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ABSTRAK 

 

Elta Ayu Mugny Astuti 

 

GAMBARAN  POLA ASUH ORANG TUA DAN KONSEP DIRI ANAK 

PADA USIA SEKOLAH DI SD ISLAM AL-FATTAH 

Latar Belakang : Pola asuh merupakan cara orang tua agar mendorong anak bisa 

mencapai tujuan yang diinginkan. Agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, 

semangat dalam belajar dan juga prestasi belajar terus meningkat seiring 

perkembangan dan pertumbuhan yang dialami anak orang tua harus menerapkan 

pola asuh dengan tepat. Konsep diri yang baik apabila anak bersikap normal seperti 

biasanya, sedangkan anak dengan konsep diri yang buruk yaitu anak yang memiliki 

perilaku yang menyimpang dari biasanya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia sekolah. 

Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner. Jumlah responden sebanyak 75 anak dengan tehnik 

Totaly Sampling. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan 

Uji Somer’s. 

Hasil : Hasil didapatkan bahwa sebagian besar orang tua memiliki pola asuh yang 

baik (66,7%) dan sebagian besar anak-anaknya memiliki konsep diri yang baik 

(45,3%).   

Simpulan : Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang baik 

maka konsep diri seorang anak akan baik juga. 

Kata Kunci : Anak usia sekolah, Pola asuh orang tua, Konsep diri. 
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ABSTRACT 

 

Elta Ayu Mugny Astuti 

 

DESCRIPTION OF PARENTING AND SELF-CONCEPT OF CHILDREN 

AT THE AGE OF SCHOOL IN ELEMNTARY AL-FATTAH ISLAM 

Background : Parenting is a way for parents to encourage children to achieve the 

desired goals. So that children can become a better person, enthusiasm in learning 

and also learning achievement continues to increase along with the development 

and growth experienced by children of parents must apply parenting appropriately. 

Good self-concept when children behave normally as usual, whereas children with 

bad self-concepts are children who have deviant behavior from usual. This study 

aims to determine the relationship of parenting parents with self-concept of school-

age children. 

Methods : This research is a type of quantitative. Data collection is done by 

questionnaire. The number of respondents was 75 children with Totaly Sampling 

techniques. The data obtained were processed statistically using Somer’s Test. 

Results : The results show that most parents have good parenting (66,7%) and most 

of their children have a good self-consept (45,3). 

Conclusion : From the result it can be concluded that parenting is good so the 

child’s self-concept will be good to. 

Keywords : School age children, parenting parents, self-concept. 
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HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN 

 

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(HR. Turmudzi) 

 

“Jadilah diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri dan selalu 

optimis. Sesekali melangkah pantang untuk menyerah. Karena hidup terus 

berjalan dan kehidupan terus berputar, sesekali liatlah kebelakang untuk 

melanjutkan perjalanan yang tiada berujung” 

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 

Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah 

tempat meminta dan memohon” 

(Penulis) 
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