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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengasuhan anak  oleh ayah, nenek, kakek, bibi, paman,

pembantu dan tetangga. Deskripsi perilaku pengasuh tersebut meliputi cara membangunkan dari tidur, memandikan,
mengganti dan mengenakan pakain, memberi makan dan minum, menemani bermain, dan menidurkan, pada buruh
perempuan pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri.

Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui observasi, dengan subyek penelitian sebanyak 67 orang
meliputi 7 kategori pengasuh. Sebaran luas wilayah pengambilan sampel adalah sekitar pabrik rokok PT. Gudang garam, di
wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Pendekatan analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan
prosesntase.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Perilaku pengasuh dalam cara membangunkan anak dari tidur dilakukan
dengan kasih sayang. Sedangkan pengasuh yang paling tinggi memberikan kasih saying saat membangunkan dari tidur
adalah nenek. (2) Perilaku pengasuh dalam cara memandikan  anak dilakukan dengan cara memberi perhatian khusus.
Sedangkan pengasuh yang paling tinggi memberikan perhatian khusus adalah Nenek dan Bibi. (3) Perilaku pengasuh dalam
cara mengganti dan mengenakan pakaian anak dilakukan dengan cara kurang memberikan perhatian terhadap pakaian
anak. Pengasuh yang paling baik dalam cara mengganti dan mengenakan pakaian adalah Nenek dengan cara
memperhatikan kebersihan/kesehatan. (4) Perilaku pengasuh dalam cara memberi makan dan minum anak dilakukan
dengan cara membiarkan. Sedangkan pengasuh yang menunjukkan pengasuhan paling baik adalah Nenek dengan cara
pemberian kasih sayang saat member makan dan minum. (5) Perilaku pengasuh dalam cara menjaga dan menemani
bermain anak yang tertnggi dilakukan dengan cara mengatur, sedangkan yang terendah adalah pembiasaan perilaku positif.
(6) Perilaku pengasuh dalam cara menidurkan anak dengan ketelatenan dan pembiaran sama-sama memperoleh nilai
tertinggi. Dan semua pengasuh kurang memperhatikan cara menidurkan anak.

Kata kunci: pola pengasuhan, anak, buruh, perempuan

A. PENDAHULUAN
Kota Kediri identik dengan kota rokok kretek, dan di kota ini pabrik rokok kretek PT Gudang Garam Tbk. berdiri

dan berkembang. Dengan areal seluas 250 hektar, pabrik rokok itu mempekerjakan sekitar 41.000 karyawan dan buruh. Dan
lebih dari 20.000 diantaranya adalah buruh perempuan yang bekerja harian atau borongan sebagai pelinting rokok di bagian
produksi rokok SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Jumlah itu sangat mengesankan, karena menurut data statistic penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kota
Kediri 312.331 jiwa. Ini artinya, kehidupan dari hamper 14% penduduk Kota Kediri tergantung pada penghasilan kerja di PT
Gudang Garam.Implikasi dari fakta ini sangat besar.

Peranan keluarga terutama ibu dalam mengasuh anak sangat menentukan tumbuh kembang anak. Kenyataan
sebagaimana diuraikan tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan, bagaimana pola pengasuhan anak-anak para buruh
perempuan pabrik rokok kretek PT Gudang Garam Tbk?.
Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan dirinya sebagai
manusia sosial di dalam hubungan dalam kelompoknya. Keluarga, sebagai kelompok primer yang terikat oleh hubungan
yang intim mempunyai fungsi-fungsi utama yang meliputi pemberian afeksi, dukungan dan persahabatan, penerus
keturunan, meneruskan norma-norma kebudayaan, agama dan moral pada yang muda, membagi dan melaksanakan tugas-
tugas di dalam keluarga maupun di luar serta mengembangkan kepribadian. Anak merupakan investasi masa depan bagi
orang tua. Setiap orang tua menginginkan kebaikan bagi anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang tua memiliki
peranan penting dalam memberikan teladan dan meletakkan dasar-dasar penting melalui pembiasaan.1 Teladan sikap orang
tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak karena anak-anak melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan
terdekatnya.

Salah satu faktor dalam tumbuh-kembang anak adalah pengasuhan yang memahami kebutuhan anak. Anak
membutuhkan interaksi positif dengan ibunya atau pengasuhnya. Pengaruh budaya yang mendukung interaksi antara ibu
dan anak perlu dilestarikan. Perilaku eksplorasi dan learning melalui interaksi ini perlu dicermati, dan anak membutuhkan
dorongan dari orangtua untuk mengembangkan kemampuannya. Anak-anak yang mendapat stimulasi verbal dan dorongan
kognitif menunjukan pertumbuhan badannya lebih cepat dan anak pada klelompok kontrol yang tidak diberi
stimuli. ”Pengasuhan anak dalam hal perilaku yang praktikan oleh pengasuh (ibu, bapak, nenek, atau orang lain) dalam
memberikan makanan, pemeliharaan kesehatan, memberikan stimuli serta dukungan emosional dan kasih sayang
memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan intelektual anak” (Mahdin, Husaini, 2000: 3).

Pengasuhan anak mutlak dibutuhkan untuk menghasilkan anak yang berkualitas. Proses membentuk dan
menciptakan anak yang berkualitas, berkompeten dan dapat mandiri, membutuhkan lingkungan keluarga yang baik dan
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lingkungan di sekitar kehidupan anak yang kondusif. Peran ayah dan ibu serta pengasuh sama-sama dibutuhkan untuk
mewujudkan hal tersebut. Namun demikian karena alasan ibu atau bekerja, pengasuhan anak terpaksa dilakukan oleh orang
lain, misalnya ayah, nenk, kakek, bibi, paman, pembantu rumah tangga, bahkan ditipkan tetangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar focus penelitian in menjadi jelas, akan dilakuan pembatasan-
pembatasan berikut:

a. Pola pengasuhan anak yang dimaksud pada penelitian ini adalah gaya atau pola pengasuhan anak yang dilakukan
oleh ayah, nenek, kakek, bibi, paman, tetangga, dan pembantu.

b. Pola asuh adalah cara-cara melakkan pengasuhan, yang meliputi cara memnagunkan dari tidur, ara memandikan,
cara mengganti dan mengenakan pakaian, cara member makan dan minum, cara menjaga dan menemani
bermain, dan cara menidurkan, yang dilakukan oleh pengasuh.
Pola asuh anak sangat tergantung pada pola pengasuhan anak, apakah dilakukan oleh ibu, ayah, atau orang lain,

misalnya nenek, paman, bibi, tetangga, bahkan oleh pembantu. Pola pengasuhan yang berbeda diyakini akan
mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental-psikologis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat ditegaskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:
“Bagaimanakah pola pengasuhan anak pada buruh perempuan pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri ?”.

Secara rinci permasalahan yang diteliti dirumusakan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pola pengasuhan dalam cara membangunkan dari tidur pada anak buruh perempuan pabrik rokok

PT. Gudang Garam Kediri ?.
2. Bagaimanakah pola pengasuhan dalam cara memandikan pada anak buruh perempuan pabrik rokok PT. Gudang

Garam Kediri ?.
3. Bagaimanakah pola pengasuhan dalam cara mengganti dan mengenakan pakaian pada anak buruh perempuan

pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri ?.
4. Bagaimanakah pola pengasuhan dalam cara member makan dan minum pada anak buruh perempuan pabrik

rokok PT. Gudang Garam Kediri ?.
5. Bagaimanakah pola pengasuhan dalam cara menemani bermain pada anak buruh perempuan pabrik rokok PT.

Gudang Garam Kediri ?.
6. Bagaimanakah pola pengasuhan dalam cara menidurkan pada anak buruh perempuan pabrik rokok PT. Gudang

Garam Kediri ?.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian pola asuh dalam keluarga bisa ditelusuri dari pedoman yang dikeluarkan oleh Tim Penggerak PKK

Pusat (1995), yakni: usaha orangtua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir
sampai dewasa (18 tahun). Sedangkan menurut Irmawati (2004: 3) Pola asuh itu sendiri merupakan seperangkat sikap dan
perilaku yang tertata, yang di terapkan oleh orangtua dalam berinteraksi dengan anaknya. Sedangkan pengasuhan adalah
memberikan sumbangan dalam proses sosialisasi mengenai nilai-nilai dan kebudayaan serta perkembangan terhadap
bentuk-bentuk perilaku sosial pada anak.

Pengertian keluarga adalah “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga” (Standart Nasional Pengasuhan, 2011:14).

Anak adalah salah satu anggota keluarga yang merupakan kelompok inti dari suatu masyarakat. Hubungan
antara orangtua dan anak di dalam keluarga secara fungsional melibatkan pola perilaku tertentu dari orang
tua. Perilaku tersebut diwujudkan melalui hubungan dengan anak berkenaan dengan tugasnya sebagai orangtua.
Tugas orangtua meliputi mendidik, melindungi, dan mengajar anak-anak agar tumbuh dan berkembang mencapai
suatu kondisi yang sehat, sehingga dengan segala kemampuan yang dimilikinya dapat merealisasikan dirinya secara
utuh, dan memiliki kemampuan untuk bertangungjawab terhadap setiap perilaku hidup dengan segala konsekuensinya.

Hastuti (2008) mengemukakan bahwa pengasuhan kerap didefinisikan sebagai cara mengasuh anak mencakup
pengalaman, keahlian, kualitas dan tanggung jawab yang dilakukan orangtua dalam mendidik dan merawat anak, sehingga
anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat dimana ia berada atau tinggal. Tugas
pengasuhan ini umumnya dilakukan oleh ayah dan ibu (orangtua biologis anak), namun bila orangtua biologisnya tidak
mampu melakukan tugas ini, maka tugas ini diambil alih oleh kerabat dekat termasuk kakak, kakek dan nenek, orangtua
angkat atau oleh institusi pengasuhan sebagai alternative care.Tugas pengasuhan juga mencakup pemenuhan kebutuhan
psikis anak dan pemberian stimulasi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Beberapa
aspek dalam pola pengasuhan yaitu mencakup pola asuh makan, pola asuh hidup sehat, pola asuh akademik atau
intelektual, pola asuh sosial emosi serta pola asuh moral dan spiritual

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat kita. Sejak zaman purba
ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang isteri sesungguhnya sudah bekerja.
Sementara suaminya pergi berburu, di rumah ia bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan
dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba
adalah sistem barter, maka pekerjaan perempuan meski sepertinya masih berkutat di sektor domestik namun sebenarnya
mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan rumusan masalah penelitian, perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir
atau kerangka konseptual penelitian.  Kerangka konsep merupakan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya
dari masalah yang diteliti.
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C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena mengenai pola pengasuhan
dan perbedaan pola asuh anak. Pendekatan penelitian yang dipilih bersifat deskriptif kuantitatif, dengan demikian data-data
yang dikumpulkan tidak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, melainkan mengutamakan angka-angka dan statistik,
walaupun tidak menolak data kualitatif.

Subyek penelitian ini para pengasuh anak buruh perempuan pelinting rokok PT. Gudang Garam Kediri. Jumlahnya
70 orang,  masing-masing mewakili kategori pengasuhan, yaitu: ayah, nenek, kakek, bibi/bulik, paman/paklik, pembantu dan
tetangga. Sedangkan luas wilayah penelitiannya adalah seluruh Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, dimana para buruh
perempuan pelinting rokok PT. Gudang Garam Kediri berdomisili.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling, karena karakteristik subyek penelitian
yang ingin dicari telah diketahui sebelumnya, yaitu 7 kategori para pengasuh anak buruh perempuan pelinting rokok PT
Gudang Garam Kediri.

Peneliti sebagai instrumen utama berhubungan langsung dengan orang dan situasi yang diteliti. Pengumpulan
informasi yang diperlukan penelitian ini, menggunakan teknik-teknik: (a) Observasi partisipasif, yaitu aktivitas mengamati
dengan mengambil bagian di dalam fenomena yang diteliti. Hal ini dilaksanakan untuk melihat dan mendengar sendiri
realitas norma pengasuhan dalam proses transformasi nilai melalui pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh (ayah,
nenek, kakak, "bude/bulik", pembantu, dan tetangga serta memperhatikan suasana emosi anak melalui ekspresi yang
muncul. (b) Wawancara mendalam,  untuk menggali informasi dari subjek penelitian dan informan, juga dimaksudkan untuk
melengkapi data-data dan informasi yang diperoleh dengan observasi partisipatif.

Menurut Patton dalam Moleong (1998: 7), adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam
suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan
terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian”. Berdasarkan jenis
data-data yang diperoleh, analisis terhadap data dan informasi hasil observasi dan wawancara, seluruh skor yang diperoleh
pada masing-masing aspek diubah menjadi skala 100 dengan rumus: skor/skor maksimum x 100.

D. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi dan Subyek Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa subyek penetian ini adalah buruh perempuan
pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri. Subyek penelitian direncanakan ditetapkan secara kuota random sebanyak 70
orang, yaitu masing-masing kategori pengasuh sebannyak 10 orang, namun hingga waktu yang ditentukan selesai hanya
berhasil diobservasi sebanyak 67 orang pengasuh. Sedangkan jumlah untuk masing-masing kategori pengasuh sebagai
berikut: Pengsuhan oleh  ayah sebanyak 10 orang, nenek 9 orang, kakek 10 oang, bibi 9 orang, paman 10 orang, pembantu
8 orang dan tetangga 11 orang. Sedangkan cakupan luas wilayah pangambilan sampel meliputi seluruh Kota dan
Kabupaten Kediri dimana para buruh perempuan PT. Gudang Garam tersebut tinggal.

2. Deskripsi Perilaku pengasuh dalam Cara Membangunkan Anak
Dari 67 responden untuk 7 kategori pengasuh diperoleh data-data perilaku pengasuhan dalam cara

membangunkan anak dari tidur prosentase terbanyak perilaku pengasuh dalam cara membangunkan anak dari tidur yang
tertinggi adalah dengan kasih sayang (37%), kemudian disusul dengan paksaan dan rayuan masing-masing 22%, dan paling
rendah adalah pembiaran (18%).

Sedangkan untuk kategori perilaku pengasuh membangunkan anak dari tidur prosentase yang paling tinggi adalah
Nenek dengan cara pilihan pemberian kasih sayang sebanyak 6 pengasuh atau 67%, disusul pemberian kasih sayang oleh
Tetangga sebanyak 5 pengasuh atau 45%.

3. Deskripsi Perilaku pengasuh dalam Cara Memandikan Anak
Dari 67 responden untuk 7 kategori pengasuh diperoleh data-data perilaku pengasuhan dalam cara memandikan

anak prosentase terbanyak perilaku pengasuh dalam cara memandikan, yang tertinggi adalah dengan member perhatian
khusus (42%), kemudian disusul dengan paksaan/penekanan sebesar 31%, dan paling rendah adalah kurang telaten/kurang
praktis/kurang akrab sebesar 18%.

Sedangkan untuk kategori perilaku pengasuh memandikan,  prosentase yang paling tinggi adalah Nenek dan Bibi
dengan cara pilihan pemberian perhatian khusus masing-masing sebanyak 5 pengasuh atau 56%.

4. Deskripsi Perilaku pengasuh dalam Cara Mengenakan PakaianAnak
Dari 67 responden untuk 7 kategori pengasuh diperoleh data-data perilaku pengasuhan dalam cara mengenakan

pakaian prosentase terbanyak perilaku pengasuh dalam cara mengenakan pakaian anak, yang tertinggi adalah dengan
kurang perhatian (22%), kemudian disusul dengan mendikte dan memperhatikan kebersihan/kesehatan masng-masing
sebesar 21%, dengan kebiasaan orang dewasa 19%, dan paling rendah adalah keteraturan sebesar 16%.

Sedangkan untuk kategori perilaku pengasuh mengenakan pakaian anak,  prosentase yang paling tinggi adalah
Nenek dengan cara pilihan perhatian kebersihan/kesehatan sebanyak 3 pengasuh atau 33%.

5. Deskripsi Perilaku Pengasuh dalam Cara Memberi Makan & Minum Anak
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Dari 67 responden untuk 7 kategori pengasuh diperoleh data-data perilaku pengasuhan dalam cara member
makan & minum prosentase terbanyak perilaku pengasuh dalam cara memberikan makan & minum anak, yang tertinggi
adalah dengan membiarkan (25%), kemudian disusul dengan kepraktisan 24%, kasih sayang 21%,  pertimbangan factor
usia  dan pertimbangan gizi masing-masing sebesar 15%.

Sedangkan untuk kategori perilaku pengasuh meberikan makan & minum anak,  prosentase yang paling tinggi
adalah Nenek dengan cara pilihan dengan kasih sayang sebanyak 4 pengasuh atau 44%.

6. Deskripsi Perilaku Pengasuh dalam Cara Menemani Bermain Anak
Dari 67 responden untuk 7 kategori pengasuh diperoleh data-data perilaku pengasuhan dalam cara menemani

bermain anak prosentase terbanyak perilaku pengasuh dalam cara menemani bermain anak, yang tertinggi adalah dengan
mengatur (27%), kemudian disusul dengan pemberian teguran 25%, pemberian contoh bermain yang baik 22%,  perhatian
terhadap keamanan sebesar 13%, dan pembiasaan perilaku positif hanya 12%.

Sedangkan untuk kategori perilaku pengasuh menemani bermain anak,  prosentase yang paling tinggi adalah
Ayah dengan cara pilihan pemberian teguran sebanyak 4 pengasuh atau 40%.

7. Deskripsi Perilaku Pengasuh dalam Cara Menidurkan Anak
Dari 67 responden untuk 7 kategori pengasuh diperoleh data-data perilaku pengasuhan dalam cara menidurkan

anak prosentase terbanyak perilaku pengasuh dalam cara menidurkan anak, yang tertinggi masing-masing adalah dengan
ketelatenan dan pembiaran (24%), kemudian disusul dengan pemberian kasih sayang dan perhatian masing-masing 19%,
dan paling rendah pemberian perlindungan hanya 13%.

Sedangkan untuk kategori perilaku pengasuh menidurkan anak,  prosentase yang paling tinggi adalah Ayah
dengan cara pilihan pembiaran sebanyak 4 pengasuh atau 40%.

E. Pembahasan Hasil Analisis Data
1. Perilaku pengasuh dalam cara membangunkan anak dari tidur.
Berdasarkan data-data yang telah dideskripsikan di atas diketahui bahwa 37% pengasuh menggunakan cara kasih

sayang dalam membangunkan anak dari tidur. Sedangkan perilaku pembiaran adalah yang paling rendah dengan 18%.
Sedangkan pengasuh yang memberikan kasih sayang tertinggi adalah nenek (67%) dan tetangga (45%).

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak masih sangat baik atau dominan jika dilakukan
oleh perempuan. Meskipun ayah merupakan figure ke dua yang paling bertanggungjawab terhadap pengasuhan, namun
karena laki-laki maka kurang dominan. Sedangkan nenek karena sama-sama figure perempuan, makan benar saja jika
pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang.

2. Perilaku pengasuh dalam cara memandikan anak.
Dalam hal cara memandikan anak, Nampak bahwa yang tertinggi adalah dengan memberi perhatian khusus

(42%), kemudian disusul dengan paksaan/penekanan sebesar 31%, dan paling rendah adalah kurang telaten/kurang
praktis/kurang akrab sebesar 18%.

Data tersebut menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak dalam cara memandikan dapat dikatakan cukup baik,
karena memang seorang anak, anak siapapun mereka jika tidak diberikan perhatian khusus tidak akan dengan sukarela
mau mandi sendiri.

Data tersebut semakin jelas ketika kategori pengasuh yang paling dominan adalah Nenek dan Bibi, melalui cara
pemberian perhatian khusus kepada anak saat memandikan.

3. Perilaku pengasuh dalam cara mengganti dan mengenakan pakaian anak.
Data pola pengasuhan anak dalam cara mengenakan pakaian, nampak bahwa yang tertinggi adalah dengan

kurang perhatian (22%). Artinya semua pengasuh kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak saat mengenakan
pakaian. Hal tersebut wajar mungkin disebabkan karena pakaian dianggap bukan sesuai yang penting bagi anak.

Sedangkan pengasuh yang paling baik dalam cara mengganti dan mengenakan pakaian adalah nenek dengan
cara perhatian terhadap kebersihan/kesehatan. Hal tersebut wajar karena sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa
bagaimanapun figure perempuan tetap lebih baik dalam pola pengasuhan anak.

4. Perilaku pengasuh dalam cara meberi makan & minum anak.
Data pola pengasuhan anak dalam cara pemberian makan dan minum Nampak yang tertinggi adalah membiarkan

(25%), sedangkan pengasuh yang menunjukkan pengasuhan paling baik adalah Nenek dengan cara pemberian kasih
sayang.

Data tersebut menunjukan kenyataan sebagaimana telah dikemukakan sebeumnya, bahwa meskipun pilihan
pembiaran yang tertinggi dalam cara memberi makan dan minum, namun Nenek tetap pengasuh yang terbaik karena
memberikan pengasuhan cara makan dan minum dengan kasih sayang.

5. Perilaku pengasuh dalam cara menjaga dan menemani bermain.
Data cara pengasuhan menjaga dan menemani bermain menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah mengatur,

sedangkan yang terendah adalah pembiasaan perilaku positif. Hal tersebut berarti pengasuh masih sangat dominan dalam
mengatur anak saat bermain. Dengan kata lain anak tidak dibiarkan bermain sendiri, atau memilih dan melakukan kegiatan
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bermain tanpa campurtangan pengasuh. Inilah yang menyebabkan mengapa pembiasaan perilaku positif (misalnya
kreativitas) paling rendah nilainya.

Sedangkan data bahwa Ayah yang paling dominan dalam cara pengasuhan dengan pemberian teguran, sangat
mudah dipahami karena laki-laki memang buka pengasuh anak yang baik. Ayah selalu ingin praktis, tidak banyak bicara,
karena itu jika anak melakukan kegiatan bermain justru banyak ditegur oleh ayah.

6. Perilaku pengasuh dalam cara menidurkan anak.
Data cara menidurkan anak Nampak bahwa cara ketelatenan dan pembiaran memperoleh nlai tertinggi (24%),

sedangkan cara pemberian perlindungan yang paling rendah, yaitu hanya 13%. Hal ini menunjukkan bahwa semua
pengasuh kurang memperhatikan cara menidurkan anak. Dengan kata lain, melalui pembaran anak akan dengan sendirinya
tidur karena memang mengantuk. Hal tersebut semakin jelas ketika Ayah melakukan pembiaran yang aling tinggi alam cara
menidurkan (40%).

F. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Perilaku pengasuh dalam cara membangunkan anak dari tidur dilakukan

dengan kasih sayang. Sedangkan pengasuh yang paling tinggi memberikan kasih saying saat membangunkan dari tidur
adalah nenek. (2) Perilaku pengasuh dalam cara memandikan  anak dilakukan dengan cara memberi perhatian khusus.
Sedangkan pengasuh yang paling tinggi memberikan perhatian khusus adalah Nenek dan Bibi. (3) Perilaku pengasuh dalam
cara mengganti dan mengenakan pakaian anak dilakukan dengan cara kurang memberikan perhatian terhadap pakaian
anak. Pengasuh yang paling baik dalam cara mengganti dan mengenakan pakaian adalah Nenek dengan cara
memperhatikan kebersihan/kesehatan. (4) Perilaku pengasuh dalam cara memberi makan dan minum anak dilakukan
dengan cara membiarkan. Sedangkan pengasuh yang menunjukkan pengasuhan paling baik adalah Nenek dengan cara
pemberian kasih saying saat member makan dan minum. (5) Perilaku pengasuh dalam cara menjaga dan menemani
bermain anak yang tertnggi dilakukan dengan cara mengatur, sedangkan yang terendah adalah pembiasaan perilaku positif.
(6) Perilaku pengasuh dalam cara menidurkan anak dengan ketelatenan dan pembiaran sama-sama memperoleh nilai
tertinggi. Dan semua pengasuh kurang memperhatikan cara menidurkan anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi para orangtua seperti
apapun keadaannya, sebaiknya tidak menyerahkan pengasuhan anak pada orang lain apalag laki-laki. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa ayah bukanlah pengasuh yang paling baik. (2) Jika keadaan memang tidak memunginkan, disarankan
agar pilihan pengasuhan anak adalah oleh nenek, berturut-turut bibi dan pembantu atau tetangga perempuan.
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