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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada Bab II membahas tentang konsep maupun teori-teori yang menjadi 

landasan dalam penelitian. Teori dan materi yang dikaji ialah: (A) kajian teori, (B) 

kajian penelitian yang relevan, dan (C) kerangka pikir. Adapun penjelasannya 

ialah sebagai berikut. 

A. Kajian Teori 

Sub bab kajian teori ini akan menjelaskan mengenai: (1) pola asuh dan (2) 

kecerdasan sosial. Penjelasan dari sub bab kajian teori ini ialah sebagai berikut. 

1. Pola Asuh 

Keluarga memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak, 

hal ini dikarenakan anak akan mengenal berbagai macam hal yang paling 

mendasar di dalam lingkungan keluarga. Tiap-tiap keluarga memiliki cara 

tersendiri untuk mengasuh dan mendidik anak. Cara yang dipergunakan untuk 

mengasuh dan mendidik anak disebut pola asuh. Pola asuh ialah bentuk 

pengasuhan orang tua untuk menanamkan disiplin pada anaknya yang pada 

akhirnya akan membentuk kepribadian dan perilaku anak (Kirana, 2013:16). 

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda menyebutkan bahwa pola asuh adalah cara 

mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam berhubungan dengan anaknya 

dengan tujuan membentuk watak, kepribadian, dan memberikan nilai-nilai bagi 

anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar (Astuti, 2005:36). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat tersebut bahwa pola asuh 

ialah sebuah gaya dalam mengasuh dan mendidik anak. Pola asuh juga merupakan  
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sebuah metode disiplin orang tua dalam berhubungan dengan anaknya dengan 

tujuan membentuk kepribadian serta mengenalkan norma-norma bagi anak untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Baik secara langsung maupun 

tidak langsung perbedaan pola asuh yang diberikan oleh orang tua akan 

memberikan hasil yang berbeda pada tiap aspek tumbuh kembang anak dimasa 

depannya. 

Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis pola 

asuh orang tua. Pada awalnya tipe pola asuh dibagi menjadi dua jenis yaitu pola 

asuh dengan disiplin fisik dan pola asuh dengan psikologi psikologis, namun dari 

kedua jenis pola asuh tersebut belum ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai 

keduanya. Kemudian muncul pendapat lain dari para ahli mengenai pola asuh 

bahwa sesungguhnya para orang tua tidak boleh menghukum atau mengucilkan, 

tetapi sebagai gantinya orang tua harus mengembangkan aturan-aturan bagi anak-

anak dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Terdapat tiga tipe 

pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam perilaku 

sosial anak, tiga tipe tersebut ialah: otoriter, otoritatif, dan laissez-faire (permisif) 

(Santrock, 2002:257). Baru–baru ini para ahli berpendapat bahwa untuk 

pengasuhan anak tipe permisif dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu 

permissive-indulgent dan permissive-indifferent. Berikut ialah penjelasan dari 

jenis-jenis pola asuh tersebut. 

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh orang tua yang bertipe otoriter (parent oriented) dalam 

prosesnya orang tua ialah sebagai pusat dalam mengasuh dan mendidik anak. Pola 

asuh ini menekankan bahwa segala aturan yang dibuat oleh orang tua harus ditaati 
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oleh anak. Orang tua menetapkan batas-batas secara tegas dan tidak memberi 

peluang yang cukup bagi anak untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya. 

Pola asuh model otoriter ini menghasilkan anak-anak yang cenderung tidak 

merasa bahagia, anak cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, suka 

menyendiri, dan sukar dipercaya oleh orang lain. Selain itu anak-anak seringkali 

cemas akan perbandingan sosial dan memiliki keterampilan komunikasi yang 

rendah dibanding dengan yang lain. 

b. Pola Asuh Otoritatif 

Pola asuh otoritatif atau biasa disebut dengan pola asuh demokratis, di 

mana kedudukan orang tua dan anak akan sejajar. Segala keputusan dapat 

dibicarakan dengan baik oleh kedua belah pihak. Orang tua memberikan peluang 

yang cukup bagi anak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. 

Pemberian kebebasan yang terkendali pada anak akan mendorongnya untuk lebih 

mandiri, namun disisi lain peran orang tua yaitu masih menetapkan batas-batas 

untuk pengendalian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak. Anak-anak 

berkompeten secara sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. 

Pola asuh model ini menghasilkan anak-anak yang memiliki prestasi tinggi, 

mudah bergaul dan pandai dalam bekerja sama dengan orang lain. 

c. Pola Asuh Permissive 

Seperti yang sempat dibahas sebelumnya bahwa pola asuh jenis permissive 

ini oleh para ahli dibedakan menjadi dua jenis yaitu, permissive-indifferent dan 

permissive-indulgent. Berikut adalah penjelasan dari dua jenis pola asuh 

permissive tersebut. 
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Permissive-indifferent (permisif-acuh tak acuh) ialah suatu gaya dimana 

orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak, tipe pengasuhan ini 

diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak khususnya dalam pengendalian 

diri anak. Orang tua mengembangkan suatu perasaan bahwa aspek-aspek lain 

kehidupan orang tua lebih penting daripada anak mereka. Anak-anak yang orang 

tuanya memiliki pola asuh ini secara sosial mereka akan memperlihatkan kendali 

diri yang buruk dan tidak membangun kemandirian yang baik dalam dirinya. 

Permissive-indulgent (permisif-memanjakan) ialah suatu gaya pengasuhan 

di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka tetapi 

menetapkan sedikit batasan atau kendali terhadap mereka. Pola asuh jenis ini 

diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak khususnya kurangnya kendali diri. 

Orang tua dengan tipe pola asuh ini cenderung membiarkan anak-anak mereka 

melakukan apa saja yang diinginkannya dan akibatnya ialah anak-anak tidak 

pernah mau belajar untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu ingin 

kemauan mereka dituruti. 

Beberapa orang tua dengan sengaja mengasuh anak-anak mereka dengan 

cara seperti ini karena mereka yakin kombinasi keterlibatan yang hangat dengan 

seminimal mungkin kekangan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya 

diri. Tentu hal ini jarang sekali ditemui, anak-anak dengan orang tua permissive-

indulgent jarang menaruh hormat pada orang lain dan cenderung bertindak 

semena-mena tanpa kendali. Namun bila anak mampu menggunakan kebebasan 

orang tua dengan tipe pola asuh pemissive-indulgent ini sebagai suatu hal yang 

mampu dipertanggungjawabkan, maka anak akan mandiri, kreatif dan inisiatif di 

masa mendatangnya. 
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Pemberian pengasuhan yang diberikan pada anak dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Diantaranya kesamaan  disiplin, usia orang tua, jenis kelamin, 

pendidikan orang tua, status sosial ekonomi, jenis kelamin anak, usia anak, situasi 

(Kirana, 2013:34). Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

asuh tersebut ialah sebagai berikut. 

a. Kesamaan dengan disiplin yang digunakan oleh orang tua. Jika orang tua 

mereka memberikan pengasuhan yang baik maka akan ditetapkan pula pada 

anak mereka kelak. Namun sebaliknya jika kurang sesuai maka akan 

digunakan cara yang berlawanan. 

b. Penyesuaian dengan cara yang disetujui kelompok. Semua orang tua lebih 

dipengaruhi oleh apa yang anggota kelompok mereka anggap sebagai cara 

yang terbaik. 

c. Usia orang tua. Orang tua yang lebih muda cenderung menerapkan pola asuh 

yang otoritatif (demokratis) dan permisif dibandingkan dengan orang tua yang 

berusia lanjut. Mereka cenderung mengurangi kendali ketika anak beranjak 

remaja. 

d. Pendidikan untuk menjadi orang tua. Orang tua yang belajar cara mengasuh 

anak dan mengerti kebutuhan anak akan cenderung menggunakan pola asuh 

yang otoritatif (demokratis) daripada orang tua yang tidak belajar cara 

mengasuh anak. 

e. Jenis kelamin. Wanita pada umumnya lebih mengerti anak dan kebutuhannya 

dibanding pria, selain itu wanita cenderung tidak otoriter. Hal ini berlaku untuk 

orang tua maupun pengasuh yang lainnya. 
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f. Status sosial ekonomi. Orang tua dari kalangan menengah kebawah akan lebih 

otoriter dan memaksa daripada mereka yang dari menengah ke atas. Semakin 

tinggi pendidikan maka pola asuh yang digunakan semakin  cenderung 

otoritatif (demokratis). 

g. Konsep mengenai peran orang dewasa. Orang tua yang mempertahankan 

konsep tradisional mengenai peran orang tua akan cenderung lebih otoriter. Hal 

ini berkebalikan dengan mereka para orang tua yang telah menganut konsep 

modern. 

h. Jenis kelamin anak. Orang tua pada umumnya akan lebih keras terhadap anak 

perempuan daripada terhadap anak laki-laki. 

i. Usia anak. Pola asuh otoriter digunakan untuk anak yang masih kecil. Hal ini 

disebabkan karena anak-anak tidak mengerti penjelasan sehingga mereka 

memusatkan perhatian pada pengendalian otoriter. 

j. Situasi. Ketakutan dan kecemasan biasanya tidak diganjar hukuman. 

Sedangkan sikap menantang, negativisme, dan agresi kemungkinan lebih 

mendorong pengendalian yang otoriter.  

2. Kecerdasan Sosial 

 Kecerdasan sosial atau social intelligence merupakan kemampuan 

seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami orang lain. 

Konsep kecerdasan ini berdasar dari konsep kecerdasan sosial, konsep tersebut 

menjelaskan bahwa kecerdasan sosial sebagai kemampuan untuk memahami dan 

mengelola orang lain baik laki-laki dan perempuan. Kecerdasan sosial sangat 

diperlukan oleh anak untuk membantunya dalam berinteraksi dengan teman 
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sebaya dan masyarakat serta sebagai bekal untuk kehidupan masa depan yang 

lebih kompleks lagi.   

Goleman dalam bukunya Social Intelligence mengemukakan bahwa 

kecerdasan sosial merupakan sekumpulan keterampilan yang membantu sesorang 

dalam berinteraksi dengan orang lain lebih baik dan untuk memahami bagaimana 

reaksi mereka terhadap situasi yang berbeda. Kecerdasan sosial membantu 

seorang anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan dapat berpengaruh 

pada prestasi akademiknya. Siswa yang merasa lebih terhubung dengan 

lingkungan belajarnya menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik (Goleman, 

2006:441). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan sosial ialah 

kemampuan sesorang untuk berinteraksi, bekerja sama dan memahami orang lain 

dalam situasi yang berbeda-beda. 

 Perkembangan sosial yang memperngaruhi kecerdasan sosial ini 

merupakan proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat) yakni 

pribadi dalam keluarga, budaya, dan bangsa. Perkembangan sosial dipengaruhi 

oleh keluarga dan lingkungan masyarakat dalam hal ini ialah sekolah (Syah, 

2007:74). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ialah, 

Pertama ialah keluarga, keluarga memiliki perananan penting dalam 

perkembangan sosial seorang anak. Pendidikan sosial yang paling mendasar pun 

didapatkan anak dari keluarga, mulai dari pengenalan berbagai macam ilmu, nilai 

sosial, dan norma didapatkan anak melalui pendidikan mendasar yang diberikan 

oleh keluarga. Pengalaman-pengalaman berinteraksi dalam keluarga menjadi 

pedoman awal anak untuk berinteraksi dengan masyarakat. 
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Keutuhan keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan sosial 

anak. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh seperti contohnya salah 

satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, atau bahkan orang tua bercerai 

cenderung memberikan dampak negatif pada perkembangan sosial anak di masa 

perkembangannya. Berbeda halnya dengan anak yang memiliki struktur keluarga 

lengkap atau keluarga utuh, anak tersebut akan cenderung menujukkan 

perkembangan sosial yang baik. Sehingga di masa mendatangnya akan lebih 

mampu menghadapi lingkungan sosial yang kompleks. 

Kedua ialah sekolah, sekolah merupakan sebuah lembaga di mana anak 

akan mendapatkan pendidikan formalnya. Anak belajar berinteraksi dengan skala 

yang lebih luas dibanding dengan keadaan di lingkungan keluarga. Di sekolah 

anak akan dihadapkan pada suatu keadaan di mana dituntut adanya interaksi 

dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah. Aturan-aturan yang ada di sekolah 

pun juga tak luput untuk dipatuhi serta bekerja sama dalam kelompok, semuanya 

termasuk dalam proses meningkatkan perkembangan kecerdasan sosial yang 

dimiliki anak tersebut. 

Kecerdasan sosial disusun oleh dua komponen yaitu, kesadaran sosial dan 

fasilitas sosial. Kesadaran sosial meliputi empati dasar, penyelarasan, ketepatan 

empatik, dan kognisi sosial. Sedangkan fasilitas sosial meliputi sinkronisasi, 

presentasi diri, pengaruh, dan kepedulian sosial (Goleman, 2006:114). Berikut 

adalah penjelasan dari komponen-komponen kecerdasan sosial tersebut. 

a. Kesadaran Sosial 

Kesadaran sosial merujuk pada spektrum yang merentang pada keadaan 

batiniah sesorang sampai ia memahami perasaan dan pikirannya untuk 
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memperoleh suatu keadaan sosial yang rumit. Kesadaran sosial ini meliputi empat 

ranah, berikut adalah penjelasan dari empat ranah tersebut. 

Pertama ialah empati dasar: Perasaan dengan orang lain; merasakan 

isyarat-isyarat emosi nonverbal. Empati dasar yang dimaksudkan ialah suatu 

keadaan dimana sesorang mampu membaca atau merasakan isyarat nonverbal 

yang diberikan orang lain. Isyarat-isyarat emosi nonverbal dapat diartikan sebagai 

sebuah ekspresi wajah, nada suara maupun perasaan dan sinyal-sinyal emosi 

lainnya. 

Kedua ialah penyelarasan: Mendengarkan dengan penuh reseptivitas; me-

nyelaraskan diri pada sesorang. Penyelarasan merupakan suatu kemampuan 

sesorang dalam mendengarkan dan memperhatikan secara penuh apa yang 

disampaikan oleh orang lain dan hanya fokus pada lawan bicara sehingga kita 

dapat berbicara satu sama lain dan memberikan respon yang sesuai bukan hanya 

pembicaraan yang bersifat sepihak saja. 

Ketiga ialah Ketepatan empatik: Memahami pikiran, perasaan, dan maksud 

orang lain. Ketepatan empatik dipergunakan untuk memahami pikiran dan 

perasaan orang lain melalui bahasa nonverbal yang ditunjukkannya. Keempat 

ialah kognisi sosial: Mengetahui bagaimana dunia sosial bekerja. Disebut juga 

pengertian atau pemahaman sosial yaitu kemampuan seseorang dalam memahami 

dan memilah hal apa yang tepat untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Kognisi 

sosial akan membantu sesorang untuk memecahkan permasalahan sosial yang 

ditemuinya. Sebagai contoh yaitu bagaimana mendapatkan teman baru dalam 

sebuah lingkungan baru. 
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b. Fasilitas Sosial 

 Semata-mata dengan merasa bagaimana orang lain merasa, atau 

mengetahui apa yang mereka pikirkan atau niati, tidak menjamin interaksi yang 

kaya. Fasilitas sosial bertumpu pada kesadaran sosial untuk memungkinkan 

interaksi yang mulus dan efektif. Fasilitas sosial memiliki empat ranah yang 

meliputi sinkronisasi, presentasi diri, pengaruh, dan kepedulian sosial. Berikut 

adalah penjelasan dari empat ranah fasilitas sosial tersebut. 

Pertama ialah sinkronisasi: Berinteraksi secara mulus pada tingkat nonverbal. 

Sinkronisai merupakan suatu kemampuan seseorang dalam berinteraksi 

menggunakan bahasa nonverbal, dalam hal ini erat kaitannya dengan perasaan 

seseorang. Kedua ialah presentasi diri: Mempresentasikan diri sendiri secara 

efektif. Presentasi diri ini dipergunakan untuk menampilkan diri pribadi sesorang 

secara efektif saat berinteraksi dengan orang lain. 

Ketiga ialah pengaruh: Membentuk hasil interaksi sosial. Dipergunakan untuk 

memberikan pengaruh pada orang lain, sehingga akan membentuk sebuah 

interaksi dua arah yang baik. Keempat ialah Kepedulian sosial: Peduli akan 

kebutuhan orang lain dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hal itu. 

Semakin besar rasa peduli terhadap orang lain maka semakin besar pula keinginan 

untuk memberikan tenaga dan waktu untuk membantu orang lain sehingga 

terciptalah sebuah interaksi yang positif. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah penelitian Lusiawati 

(2013) dengan judul “Kecerdasan Emosi dan Penyesuaian Diri pada Remaja Awal 

yang Tinggal di Panti Asuhan Uswatun Hasanah Samarinda.” Penelitian tersebut 

dilaksanakan di Panti Uswatun Hasanah, Samarinda dengan subjek penelitian 

empat orang. Penelitian dilaksanakan dengan tahap observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mampu menyesuaikan diri, mampu 

mengendalikan perasaannya dengan baik.  

Penelitian selanjutnya oleh Pasaribu (2007) dengan judul “Pola Asuh, 

Tingkat Kecerdasan Emosi dan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar yang Tinggal 

di Panti Asuhan dan Keluarga.” Penelitian tersebut dilaksanakan di Kecamatan 

Kramat, Kota Jakarta Pusat. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain 

cross sectional study. Subjek penelitian dibagi menjadi tiga kelompok dengan 

masing-masing kelompok berjumlah 30 orang, sehingga jumlah total subjek 

penelitian ialah 60 orang. Hasil uji Mann-Whitney dalam penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa pola asuh tidak berhubungan nyata dengan tingkat 

perkembangan emosi. Sedangkan hasil uji korelasi Spearman menunjukkan 

bahwa tingkat perkembangan emosi berhubungan nyata positif dengan prestasi 

belajar. 

Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan dua penelitan 

sebelumnya ialah pada topik penelitian. Kedua penelitian sebelumnya membahas 

mengenai kecerdasan emosi meski kedua penelitian tersebut juga membahas 

mengenai anak panti asuhan. Pada penelitian Lusiawati subjek penelitian ialah 

remaja. Pada penelitian Pasaribu subjek penelitian dibagai menjadi tiga kelompok, 
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di mana anak panti asuhan bukan sebagai subjek pusat penelitian. Selain itu pada 

kedua penelitian tersebut meneliti pada kecerdasan emosi yang dimiliki oleh 

subjek. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan ini, penelitian akan 

terfokus pada topik pola asuh di panti asuhan dan kecerdasan sosial anak panti 

asuhan tersebut. Subjek penelitian ialah siswa SD Muhammadiyah 5 Malang yang 

berjumlah 8 orang. Tempat pelaksanaan penelitian ialah di SD Muhammadiyah 5 

Malang dan di Panti Asuhan Muhammadiyah Malang. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran tentang hubungan variabel 

yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya 

dari permasalahan yang akan diteliti. Berikut ialah kerangka pikir dalam 

penelitian ini. 

  



 

Keterangan: 

 Menurut kerangka pikir yang telah digambarkan, bahwa dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan 

dimilikinya. Tipe kecerdasan yang umum diketahui saat ini terbagi menjadi tiga 

tipe yaitu IQ, SQ, dan EQ. EQ 

sosial. Pola asuh yang diterapkan pada anak akan memberikan dampak

proses tumbuh kembang termasuk kecerdasan yang dimiliki anak. Sehingga 

penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui adanya kemungkinan pengaruh pola 

asuh terhadap kecerdasan sosial 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Menurut kerangka pikir yang telah digambarkan, bahwa dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak mempengaruhi kecerdasan yang 

dimilikinya. Tipe kecerdasan yang umum diketahui saat ini terbagi menjadi tiga 

tipe yaitu IQ, SQ, dan EQ. EQ merupakan rujukan dari konsep dasar kecerdasan 

Pola asuh yang diterapkan pada anak akan memberikan dampak

proses tumbuh kembang termasuk kecerdasan yang dimiliki anak. Sehingga 

penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui adanya kemungkinan pengaruh pola 

asuh terhadap kecerdasan sosial anak tersebut. 
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Menurut kerangka pikir yang telah digambarkan, bahwa dalam proses 

anak mempengaruhi kecerdasan yang 

dimilikinya. Tipe kecerdasan yang umum diketahui saat ini terbagi menjadi tiga 

merupakan rujukan dari konsep dasar kecerdasan 

Pola asuh yang diterapkan pada anak akan memberikan dampak pada 

proses tumbuh kembang termasuk kecerdasan yang dimiliki anak. Sehingga 

penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui adanya kemungkinan pengaruh pola 




