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ABSTRACT 

The Relationship of Parenting Patterns to General Socialization Ability in Preschool 

Children Age 3-5 Years 

Mimin Afriani Kartini 1, Hasmia Naningsi 2, Andi Malahayati Nurdjaja 2 

 

Background: The quality of the relationship between children and parents is very important and 

very influential on children's behavior, including how it affects their mental health, physical 

health, social skills and educational attainment. The interaction between children and their 

parents and each other in the family environment can stimulate the child's behavior. 

Research Objectives: This study aims to analyze the views of the five journals regarding the 
relationship between parenting patterns and general socialization skills in preschool children 
aged 3-5 years. 
Research Methods: The type of research used is Literature Review or literature (Library 
Research). The data used in this study is secondary data sourced from research journals. The 
types of instruments used in this study are journals and the results of previous studies. 
Research Results: Based on a search of 5 articles used, it was found that appropriate and 
good parenting can improve socialization skills in general in preschool children aged 3-5 years. 
Conclusion: The results of this literature review indicate that there is a relationship between 
parenting patterns and the socialization ability of preschoolers. If parents apply the right 
parenting style, it will affect their socialization ability, because children live in families that 
always support them in love with appropriate parenting patterns and harmonious family 
interactions, so that children can grow and develop optimally. The interaction of parents and 
children in nurturing and providing stimulation to children affects the social development of 
children. 
Suggestion: Parents play an important role in the socialization ability and emotional 
development of children in this case good parenting is very important to be able to ensure 
optimal child development, so parents need to dig up more information about appropriate 
parenting patterns to be applied to children 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Periode penting dalam tumbuh 

kembang anak adalah masa prasekolah, karena 

pada masa ini anak mengalami kemajuan 

perkembangan yang optimal terutama 

perkembangan sosial. Aspek tersebut meliputi 

aktivitas jasmani yang bertambah seperti 

kemandirian, kemampuan bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan lingkungan. Aspek tersebut 

dianggap penting untuk dikembangkan karena 

sebagai dasar untuk perkembangan sosial 

selanjutnya (Maulana dalam Lahemma, 2016). 

Anak yang mempunyai perkembangan 

personal sosial baik akan dapat berhubungan 

sosial di masyarakat dengan baik dan anak juga 

bisa belajar memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Anak dengan masalah perkembangan personal 

sosial akan memiliki prestasi belajar yang 

kurang, suka berkelahi, suka menantang, suka 

marah, berebut dan mudah menangis (Maulana 

dalam Lahemma, 2016). 

Orang tua dalam memberi pengasuhan 

dipengaruhi oleh sikap-sikap tertentu dalam 

memelihara, membimbing, dan mengarahkan 

anaknya. Sikap tersebut tercermin dalam pola 

pengasuhan kepada anaknya yang berbeda-

beda. Pola pengasuhan yang diterapkan orang 

tua mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Pola asuh demokratis membuat 

anak akan merasa aman dan merasa dicintai 

serta menjadi mandiri. Di sisi lain anak dalam 

keluarga dengan pola asuh otoriter cenderung 

menarik diri dan tidak punya kepercayaan 

terhadap orang lain. Sementara itu anak dalam 

keluarga dengan pola asuh permisif cenderung 

menjadi kurang dewasa dan kurang dapat 

mengontrol diri (Papalia dan Feldman, 2014). 

Pola asuh merupakan pola perilaku 

yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif 

konsisten dari waktu ke waktu dan sangat 

berpengaruh besar dalam pembentukan 

karakteristik anak yang dampaknya akan 

dirasakan oleh anak baik dari segi positif atau 

negatif. Menurut Petranto (2012) bahwa pola 

asuh terhadap anak terdiri dari empat macam 

yaitu: pola asuh demokratis, otoriter, permisif, 

dan penelantar. Penerapan pola asuh orang tua 

sangat penting utamanya adalah seorang ibu 

karena seorang ibu adalah orang utama bagi 

anak dan ibu merupakan lingkungan pertama 

yang dimasuki untuk membina sosialisasi anak.  

Pola asuh orang tua di rumah sangat 

berkorelasi dengan perilaku dan kemampuan 

sosialisasi yang ditunjukkan anak dengan 

lingkungan sekitarnya. Pola asuh orang tua juga 

merupakan hal yang penting antara hubungan 

interpersonal anak yang mempengaruhi respon 

tingkah laku anak tersebut (Kusdarini dalam 

Yusuf, 2010). Masing-masing pola asuh orang 

tua yang ada, akan memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pembentukan kepribadian 

dan perilaku anak. Orang tua merupakan 

lingkungan terdekat yang selalu mengitari anak 

sekaligus menjadi figur dan idola mereka. 

Model perilaku orang tua secara 

langsung maupun tidak langsung akan dipelajari 

dan ditiru oleh anak. Anak meniru bagaimana 

orang tua bersikap, bertutur kata, 

mengekspresikan harapan, tuntutan dan kritikan 

satu sama lain, menanggapi dan memecahkan 

masalah, serta mengungkapan perasaan dan 



 
 

emosinya (Kusdarini dalam Yusuf, 2010). Pada 

anak yang sedang berada pada masa 

perkembangan kritis, seperti pada anak usia 3-5 

tahun, mereka baru mulai memformulasikan 

konsep waktu dan diri serta baru mulai 

membedakan suasana hati mereka dengan 

kejadian-kejadian eksternal. Anak belajar dari 

lingkungan, keluarga merupakan yang pertama 

kali berpengaruh terhadap sikap anak. Anak 

akan cenderung menunjukkan keinginan yang 

kuat untuk mengeksplorasi lingkungan dan 

percobaan terhadap ide-ide baru. Selain itu, 

anak belajar untuk membayangkan, untuk 

bekerja sama dengan orang lain dan memimpin 

(Sudarna, 2014). 

Usia prasekolah terdapat berbagai 

tugas perkembangan yang harus dikuasai anak 

sebelum dia mencapai tahap perkembangan 

selanjutnya, adanya hambatan dalam mencapai 

tugas perkembangan tersebut akan 

menghambat perkembangan selanjutnya. 

Tekanan yang berlebihan ataupun pengharapan 

yang terlalu tinggi melampaui kapasitas 

kemampuan anak membuat anak memilih untuk 

berbohong atau berbuat curang agar dapat 

diterima oleh kelompok sosialnya (Sudarna, 

2014). Diperkirakan lebih dari 200 juta anak 

balita di negara berkembang gagal mencapai 

potensi perkembangan optimalnya karena 

masalah kemiskinan, malnutrisi, atau lingkungan 

yang tidak mendukung, sehingga 

mempengaruhi perkembangan kognitif, motorik, 

emosi, dan sosial anak. 

World Health Organitation (WHO) 

melaporkan bahwa 5-25% anak-anak usia 

prasekolah menderita disfungsi otak minor, 

termasuk gangguan perkembangan motorik 

halus. Sedangkan secara global dilaporkan anak 

yang mengalami gangguan berupa kecemasan 

sekitar 9%, mudah emosi 11-15%, gangguan 

perilaku 9-15%. Di Indonesia jumlah balita pada 

tahun 2012 sebanyak ±31,8 juta jiwa dari jumlah 

penduduk 250 juta jiwa atau sebesar 12,72% 

(BKKBN dalam Kementerian Kesehatan RI, 

2013). Jumlah Balita yang mencapai 12,72% 

dari penduduk Indonesia, menjadikan tumbuh 

kembang balita ini sangat penting untuk 

diperhatikan karena menyangkut kualitas 

generasi masa depan bangsa. Berdasarkan 

laporan Kemenkes RI bahwa cakupan 

pelayanan kesehatan balita dalam deteksi 

tumbuh kembang balita yang mengalami 

gangguan tumbuh kembang anak di Indonesia 

45,7% (Depkes RI, 2010). Deteksi dini tumbuh 

kembang anak merupakan kegiatan atau 

pemeriksaan untuk menemukan secara dini 

adanya keterlambatan tumbuh kembang anak. 

Upaya-upaya untuk menciptakan 

generasi penerus bangsa yang sehat perlu 

diperhatikan terutama pada masa peka atau 

“masa keemasan” (golden period) yang terjadi 

pada usia 0-6 tahun. Pada masa tersebut status 

kesehatan anak erat kaitannya dengan proses 

tumbuh kembang anak sehingga stimulasi atau 

rangsangan-rangsangan penting untuk 

memenuhi proses tumbuh kembang anak.  

Kualitas hubungan anak dan orang tua 

sangatlah penting dan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku anak, termasuk bagaimana 

terhadap kesehatan mentalnya, kesehatan fisik, 

keterampilan sosial dan pencapaian 

pendidikannya. Interaksi antara anak dengan 



 
 

orang tua dan sesamanya di lingkungan 

keluarga dapat menstimulasi perilaku anak 

tersebut. Contohnya, interaksi antara anak dan 

ibu ini merupakan interaksi yang paling efektif 

untuk menjalin kedekatan dengan anak. 

Interaksi ini dapat mempengaruhi persepsi, 

membimbing serta dapat mengendalikan 

perilaku anak tersebut. Selain itu, juga 

membantu mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan diri mereka di lingkungannya . 

Peran aktif orang tua adalah usaha langsung 

terhadap anak dan peran lain yang penting 

adalah menciptakan lingkungan (Dewi & 

Pujiastuti, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Fatimah (2011) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara pola asuh orang tua 

dengan dengan perkembangan anak. 

Hal ini berdampak kepada orang tua 

yang memperlakukan anaknya dengan 

memberikan hukuman kepada anak seperti 

memarahi anak secara terus menerus karena 

menurut orang tua dengan perlakuan seperti itu 

anak dapat berhenti dari banyaknya aktivitas 

seperti teman sebayanya. Hal ini pun 

berdampak terhadap anak yaitu anak menjadi 

lebih agresif, sulit untuk tenang dan terkadang 

bersikap berlebih terhadap hal kecil seperti 

permintaan terhadap sesuatu yang tidak 

dikabulkan maka anak akan marah dan 

memukul orang tuanya. Fenomena yang terjadi 

pada perilaku anak diantaranya adalah merebut 

mainan temanya, mengejek dan berkata kasar, 

sering berkelahi dan ingin selalu menang seperti 

pahlawan, hal tersebut berdampak dari orang 

tua dengan pola asuh yang kurang baik. 

Pada hakekatnya seorang anak harus 

berusaha memberikan empati membuatnya 

menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan 

anaknya, serta menuntutnya memperlakukan 

orang dengan kasih sayang. Empati yang kuat 

mendorong anak bertindak benar karena ia bisa 

melihat kesusahan orang lain sehingga 

mencegahnya melakukan tindakan yang dapat 

melukai orang lain. Semakin dalam rasa empati 

seseorang, semakin tinggi rasa hormat dan 

sopan santunnya kepada sesama. Biasanya 

orang yang memiliki sikap empati ini sangat 

peduli dan rela bertindak untuk memberikan 

bantuannya kepada siapa saja yang memang 

benar-benar harus dibantu. 

Pentingnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak pada saat usia prasekolah 

sangat penting di pahami orang tua. Maka 

tujuan dalam hal ini keluarga tetap menjadi 

kelompok pertama (primary group) tempat 

meletakan dasar kepribadian di dalam keluarga. 

Orang tua memegang peranan membentuk 

sistem interaksi yang intim dan berlangsung 

lama ditandai oleh cinta kasih dan hubungan 

yang penuh kasih sayang. Peran orangtua 

adalah dengan membenahi perilaku anak. 

Terbentuknya perilaku anak merupakan modal 

bagi penyesuaian diri anak dan lingkungannya 

dan tentunya memberikan dampak bagi 

kesejahteraan. Selain orang tua di sekolah guru 

membantu memberi stimulus perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas maka penulis telah melakukan 

suatu penelitian tentang “Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Kemampuan Sosialisasi 

Secara Umum pada Anak Prasekolah Usia 3-5 

Tahun” 



 
 

METODE PENELITIAN 

1. Framework 

Framework atau rancangan 

dalam peneltian adalah menggunakan 

PICO. PICO adalah metode pencarian 

informasi-klinis yang merupakan akronim 

dari 4 komponen yaitu: 

a. P (patient, population, problem).  Kata-

kata ini mewakili pasien, populasi, dan 

masalah yang diangkat dalam karya 

ilmiah. Dalam literature review ini adalah 

“Anak Prasekolah Usia 3-5 Tahun”.  

b. I (intervention, prognostic factor, 

exposure). Kata ini mewakili intervensi, 

faktor prognostik atau paparan yang akan 

diangkat dalam karya ilmiah. Dalam 

literature review ini adalah “Pola Asuh 

Orang Tua yang Baik”. 

c. C (comparison, control). Kata ini mewakili 

perbandingan atau intervensi yang ingin 

dibandingkan dengan intervensi atau 

paparan pada karya ilmiah yang akan 

ditulis. Dalam literature review ini adalah 

“Kurang diberikan pola asuh yang baik”. 

d. O (outcome). Kata ini mewakili target apa 

yang ingin dicapai dari suatu penelitian 

misalnya pengaruh atau perbaikan dari 

suatu kondisi atau penyakit tertentu. 

Dalam literature review ini adalah 

“Perkembangan kemampuan sosialisasi”. 

2. Kata Kunci yang Digunakan 

Pencarian literatur dengan 

menggunakan beberapa kata kunci 

sesuai MESH (Medical Subject 

Heading), yaitu pola asuh orang tua, 

kemampuan sosialisasi, dan anak 

prasekolah usia 3-5 tahun. 

3. Database atau aplikasi yang 

digunakan 

Database yang digunakan 

dalam pencarian literatur adalah 

google Scholar. 

Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

• Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dalam 

pencarian literatur sebagai berikut: 

a. Artikel dengan menggunakan pola 

asuh orang tua sebagai intervensi 

terhadap perkembangan 

kemampuan sosialisasi anak 

prasekolah. 

b. Populasi yang terdiagnosa adalah 

anak prasekolah usia 3-5 tahun. 

c. Jurnal dari tahun 2014-2019. 

• Kriteria Eksklusi 

Semua artikel yang tidak memenuhi 

kriteria inklusi 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian Lestari (2017) 

dimana pengasuhan orang tua memberikan 

dampak yang cukup serius dalam menentukan 

kepribadian seorang anak salah satunya 

kemampuan bersosialisasi. Terdapat empat 

faktor yang mempengaruhi sosialisasi pada 

anak, yaitu pola pengasuhan orang tua, 

pengaruh teman sebaya, penerimaan diri dan 

lingkungan. Perkembangan sosialisasi pada 

anak usia sekolah terpenting dipengaruhi oleh 

faktor keluarga yang merupakan agen 

sosialisasi dan lingkungan dimana anak itu 

tumbuh dan berkembang. Keberhasilan orang 

tua dalam membentuk karakter anak sering kali 

dikaitkan dengan kemampuan orang tua dalam 



 
 

memahami karakter anak sebagai individu yang 

unik. 

Kemampuan sosialisasi merupakan 

kemampuan anak untuk menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan sekolah, baik dengan 

teman, guru, dan orang lain yang berada di 

lingkungan sekolah untuk dapat berinteraksi 

dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan sosialisasi siswa SD Negeri 

Tlogosari Wetan 01 Semarang tergolong baik 

yang dinyatakan oleh 64 siswa (81,0%) memiliki 

kemampuan sosialisai yang baik, sedangkan 15 

siswa (19,0%) lainnya memiliki kemampuan 

sosialisai tergolong buru (Lestari, 2017). 

Kemampuan sosialisasi anak ditunjukkan 

dari sikap anak terhadap persahabatan, dimana 

anak merasa senang bermain dengan temannya 

dalam waktu yang lama, anak juga mau bermain 

dengan teman sekelas maupun kelas yang 

lainnya (Cristiana, 2012). Anak juga memiliki 

sikap stimulasi yang ditunjukkan dari adanya 

perasaan senang dengan teman baru di sekolah 

dan anak merasakan atau mendapat hal yang 

menyenangkan melalui hubungan pertemanan 

dengan teman- temannya. Anak juga 

merasakan adanya dukungan fisik terhadap 

teman yang membutuhkan seperti membantu 

teman mengambilkan buku yang jatuh di lantai. 

Kemampuan sosialisasi anak juga ditunjukkan 

adanya dukungan ego yang berupa adanya 

sikap menolong teman ketika ada teman yang 

jatuh dan adanya sikap suka memberikan 

jajanan pada teman ketika istirahat. Selain itu, 

anak juga suka cerita tentang dirinya pada 

teman yang menunjukkan adanya perbandingan 

sosial, serta sebagian besar siswa mempunyai 

teman yang akrab serbagai wujud adanya 

keintiman dengan teman (Soetjiningsih, 2012). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil 

literature review dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara 

pola asuh orang tua dengan 

kemampuan sosialisasi anak pada 

siswa Kelas 1 dan 2 (ρvalue=0,000). 

2. Ada hubungan pola asuh orang tua 

dengan perkembangan sosial anak 

usia Prasekolah di TK Muslimat Ar-

Rohmah Gading Kembar Kecamatan 

Jabung. 

3. Variabel pola asuh orang tua 

demokratis (X3) berpengaruh lebih 

besar (dominan) terhadap variabel 

sosialisasi anak (Y1), sehingga pola 

asuh demokratis lebih cenderung 

diterapkan orang tua yang dapat 

berpengaruh positif terhadap 

kemampuan sosialisasi anak dan 

Variabel pola asuh orang tua 

demokratis (X3) berpengaruh lebih 

besar (dominan) terhadap variabel 

Perkembangan emosional anak (Y2), 

sehingga pola asuh demokratis lebih 

cenderung diterapkan orang tua yang 

dapat berpengaruh positif terhadap 

perkembangan emosional anak. 

4. Gaya orang tua yang demokratis 

mempengaruhi keterampilan sosial 

anak secara positif dan signifikan, 

sedangkan gaya orang tua yang terlalu 

protektif berpengaruh negatif dan 

secara signifikan. Meskipun gaya 

orang tua yang terlalu protektif dan 



 
 

menindas-otoriter mempengaruhi 

secara negatif, tidak ada perbedaan 

signifikan yang ditemukan. 

5. Ada hubungan pola asuh orang tua 

(Ibu) yang bekerja dan tidak bekerja 

dengan perkembangan psikososial 

anak usia prasekolah di TK Aisyiyah III 

Kebumen. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agency & Tridhonanto (2014). Mengembangkan 

Pola Asuh Demokratis. Jakarta: 

Gramedia. 

Ahmadi. A. (2010). Psikologi Perkembangan. 

Jakarta: PT Rineka Cipta.  

Anapratiwi, D.; Sulatri, S.D.H. dan Kurniawati, Y. 

(2013). Hubungan Antara Kelekatan 

Anak Pada Ibu Dengan Kemampuan 

Sosialisasi Anak Usia 4-5 Tahun (Studi 

Pada Ra Sinar Pelangi Dan Ra Al Iman 

Kecamatan Gunung Semarang). 

Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2 

No. 1 

 

 

Christiana, S. (2012). Perkembangan Anak 

Sejak Pembuahan Sampai dengan 

Kanak-kanak Akhir. Jakarta: EGC. 

Depkes RI. (2010). Pedoman Pelaksanaan 

Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini 

Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: 

Depkes RI. 

Djamarah, S. B. (2014). Pola Asuh Orang Tua 

dan Komunikasi dalam Keluarga. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Gunarsa, S.D. (2013). Psikologi Perkembangan 

Anak dan Remaja.Cetakan ke-12. 

Jakarta: Gunung Mulia. 

Helmawati. (2014). Pendidikan Keluarga. 

Jakarta: Remaja Rosda Karya. 

Hurlock, EB. (2011). Psikologi Perkembangan 

Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, Edisi Kelima, Jakarta: 

Erlangga Press. 

Kemenkes RI. (2013). Kebutuhan Dasar Anak 

Untuk Tumbuh Kembang yang 

Optimal. Jakarta: Kemenkes RI. 

Kozier. (2010). Buku Ajar Praktik Keperawatan 

Klinis. Edisi 5. Jakarta: EGC. 

Lahemma, A. (2016). Hubungan Antara Pola 

Asuh Ibu dengan Perkenbangan 

Personal Sosial Anak Usia Prasekolah 

di Kelompok Bermain Baiturrahman 

Karangasem. Publikasi Ilmiah. 

Program Studi S1 Keperawatan. 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah, Surakarta. 

Lestari, (2017). Pola Asuh Orang Tua versus 

Kemampuan Sosialisasi Anak. Jurnal 

Keperawatan Volume 9 No 2, Hal 65 - 

69, September 2017 

Mansur, H. (2011). Psikologi ibu dan Anak 

Untuk Kebidanan. Jakarta: Salemba 

Medika. 



 
 

 

Maulia, (2019). Hubungan pola asuh orang tua 

(Ibu) yang bekerja dan tidak bekerja 

dengan perkembangan psikososial 

anak usia prasekolah di TK Aisyiyah III 

Kebumen. Skripsi. Stikes 

Muhammadiyah Gombong. 

Mayar, F. (2013). Perkembangan Sosial Anak 

Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa 

Depan Bangsa. Journal. FIP.UN. 

Padang 

Mustofa, B. (2016). Dasar-dasar Pendidikan 

Anak Prasekolah. Yogyakarta: 

Paranama Ilmu. 

Notoatmodjo. (2014). Ilmu Kesehatan 

Masyarakat. Jakarta: PT. Rinekacipta 

Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldmen, R.D. 

(2014). Human Development (Psikologi 

Perkembangan). New York: McGraw-

Hill. 

Pertiwi, S. (2014). Pola Pengasuhan Untuk 

Mengembangkan Karakter Anak (Studi 

Kasus Di Yayasan Tunas Rajawali 

Kota Semarang). Dalam Journal of Non 

Formal Education and Community 

Empowerment. Vol. 3 No. 1. 

Prastya, (2018). Hubungan antara pola asuh 

orang tua dengan perkembangan 

kognitif anak usia pra sekolah (3 – 5 

tahun). Prosiding Seminar Nasional 

2018. Peran dan Tanggung Jawab 

Tenaga Kesehatan dalam Mendukung 

Program Kesehatan Nasional. 

Priyanto. Rose Mini A., dkk. (2013). Perilaku 

Anak Usia Dini. Yogyakarta: Kanisius 

Rumini, S. (2014). Psikologi Pendidikan. 

Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakarta. 

Shochib. (2010). Pola Asuh Orang Tua. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Soetjiningsih. (2012). Tumbuh Kembang Anak. 

Jakarta: EGC. 

Suat Kol (2016). The Effects Of The Parenting 

Styles On Social Skills Of Children 

Aged 5-6. The Malaysian Online 

Journal of Educational Sciences 2016. 

Volume 4 - Issue 2. 

Sudarna. (2014). Pendidikan Anak Usia Dini 

Berkarakter Melejitkan Kepribadian 

Anak Secara Utuh. Yogyakarta: 

Distribusi Nasional. 

Sulandri, (2014). Pengaruh antara pola asuh 

orang tua terhadap kemampuan 

sosialisasi dan perkembangan 

emosional pada anak pra sekolah di 

TK Bumiayu Bojonegoro. Jurnal 

Penelitian. Program Studi Diploma IV 

Bidan Pendidik Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi Malang. 

Susanto, A. (2011) Perkembangan Anak Usia 

Dini. Jakarta: Kencana. (2015). 

Bimbingan dan Konseling di Taman 

Kanak-Kanak. Jakarta: Prenada Media. 

Suyadi. (2010). Psikologi Belajar Anak Usia Dini. 

Yogyakarta: Pedagogia. 



 
 

Syamaun, Nurmasyithah. (2012). Dampak Pola 

Asuh Orangtua & Guru terhadap 

Kecenderungan Perilaku Agresif 

Siswa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Wijanarko dan Setiawati. (2016). Ayah Ibu Baik: 

Parenting Era Digital. Jakarta: 

Keluarga Indonesia Bahagia. 

Wina, L., (2016). Hubungan pola asuh orang tua 

dengan perkembangan sosial anak 

usia prasekolah (4-6 tahun) di TK 

Muslimat Ar-Rohmah Gading Kembar 

Kecamatan Jabung Kabupaten 

Malang. Nursing News. Volume 1, 

Nomor 1, 2016. 

Wong, Donna L, dkk. (2012). Buku Ajar 

Keperawatan Pediatrik, Volume 1. 

Edisi 6. Jakarta: EGC. 

Yusuf, S. (2010). Psikologi Perkembangan Anak 

dan Remaja. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


