktor 

eksternal lain dapat mempengaruhi 

kedisiplinan anak usia preschool 

dalam melakukan rutinitas harian 

yaitu salah satu faktornya ialah tipe 

pola asuh. Pada responden yang 

diteliti banyak orangtua 

menerapkan pola asuh demokratis 

dan didukung dengan anak usia 

preschool yang disiplin pula. 

c. Hubungan Tingkat Pendidikan 

Orang Tua dengan Kedisiplinan 

Anak Usia  Preschool dalam 

Melakukan Rutinitas Harian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapatkan nilai p sebesar 0,637 



 

(p>0,05) tidak adanya hubungan 

bermakna antara faktor pendidikan 

orangtua (ayah) dengan kedisiplinan 

anak usia preschool  dalam 

melakukan rutinitas harian. 

Didapatkan pula nilai p sebesar 0,992 

(p>0,05) tidak adanya hubungan 

bermakna antara faktor pendidikan 

orangtua (ibu) dengan kedisiplinan 

anak usia preschool  dalam 

melakukan rutinitas harian. Hasil 

penelitian tersebut secara statistik 

tidak bermakna dikarenakan banyak 

faktor internal maupun eksternal yang 

lebih erat kaitannya dengan 

kedisiplinan anak. Secara teori 

menurut Wiyani (2013) semakin 

tinggi pendidikan orangtua maka ada 

kecenderungan disiplin anak lebih 

baik. 

Peneliti berasumsi bahwa 

kedisiplinan anak usia preschool 

disini banyak dipengaruhi dengan 

faktor eksternal lain meliputi tipe 

pola asuh dan kedudukan anak dalam 

keluarga. Oleh karena itu, tidak 

semua orangtua dengan pendidikan 

rendah tidak mampu mendisiplinkan 

anaknya. Orangtua dengan 

pendidikan rendah tetapi menerapkan 

pola asuh yang baik maka anaknya 

akan menjadi disiplin. 

d. Hubungan Kesejahteraan Keluarga 

dengan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan 

Rutinitas Harian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan telah dilakukan 

oleh peneliti didapatkan nilai p 

sebesar 0,238 (p>0,05). Tidak adanya 

hubungan bermakna antara faktor 

kesejahteraan keluarga dengan 

kedisiplinan anak usia preschool 

dalam melakukan rutinitas harian. 

Hasil penelitian tersebut secara 

statistik tidak bermakna. Dikarenakan 

faktor kesejahteraan keluarga yang 

tergambar dari jumlah anak bukan 

merupakan faktor langsung yang 

mempengaruhi kedisiplinan anak usia 

preschool dimana hal ini didukung 

oleh teori menurut Watson (1970) 

dalam Shochib (2010) mengatakan 

bahwa orang tua dengan jumlah anak 

lebih dari 3 orang anak akan 

menggunakan pola asuh otoriter dan 

orang tua dengan 2 anak cenderung 

lebih memperhatikan anak dan lebih 

memilih menggunakan tipe pola asuh 

demokratis sehingga terbentuk 

karakter disiplin pada anak. Pada 

orang tua yang menerapkan pola asuh 

demokratis atau pola asuh yang baik 

ini, mereka akan menganggap dapat 

menciptakan ketertiban dirumah. 

Peneliti berasumsi bahwa 

kesejahteraan keluarga yang 

tergambar dari jumlah anak 



 

merupakan faktor eksternal secara 

tidak langsung atau hanya merupakan 

faktor pencetus orangtua memilih tipe 

pola asuh dalam pendampingan anak 

mereka sedangkan tipe pola asuh 

merupakan faktor eksternal secara 

langsung dan merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi dan 

sangat erat kaitannya dengan 

kedisiplinan anak usia preschool. 

e. Hubungan  Kemandirian  Anak 

dalam Keluarga dengan 

Kedisiplinan Anak Usia Preschool 

dalam Melakukan Rutinitas 

Harian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan,  didapatkan 

hasil nilai p sebesar 0,022 (p<0,05) 

adanya hubungan yang bermakna 

antara faktor kemandirian anak dalam 

keluarga dengan kedisiplinan anak 

usia preschool dalam melakukan 

rutinitas harian. 

Hasil penelitian tersebut 

didukung  oleh    penelitian  Jee-Yeon 

K. dari Grup Analisis, Ana Nuevo- 

Chiquero dari Universitas Edinburgh 

dan Marian Vidal-Fernandez dari 

Universitas of Sydney (2016) 

menganalisis data 5.000 anak-anak 

sampai usia 14 tahun. Para periset 

menemukan bahwa anak tunggal 

sering diberikan pengawasan lebih 

atau   overprotective   dari   orang tua 

seperti pengekangan atau pembatasan 

kegiatan anak yang dimana seluruh 

kegiatan anak selalu dibantu oleh 

orang tua dan membuat anak 

bergantung kepada orang tua, selain 

itu hal ini juga dapat membatasi 

eksplorasi anak, membuat anak 

menjadi tidak mandiri dan disiplin. 

Anak sulung cenderung tampil 

lebih baik dalam hal kognitif 

dibanding saudara mereka yang lebih 

muda, sejak usia satu tahun. Anak 

yang lebih tua biasanya mendapat 

lebih banyak stimulasi mental dan 

pengasuhan lebih serius dari orang 

tua mereka. Anak bungsu biasanya 

selalu dianggap tidak mampu karena 

ada anak lain yang lebih besar, 

sehingga anak bungsu tidak pernah 

diberi tanggung jawab, dan terlalu 

dilayani sehingga kedisiplinan anak 

dapat menurun bahkan hilang 

(Shochib, 2010). 

Faktor Dominan yang Berhubungan 

dengan Kedisiplinan Anak Usia 

Preschool dalam Melakukan 

Rutinitas Harian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dalam 2 tahap 

didapatkan satu variabel bermakna 

pada tahap pertama yaitu variabel tipe 

pola asuh (OR= 0,059 (CI 95%: 

0,011-0,314) yang berarti bahwa 

responden yang menerapkan pola asuh 



 

baik 16,9 kali memiliki pengaruh lebih 

besar dalam menjadikan anak usia 

preschool lebih disiplin dalam 

melakukan rutinitas harian dibanding 

dengan responden yang menerapkan 

pola asuh kurang baik. 

Selanjutnya, pada langkah ke-2 

dilakukan untuk melihat kekuatan 

hubungan variabel tipe pola asuh 

terhadap kedisiplinan anak usia 

preschool dalam melakukan rutinitas 

harian dan didapatkan hasil OR 

menurun menjadi 0,091 (CI 95%: 

0,023-0,365) artinya responden yang 

menerapkan pola asuh baik akan 

berpengaruh 10,9 kali lebih besar 

menjadikan anak usia preschool lebih 

disiplin dalam melakukan rutinitas 

harian dibanding responden yang 

menerapkan pola asuh kurang baik 

dan secara statistik bermakna. 

Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh hasil penelitian yang 

telah dilakukan Agustin N (2016) 

dengan judul faktor-faktor dominan 

yang berhubungan dengan 

kedisiplinan anak usia 5-6 tahun di TK 

Al-Madani Pontianak, faktor dominan 

yang berhubungan dengan 

kedisiplinan yaitu pola asuh orang tua. 

Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa orang tua yang 

menerapkan pola asuh demokratis 

memiliki anak dengan kedisiplinan 

yang tinggi. Pola asuh orang tua 

adalah pola perilaku yang diterapkan 

pada anak dan bersifat relatif 

konsisten. Pola perilaku ini dapat 

dirasakan oleh anak dan bisa 

memberikan efek negatif maupun 

positif. Menurut Koentjaraningrat 

(Djamarah, 2014) pola asuh yang 

diterapkan orang tua sangat dominan 

dalam membentuk kepribadian anak 

sejak kecil hingga dewasa, dan pola 

asuh yang diterapkan suatu suku 

bangsa akan melahirkan anak dengan 

kepribadian yang khas. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah adanya hubungan yang bermakna 

antara tipe pola asuh (p value = 0,000) dan 

kedudukan anak dalam keluarga (p value = 

0,022) dengan kedisiplinan anak usia 

preschool dalam melakukan rutinitas 

harian di Wilayah Bengkuring Luar 

Kelurahan Sempaja Utara. Tipe pola asuh 

orang tua merupakan faktor dominan (OR 

= 0,091) yaitu 10,9 kali lebih besar 

menjadikan anak usia preschool lebih 

disiplin dalam melakukan rutinitas harian. 

Hasil penelitian ini  diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan dan acuan 

dalam mengoptimalisasikan kegiatan 

pembinaan kesejahteraan keluarga 

khususnya dalam bidang pencegahan 

tindak kekerasan terhadap anak di Wilayah 



 

Kelurahan Sempaja Utara. Saran untuk 

peneliti selanjutnya agar meneliti lebih 

lanjut pada faktor internal maupun 

eksternal lain seperti sifat bawaan anak dan 

jenis kelamin anak. 
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