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“Fainna ma'a al'usri yusroo. Inna ma'a al'usri yusroo” 

 

Artinya: 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

 

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6) 
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ABSTRACT 

 

THE DIFFERENCES OF STIMULATION AND PERSONAL SOCIAL 

DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGED CHILDREN BETWEEN 

CHILDREN WHO RAISED BY GRANDPARENT AND PARENT 

  

Cross Sectional Study 

 

By: Anjar Ani 

 

Introduction. Indonesia is a country that has a culture in child care. Grandparent 

as parent should act as a parent because of unexpected matters, such as parents 

died, accidents, illness, dependent on drugs, imprisonment, study abroad and 

parents still adolescent. The purpose of this research is to know the difference of 

stimulation and personal social development of school-aged children between 

children who raised by grandparent and parents. Methods. This research used a 

cross sectional study. The sample used is 20 children who, raised by grandparent 

and 30 children who, raised by parents in SD Negeri Gading I / 177 and SD 

Negeri Gading IV Surabaya. The independent variable is stimulation and the 

dependent variable is personal social development. The data were collected using 

questionnaires and analyzed using Chi-Square and Spearman rho’s with 

significance p<0.05. Results. The results showed a significant difference in 

stimulation between grandparent and parents (p=0.007) and the personal social 

development between grandparent and parents children (p=0.000). There is no 

correlation grandparent stimulation (p=0.209) and parental stimulation (p=0.244) 

with the personal social development of school-aged children. 

Discussion. Stimulated by the grandparent and personal social development of 

school-aged children who are raised by grandparent results are both lower than 

those of the parent. There is no correlation between grandparent stimulation and 

parents with the personal social development of school-aged children. Further 

research is suggested to analyze the factors that influence the stimulation and 

personal social development of school-aged children between grandparent 

children and parents. 

Keywords: Stimulation, personal social development, school-aged children, 

grandparent, parent  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya dalam pengasuhan 

anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab pertama dari keluarga dan jika 

fungsi pengasuhan anak tidak bisa dipenuhi oleh keluarga inti, maka anggota 

keluarga luas akan membantu merawat anak-anak. Keluarga disharmonis 

disebabkan adanya perpisahan sementara dengan ibu karena tugas ataupun 

perpisahan permanen karena orang tua bercerai atau meninggal. Peran pengasuhan 

biasanya dilakukan oleh garis keturunan maternal, yaitu oleh kakek dan nenek 

(Saraswati 2016). Kakek dan nenek sebagai orang tua (grandparent as parent) 

harus berperan sebagai orang tua karena berbagai hal yang tidak terduga, seperti 

orang tua meninggal, kecelakaan, sakit, tergantung pada obat-obatan terlarang, 

dipenjara, tugas belajar di luar negeri dan orang tua masih remaja. Peran keluarga 

seperti ini membingungkan dan sering menimbulkan masalah keuangan dan 

kesehatan anak, khususnya tumbuh kembang (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012: 

230). Peran stimulasi pengasuh disini sangat berarti bagi perkembangan anak 

(Briawan, D & Herawati 2008). 

Tingkat perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Tingkat talak dan cerai di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 324.247, 

tahun 2014 sebesar 344.237 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 347.256. 

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi di Indonesia dengan kasus 

perceraian sebesar 87.149 di tahun 2015 (BPS 2015). Tahun 2015 Surabaya 
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tercatat 500 kasus perceraian (BPS Surabaya 2015). Indeks Pembangunan 

Ketenagakerjaan (IPK) provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari 56,64% 

menjadi 56,99% sehingga naik 0,53 poin (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Timur 2016). Jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

berdasarkan provinsi periode 2016 dan 2017 Jawa Timur menempati peringkat 

ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat sebesar 15.190 jiwa dan Surabaya 

menempati peringkat pertama di Jawa Timur dengan memiliki tenaga kerja luar 

negeri sebesar 9.470 jiwa (BNP2TKI 2017). Data-data tersebut telah 

menunjukkan bahwa tingkat perceraian, ketenagakerjaan dan jumlah TKI di Jawa 

Timur khususnya di Surabaya memiliki kecenderungan prevalensi yang tinggi 

sehingga memungkinkan pengasuhan anak tidak berada dalam pengasuhan orang 

tua.   

Anak usia sekolah rentan mengalami masalah kesehatan dibanding 

kelompok yang lain sehingga usia ini merupakan kelompok at risk atau kelompok 

berisiko (Keliat 2006). James (2013) menjelaskan periode usia sekolah dapat 

menyebabkan anak stres dan stres ini dapat menghambat keberhasilan dalam 

pencapaian tugas anak. Hal ini terjadi dikarenakan anak tidak dapat memisahkan 

diri dari orang tua, harapan terlalu tinggi untuk dicapai anak, anak percaya bahwa 

tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik dan tidak ada ketertarikan untuk 

mencoba pengalaman baru, maka perasaan rendah diri akan berkembang sehingga 

akan mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka (James, Susan Rowen 2013). 

Kebiasaan anak usia sekolah bergantung pada orang lain menunjukkkan bahwa 

anak belum dapat memenuhi tugas perkembangan personal sosial dari segi 

kemandirian. Perkembangan personal sosial yang tidak terpenuhi akan 
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menyebabkan anak menjadi pasif, takut, kurang berinisiatif, mudah marah, mudah 

berkelahi, suka menantang dan mudah menangis karena perkembangan personal 

sosial berkaitan erat dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan lingkungannya (Fatoni 2010; Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012). James 

(2013) menjelaskan anak usia sekolah idealnya siap untuk mulai menciptakan rasa 

aman untuk diri sendiri karena semakin jauh dari pengawasan. Anak seharusnya 

sudah belajar untuk percaya satu sama lain, mengembangkan rasa otonomi dan 

inisiatif selama periode usia sekolah. Anak mulai mengerjakan pekerjaan dengan 

membuat kerajinan tangan, menyelesaikan pekerjaan rumah, melakukan hobi dan 

olahraga. Anak-anak dengan usia ini mulai menikmati tugas baru dan 

menyelesaikan hingga selesai dan aktivitas yang mengarah pada perasaan 

berharga dan kompeten. Anak ingin mendapatkan penghargaan dengan rasa 

kepuasan hati dalam pencapaian keterampilannya dan penghargaan eksternal pada 

tahap ini, seperti mendapat nilai bagus, trofi dan uang saku (James, Susan Rowen 

2013). 

Kemandirian anak merupakan salah satu bagian dari personal sosial 

sehingga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dapat menentukan keberhasilan 

tumbuh kembang anak (Kozier. B, Erb. G. Berman. A 2010). Anak usia sekolah 

yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri akan 

menyebabkan gangguan perkembangan, gangguan perilaku dan gangguan belajar 

sehingga menghambat pencapaian prestasi pada anak sebagai peserta didik 

(Suyanto 2010). Tahap ini kemandirian anak mulai dirasakan, idealnya anak usia 

sekolah memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam tugas seharusnya 

sudah terwujud (Hockenberry 2007). Kemandirian dapat diajarkan orang tua 
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kepada anak sejak usia prasekolah sehingga dapat mengakibatkan anak mampu 

menghadapi konflik yang terjadi, anak akan merasa bersalah, cemas dan takut 

apabila mendapatkan batasan aktivitas (Potts, N. L., & Mandleco 2007). 

Pendidikan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat dilakukan sejak 

usia sekolah (Kozier. B, Erb. G. Berman. A 2010).  

Data Dinas Pendidikan kota Surabaya (2016), tercatat jumlah penduduk 

kelompok usia 7-12 tahun di tahun 2014 adalah 260.193 jiwa dan pada tahun 2015 

meningkat adalah 270.157 jiwa (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 

2016 2017). Peningkatan jumlah anak usia sekolah ini menunjukkan bahwa 

pembahasan tentang fase-fase perkembangan sangat perlu untuk diperhatikan, 

karena usia anak sekolah adalah periode dimana sangat menentukan kualitas 

seorang manusia dewasa nantinya (Farida 2014). Sebanyak 7-14% dari populasi 

anak dan remaja mengalami gangguan kesehatan jiwa, termasuk anak dengan 

tunagrahita, hiperaktif, gangguan perilaku dan kesulitan belajar (Ilmi 2015). 

Sekitar 50% anak usia sekolah masih banyak yang kurang mandiri di rumah dan 

sekitar 12% dipengaruhi oleh faktor anak tunggal sehingga peran orang tua sangat 

banyak dalam membantu dan mengerjakan tugas anak sehari-hari (Malau 2012). 

Penelitian yang dilakukan Sari (2015) menunjukkan anak usia prasekolah 32% 

berada pada perkembangan personal sosial tingkat kurang. Keterlibatan kakek-

nenek berkaitan erat dengan masalah perilaku prososial pada remaja (Schwartz 

2009). Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri Gading I/177 

dan SD Negeri Gading IV Surabaya mendapatkan dari 6 siswa yang diasuh oleh 

grandparent dengan rentang usia 7-9 tahun. Dari 6 siswa yang telah diwawancara 

menunjukkan sebanyak 50% mengalami kegelisahan dan kesulitan dalam 
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mengerjakan tugas sehingga dalam pengerjaan tugas di rumah sering meminta 

bantuan saudara dan tetangga, dengan kata lain 3 dari 6 anak masih belum 

memenuhi aspek kemandirian dalam perkembangan personal sosial. Sebesar 50% 

mengalami ketidakmampuan bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan 

sekitar, dengan kata lain 3 dari 6 anak masih belum memenuhi aspek 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Studi pendahuluan yang 

didapat terlihat adanya permasalahan yang muncul pada perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah. 

Tercatat 94% kakek dan nenek yang memiliki cucu dan diperkirakan 

50% yang mengasuh cucu mereka di Amerika (Stelle et al. 2010). Fenomena 

pengasuhan anak oleh kakek dan nenek di Indonesia menjadi pilihan bagi orang 

tua yang bekerja (Latifah 2016). Cina memiliki kemiripan fenomena dengan 

Indonesia dimana anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka bekerja dan 

sebagian besar berada dalam perawatan kakek dan nenek (Burnette 2013). 

Pengasuhan oleh nenek dan kakek pada penduduk Cina disebabkan budaya 

normatif sehingga peranan kakek dan nenek dalam peran pengasuhan cucu 

merupakan hal yang biasa terjadi seperti di Indonesia. Afrika dan Amerika, kakek 

dan nenek memegang peranan penting dalam keluarga karena berkaitan dengan 

membesarkan anak, pengambilan keputusan bersama, memastikan 

keberlangsungan hidup dan perkembangan keluarga. Kakek dan nenek memiliki 

peran dukungan penting dalam hal emosional dan finansial (Viguer 2010). 

Hasil penelitian Nanthamongkolchai (2009), anak-anak yang dibesarkan 

oleh nenek memiliki dua kali kesempatan lebih tinggi tertunda perkembangannya 

dibandingkan dengan mereka yang diasuh oleh orang tua sendiri. Studi yang 
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dilakukan oleh Nanthamongkolchai (2004), pada anak usia prasekolah dan anak 

usia sekolah yang memiliki orang tua sebagai pengasuh utama menerima 

pengasuhan yang lebih baik, sehingga dalam perkembangan emosional, sosial dan 

kognitif anak lebih baik daripada anak-anak yang dibesarkan oleh kakek dan 

nenek. Studi Nanthamongkolchai S, Mosuwan L & N (2006), ditemukan pula 

anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua sebagai pengasuh utama juga lebih 

rentan sakit dalam satu bulan dan memiliki 1,4 kali lebih tinggi Intelligence 

Quotient (IQ) dibawah normal daripada anak-anak yang hidup dalam asuhan 

kakek dan nenek. Penelitian yang dilakukan oleh Schwartz (2009) ditemukan 

keterlibatan kakek-nenek menimbulkan masalah perilaku prososial (p=0.001). 

Anak-anak usia sekolah belajar keterampilan yang mereka siapkan saat 

dewasa nanti dan sikap dasar orang terhadap pekerjaan ditetapkan pada periode ini 

(James, Susan Rowen 2013). Dampak keterlambatan perkembangan personal 

sosial pada anak tentu tidak diharapkan oleh orang tua, karena dapat 

mempengaruhi konsep diri anak untuk fase selanjutnya bahkan hingga dewasa 

nanti (Nugroho 2009). Erikson dalam teori perkembangan psikososial 

menjelaskan bahwa keterampilan yang dibutuhkan bagi pekerjaan di masa depan 

harus diperkuat pada fase ini, yaitu fase industry versus inferiority. Bahaya yang 

dapat muncul apabila anak tidak dapat melewati fase perkembangan psikososial 

adalah anak dikemudian hari ketika sudah bekerja akan terlalu melebihkan nilai 

posisi mereka di tempat kerja. Orang seperti ini kerja akan menjadi prioritas 

hidup. Hal ini disebabkan oleh terlalu fokus pada penguasaan keahlian kerja 

sehingga banyak aspek kehidupan yang terlupakan (Olson 2011). 
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Masalah ketergantungan pada anak usia sekolah terdapat dua jenis, yaitu 

ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan 

ketergantungan mengurus dirinya sendiri dan ketergantungan psikologis ditandai 

dengan kemampuan mengambil keputusan. Ketergantungan fisik dapat 

berdampak pada ketergantungan psikologis. Anak yang selalu dibantu akan selalu 

bergantung pada orang lain karena anak merasa tidak memiliki kemampuan untuk 

mengurus dirinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan ketika anak menghadapi 

masalah, ia akan mengharapkan bantuan orang lain untuk mengambil keputusan 

bagi dirinya dan memecahkan masalahnya (Lie, A dan Prasasti 2004). Terdapat 

dua alasan anak tidak mandiri karena orang tua cenderung memberikan bantuan 

dan perlindungan berlebihan kepada anak, yaitu orang tua terlalu khawatir dan 

tidak sabar menunggu anak yang berusaha dengan kemampuannya untuk mandiri, 

orang tua cenderung lekas membantu agar cepat selesai. Hal ini mengakibatkan 

anak tidak memperoleh kesempatan untuk mencoba. (Hurlock 2004). Dampak 

ketergantungan pada anak dapat menimbulkan kerugian, seperti anak tidak 

mampu secara optimal untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan 

sosialisasi dan keadaan emosional anak terlambat (Handayani 2006). Penelitian 

Sari (2006) menyebutkan apabila kemandirian seorang anak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar dengan baik, maka anak tersebut dapat hidup mandiri. 

Stimulasi yang diberikan grandparent maupun orang tua merupakan 

perangsangan dan latihan-latihan untuk menstimulus atau merangsang kepandaian 

anak yang datangnya dari lingkungan luar anak (Moersintowarti 2002). Stimulasi 

dari lingkungan merupakan hal penting untuk pencapaian tumbuh kembang anak. 

Penelitian Moersintowarti (2004) menyatakan bahwa stimulasi berpengaruh 
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terhadap kemandirian anak. Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur 

akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak 

mendapat stimulasi. Stimulasi juga akan mengoptimalkan potensi genetik yang 

dimiliki anak. Lingkungan yang kondusif akan merangsang perkembangan fisik 

dan mental yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung akan 

menimbulkan perkembangan anak berada di bawah potensi genetiknya 

(Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012: 65). 

Keluarga memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan 

proses tumbuh kembang anak (Herlina 2013). Pengasuhan sangat berkaitan 

dengan kemampuan suatu keluarga dalam memberikan perhatian, waktu dan 

dukungan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan fisik, mental dan sosial 

anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Permasalahan 

mendasari peneliti ingin mengetahui perbedaan stimulasi dan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang 

tua. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak 

usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak 

usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi stimulasi grandparent. 

2. Mengidentifikasi stimulasi orang tua. 

3. Mengidentifikasi perkembangan personal sosial anak usia sekolah 

yang diasuh grandparent. 

4. Megidentifikasi perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang 

diasuh orang tua. 

5. Menganalisis perbedaan stimulasi antara grandparent dan orang tua. 

6. Menganalisis perkembangan personal sosial anak usia sekolah antara 

anak yang diasuh grandparent dan orang tua. 

7. Menganalisis hubungan stimulasi grandparent dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah. 

8. Menganalisis hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai landasan 

pengembangan ilmu keperawatan anak. 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN STIMULASI DAN ... ANJAR ANI



10 

  

 

 

1.4.2 Praktis 

1. Profesi keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan informasi dan kajian tentang 

perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua serta 

dapat dijadikan dasar untuk melakukan promosi kesehatan kepada 

masyarakat. 

2. Pihak sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak 

sekolah untuk mengembangkan program pendidikan dalam rangka 

mencegah keterlambatan perkembangan personal sosial pada anak 

usia sekolah. 

3. Orang tua 

Sebagai bahan informasi ataupun masukan kepada keluarga dengan 

anak yang diasuh oleh grandparent maupun diasuh orang tua untuk 

dapat memberikan stimulasi yang tepat sehingga perkembangan 

personal sosial dapat berkembang secara optimal.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab 2 ini akan disajikan konsep materi mengenai: 1) Konsep 

tumbuh kembang anak usia sekolah; 2) Teori stimulus respon; 3) Konsep personal 

sosial; 4) Perkembangan personal sosial anak usia sekolah; 5) Kemandirian anak 

usia sekolah; 6) Konsep keluarga; 7) Stimulasi; 8) Keaslian penelitian. 

 

2.1 Konsep Tumbuh Kembang Anak Usia Sekolah 

Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran dan perubahan fisik yang dapat 

diukur secara kuantitatif. Indikator terjadinya pertumbuhan dapat meliputi tinggi 

badan, berat badan, ukuran tulang dan pertumbuhan gigi. Pola pertumbuhan 

fisiologis dikategorikan sama untuk setiap orang, namun setiap orang memiliki 

kecepatan yang bervariasi pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. 

Perkembangan adalah meningkatnya kompleksitas fungsi dan kemajuan 

keterampilan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perkembangan 

merupakan aspek perilaku dari pertumbuhan, seperti individu mengembangkan 

kemampuan untuk berbicara, berjalan, berlari dan melakukan aktivitas lain yang 

semakin kompleks (Behrman 2000; Yupi Supartini, S.Kp. 2004; Potter, P., & 

Perry 2005; Wong, D., Hockenberry-Eaton, M., Wilson, D., Winkelstein, M., & 

Schwartz 2009 ; Kozier, Erb, Berman 2011).  

Istilah dari pertumbuhan dan perkembangan keduanya mendasar pada 

proses dinamis, walaupun sering digunakan secara bergantian pertumbuhan dan 

perkembangan memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan 
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merupakan proses yang berurutan, berkelanjutan dan teratur dengan dipengaruhi 

faktor genetik, maturasi dan lingkungan (Kozier, Erb 2011).   

2.1.1 Definisi anak usia sekolah 

Anak usia sekolah merupakan anak yang berusia antara 6-12 tahun. 

Periode usia sekolah ini dibagi menjadi tiga tahapan umur, yaitu tahap transisi 

atau tahap primer (6-7 tahun), tahap pertengahan (7-9 tahun) dan praremaja (10-

12 tahun (Delaune 2002; Potter, P., & Perry 2005; Wong 2009). Periode ini 

kadang disebut sebagai masa anak-anak pertengahan atau masa laten dimana masa 

ini merupakan masa untuk memiliki tantangan baru (Behrman 2000). 

Buku Data Penduduk yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan 

Indonesia (2011), anak usia sekolah adalah anak-anak dengan usia 7-12 tahun 

(Kemenkes RI 2011). Usia 12 tahun merupakan periode pubertas sebagai tanda 

akhir masa kanak-kanak pertengahan (Potter, P., & Perry 2005). Periode 

praremaja atau prapubertas berlangsung pada fase perkembangan usia sekolah, 

periode praremaja atau prapubertas menandakan berakhirnya periode usia sekolah 

pada usia kurang lebih 12 tahun, ditandai dengan awitan tanda-tanda pubertas 

(Kozier, Erb 2011). 

2.1.2 Karakteristik anak usia sekolah  

Karakteristik anak usia sekolah (6-12 tahun) menurut (Gunarsa 2004), 

yaitu: 

1. Umur 

Periode anak usia sekolah 6-12 tahun merupakan periode 

belajar di dalam dan di luar sekolah, dimana anak menjalani tugas-

tugas perkembangan, yaitu belajar dalam keterampilan fisik, sikap 
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baik, bergaul dengan teman-teman sebaya, mendapatkan kebebasan 

pribadi, membentuk keterampilan dasar, membentuk konsep-konsep 

dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk hati nurani serta nilai 

sosial (Gunarsa 2004). 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan faktor yang berhubungan bagi 

perkembangan semasa hidup, setiap tahun anak mengalami 

peningkatan tekanan-tekanan budaya dari pihak orang tua, 

kelompok sebaya, guru di sekolah dan masyarakat yang dapat 

mempengaruhi perkembangan pola sikap dan pola perilaku yang 

dipandang sesuai jenis kelamin (Gunarsa 2004). 

3. Urutan Anak 

Urutan anak dalam keluarga merupakan salah satu faktor 

yang berkaitan dengan karakteristik anak, dimana urutan anak ini 

mempengaruhi hubungan anak di dalam kelompok maupun 

interaksi dengan saudara kandung (Gunarsa 2004). 

Karakteristik anak usia sekolah berbeda satu dengan lainnya, ada empat 

karakter anak usia sekolah, yaitu senang bermain, seperti sering bergerak dan 

tidak bisa diam serta duduk paling lama selama 30 menit; senang bekerja secara 

kelompok; senang merasakan dan senang melakukan sesuatu secara langsung. 

Piaget (1996) menyebutkan salah satu ciri anak sekolah yang paling menonjol 

adalah timbul rasa ingin tahu tentang segala sesuatu sesuai realita yang ada di 

sekitarnya (Kozier, Erb 2011). 
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2.1.3 Tahap tumbuh kembang anak usia sekolah 

1. Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan selama periode usia sekolah pada berat badan (BB) 3-3,5 

kg dan tinggi badan (TB) 6 cm atau 2,5 inchi per tahun. Lingkar kepala tumbuh 

hanya 2-3 cm selama periode ini yang menandakan pertumbuhan otak melambat 

dikarenakan proses meilinisasi telah sempurna dan berakhir pada usia 7 tahun 

(Behrman 2000). Anak laki-laki berusia 6 tahun cenderung memunyai BB sekitar 

21 kg dengan kurang lebih 1 kg lebih berat daripada BB anak perempuan. Rata-

rata kenaikan BB anak usia sekolah kurang lebih sebesar 3,2 kg per tahun. 

Perbedaan individu pada kenaikan BB dapat disebabkan oleh faktor genetik dan 

lingkungan anak. Sementara TB anak usia 6 tahun baik laki-laki maupun 

perempuan cenderung sama, yaitu kurang lebih 115 cm. Setelah usia 12 tahun, TB 

anak kurang lebih 150 cm (Kozier, Erb 2011). Pertumbuhan wajah bagian tengah 

dan bawah berlangsung secara bertahap. Kejadian lepas gigi desidua (bayi) 

merupakan tanda maturasi, dimulai dari usia 6 tahun setelah pertumbuhan gigi-

gigi molar pertama. Penggantian dari gigi desidua ke gigi dewasa terjadi pada 

kecepatan kurang lebih 4 tahun. Jaringan limfoid hipertrofi yang sering timbul 

tonsil adenoid yang membesar sehingga membutuhkan penanganan pembedahan 

(Behrman 2000; Wong, D., Hockenberry-Eaton, M., Wilson, D., Winkelstein, M., 

& Schwartz 2009; Kozier, Erb 2011). Kekuatan otot, koordinasi dan daya tahan 

tubuh anak akan meningkat secara terus menerus. Berkembangnya kemampuan 

dalam menampilkan pola gerakan-gerakan tubuh yang rumit seperti melempar 

bola, menari dan memainkan alat musik. Kemampuan perintah motorik yang lebih 

tinggi merupakan hasil dari bertambahnya kedewasaan ataupun latihan. 
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Keanekaragaman dalam minat dan bakat merupakan bawaan sejak lahir. Organ-

organ seksual secara fisik belum mengalami maturasi, namun daya keminatan 

pada jenis kelamin yang berbeda dan tingkah laku seksual tetap aktif dan 

meningkat secara progresif hingga tahap pubertas (Behrman 2000). 

2. Perkembangan psikososial menurut Erikson (1963) 

Perasaan sukses akan dicapai anak dengan dilandasi motivasi internal 

untuk melakukan aktivitas yang memiliki tujuan tertentu. Kemampuan anak untuk 

melakukan interaksi sosial lebih luas dengan teman di lingkungan sekitarnya 

sehingga dapat memfasilitasi perkembangan perasaan sukses atau rasa tekun 

(sense of industry). Perasaan tidak adekuat dan rasa inferiority atau rasa rendah 

diri akan berkembang jika anak terlalu mendapat tuntutan dari lingkungan dan 

anak tidak berhasil memenuhinya. Harga diri yang rendah pada fase ini akan 

mempengaruhi tugas-tugas untuk fase remaja dan dewasa. Penguatan atau pujian 

(reinforcement) dari orang tua atau orang dewasa terhadap prestasi yang telah 

dicapai menjadi hal yang penting untuk menguatkan perasaan berhasil dalam 

pencapaian sesuatu (Kozier, Erb 2011). 

3. Perkembangan kognitif menurut Piaget (1996) 

Penelitian Piaget (1966), usia 7-11 tahun berada pada fase operasi 

konkret. Anak mengalami perubahan kognitif selama tahap ini dari interaksi 

egosentris menjadi interaksi kooperatif. Anak usia sekolah juga mengembangkan 

peningkatan konsep yang berhubungan dengan objek-objek tertentu, seperti 

konservasi lingkungan atau pelestarian margasatwa. Pada fase ini anak-anak telah 

mengembangkan dari pola pikir intuitif ke pola pikir logis, seperti belajar 

berhitung ketika mencari jawaban dari suatu soal atau pertanyaan. Usia ini anak 
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juga belajar mengenai hubungan sebab akibat, seperti anak tahu jika batu tidak 

akan mengapung di permukaan air sebab batu lebih berat daripada air (Piaget 

1996; Kozier, Erb 2011). 

4. Perkembangan moral menurut Kohlberg (1927-1987) 

Kohlberg (1927-1987), beberapa anak usia sekolah yang masuk pada 

tahap I tingkat prakonvensional (hukuman dan kepatuhan) adalah mereka yang 

berusaha untuk menghindari hukuman, namun beberapa anak usia sekolah berada 

pada tahap kedua (instrumental-relativist orientation). Anak-anak tersebut 

melakukan berbagai hal yang dapat menguntungkan bagi diri mereka (Kozier, Erb 

2011). 

5. Perkembangan spiritual menurut Fowler (1981) 

Fowler (1981), anak usia sekolah menempati tahap dua perkembangan 

spiritual, yakni pada tahapan mitos faktual. Khayalan dan dunia fantasi pribadi 

merupakan simbol-simbol yang mengacu pada sesuatu yang khusus dengan kisah-

kisah dramatik dan mitos yang digunakan untuk menyampaikan maksud-maksud 

spiritual (Fowler 1981; Kozier, Erb 2011). 

6. Perkembangan psikoseksual menurut Freud (1923)  

Selama fase laten, anak menggunakan energi fisik dan psikologis yang 

merupakan media untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman melalui 

aktivitas fisik maupun sosial anak. Pada fase ini anak  lebih cenderung menyukai 

teman dengan jenis kelamin yang sama, anak perempuan dengan perempuan dan 

anak laki-laki dengan laki-laki. Pertanyaan anak mengenai seks semakin banyak 

dan bervariasi yang mengarah pada sistem reproduksi (Kozier, Erb 2011). 
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2.1.4 Tugas perkembangan anak usia sekolah 

Gunarsa (2008) menyatakan bahwa periode ini anak memasuki periode 

belajar di dalam dan di luar sekolah. Anak mendapatkan pelajaran di sekolah, 

tetapi anak membuat latihan pekerjaan rumah di rumah yang akan mendukung 

hasil belajar di sekolah. Aspek perilaku banyak dibentuk melalui penguatan 

(reinforcement) verbal, identifikasi dan keteladanan. Anak-anak pada periode ini 

harus menjalani tugas-tugas perkembangan, yaitu: 

1. Mempelajari keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan 

umum. 

2. Membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri. 

3. Belajar dalam bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman-teman 

sebaya dan seusianya. 

4. Mulai mengembangkan peran sosial antara perempuan dan laki-laki 

yang sesuai. 

5. Mengembangkan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis dan 

berhitung. 

6. Mengembangkan definisi atau konsep yang dibutuhkan untuk 

menjalani kehidupan sehari-hari. 

7. Mengembangkan hati nurani, nilai moral dan tingkatan nilai sosial. 

8. Mendapat kebebasan diri sendiri. 

9. Mengembangkan sikap pada kelompok-kelompok sosial dan 

lembaga-lembaga. 
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2.1.5 Masalah anak usia sekolah 

Masalah pada anak usia sekolah dapat berupa bahaya fisik yang sering 

terjadi karena kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), obesitas 

timbul akibat mengonsumsi karbohidrat berlebih, masalah nutrisi, masalah terkait 

dengan status ekonomi, kecelakaan dan cedera, penyakit menular, penyakit kronis 

(dermatitis, gangguan telinga, sakit perut, sakit kepala, diabetes melitus dan 

asma), problem perilaku dan ketidakmampuan belajar (membaca, menulis dan 

berhitung), kutu kepala (pediculosis), gangguan kesehatan gigi (karies gigi) dan 

kurang aktivitas. Bahaya psikologis anak yang sering dijumpai adalah menarik 

diri. Normalnya anak usia sekolah perkembangan motorik kasar pada usia 6 tahun 

dapat berjalan seimbang dan skrining Denver Development Screening Test 

(DDST) baik, usia 8 tahun anak dapat melakukan peletakan kaki kanan atau kiri 

sesuai perintah, dan usia 9-11 tahun anak mampu berjalan dengan mata tertutup 

serta menangkap bola dengan satu tangan (Hawari 2007). 

2.1.6 Karakteristik at risk anak usia sekolah 

Risiko merupakan suatu kemungkinan hasil, kejadian, penyakit atau 

situasi yang terjadi pada periode tertentu. Populasi at risk (risiko) adalah suatu 

kelompok populasi yang berisiko tinggi terjangkit penyakit dibanding kelompok 

lain (Stanhope, M. & Lancaster 2004). Disimpulkan bahwa populasi risiko 

merupakan kemungkinan kelompok tertentu akan terjadinya masalah kesehatan 

akibat beberapa faktor-faktor tertentu (Herlina 2013). 

Faktor-faktor yang memiliki risiko menimbulkan masalah kesehatan 

yang terjadi pada anak usia sekolah sebagai populasi at risk (Stanhope, M. & 

Lancaster 2004): 
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1. Risiko biologi dan usia 

Risiko biologi merupakan faktor genetik, kondisi fisik dan 

usia yang dapat mempengaruhi terjadinya masalah risiko kesehatan. 

Penambahan usia dan perubahan fisik yang terjadi akan memiliki 

karakteristik dan permasalahan berbeda-beda. Faktor biologis 

sebagai risiko timbulnya masalah kesehatan khususnya proses 

tumbuh kembang anak.  

2. Risiko sosial 

Lingkungan keluarga dan cara anak bersosialisasi dengan 

teman, merupakan salah satu faktor yang akan menimbulkan 

masalah kesehatan. Risiko timbulnya masalah akibat sosial akan 

berdampak pada kondisi psikologis anak. 

3. Risiko ekonomi 

Perekonomian keluarga yang kurang akan menyebabkan 

timbulnya masalah tumbuh kembang karena kebutuhan tidak 

terpenuhi maksimal sehingga timbul masalah kesehatan. 

4. Risiko gaya hidup 

Anak usia sekolah lebih mudah terpengaruh dengan 

lingkungan dan lebih banyak meniru gaya hidup lingkungan 

sekitarnya. 

5. Risiko kejadian hidup 

Anak usia sekolah merupakan masa dimana anak mulai 

mampu menggunakan daya rasionalisasi terhadap setiap masalah 
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yang ditemuinya dan anak akan mudah mengingat hal-hal yang 

terjadi pada dirinya. 

Anak usia sekolah memiliki risiko kesehatan yang membuat setiap 

kejadian yang terjadi akan menjadi pelajaran untuk anak dalam pencapaian 

tumbuh kembangnya (Herlina 2013). 

2.1.7 Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak 

Pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari konsepsi hingga 

dewasa dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang anak adalah faktor genetik dan faktor lingkungan bio-fisiko-

psikososial yang dapat menghambat ataupun mengoptimalkan tumbuh kembang 

anak (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012: 61). Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak, diantaranya adalah faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri atas faktor lingkungan pranatal, 

faktor lingkungan perinatal dan faktor lingkungan pascanatal (Soetjiningsih & 

Gde Ranuh 2012: 62). 

Faktor lingkungan pranatal dipengaruhi oleh gizi ibu waktu hamil, 

mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stres, imunitas, 

anoreksia embrio. Faktor lingkungan postnatal terdiri atas faktor biologis (ras, 

jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kerentanan terhadap penyakit, 

kondisi kesehatan kronis, fungsi metabolisme, hormon), faktor fisik (cuaca, 

musim, keadaan geografis, sanitasi dan keadaan rumah), faktor psikososial 

(stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang wajar, kelompok 

sebaya, stres, sekolah, cinta dan kasih sayang dan kualitas interaksi orang-tua 

anak) dan faktor keluarga dan adat istiadat (pekerjaan atau pendapatn keluarga, 
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pendidikan ayah atau ibu, jumlah saudara, jenis kelamin, stabilitas rumah tangga, 

kepribadian ayah atau ibu, pola pengasuhan, adat istiadat, norma, tabu, agama, 

urbanisasi dan kehidupan politik) (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012). Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak usia sekolah adalah latar belakang 

pendidikan orang tua, ekonomi, nilai budaya, gaya hidup, nilai sosial dan keluarga 

(Makhfudli et al. 2017). 

2.1.8 Teori perkembangan anak usia sekolah 

Teori perkembangan psikososial Erikson (1963) menyebutkan bahwa 

tugas sentral anak usia sekolah terletak pada fase industry versus inferiority. Pada 

masa ini, anak usia sekolah mulai membentuk dan mengembangkan rasa 

kompetensi ketekunan. Anak usia sekolah menjadi termotivasi dengan adanya 

berbagai kegiatan yang membuatnya merasa bermanfaat. Mereka berfokus pada 

upaya menguasai berbagai keterampilan yang akan membuat mereka berfungsi di 

fase dewasa. Meskipun berjuang keras untuk menjadi sukses, anak usia ini selalu 

dihadapkan pada kemungkinan gagal sehingga dapat menimbulkan perasaan 

rendah diri. Anak-anak dapat mencapai sukses pada tahap ini akan termotivasi 

sehingga mencapai rasa tekun dan bekerja sama dengan anak-anak yang lain 

untuk mencapai tujuan umum (Erikson 1963; Kozier, Erb 2011). 

Fase ini anak-anak mulai memiliki keinginan untuk menghasilkan 

sesuatu dari aktivitas yang mereka lakukan, terutama aktivitas-aktivitas di 

sekolah. Anak-anak mulai belajar mengenai tugas perkembangan dan menyiapkan 

diri sesuai perannya di dalam bermasyarakat. Keinginan ini membuat anak senang 

mengeksplorasi dan mengembangkan diri untuk menemukan hal-hal baru 

sehingga mereka dapat termotivasi dalam berkarya (Hockenberry 2007). 
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Kegagalan pada fase ini akan memunculkan perasaan rendah diri 

(inferiority) dan perasaan tidak berguna pada anak. Keberhasilan pada masa ini 

akan memunculkan perasaan percaya diri terhadap diri sendiri dan lingkungan 

sosialnya, menjadi mandiri serta berinisiatif untuk melakukan sesuatu sehingga 

akan memunculkan ketekunan (industry) pada anak. Perkembangan psikososial 

anak sangat penting karena berkaitan erat pada persiapan anak untuk masuk ke 

dunia sosial yang lebih luas (Nihayah, Zahratun 2006). 

Anak dapat dengan sukses melewati fase ini akan menimbulkan indikator 

resolusi positif anak mulai menciptakan, mengembangkan dan memanipulasi 

sesuatu serta mengembangkan rasa kompetensi dan ketekunan, sedangkan apabila 

anak tidak dapat melewati fase ini dengan sukses akan menimbulkan indikator 

resolusi negatif, yaitu anak akan merasa putus harapan, merasa diri biasa-biasa 

saja, menarik diri dari teman sekolah dan teman sebaya (Erikson 1963). 

 

2.2 Teori Stimulus Respon 

Dollard and Miller (1941) mengemukakan teori stimulus respon yang 

didalamnya terdapat elemen kebiasaan. Kebiasaan merupakan ikatan atau asosiasi 

antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam 

kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa ketika seorang individu diberikan 

stimulus tertentu, maka individu tersebut akan memberikan sebuah respon. 

Dollard dan Miller mengungkapkan bahwa stimulus yang diberikan dapat 

berbagai bentuk (stimulus kata-kata, tindakan, contoh perilaku), dorongan, proses 

belajar dan proses mental dapat berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukan 

oleh anak .  
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 Dorongan atau yang biasa disebut motivasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

dorongan primer (primary drive) yang muncul dari dalam diri anak dan dorongan 

sekunder (secondary drive) yang didapat dari lingkungan luar anak. Kedua 

motivasi ini sangat berperan dalam perilaku seorang anak, namun dorongan 

sekunder lebih berperan karena dorongan sekunder berasal dari luar lingkungan 

anak, sedangkan dorongan primer merupakan sifat bawaan yang sudah ada di 

dalam diri anak. Secara tidak langsung dorongan primer perlahan akan ditutupi 

oleh dorongan sekunder seiring dengan bertambahnya usia anak (Fudyartanta 

2012).  

 Dollard dan Miller mengatakan bahwa untuk bisa belajar seseorang harus 

menginginkan sesuatu, mengenali, mengerjakan dan mendapatkan. Hal tersebut 

digunakan Dollard dan Miller untuk membagi komponen utama belajar menjadi 

empat, yaitu drive, cue, response, dan reinforcement.  

1. Drive (menginginkan sesuatu) 

Drive adalah stimulus (dari dalam diri organisme) yang mendorong terjadinya 

kegiatan. Secondary drive atau drive yang dipelajari diperoleh berdasarkan 

primary drive. Secondary drive telah dimiliki, maka drive ini akan 

memotivasi untuk mempelajari respon baru sebagai fungsi dari primary drive. 

Kekuatan secondary drive ini tergantung pada kekuatan primary drive dan 

jumlah reinforcement yang diperoleh. 

2. Cue-stimulus (mengenali sesuatu) 

Cue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang 

sesungguhnya. Jenis dari kekuatan cue bervariasi dan variasi ini yang 

menentukan bagaimana reaksi terhadapnya. 
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3. Response (mengerjakan) 

Response adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Dollard dan 

Miller sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu 

harus terjadi terlebih dahulu. Suatu stimulus menimbulkan respon-respon 

yang berurutan dalam situasi tertentu disebut dengan initial hierarchy of 

response. 

4. Reinforcement (mendapatkan) 

Proses belajar dapat terjadi ketika ada reinforcement (hadiah). Reinforcement 

menurut Dollard dan Miller sebagai drive pereda dorongan (drive reduction). 

Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement 

Proses belajar yang mendasari perolehan dorongan sekunder yang 

merupakan perluasan dari dorongan primer. Stimulus yang kuat akan 

menghasilkan stimulus internal yang lebih lanjut lagi. Stimulus internal lanjutan 

ini bertindak untuk membimbing atau mengontrol dorongan yang memaksa 

organisme bertindak.  

 Proses mental merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan proses 

dimulai dari datangnya stimulus sampai tercipanya suatu respon. Proses ini 

terbagi menjadi empat tahapan, yaitu generalisasi stimulus, reasoning, bahasa, 

dan secondary drive. Generalisasi stimulus terjadi ketika stimulus diberikan 

kemudian seseorang akan menerima stimulus tersebut dan menerjemahkannya. 

Kemudian pada tahap reasoning, seseorang mencoba bertindak atau memilih 

tindakan dan mengantisipasi agar memperoleh respon yang lebih efektif. Bahasa 

dalam hal ini adalah kata-kata yang mampu menguatkan tingkah laku seseorang 

dan berpengaruh terhadap terciptanya respon efektif. Stimulus apapun yang 
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berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement 

sekunder. Begitu pula dengan secondary drive yang dapat memberikan motivasi 

positif untuk seseorang menimbulkan respon yang lebih positif dalam bentuk 

tindakan dan perilaku (Fudyartanta 2012). 

 

2.3 Konsep Personal Sosial 

2.3.1 Definisi Personal Sosial 

Personal sosial adalah suatu sektor perkembangan berupa aspek yang 

berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012). Personal sosial adalah suatu 

kesiapan individu untuk bergabung dengan lingkungan sosial yang didukung 

dengan keterampilan dan kebiasaan individu sebagai ciri dari kelompok dan 

kemampuan membantu diri sendiri serta kemampuan individu untuk ikut di dalam 

aktivitas kelompok atau sosial (Hartanti 2010). Personal sosial mempunyai tiga 

dimensi, yaitu individu yang semua bergantung menjadi individu yang mandiri, 

dari individu yang tidak bertanggung jawab menjadi individu yang bertanggung 

jawab dan dari individu yang tidak mampu menjadi individu yang mampu (Doll 

2010). 

2.3.2 Faktor-faktor personal sosial anak 

Personal sosial anak dipegaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Pola asuh 

Orang tua mempunyai peranan penting dalam perkembangan 

personal sosial anak. Peranan orang tua yang dimaksud adalah pola 

asuh yang diberikan orang tua kepada anak berhubungan dengan 
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pembentukan perkembangan anak termasuk pemberian stimulasi. 

Stimulasi adalah perangsangan perkembangan yang datangnya dari 

lingkungan luar anak dan salah satu aspek kebutuhan dasar anak 

(ASAH) (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012). 

2. Genetika 

Faktor genetika dapat mempengaruhi perkembangan anak, 

yaitu perbedaan ras, etnis atau bangsa dan kelainan kromosom. 

Kelainan kromosom dapat mengakibatkan gangguan pencapaian 

perkembangan bagi anak, seperti anak dengan down syndrome 

(Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012). 

3. Lingkungan 

Lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan 

personal sosial anak. Faktor lingkungan yang berpengaruh dalam 

perkembangan personal sosial adalah musim, iklim, kehidupan 

sehari-hari dan status sosial ekonomi. Lingkungan yang kondusif 

akan menciptakan keadaan yang aman dan nyaman bagi anak untuk 

mengeksplorasi perkembangan personal sosial (Potter, P., & Perry 

2005). 

4. Status kesehatan 

Kondisi tubuh anak yang sehat akan mengalami percepatan 

perkembangan, sebaliknya anak dengan kondisi sakit akan 

mengalami perlambatan perkembangan. Status kesehatan juga 

dipengaruhi oleh status gizi anak. Gizi merupakan sumber utama 

yang sangat dibutuhkan anak untuk memberikan kesempatan lebih 
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besar bagi anak dalam melakukan aktivitas dengan lingkungannya. 

Anak dengan keadaan gizi yang kurang akan cenderung terganggu 

dalam perkembangan personal sosial (Trisnawati 2013). Pola 

konsumsi sayur dan buah berhubungan dengan risiko obesitas pada 

anak usia sekolah karena mengandung serat yang dapat membantu 

menjaga berat badan. Sekolah diharapkan dapat memasok buah dan 

sayur melalui penjualan makanan dan minuman di kantin. Orang tua 

dapat menyediakan dan mengenalkan jenis buah dan sayur untuk 

anak-anak sejak usia dini agar mendukung peningkatan konsumsi 

buah dan sayur. Perawat dalam memberikan peran untuk memantau 

status gizi secara rutin melalui unit kesehatan di sekolah dan 

memberikan edukasi kepada siswa serta orang tua tentang 

rekomendasi konsumsi buah dan sayur (Anggraeni et al. 2017). 

5. Kelompok teman sebaya 

Proses sosialisasi anak dengan lingkungan membutuhkan 

teman sebaya, akan tetapi perhatian orang tua tetap menjadi 

kebutuhan utama untuk memantau dengan siapa saja anak bergaul. 

Teman sebaya adalah dunia untuk bermain sehingga kemampuan 

dalam pemenuhan kebutuhan pribadi dan perilaku sosial dapat 

terstimulasi dengan otimal (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012). 

 

2.4 Perkembangan Personal Sosial Anak Usia Sekolah 

Beberapa aspek yang berperan dalam perkembangan personal sosial anak 

usia sekolah menurut (Doll 1965), yaitu: 
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1. Menolong diri sendiri secara umum (self-hel general), seperti 

mencuci muka, mencuci tangan tanpa bantuan dan pergi tidur sendiri. 

Keterampilan motorik yang memungkinkan mereka mampu 

melakukan segala sesuatu secara mandiri, meliputi keterampilan 

makan, berpakaian, merawat diri dan mandi. Anak usia sekolah 

dalam menguasai keterampilan tersebut harus dapat membuat anak 

mampu merawat diri sendiri. Habibi (2010) menjelaskan bahwa anak 

yang memiliki kemampuan mandiri dan kematangan sosial yang baik, 

maka dorongan kebutuhan fisiologis, seperti makan, BAB (Buang Air 

Besar) dan BAK (Buang Air Kecil) akan berusaha dipenuhinya 

secara mandiri. 

2. Kemampuan ketika makan (self-help eating), seperti mengambil 

makanan sendiri, menggunakan garpu dan memotong makanan lunak. 

Anak saat berusia sekolah, maka sebagian besar anak sudah 

menguasai semua tugas yang digunakan dalam keterampilan makan 

(Hurlock 2008). 

3. Kemampuan berpakaian (self-help dressing), seperti menutup 

kancing baju dan berpakaian sendiri tanpa bantuan. 

4. Mengarahkan pada diri sendiri (self-direction), seperti mengatur uang 

atau dapat dipercaya dengan uang dan dapat mengatur waktu.  

5. Gerak (locomotion), seperti pergi ke tetangga tanpa diawasi dan pergi 

ke sekolah tanpa diantar. Keterampilan motorik kasar merupakan 

keterampilan gerak yang meliputi aktivitas otot besar, seperti 

menggerakkan lengan dan berjalan (Santrock 2007: 210). Olahraga 
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teratur dapat mengembangkan keterampilan motorik (Santrock 2007: 

214). Anak dengan usia 7 tahun memiliki tangan yang semakin kuat 

dan ia lebih menyukai pensil daripada krayon untuk melukis. Anak 

dengan usia 8-10 tahun, tangan dapat digunakan secara bebas, mudah 

dan tepat. Koordinasi motorik halus berkembang, dimana anak dapat 

menulis dengan baik (Desmita 2009: 155). 

6. Pekerjaan (occupation), seperti membantu pekerjaan rumah tangga 

yang ringan, menulis dengan pensil dan menggunakan pisau. 

Keterampilan motorik terus meningkat pada usia kanak-kanak 

tengah. Periode ini dapat ditambah lebih banyak pekerjaan rumah 

tangga, terutama bagi anak perempuan sehingga membuat mereka 

memiliki sedikit kebebasan bermain fisik (Papaila 2009: 433-434). 

7. Sosialisasi (socialization), seperti bersama teman-teman, mengikuti 

suatu permainan dan mengikuti perlombaan. Beberapa hal penting 

dalam bersosialisasi, meliputi permainan, hubungan dengan orang 

lain dan permainan yang bermanfaat sosial sehingga dapat 

meningkatkan perkembangan suatu peran (Desmita 2009: 142). Dasar 

dalam bersosialisasi adalah hubungan antara dengan teman-teman 

sebaya. Anak lebih banyak bermain dengan anak-anak lain dan lebih 

banyak berbicara (Hurlock 2008). 

8. Komunikasi (communication), seperti berbicara dengan orang yang 

berada di sekitar anak dan menulis dengan kata sederhana. Bahasa 

yang digunakan mencakup sarana komunikasi lisan, tertulis atau 

isyarat yang berdasarkan suatu sistem dari simbol-simbol (Santrock 
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2007: 353). Anak-anak memasuki jenjang usia sekolah dasar dengan 

kosakata terbatas, berisiko mengembangkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan membaca. Anak-anak belajar menggunakan bahasa 

untuk mrmbicarakan hal-hal yang ada sebelum membaca. Mereka 

belajar apakah “kata” itu dan belajar mengorganisasikan dan 

mengungkapkan bunyi (Santrock 2007: 246). 

 

2.5 Kemandirian Anak Usia Sekolah 

2.5.1 Definisi kemandirian anak usia sekolah 

Kemandirian menurut Hurlock (2004) adalah individu yang memiliki 

sikap mandiri untuk berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, 

mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri sesuai dengan 

norma yang berlaku. Kemandirian menurut Lie, A dan Prasasti (2004) adalah 

kemampuan untuk melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan 

tehapan perkembangan dan kapasitas. Disimpulkan kemandirian anak adalah 

kemampuan anak dalam penelitian ini adalah kemampuan anak dalam melakukan 

kegiatan aktivitas fisik sesuai tahapan tumbuh kembang anak usia sekolah 

(Herlina 2013). 

2.5.2 Ciri-ciri kemandirian anak usia sekolah 

Anak yang mandiri pada dasarnya adalah anak yang mampu berpikir dan 

berbuat untuk dirinya sendiri. Seorang anak yang mandiri biasanya aktif, kreatif, 

kompeten, tidak bergantung dengan orang lain dan terlihat spontan. Ciri-ciri 

kemandirian anak usia sekolah diantaranya adalah: 

1. Mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. 
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2. Tidak takut untuk mengambil risiko karena sudah memiliki 

pertimbangan akan baik dan buruknya. 

3. Percaya terhadap penilaian sendiri sehingga tidak mudah bertanya 

atau mudah meminta bantuan orang lain. 

4. Mempunyai kontrol yang baik terhadap hidupnya, artinya 

kemandirian anak merupakan hal sangat penting karena merupakan 

salah satu life skill yang harus dimiliki (Malau 2012). 

2.5.3 Faktor yang mempengaruhi kemandirian anak usia sekolah 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian anak usia 

sekolah menurut Solahudin (2010), yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari 

dalam diri anak itu sendiri, yaitu: 

a. Emosi 

Kemandirian emosional pada anak usia sekolah 

merupakan kemampuan anak untuk mengontrol emosi dan tidak 

bergantung terhadap dukungan emosional orang lain, terutama 

orang tua.  

b. Intelektual 

Kemandirian intelektual merupakan suatu kemampuan 

anak dalam mengamati, melihat dan memecahkan masalah 

sederhana kemudian berkembang ke arah pemahaman dan 

pemecahan masalah yang lebih rumit. Anak dengan kemandirian 
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intelektual akan belajar mengembangkan cara berpikir hingga 

anak mampu berpikir rasional, kreatif dan inisiatif. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari 

luar diri anak itu sendiri, yaitu: 

a. Lingkungan 

Lingkungan keluarga dan sekolah sangat berperan dalam 

membentuk kemandirian anak. Keluarga membiasakan anak 

untuk mengerjakan tugas dengan sendiri akan lebih cepat 

membentuk kemandirian anak dibanding anak yang selalu 

dibantu. Sekolah sebagai pembentuk kemandirian anak 

dipengaruhi oleh guru dan teman sebaya. Guru berperan dalam 

mengarahkan siswa menjadi pribadi lebih mandiri dalam 

pencapaian proses belajar mengajar dan teman sebaya membantu 

anak belajar untuk mengeluarkan pendapat. 

b. Status ekonomi 

Perbedaan tingkat kemandirian anak dari keluarga 

miskin dan keluarga kaya. Anak dari keluarga dengan status 

ekonomi menengah atas biasanya tidak akan membiasakan anak 

untuk melakukan tugasnya sendiri karena ada pembantu atau 

pengasuh yang melakukan tugas anak. Anak dari keluarga 

menengah ke bawah sudah dibiasakan dari kecil melakukan 

tugasnya sendiri agar terlatih mandiri. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN STIMULASI DAN ... ANJAR ANI



33 

  

 

 

c. Stimulasi 

Stimulasi merupakan perangsangan dan latihan-latihan 

untuk menstimulus atau merangsang kepandaian anak yang 

datangnya dari lingkungan luar anak (Moersintowarti 2002). 

Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih 

cepat mandiri dibanding dengan anak yang kurang atau tidak 

mendapat stimulasi. 

d. Pola asuh 

Anak dapat mandiri karena diberikan kesempatan, 

dukungan dan dorongan. Pola asuh yang baik untuk diterapkan 

kepada anak adalah dalam bentuk pola asuh demokratis. Pola 

asuh demokratis merupakan pola pengasuhan yang memberikan 

kebebasan pada anak, namun masih dalam pengontrolan orang 

tua. Hal ini dapat menjadikan anak terbiasa terampil dan akan 

terbentuk kemandirian pada anak. Pola asuh otoriter merupakan 

pengasuhan keras dan ketat dapat menjadikan anak tidak bahagia, 

selalu dalam ketakutan, mudah sedih, tertekan dan lain 

sebagainya, namun biasanya anak akan lebih bisa mandiri dan 

menjadi pribadi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Pola asuh 

permisif merupakan pengasuhan anak yang acuh tak acuh dan 

memperbolehkan semua yang dilakukan anak sehingga akan 

menjadikan anak merasa rendah diri. 
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e. Cinta dan kasih sayang 

Cinta dan kasih sayang oleh orang tua yang diberikan 

kepada anak secara berlebihan akan membuat anak menjadi 

manja karena terbiasa dibantu sehingga tidak bisa menyelesaikan 

tugasnya sendiri. Anak akan menjadi pribadi yang tidak mandiri 

karena selalu bergantung pada orang tua.  

f. Kualitas informasi anak dan orang tua 

Pendidikan orang tua yang baik akan memberikan 

informasi yang dapat memandirikan anak. Hal ini didukung 

dengan penyampaian informasi yang baik oleh orang tua sehingga 

anak mengerti dengan jelas instruksi yang diberikan. 

g. Status pekerjaan ibu 

Ibu yang bekerja di luar rumah akan memberikan 

peluang untuk menjadikan anak mandiri dibanding ibu yang tidak 

bekerja. 

2.5.4 Peran orang tua dalam memandirikan anak usia sekolah 

Peran orang tua dalam memandirikan anak usia sekolah, yakni ajari anak 

merawat tubuhnya sendiri, biarkan anak menyiapkan sarapannya sendiri, ajari 

anak menata buku sekolahnya sendiri, jangan mengerjakan tugas atau pekerjaan 

rumah anak, ajari anak menyelesaikan masalahnya sendiri, ajari anak merapikan 

mainannya sendiri, ajari anak merapikan atau melipat bajunya sendiri, hargai 

kebebasan anak dalam memilih pakaiannya, ajari anak merapikan dan 

membersihkan kamarnya sendiri, ajari anak mengembalikan buku yang telah 

dibaca pada tempatnya, ajari anak menabung dan berhemat, libatkan anak dalam 
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kegiatan masak-memasak, ajari anak untuk menyiapkan hidangan makan malam, 

minta anak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, libatkan anak dalam 

kegiatan belanja dan libatkan anak dalam perencanaan acara liburan keluarga (Lie, 

A dan Prasasti 2004). 

2.5.5 Tahap-tahap perkembangan kemandirian anak usia sekolah  

Menurut Wendy dan Richard (Solahudin 2010) tahap kemandirian anak 

usia sekolah dasar meliputi: 

1. Bisa mengatur permainannya sendiri. 

2. Bisa menyelesaikan kegiatan tanpa menunggu pujian dan pengarahan 

terlebih dahulu. 

3. Bisa duduk dengan tenang dan bertahan hingga waktu lama tanpa 

orang tua. 

4. Bisa berpakaian lengkap sendiri, makan sendiri dan membersihkan 

gigi atau menggosok gigi sendiri. 

5. Siap menghabiskan sebagian besar harinya tanpa orang tua atau 

pengasuh. 

 

2.6 Konsep Keluarga 

2.6.1 Definisi keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan (Sudiharto 2007). 
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2.6.2 Tipe keluarga 

Menurut Suprajitno (2004) secara tradisional keluarga dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Keluarga inti (nuclear family), terdiri atas ayah, ibu dan anak baik 

keturunan maupun adopsi. 

2. Keluarga besar (extended family), terdiri atas keluarga inti dan 

anggota keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah (kakek-

nenek dan paman-bibi). 

2.6.3 Fungsi keluarga 

Beberapa fungsi keluarga yang dapat dijalankan (Mubarak 2009), yaitu: 

1. Fungsi biologis adalah fungsi untuk meneruskan keturunan, 

memelihara, membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan gizi 

keluarga. 

2. Fungsi psikologis adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman, 

memberikan perhatian, memberikan kedewasaan kepribadian serta 

memberikan identitas pada keluarga. 

3. Fungsi sosialisasi adalah membina sosialisasi anak, membentuk 

norma tingkah laku sesuai tahap perkembangan dan meneruskan 

nilai-nilai budaya. 

4. Fungsi ekonomi adalah mencari sumber-sumber penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga yang akan datang. 

5. Fungsi pendidikan adalah menyekolahkan anak untuk memberikan 

pengetahuan, keterampilan, membentuk perilaku sesuai bakat dan 
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minat anak, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa serta 

mendidik anak sesuai tingkat perkembangan. 

2.6.4 Peran keluarga 

Mubarak (2009) menjelaskan dua peran keluarga, yaitu: 

1. Peran formal 

Peran formal keluarga bersifat homogen dengan adanya pembagian 

peran secara merata kepada anggota keluarga, seperti suami-ayah dan 

istri-ibu sebagai provider atau penyedia, pengatur rumah tangga, 

rekreasi, memelihara hubungan keluarga, peran terapeutik dan peran 

sosial. 

2. Peran informal 

Peran informal keluarga bersifat implisit, biasanya tidak tampak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional individu 

atau untuk menjaga keseimbangan keluarga. 

2.6.5 Definisi grandparent 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan definisi 

grandparent atau kakek dan nenek adalah orang yang sudah tua, orang tua dari 

ibu, orang tua dari ayah atau sebutan untuk orang yang sudah tua dan memiliki 

cucu. Kakek dan nenek merupakan keluarga besar yang sering menggantikan 

peran dalam pengasuhan anak dari orang tuanya (Ristia 2016). 

2.6.6 Pengasuhan grandparent 

Grandparenting disebut juga dengan pengasuhan oleh kakek atau nenek 

(granparent). Pengasuhan oleh kakek atau nenek atau grandparenting adalah 
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kakek dan nenek sebagai orang tua pengganti, ketika orang tua sedang bekerja, 

ibu meninggal dan akibat perceraian orang tua (Rahmawati 2015). 

Kondisi keluarga di Indonesia sangat bervariasi, tidak sedikit pasangan 

orang tua yang bekerja dan meninggalkan rumah sehingga pengasuhan anak 

dilakukan oleh orang lain yang dikenal dengan pembantu atau baby sitter. Brooks 

dalam (Arismanto 2008) mengemukakan bahwa figur kakek dan nenek menjadi 

pengasuh utama bagi anak-anak yang penuh dengan tanggung jawab dalam 

menggantikan peran orang tua. Secara psikologis kakek dan nenek memberikan 

perhatian yang penuh kepada anak-anak karena anak-anak telah menjadi bagian 

dari dirinya. Pola hubungan yang ada tidak otomatis membangun kedekatan atau 

interaksi yang menyenangkan antara grandparent dan anak-anak. Bila keberadaan 

grandparent dalam satu rumah atau berdekatan tempat tinggal dengan cucu 

(grandchildren) akan memudahkan interaksi dengan grandparent. 

Berikut adalah gaya pengasuhan grandparent (Setiono 2011): 

1. Formal, artinya mengikuti peran yang seharusnya dengan batasan 

tanggung jawab antara pengasuhan orang tua dan grandparent. 

2. Pencari kesenangan, artinya mengunjungi cucu guna mencari 

kesenangan untuk pemanjaan diri atau kepuasan. 

3. Orang tua pengganti, dalam hal ini bertanggung jawab pada 

pengasuhan penuh. 

4. Gudang kebijaksanaan keluarga, artinya menyalurkan keterampilan 

khusus atau sumber-sumber yang diperlukan. 

5. Menjauh, artinya kontak dengan cucu apabila ada acara tertentu. 
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Gaya pengasuhan oleh grandparent pada umumnya adalah memanjakan 

cucu, selalu berlebihan dalam pengasuhan dan tidak peduli dampak negatif apa 

ketika seseorang selalu memanjakan anak. Padahal pendidikan anak yang utama 

terletak di dalam keluarga (Rahmawati 2015). Penelitian Perayani (2013) di Desa 

Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim tahun 2013 tentang 

“Pergeseran Tanggung Jawab Pengasuhan Anak dari Orang tua ke Nenek” 

menunjukkan bahwa yang menyebabkan bergesernya tanggung jawab pengasuhan 

anak ke grandparent disebabkan karena orang tua yang sibuk bekerja, ibu atau 

bapak meninggal dan perceraian orang tua. Dampak positif grandparenting adalah 

anak akan mempunyai jiwa pantang menyerah dalam menjalani aktivitas sehari-

hari, pengetahuan anak lebih luas karena sosialisasi dilakukan oleh extended 

family, anak lebih aktif dan lebih membuka diri pada siapapun (pada anak yang 

masih memiliki orang tua). Dampak negatif grandparenting adalah anak menjadi 

tidak patuh pada orang tua (pada anak yang part time diasuh oleh grandparent), 

cenderung pemalu, memiliki tubuh gemuk dan prestasi belajar rendah di sekolah 

(pada anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi). 

Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh grandparent sewaktu masih 

kecil, remaja atau dewasa antara lain (Arismanto 2008: 67): 

1. Menjalin komunikasi baik dan berkesan. 

2. Menyampaikan nilai-nilai luhur dan hal-hal yang sebaiknya tidak 

dilakukan untuk masa depan dengan cara dan gaya yang tepat. 

3. Belajar tentang dunia cucu (kesukaan umum dan khusus). 

4. Mendoakan. 
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5. Menjaga kesehatan diri dan mengingatkan pada cucu agar menjaga 

kesehatan. 

Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh grandparent pada ayah-ibu 

sewaktu cucu masih kecil, remaja atau dewasa antara lain (Arismanto 2008: 68): 

1. Menjalin komunikasi dan memperhatikan kondisi ayah-ibu dan cucu. 

2. Mendoakan dan menjaga diri. 

3. Menyampaikan nilai-nilai untuk cucu dan mengingatkan dengan gaya 

bertanya atau meminta pendapat ayah-ibu tentang cucu. 

4. Memberikan bantuan (materi dan lain-lain) jika memang dirasa perlu, 

atau siap menjadi pengganti ayah-ibu jika tinggal serumah dengan 

cucu. 

 

2.7 Stimulasi 

2.7.1 Definisi stimulasi 

Moersintowarti (2002) menyebutkan bahwa stimulasi adalah suatu 

dorongan atau perangsangan dan latihan-latihan untuk kognitif anak yang berasal 

dari lingkungan luar anak dan merupakan bagian kebutuhan dasar anak, yaitu 

ASAH. Soetjiningsih  menyatakan stimulasi adalah perangsangan perkembangan 

yang datangnya dari lingkungan luar anak dan salah satu aspek kebutuhan dasar 

anak (ASAH). Anggota keluarga yang menggantikan peran orang tua adalah 

grandparent (Soetjiningsih 2012: 69). 

Stimulasi dari lingkungan merupakan hal penting untuk pencapaian 

tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan 

lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak 
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mendapat stimulasi. Stimulasi juga akan mengoptimalkan potensi genetik yang 

dimiliki anak. Lingkungan yang kondusif akan merangsang perkembangan fisik 

dan mental yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung akan 

menimbulkan perkembangan anak berada di bawah potensi genetiknya 

(Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012: 65). 

Stimulasi-stimulasi mampu mengoptimalkan aspek kognitif, fisik, 

motorik dan psikososial seorang anak agar anak kelak mampu menjadi pribadi 

yang matang, bertanggung jawab dan mampu menghadapi segala permasalahan 

dalam hidupnya (Arief et al. 2012). 

2.7.2 Prinsip-prinsip stimulasi 

Prinsip-prinsip dalam melakukan stimulasi (ASAH) untuk memperkaya 

lingkungan anak, yakni: 

1. Pemberian lingkungan emosional yang positif, seperti cinta, kasih 

sayang dan kehangatan (ASIH), mulai dari bayi dalam kandungan. 

Pola asuh yang demokratis merupakan pola asuh yang menciptakan 

lingkungan positif untuk stimulasi tumbuh kembang anak. 

2. Pemberian makanan yang bergizi dan perawatan kesehatan adalah 

satu kebutuhan dasar anak terhadap ASUH. Pada anak yang kurang 

gizi atau sering sakit, pertumbuhan otak mengalami gangguan 

sehingga respon terhadap stimulasi terganggu sehingga anak tampak 

pasif. Lingkungan menjadi tidak tertarik untuk memberikan 

stimulasi kepada anak. 

3. Pemberian stimulasi pada semua aspek perkembangan, tetapi tidak 

diperkenankan diberikan secara bersamaan (over stimulasi), karena 
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dapat membingungkan anak. Stimulasi multisensori atau multimodal 

dapat merangsang hampir semua area pada korteks serebri 

dibandingkan dengan stimulasi tunggal (unimodal). Stimulasi 

dilakukan pada otak kanan dan kiri agar seimbang. Otak kanan 

bersifat konvergen (menajam) dan otak kanan bersifat divergen 

(melebar). Perkembangan sosial-emosional diatur pada otak kanan. 

4. Pemberian suasana kondusif, yaitu menciptakan lingkungan yang 

wajar, santai dan menyenangkan dalam suasana bermain serta bebas 

dari tekanan dan hukuman sehingga anak tidak stres. 

5. Pemberian stimulasi bertahap dan berkesinambungan. Stimulasi 

dimulai dari kemampuan perkembangan yang telah dimiliki anak, 

kemudian dilanjutkan pada kemampuan perkembangan yang 

seharusnya dicapai pada umur tersebut. 

6. Pemberian kebebasan pada anak untuk aktif melakukan interaksi 

sosial. Interaksi sosial terdapat proses imitasi, identifikasi, sugesti 

dan simpati. Proses belajar atau pengalaman berupa fisik kemudian 

berkembang menjadi psikis akan menjadikan proses kesadaran 

menjadi ketidaksadaran yang mengubah pola kepribadian. Perubahan 

yang terjadi pada pola kepribadian adalah konsep diri (harga diri) 

meningkat dan perubahan sifat kuantitatif dan/atau kualitatif. 

Kondisi ini tercermin dengan sikap percaya diri dan suka bergaul 

dengan banyak orang sehingga kondisi tersebut akan meningkatkan 

interaksi sosial yang terdiri dari komunikasi dan kontak sosial 

(Rahmawati et al. 2010). 
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7. Memotivasi keterampilan dan minat anak dalam perkembangan 

mental, fisik, estetika dan emosional. 

8. Pemberian stimulasi setiap hari dan kapan saja setiap kali bertemu 

atau berinteraksi dengan anak. 

9. Evaluasi apabila anak belum mampu melakukan dengan cara tidak 

mencela, mengancam, memarahi dan menghukum. 

10. Kenali tempramen masing-masing anak, karena tempramen anak 

berbeda satu dengan yang lain. Tempramen anak ada yang mudah 

dan sulit. 

11. Pemberian kesempatan pada anak untuk aktif memilih berbagai 

macam aktivitas mereka sendiri, bermacam-macam sesuai dengan 

minat dan kemampuan anak. 

12. Pemberian kesempatan kepada anak untuk menilai hasil kerja 

mereka dan memodifikasi terhadapnya. 

13. Alat bantu stimulasi harus tidak berbahaya, sederhana dan mudah 

dimodifikasi, misalnya Alat Permainan Edukatif dan Kreatif 

(APEK). Salah satu cara untuk mengoptimalkan kemampuan fisik, 

motorik, kognitif dan psikososial seorang anak adalah dengan 

stimulasi. Stimulasi diberikan menggunakan suatu alat atau sarana 

berupa mainan ataupun permainan (Arief et al. 2012). 

14. Rentang intensitas stimulasi harus diperhatikan, yaitu rangsangan 

sensoris dan kognitif yang dapat ditoleransi oleh anak. 

15. Peka terhadap reaksi anak yang tidak ingin melanjutkan stimulasi 

karena lelah atau jenuh (Soetjiningsih & Gde Ranuh 2012: 208-210). 
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Soetjiningsih (2012) menyebutkan bahwa stimulasi adalah perangsangan 

perkembangan yang datangnya dari lingkungan luar anak. Stimulasi dari 

lingkungan merupakan hal penting untuk pencapaian tumbuh kembang anak. 

Penjelasan ini sesuai dengan Paul Frick yang mengemukakan praktik pengasuhan 

dapat menjelaskan perilaku anak yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari anak 

dan lingkungan terhadap anak, seperti pengasuhan orang tua. Praktik pengasuhan 

menurut  (Frick 1991) terdiri atas lima dimensi, yaitu: 

1. Involvement 

Orang tua melakukan banyak hal untuk anak-anak mereka 

dan sepanjang hidup mereka. Orang tua tidak hanya memberikan 

kebutuhan fisik dan tempat tinggal saja, tetapi juga memberikan 

kebutuhan emosial dan sosial. Orang tua terlibat langsung dalam 

keseharian anak-anak. Keterlibatan orang tua merupakan suatu 

stimulasi yang menunjukkan lingkungan positif dapat dikaitkan 

dengan perkembangan kognitif anak  (Leyendeckera et al. 2015). 

2. Positive parenting 

Orang tua memberikan pujian atau reward kepada anak-anak 

ketika melakukan atau telah berhasil dalam kegiatan yang positif. 

3. Poor monitoring/supervision 

Monitoring berkaitan dengan pemantauan, mencatat kegiatan 

anak-anak dan memastikan bahwa mereka tetap dalam batas-batas 

wajar dan tidak menyimpang dalam aturan yang telah ditetapkan.  

4. Inconsistent dicipline 
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Orang tua menerapkan apa yang telah dibuat sesuai dengan 

kesepakatan atau memberikan sanksi yang sesuai bila anak 

melanggar aturan yang telah ditetapkan. 

5. Corporal punishment 

Orang tua memberikan hukuman fisik kepada anak apabila 

anak melakukan kesalahan. 

 

2.8 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keyword and Alternative Keyword 

Stimulasi Grandparent Orang tua Perkembangan 

personal sosial 

Anak Usia 

Sekolah 

Dorongan Kakek dan nenek Ayah dan ibu Personal social Anak usia 6-12 

tahun 

Rangsangan Kakek-nenek Ayah-ibu Personal social 

development 

Anak masa 

pertengahan 

Latihan-

latihan 

Grandparenting Parent Kematangan 

sosial 

Middle children 

    Grandchildren 

    Fase laten 

    Masa laten 

Penulisan tinjauan pustaka, peneliti menggunakan kata kunci dan 

alternatif kata kunci seperti di atas (Tabel 2.1). Alternatif kata kunci tersebut 

digunakan untuk mencari literatur artikel jurnal, database proquest ditemukan 456 

jurnal yang digunakan sebanyak 5 jurnal, scopus ditemukan 248 jurnal yang 

digunakan sebanyak 16 jurnal, lib.unair digunakan 3 skripsi, science direct 

ditemukan 20.792 jurnal yang digunakan 5 jurnal, google scholar ditemukan 747 

jurnal yang digunakan sebanyak 10 jurnal dan pada jurnal ners ditemukan 19 

jurnal yang digunakan sebanyak 7 jurnal sehingga peneliti mendapatkan artikel 

dan mengerucutkan pencarian berdasarkan judul, abstrak serta hasil penelitian. 
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Tabel 2.2 Keaslian penelitian 
No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Judul: The Joy of 

Grandparenting: A 

Qualitative Analysis of 

Grandparents 

Penulis: Daniel 

H.Mansson 

Tahun: 2016 

- Desain: 

Penelitian kualitatif 

- Sampel:  

104 kakek-nenek 

Mayoritas (81%) dari peserta adalah 

nenek 

- Variabel 

Kedewasaan grandchildren  

- Instrumen: 

Peneliti 

- Analisis:  

Post hoc analisis 

- Hitungan frekuensi menunjukkan bahwa saling kasih sayang 

(n=234, 39,9%) adalah tema yang paling menonjol, diikuti 

oleh kegiatan bersama (n= 152, 25,9%), kebanggaan (n=66, 

11,3%), pendewasaan (n=64, 10,9%) dan mengajar belajar 

(n=59, 10,1%). 

2. Judul: Influence of 

Childs Rearing by 

Grandparent on the 

Development of 

Children Aged Six to 

Twelve Years 

Penulis: Sutham 

Nanthamongkolchai 

PhD, Chokchai 

Munsawaengsub MD, 

Chantira 

Nanthamongkolchai 

MSc 

Tahun: 2009 

- Desain: 

Cross Sectional 

- Sampel: 

320 anak-anak yang diasuh oleh orang tua 

dan kakek-nenek yang dipilih oleh cluster 

sampling 

- Variabel: 

 Variabel independen: 

Pengasuhan anak oleh kakek-nenek 

 Variabel dependen:   

Perkembangan anak usia enam sampai 

dua belas tahun 

- Instrumen: 

 Kuisioner pertanyaan yang 

dikembangkan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi sehubungan 

dengan data anak, data keluarga, 

jenis keluarga, pendapatan keluarga 

- Anak yang diasuh oleh nenek memiliki kesempatan 2.0 kali 

lebih tinggi tertunda perkembangannya daripada yang 

dibesarkan oleh orang tua. Oleh karena itu, keluarga dan 

kesehatan individu harus merencanakan untuk perkembangan 

dan hasil proses belajar anak-anak yang dirawat oleh kakek 

dan nenek. 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

dan krisis keluarga  

 Menilai perkembangan anak dengan 

tes kecerdasan nonverbal (TONI-3) 

digunakan untuk menilai 

perkembangan intelektual. Subyek 

yang diklasifikasikan sebagai 

perkembangan normal (IQ>90) atau 

tertunda perkembangannya (IQ<90)  

- Analisis: 

Distribusi frekuensi, regresi logistik dan 

regresi logistik multiple 

3. Judul: Grandparenting 

and Adolescent 

Adjustment in Two-

Parent Biological, Lone-

Parent, and Step-

Families 

Penulis: Julia Griggs, 

Shalhevet Attar-

Schwartz, Jo-PeiTan, 

Erini Flouri 

Tahun: 2009 

- Desain: 

Cross sectional 

- Sampel: 

1.515 siswa sekolah menengah (usia 11-

16 tahun) dari Inggris dan Wales yang 

telah menjawab kuisioner  

- Variabel 

 Variabel independen: 

Pengasuhan kakek-nenek dan remaja 

pada kedua orang tua kandung,orang 

tua tunggal, dan keluarga tiri 

 Variabel dependen: 

Kesulitan penyesuaian perilaku dan 

prososial remaja 

- Instrumen: 

Kuisioner 

- Analisis: Univariate Analysis of Variance 

(ANOVA) dan regresi multivariat hirarkis 

model  

- Keterlibatan kakek-nenek lebih sedikit dengan masalah 

emosional (p<0.01) dan lebih besar dengan masalah perilaku 

prososial (0.001). 

4. Judul: The Role of - Desain: - Hasil penelitian menunjukkan anak-anak yang diasuh kakek-
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Grandparenting in Early 

Childcare and Child 

Outcomes 

Penulis: Daniela Del 

Boca et al 

Tahun: 2017 

Cross sectional 

- Sampel: 

18.256 anak 

- Variabel: 

 Variabel independen: 

Pengasuhan anggota keluarga lain, 

seperti kakek dan nenek dan 

pengasuhan anak di penitipan anak 

formal  

 Variabel dependen: 

Dampak pada hasil kemampuan 

kognitif dan perkembangan perilaku 

- Instrumen: 

Kuisioner  

- Analisis: 

Metode data panel dan teknik variabel 

instrumental 

nenek (termasuk orang tua) menunjukkan lebih baik dalam 

mengenal benda, tetapi lebih buruk dalam pengembangan 

konsep dasar, pemecahan masalah dan kemampuan konstruksi 

matematis dibanding anak yang dirawat di pusat perawatan 

formal. 

5. Judul: American 

Grandchildren’s Use of 

Relational Maintenance 

Behaviors With Their 

Grandparents 

Penulis: Daniel Hans 

Manson 

Tahun: 2016 

 

- Desain:  

Korelasional 

- Sampel: 

220 (44% laki-laki, 56% perempuan) 

dewasa muda Amerika dan cucu berusia 

18-25 tahun 

- Variabel: 

 Variabel independen:  

Seks biologis cucu, seks biologis 

kakek-nenek dan garis keturunan 

keluarga 

 Variabel dependen:   

7 perilaku pemeliharaan relasional 

yang digunakan oleh cucu (jaminan, 

- Cucu menggunakan pemeliharaan perilaku relasional dengan 

kakek-nenek dan tidak bergantung pada keduanya. 

- Seks biologis tidak bergantung pada garis keturunan keluarga. 

Kecenderungan cucu untuk mempertahankan hubungan 

kakek-nenek dan cucu terkait erat dengan relasi karakteristik 

yang mereka rasakan.  
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

keterbukaan, manajemen konflik, 

tugas, positif, saran dan jaringan) 

- Instrumen: 

Kuesioner 

- Analisis: 

Analisis korelasional 21 Pearson 

dilakukan untuk menguji hubungan antara 

penggunaan tujuh jenis relasional perilaku 

perawatan dan karakteristik korelasional 

kakek-nenek dan cucu 

6. Judul: Social Support, 

Parenting, and Social 

Emotional Development 

in Young Mexican and 

Dominican American 

Children 

Penulis: Maria Serrano-

Villar, Keng-Yen 

Huang, Esther J. 

Calzada 

Tahun: 2016 

- Desain:  

Cross sectional 

- Sampel: 

750 Ibu Meksiko Amerika (MA) dan 

Dominika Amerika (DA) yang memiliki 

anak di pra-taman kanak-kanak atau 

taman kanak-kanak 

- Variabel: 

 Variabel independen: - 

 Variabel dependen:   

Dukungan sosial, pengasuhan dan 

fungsi anak 

- Instrumen:  

Dukungan sosial (Multidimensional 

Scale of Perceived Social Support-

MSPSS), praktik pengasuhan 

(Parenting Styles and Dimensions 

Questionnaire-PSD), dan fungsi anak 

(Behavior Assessment System for 

Children-2 atau BASC-2) 

- Analisis: 

- Dukungan dari keluarga lebih tinggi diterima daripada 

sekolah. dukungan keluarga dikaitkan dengan perilaku anak, 

dimediasi oleh praktik pola asuh yang positif, sedangkan 

dukungan dari jaringan di sekolah tidak ada hubungan dengan 

hasil anak. 

- Selama masa kanak-kanak dukungan sosial dari anggota 

keluarga penting untuk dipromosikan. 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Analisis SEM multigrup 

7. Judul: Measuring 

Social-Emotional 

Development in Middle 

Childhood: The Middle 

Years Development 

Instrument 

Penulis: Thomson, 

Kimberly C. Et al 

Tahun: 2017 

- Desain: 

Kualitatif dan kuantitatif 

- Sampel:  

Siswa kelas 4 dan 7 di distrik sekolah 

umum seluruh British Columbia 

- Variabel: 

Perkembangan sosial-emosial anak usia 

sekolah 

- Instrumen: 

Middle Years Development Instrument 

(MDI), yaitu alat pelaporan diri populasi 

berbasis menilai emosi sosial anak-anak 

dengan melihat kesejahteraan dalam 

konteks rumah, sekolah dan lingkungan 

mereka. MDI berisi 96 item dan 8 item 

data demografis 

- Analisis: 

MDI diuji menggunakan eksplorasi dan 

konfirmasi analisis faktor dan besar 

korelasi antar skala diperiksa 

- Hasil menunjukkan perkembangan sosial emosional anak usia 

sekolah adalah merasa cemas, malu berbicara dengan orang 

dewasa, kekurangan gizi dan tidur serta isolasi dari orang 

dewasa di sekolah sehingga mempengaruhi kesejahteraan 

mereka secara keseluruhan. 

8. Judul: Pengaruh 

Pengasuhan Ibu dan 

Nenek Terhadap 

Perkembangan 

Kemandirian dan 

Kognitif Anak Usia Pra 

Sekolah 

Penulis: Eka Wulida 

Latifah , Diah 

Krisnatuti, Herien 

- Desain: 

Cross sectional dengan metode survei 

- Sampel: 

156 responden (52 anak usia pra sekolah, 

52 ibu bekerja, dan 52 nenek) 

- Variabel: 

 Variabel independen: 

Pengasuhan ibu dan nenek 

 Variabel dependen: 

Perkembangan kemandirian dan 

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kognitif 

dan kemandirian anak pada kedua kelompok (anak yang 

diasuh nenek dan anak yang diasuh ibu rumah tangga) 

menunjukkan hasil yang baik. 

- Anak yang diasuh ibu memiliki kelemahan dalam kemandirian 

berkomunikasi, kemandirian bergerak dan perkembangan 

kognitif. 

- Anak yang diasuh nenek memiliki kelemahan dalam 

kemandirian berpakaian. 

- Usia ibu, lama pendidikan ibu, gaya pengasuhan ibu dan lama 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Puspitawati  

Tahun: 2016 

kognitif anak usia pra sekolah 

- Instrumen:  

Data primer diperoleh melakukan 

observasi dan wawancara dengan alat 

bantu kuisioner dan Alat Permainan 

Edukatif (APE). Sedangkan pengasuhan 

diukur menggunakan instrumen Parenting 

Styles and Dimensions Questionnaire 

(PSDQ) oleh Robinson et al (1965) 

- Analisis: 

Deskriptif (tabulasi silang) dan inferensia 

(uji beda t-test, one way ANOVA, dan uji 

regresi linear berganda) 

pendidikan nenek memiliki pengaruh terhadap kemandirian 

anak. 

- Kelekatan anak-ibu, usia nenek, lama pendidikan nenek, usia 

awal saat cucu diasuh pertama kali dan kelekatan anak-nenek 

mempengaruhi perkembangan kognitif anak. 

9. Judul: Hubungan 

Perilaku Verbal Abuse 

oleh Orang Tua dengan 

Perkembangan Personal 

Sosial Anak Usia 

Prasekolah di TK 

Mulyorejo I Surabaya 

Penulis: Dita Deswita 

Sari 

Tahun: 2015 

- Desain: 

Korelasi dengan pendekatan Cross 

sectional 

- Sampel: 

19 responden dengan purposive sampling 

- Variabel: 

 Variabel independen: 

Perilaku verbal abuse oleh orang tua 

 Variabel dependen: 

Personal sosial anak usia prasekolah 

- Instrumen:  

Kuesioner VSMS (Vineland Social 

Maturity Scale) dan tes perkembangan 

- Analisis: 

Spearman rho’s 

- Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara verbal abuse 

dengan perkembangan personal sosial dengan koefisien 

korelasi r = 0.671 dan tingkat signifikansi 0.002 

10. Judul: The Relationship 

between Coping Skills 

with Social Maturity 

- Desain: 

Korelasi 

- Sampel: 

- Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa keterampilan 

koping mempengaruhi kematangan sosial. 

- Ada hubungan positif dan signifikan antara keterampilan 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

and Adjustment of 

Female First Graders in 

High School: A Case 

Study in Iran 

Penulis: Hanie Sadat 

Sadegh and Mojgan 

Niknam  

Tahun: 2015 

370 siswa kelas Sekolah Menengah Atas 

dipilih dengan metode multi stage random 

sampling 

- Variabel: 

 Variabel independen: 

Keterampilan koping 

 Variabel dependen: 

Kematangan sosial (personal sosial) 

- Instrumen:  

Keterampilan koping menggunakan 

Lazarus dan kematangan sosial (personal 

sosial) menggunakan Vineland and Bell 

- Analisis: 

Regresi 

 

koping (fokus-permasalahan, fokus-emosi) dengan 

kematangan sosial dan penyesuaian. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan:  

  = diukur   = tidak diukur 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia sekolah antara anak yang diasuh 

grandparent dan orang tua berdasarkan Teori Stimulus Respon (Dollard dan Miller 1994) 

Faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak: 

1. Faktor genetik  

2. Faktor lingkungan 

prenatal: gizi, nutrisi 

ibu hamil, penyakit 

infeksi 

3. Faktor lingkungan 

pascanatal:  

 lingkungan 

biologis 

 faktor fisik  

 faktor psikososial 

 

 

4. Faktor adat dan 

istiadat  

 

Dorongan  

(drive) 

 

 

 

 

Proses Belajar 

1. Primary 

Drive 

2. Cue-

stimulus 

3. Response 

4. Reinforce

ment  

 

Tahapan 

munculnya 

respon: 

1. Generalisa

si stimulus 

2. Reasoning  

3. Bahasa 

4. Secondary 

drive 

 

 

 

 

 

Respon 

Perkemba-

ngan anak 

usia 

sekolah 

 

 

 

 

 

 stimulasi  

Hubungan 

sosial awal 

terpenuhi 

Dilakukan 

terus 

menerus 

Habit  

Perkembangan 

personal sosial anak 

usia sekolah 

1. Self-help 

general (SHG) 

2. Self-help eating 

(SHE) 

3. Self-help 

dressing (SHD) 

4.  Self-direction 

(SD) 

5. Locomotion (L) 

6. Occupation (O) 

7. Socialization (S) 

8. Communication 

(C) 
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Dollard and Miller (1941) menyatakan bahwa perkembangan anak dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Salah satu 

faktor lingkungan yang dapat mengoptimalkan perkembangan balita adalah 

stimulasi. Stimulasi ini merupakan rangsangan perkembangan yang datangnya 

dari lingkungan luar anak dan salah satu aspek dasar anak (asah). Stimulasi dapat 

dilakukan oleh orang tua. Pemberian stimulasi berkaitan erat dengan 

perkembangan motorik balita. Ketika anak diberikan stimulasi anak akan 

termotivasi, terjadi proses belajar dan proses mental. Proses belajar terjadi ketika 

seorang anak menginginkan sesuatu (drive), mengenalinya (cue-stimulus), 

mengerjakannya (response) dan mendapatkannya (reinforcement). Proses mental 

merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan proses dimulai dari 

datangnya stimulus sampai terbentuknya suatu respon. Proses mental ini terbagi 

menjadi empat tahapan (generalisasi stimulus, reasoning, bahasa dan secondary 

drive). Secondary drive yang terbentuk ini memberikan motivasi untuk seorang 

anak menimbulkan respon yang positif. Pemberian stimulasi yang optimal akan 

memberikan respon yang positif dan mempengaruhi perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah. Penjelasan ini sesuai dengan Paul Frick yang 

mengemukakan praktik pengasuhan dapat menjelaskan perilaku anak yang 

berkaitan dengan kegiatan sehari-hari anak dan lingkungan anak, seperti 

pengasuhan orang tua. Frick (1991) menjelaskan terdapat lima dimensi 

pengasuhan yang relevan dengan etiologi dan masalah eksternalisasi anak yang 

dapat memberikan informasi penting tentang perkembangan perilaku anak, yaitu 

keterlibatan positif dengan anak-anak, pengasuhan positif, pemantauan atau 

supervisi, pendisiplinan yang tidak konsisten, dan penggunaan hukuman fisik. 
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Doll (1965) menyebutkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah adalah menolong diri sendiri 

secara umum (self-help general), kemampuan ketika makan (self-help eating), 

kemampuan berpakaian (self-help dressing), mengarahkan pada diri sendiri (self-

direction), gerak (locomotion), pekerjaan (occupation), sosialisasi (socialization) 

dan komunikasi (communication). 

 

3.1 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban bersifat sementara yang berasal dari rumusan 

masalah dan pertanyaan penelitian (Nursalam 2016). Hipotesis yang ditetapkan 

pada penelitian ini adalah: 

H1 : 

1. Ada perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua. 

2. Ada hubungan stimulasi dengan perkembangan personal sosial anak 

usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 Nursalam (2013) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu 

cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan keilmuan. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai: 1) Desain penelian; 2) Populasi, sampel dan 

sampling; 3) Variabel; 4) Definisi operasional; 5) Instrumen penelitian; 6) Lokasi 

dan waktu penelitian; 7) Prosedur pengambilan atau pengumpulan data; 8) Cara 

analisis data; 9) Kerangka operasional/kerja; 10) Masalah etik (ethical clearance). 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain atau rancangan penelitian merupakan suatu strategi untuk 

mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan memiliki peran sebagai 

pedoman peneliti pada seluruh berlangsungnya proses penelitian. Pada penelitian 

ini, desain penelitian menggunakan desain kuantitatif yang menggunakan metode 

cross sectional. Jenis penelitian yang menekankan waktu observasi data variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Variabel dinilai secara 

simultan pada satu saat, jadi tidak ada tindak lanjut. Studi ini akan menghadilkan 

prevalensi atau efek suatu fenomena dihubungkan dengan penyebab (Nursalam 

2016). 

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner stimulasi kepada 

grandparent dan orang tua. Perkembangan personal sosial berupa lembar 

pengkajian yang diisi oleh peneliti. Data yang terhimpun kemudian 
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diinterpretasikan, dianalisis dan dibandingkan untuk membuktikan hipotesis 

diterima atau tidak. 

 

4.2 Populasi,  Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi terjangkau dalam penelitian merupakan subyek yang memenuhi 

kriteria dan dapat dijangkau oleh peneliti (Nursalam 2016: 169). Populasi dalam 

penelitian ini adalah anak usia sekolah berusia 7-9 tahun berjumlah 20 anak yang 

hanya diasuh grandparent karena berbagai faktor tertentu dan 20 pasang 

grandparent terdiri atas kakek-nenek. 30 anak yang diasuh orang tua dan 30 

pasang orang tua terdiri atas ayah-ibu di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri 

Gading IV Surabaya.   

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah adalah sebagian dari populasi yang dapat digunakan 

sebagai subjek dalam penelitian melalui sampling (Nursalam 2016: 171).  

Kriteria sampel untuk anak yang diasuh grandparent: 

1) Kriteria sampel inklusi 

a. Anak hanya diasuh grandparent 

b. Anak diasuh grandparent minimal selama 1 tahun 

2) Kriteria sampel eksklusi 

a. Anak hanya dititipkan 

b. Anak tidak diasuh secara penuh 

Kriteria sampel untuk grandparent: 

1) Kriteria sampel inklusi 
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a. Grandparent terdiri dari kakek dan nenek 

b. Grandparent masih kooperatif 

c. Grandparent bisa membaca dan menulis 

d. Usia grandparent tidak tergolong terlalu lansia 

2) Sampel kriteria eksklusi 

a. Grandparent mengalami cacat mental atau sakit fisik kronis yang 

tidak dapat melakukan pengasuhan 

Kriteria sampel untuk anak yang diasuh orang tua: 

1) Kriteria sampel inklusi 

a. Anak hanya diasuh orang tua 

2) Kriteria sampel eksklusi 

a. Anak dititipkan kepada pihak lain 

Kriteria sampel untuk orang tua: 

1) Kriteria sampel inklusi 

a. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu 

b. Orang tua masih kooperatif 

c. Orang tua bisa membaca dan menulis 

2) Kriteria sampel eksklusi 

a. Orang tua mengalami cacat mental atau sakit fisik kronis yang 

tidak dapat melakukan pengasuhan 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi keseluruhan populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling adalah cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel supaya sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN STIMULASI DAN ... ANJAR ANI



59 

  

 

 

keseluruhan subjek penelitian (Nursalam 2016: 173). Teknik sampling yang 

digunakan peneliti adalah sampling jenuh atau total sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel yang semua 

subjek sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi (Sugiyono 2011).  

  

4.3 Variabel Penelitian  

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu, seperti benda, manusia dan lain sebagainya (Nursalam 2016: 

177). 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah stimulasi. 

4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perkembangan personal 

sosial.
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4.4 Definisi operasional  

Tabel 4.1  Definisi operasional perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia sekolah antara anak yang diasuh 

grandparent dan orang tua 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

data 

Skor 

Independen 

Stimulasi  

 

Perangsangan 

perkembangan 

yang 

datangnya dari 

lingkungan 

luar anak dan 

salah satu 

aspek 

kebutuhan 

dasar anak 

(ASAH) 

Pemberian stimulasi dilakukan 

dengan mengukur lima 

dimensi pengasuhan yang 

relevan dengan etiologi dan 

masalah eksternalisasi anak 

sehingga dapat memberikan 

informasi penting tentang 

perkembangan perilaku 

anak: 

1. Keterlibatan 

2. Pengasuhan positif 

3. Pemantauan/supervisi 

buruk 

4. Pendisiplinan yang 

tidak konsisten 

5. Hukuman fisik 

6. Praktik disiplin lain 

Kuesioner 

 

 

Instrumen menggunakan Alabama 

Parenting Questionnaire (APQ) terdiri 

dari 42 pertanyaan: 

1. Keterlibatan, pertanyaan nomor 

1,4,7,9,11,14,15,20,23,26 (10 item) 

2. Pengasuhan positif, pertanyaan nomor 

2,5,13,16,18,27 (6 item) 

3. Pemantauan/supervisi buruk, 

pertanyaan nomor 

6,10,17,19,21,24,28,29,30,32 (10 item) 

4. Pendisiplinan yang tidak konsisten, 

pertanyaan nomor 3,8,12,22,25,31 (6 

item) 

5. Hukuman fisik, pertanyaan nomor 

33,35,39 (3 item) 

6. Praktik disiplin lain, pertanyaan nomor 

34,36,37,39,40,41,42 (7 item) 

Ordinal Pertanyaan 

terdiri dari 42 

nomor dengan 

menggunakan 

skala Likert 

 

Pada pertanyaan 

positif pada 

aspek 

keterlibatan, 

pengasuhan 

positif dan 

praktik disiplin 

lain (khusus 

nomor 40,41 dan 

42) dengan 

penilaian: 

Tidak pernah: 1 

Hampir tidak 

pernah: 2 

Kadang-kadang: 

3 

Sering: 4 

Selalu: 5 

 

Sedangkan pada 

pertanyaan 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

data 

Skor 

negatif pada 

aspek 

pemantauan/sup

ervisi yang 

buruk, 

pendisiplinan 

yang tidak 

konsisten dan 

praktik disiplin 

lain (nomor 

34,36,37 dan 39) 

dengan 

penilaian: 

Tidak pernah: 5 

Hampir tidak 

pernah: 4 

Kadang-kadang: 

3 

Sering: 2 

Selalu: 1 

 

Kriteria 

penilaian 

menggunakan: 

1. Rendah: 42-

98 

2. Sedang: 99-

154 

3. Tinggi: 155-

210 

Dependen  Kemampuan Perkembangan personal sosial: Kuesioner Ordinal Penilaian VSMS 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

data 

Skor 

Perkembangan 

personal sosial  

anak usia 

sekolah (7-9 

tahun) dalam hal 

kemampuan 

secara mandiri, 

kemampuan 

bersosialisasi 

dan kemampuan 

berinteraksi 

dengan 

lingkungan 

1. Self-help general (SHG) 

2. Self-help eating (SHE) 

3. Self-help dressing (SHD) 

4. Self-direction (SD) 

5. Occupation (O) 

6. Communication (C) 

7. Locomotion (L) 

8. Socialization (S) 

 

Semua butir pertanyaan yang ada di 

VSMS berdasarkan periode usia. 

Berjumlah 117 item yang digunakan 

dalam mengukur tingkat perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah. 

adalah sebagai 

berikut: 

- Mampu (+) = 

1 

- Dalam proses 

(+/-) = 
1
/2 

- Tidak/belum 

mampu (-) = 

0 

- Tidak ada 

atau tidak 

diberi 

kesempatan 

untuk 

melakukan = 

NO (No 

Opportunity) 

Kategori VSMS 

adalah sebagai 

berikut: 

1. Personal 

sosial tidak 

sesuai kurang 

dari usia 

kronologis= 

SQ<81,5 

2. Personal 

sosial sesuai 

dengan usia 

kronologis= 

SQ= 81,5-
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

data 

Skor 

150,5 

3. Personal 

sosial tidak 

sesuai lebih 

dari usia 

kronologis= 

SQ>150,5 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 

data dalam penelitian (Notoatmodjo 2010). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah 

disusun sesuai dengan kehendak peneliti untuk mendapatkan data. Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah panduan wawancara yang terdiri dari: 

1. Instrumen 1 berisi pertanyaan tentang data demografi responden meliputi 

identitas grandparent dan orang tua, yaitu jenis kelamin, usia, alamat, 

agama, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, penghasilan keluarga per 

bulan, anggota keluarga yang tinggal bersama, sejak kapan pengasuhan 

anak, alasan pengasuhan dan diambil grandparent. Identitas anak 

meliputi jenis kelamin, urutan anak dan usia anak.  

2. Instrumen 2 berisi kuesioner untuk mengukur variabel independen, yaitu 

stimulasi berupa check list dengan menggunakan Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ) diadopsi dari Frick (1991), dimana instrumen ini 

merupakan instrumen baku diperuntukkan orang tua dengan anak berusia 

6-18 tahun. Kuesioner ini untuk mengukur lima dimensi pengasuhan 

yang relevan dengan etiologi dan masalah eksternalisasi anak sehingga 

dapat memberikan informasi penting tentang perkembangan perilaku 

anak. Kusioner ini berjumlah 35 item pertanyaan, yaitu: (1) keterlibatan 

positif dengan anak-anak, (2) pengasuhan positif, (3) pemantauan atau 

supervisi, (4) pendisiplinan yang tidak konsisten, dan (5) penggunaan 

hukuman fisik. Praktik disiplin lain yang tidak termasuk skala, namun 

memberikan informasi tentang item-item dasar berjumlah 7 item 
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pertanyaan. Skor jawaban menggunakan skala Likert, yaitu tidak pernah 

(skor 1), hampir tidak pernah (skor 2), kadang-kadang (skor 3), sering 

(skor 4) dan selalu (skor 5). Pada kuesioner terdapat pertanyaan positif 

yang ditunjukkan pada aspek keterlibatan (pertanyaan nomor 

1,4,7,9,11,14,15,20,23 dan 26), aspek pengasuhan positif (pertanyaan 

nomor 2,5,13,16,18 dan 27) dan aspek praktik pendisiplinan lain 

(pertanyaan nomor 40,41 dan 42). Pada kuesioner terdapat pertanyaan 

positif pada aspek pemantauan atau supervisi yang buruk (pertanyaan 

nomor 6,10,17,19,21,24,28,29,30 dan 32), aspek pendisiplinan yang tidak 

konsisten (pertanyaan nomor 3,8,12,22,25 dan 31) dan aspek praktik 

disiplin lain (pertanyaan nomor 34,36,37 dan 39).  

Skoring APQ adalah sebagai berikut: 

1. Skor Maksimum (Sma) = Jumlah item soal x Skor tertinggi 

= 42 x 5 = 210 

2. Skor Minimum (Smi) =Jumlah item soal x Skor terendah 

= 42 x 1 = 42 

3. Jumlah kategori  = Jumlah interval kelas (terdapat 3 kategori, 

yaitu rendah, sedang dan tinggi) 

Interval Kelas (IK) =
Skor Maksimum (Sma) ─ Skor Minimum (Sma)

Jumlah kategori
 

Interval Kelas (IK) =
210 ─ 42

3
 

Interval Kelas (IK) = 56 

Kategori : 

Rendah = Smi sampai (Smi + IK)   = 42 ─ 98 

Sedang = (Smi + IK) + 1 sampai (Smi + 2IK) = 99 ─ 154 
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Tinggi = (Smi + 2IK) + 1 sampai Sma  = 155 ─210 

Instrumen ini telah teruji validitas dan reabilitasnya. Reabilitas pada 

korelasi 0.80. Konsistensi internal reabilitas rata-rata di seluruh skala 

APQ adalah 0.68. Konsistensi internal skor diukur dengan alpha 

cronbach, tercantum dibawah untuk sampel penuh: 

1. Involvement   : α 0,80 

2. Positive parenting  : α 0,80 

3. Poor monitoring/supervision : α 0,67 

4. Inconsistent dicipline  : α 0,67 

5. Corporal punishment  : α 0,46 

Validitas APQ memiliki sifat psikometrik yang baik termasuk validitas 

kriteria dalam membedakan kelompok klinis dan non klinis (Frick 1991).  

3. Instrumen 3 berisi lembar pengkajian untuk mengukur variabel 

dependen, yaitu perkembangan personal sosial dengan menggunakan 

VSMS (Vineland Social Maturity Scale) diadopsi dari Doll (1965), 

dimana instrumen ini merupakan instrumen baku. Lembar kuesioner 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah tersebut berisikan 

pertanyaan kemampuan personal sosial yang dilakukan anak usia 

sekolah, meliputi delapan aspek, yaitu self-hel general, self-help eating, 

self-help dressing, self-direction,locomotion, occupation, communication 

dan socialization. Instrumen ini telah teruji validitas dan reabilitasnya, 

dengan melakukan tes sebanyak dua kali telah didapatkan nilai korelasi r 

= 0.92 diantara dua kali hasil tes yang dilakukan. Hasil uji validitas 

didapatkan koefisien korelasi r = 0.85 (Sari 2015). 
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Kuesioner VSMS, terdapat periode umur sebagai berikut: 

0 – I  : 0 tahun – 1 tahun 

II – III  : 2 tahun – 3 tahun 

III – IV : 3 tahun – 4 tahun 

IV – V  4 tahun – 5 tahun 

V – VI : 5 tahun – 6 tahun 

VI – VII : 6 tahun – 7 tahun 

VII – VIII : 7 tahun – 8 tahun 

VIII – IX : 8 tahun – 9 tahun 

IX – X : 9 tahun – 10 tahun 

X – XI  : 10 tahun – 11 tahun 

XI – XII : 11 tahun – 12 tahun 

XII – XV : 12 tahun – 15 tahun, dan seterusnya.  

1. Langkah-langkah tes VSMS 

Pada tes ini akan diperoleh nilai kematangan sosial dengan cara atau 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Tentukan responden yang akan diberikan tes VSMS ini 

b. Tes ini tidak dapat dilakukan langsung kepada responden, tetapi 

harus melalui orang tua, guru ataupun peneliti sendiri yang 

melakukan pengisian form VSMS ini. 

c. Bila responden telah ditentukan dan ada yang mengisi form 

VSMS ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan usia 

subjek penelitian dengan cara mengurangkan tanggal-bulan-tahun 

tes dengan tanggal-bulan-tahun lahir subjek penelitian. 
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Misalnya:  

Tanggal tes 25 Juni 2003, tanggal lahir 6 Mei 1999, ditulis: 

Tes : 25   06   2003 

Lahir : 06   05   1999 

 : 19   01      04 

 = Usia 4 tahun, 1 bulan, 19 hari 

d. Tes dimulai dari periode umur yang sesuai dengan usia subjek 

penelitian dikurangi satu atau dua periode ke atas, misalnya: 

Usia 4 tahun, 1 bulan, 19 hari. Tes seharusnya dimulai periode 

umur III-IV, tetapi tes dimulai dari periode umur diatasnya yaitu 

periode II-III (*untuk usia lebih dari 5 bulan maka termasuk usia 

diatasnya, yaitu masuk pada periode V). 

Hal ini diberlakukan untuk mengetahui apakah subjek penelitian 

sudah mampu melakukan keterampilan-keterampilan yang ada 

pada periode umur diatasnya dengan sempurna. 

2. Sistem penilaian pada lembar kuesioner perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah menggunakan pedoman penilaian dari 

Vineland sebagai berikut: 

a. Bila subjek penelitian benar-benar memiliki kemampuan seperti 

yang tertulis dalam form VSMS, maka mendapatkan nilai + (plus) 

= 1 

b. Bila subjek penelitian belum cukup memiliki kemampuan seperti 

yang tertulis dalam form VSMS (kadang mampu, kadang tidak), 

maka diberikan nilai +/- (plus minus) = 1 2⁄  
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c. Bila subjek penelitian tidak mampu dan atau belum mampu 

melakukan seperti yang tertulis dalam form VSMS, maka 

mendapatkan nilai – (minus) = 0 

d. Bila subjek penelitian tidak memiliki kemampuan karena tidak 

ada atau tidak diberi kesempatan untuk melakukannya = NO (No 

Opportunity) 

e. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan terus-menerus dari periode 

awal penilaian sampai dengan satu periode yang hasil 

penilaiannya menunjukkan nilai – (negatif) = 0 secara 

keseluruhan. 

1) Skor dasar, skor dasar diperoleh dari nomor soal terakhir dari 

periode umur yang mempunyai nilai plus (+) semua 

2) Skor tambahan, skor tambahan diperoleh dari penjumlahan 

nilai periode umur – umur selanjutnya setelah skor dasar 

sampai periode umur yang mempunyai nilai negatif (-) semua. 

3) Skor total = skor dasar + skor tambahan 

4) Menentukan Social Age (SA), Life Age Means dari nomor item 

yang menjadi skor total 

5) Menentukan Life Age (LA) 

Cara perhitungan LA adalah dari umur subjek penelitian, 

menggunakan rumus berikut: 

LA = Usia (thn) +
Bulan

12 (bulan 1 tahun)
+

Hari

356 (hari 1 tahun)
 

Misalnya: umur 4 tahun, 10 bulan, 29 hari, maka LA adalah: 
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LA = 4 +
10

12 (bulan 1 tahun)
+

29

356 (hari 1 tahun)
 

LA = 4 + 0,83 + 0,082 

LA = 4,912 

Jadi, usia LA yang harus diisikan dalam kolom rumus adalah 

4,912 

6) Social Quotient (SQ) 

SQ =
SA

LA
 × 100 

Keterangan:  

SQ : Social Quotient (nilai kematangan sosial) 

SA : Social Age (nilai kematangan sosial atau keterampilan 

hidup yang dimiliki oleh anak ketika dilakukan tes) 

LA: Life Age (usia kronologis adalah usia sesungguhnya saat 

dilakukan tes) 

7) Kategori skor kematangan sosial VSMS dapat dikategorikan 

berdasarkan norma kelompok, yaitu: 

a. Lebih : bila skor VSMS kurang dari dari �̅� - 1
2⁄  SD 

(Standar Deviasi) bawah jumlah sampel penelitian = <81,5 

b. Sesuai : bila skor VSMS sama dengan �̅� ± 1
2⁄  SD tengah 

jumlah sampel penelitian = 81,5-150,5 

c. Kurang : bila skor VSMS lebih besar �̅� + 1
2⁄  SD atas 

jumlah sampel penelitian = >150,5 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading 

IV Surabaya. Waktu penelitian dilaksanakan pada 11 - 25 Juli 2017. 

 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Tahap persiapan peneliti mengurus surat ijin permohonan fasilitas 

pengambilan data awal ke bagian akademik Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga yang ditujukan untuk kepala SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri 

Gading IV Surabaya dan ditembuskan ke wali murid. Langkah awal setelah 

memperoleh persetujuan dari sekolah, peneliti melakukan studi pendahuluan 

mengenai perkembangan personal sosial anak usia sekolah. Studi pendahuluan 

melalui wawancara kepada 10 anak di SD Negeri Gading I/177 dam SD Negeri 

Gading IV Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu di SD Negeri 

Gading IV Surabaya pada tanggal 25 April 2017 dan 26 April 2017, sementara di 

SD Negeri Gading I/177 Surabaya dilaksanakan pada tanggal 28 April 207 dan 03 

Mei 2017. Peneliti menemukan anak yang diasuh oleh grandparent berjumlah 20 

anak usia sekolah dan grandparent, anak yang diasuh oleh orang tua berjumlah 30 

anak usia sekolah 30 orang tua sebagai populasi sesuai dengan kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi. Cara pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

nonprobability sampling dengan metode total sampling.  

Tahap pelaksanaan setelah peneliti melakukan ujian proposal dan uji etik 

di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, peneliti mengajukan surat ijin 

penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
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Masyarakat Kota Surabaya. Pengambilan data saat penelitian pada anak yang 

diasuh grandparent dan anak yang diasuh orang tua dilakukan secara 

mengunjungi rumah masing-masing anak yang sebelumnya telah membuat janji 

dengan responden. Langkah selanjutnya adalah perkenalan, kontrak waktu dan 

menjelaskan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya peneliti membagikan lembar 

penjelasan penelitian dan informed concent untuk ditandatangani. Peneliti 

memberikan kuesioner data demografi dan APQ (Alabama Parenting 

Questionnaire) kepada responden. Peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner 

data demografi dan APQ. Kuesioner data umum sebagai responden serta 

kuesioner APQ diisi oleh grandparent dan orang tua. Peneliti mendampingi 

grandparent dan orang tua saat pengisian kuesioner APQ berlangsung. Lembar 

penilaian VSMS (Vineland Social Maturity Scale) diisi oleh peneliti dengan 

menanyakan kepada anak usia sekolah. Pengisian instrumen ini selama 30-45 

menit. Kuesioner stimulasi yang telah terisi diserahkan kembali kepada peneliti. 

Peneliti mulai melakukan pengambilan data penelitian dengan 

mengunjungi responden dari rumah ke rumah. Penelitian ini menggunakan 50 

responden, yakni 20 anak yang hanya diasuh grandparent dan 20 grandparent 

serta 30 anak yang diasuh orang tua dan 30 orang tua. Penelitian ini dlakukan 

dengan mendatangi 5 hingga 6 responden setiap harinya karena peneliti harus 

mencari dan menyesuaikan terlebih dahulu alamat rumah responden sesuai 

dengan data yang diberikan oleh pihak sekolah. Pengambilan data penelitian ini 

diselesaikan oleh peneliti pada tanggal 11 Juli 2017 – 25 Juli 2017.   
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4.8 Cara Analisis Data 

1. Editing yaitu proses pemeriksaan kembali kelengkapan data yang 

telah diperoleh. Jika ada data yang salah, maka data tersebut tidak 

akan digunakan. 

2. Coding yaitu mengklasifikasikan jawaban responden dengan 

memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan 

dalam penyajian data 

3. Tabulating yaitu memasukkan data sesuai pengkodean ke dalam satu 

tabel di komputer untuk memudahkan analisis data. 

4. Entry yaitu memasukkan data hasil tabulasi ke dalam program 

computer (master sheet penelitian) 

5. Analisis data, yaitu menggunakan uji Chi-Square untuk menguji 

perbedaan dua atau lebih proporsi sampel dan uji Spearman’s rho 

untuk mengetahui korelasi dua variabel. Chi-Square disebut juga 

dengan Kai Kuadrat. Chi-Square adalah salah satu jenis uji komparatif 

non parametris yang dilakukan pada dua variabel, dimana skala data 

kedua variabel adalah nominal. Adapun dari kedua variabel ada 1 

variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji Chi-Square dengan 

merujuk diganti dengan uji pada derajat rendah. Uji Chi-Square 

merupakan uji non parametris yang paling banyak digunakan. Syarat-

syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan 

besar, sebab ada beberapa syarat dimana Chi-Square dapat digunakan, 

yaitu: 
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a. Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut 

juga Actual Count (FO) sebesar 0 (Nol). 

b. Bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada 1 cell saja 

yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected 

count (Fh) kurang dari 5. 

c. Bentuk tabel lebih dari 2x2 misal 2x3, maka jumlah cell dengan 

frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 

20%. 

Rumus Chi-Square tidak hanya ada satu, apabila tabel kontingensi 

bentuk 2x2 maka rumus yang digunakan adalah “koreksi yates” 

dengan derajat kemaknaan <0.05. 

Uji statistik Spearman rho dengan derajat kemaknaan atau 

tingkat signifikansi p=0.05 untuk menentukan harga koefisien 

korelasinya. Selanjutnya signifikansi antara kedua variabel 

dihubungkan dengan membandingkan harga rho dengan harga rho 

tabel. Dari hasil perbandingan tersebut dapat ditentukan apakah 

hipotesis diterima atau ditolak. Kategori koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut: 

0   : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

>0 – 0.25 : Korelasi sangat lemah 

>0.25 – 0.5 : Korelasi cukup 

>0.5 – 0.75 : Korelasi kuat 

>0.75 – 0.99 : Korelasi sangat kuat 

1   : Korelasi sempurna 
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4.9 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian perbedaan stimulasi dan pekembangan 

personal sosial anak usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang 

tua 

 

Populasi 

20 anak yang diasuh grandparent dan 20  grandparent, 30 anak 

yang diasuh orang tua dan 30 orang tua di SD Negeri Gading I/177 

dan SD Negeri Gading IV Surabaya 

Teknik sampling 

Total sampling 

Melakukan prosedur pengumpulan data  

 

Sampel merupakan keseluruhan populasi 

Variabel independen:  

Stimulasi  

Variabel dependen: 

Perkembangan personal sosial  

 

 

 

Mengidentifikasi perbedaan stimulasi 

dan perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah antara anak yang 

diasuh grandparent dan orang tua 

Penyajian data 

Uji Chi-Square 

Mengidentifikasi hubungan stimulasi 

dengan perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah antara anak yang 

diasuh grandparent dan orang tua 

Uji Spearman’s rho 

Menganalisis perbedaan stimulasi 

dan perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah antara anak yang 

diasuh grandparent dan orang tua 

Mengianalisis hubungan stimulasi 

dengan perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah antara anak yang 

diasuh grandparent dan orang tua 
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4.10 Masalah Etik 

Prosedur penelitian telah direview dan disetujui Komisi Etik Penelitian 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga No. 475-KEPK. Aspek etik yang 

dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah: 

4.10.1 Respect to Human  

1) Lembar persetujuan (informed consent) 

Sebelum ditetapkan menjadi responden, calon responden terlebih 

dahulu diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penelitian. 

Keikutsertaan menjadi responden bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. 

Calon responden yang bersedia menjadi responden harus menandatangani 

lembarpersetujuan. Calon responden yang tidak bersedia, peneliti akan 

menghormati dan menghargai hak responden. 

2) Asas kejujuran (veracity) dan asas menepati janji (fidelity) 

Peneliti akan memberikan lembar penjelasan penelitian kepada 

calon responden supaya calon responden dapat memahami proses penelitian 

secara jelas.  

3) Tanpa nama (anonymity) dan kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan responden dijaga dengan cara peneliti tidak 

mencantumkan nama responden pada kuesioner maupun laporan penelitian 

dengan digantikan dengan kode/nomor dan hasil hanya ditunjukkan pada 

kelompok tertentu saja untuk pelaporan hasil riset. 

4) Otonomi (autonomy) dan bebas (justice)  

Responden memiliki hak dalam menentukan pilihan jawaban tanpa 

adanya tekanan dari pihak mana pun.  
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4.10.2 Asas manfaat (beneficience) dan tidak merugikan (non maleficience) 

1) Asas manfaat (beneficience) 

Responden akan mendapatkan pengetahuan dalam memberi stimulasi 

dan membantu mengidentifikasi adanya keterlambatan perkembangan 

personal sosial anak. 

2) Tidak merugikan (non maleficience) 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan 

responden dalam penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini hanya 

dilakukan pengisian kuesioner. 

4.10.3 Asas keadilan (justice) 

Penetapan  subjek dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria yang 

dimiliki peneliti dan seluruh responden akan diperlakukan sama dan adil. 

 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menemukan keterbatasan dalam meakukan penelitia tentang 

kualitas tidur sehingga penelitian dirasakan masih kurang sempurna. Beberapa 

keterbatasan diantaranya: 

1. Peneliti kesulitan dalam mencari responden anak usia sekolah yang 

diasuh grandparent. 

2. Beberapa grandparent memiliki fungsi penglihatan kurang sehingga 

dalam pengisian kuesioner dibantu oleh peneliti. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi: 1) 

Gambaran umum lokasi penelitian; 2) Karakteristik demografi responden; 3) Data 

khusus mengenai variabel yang diukur yaitu meliputi stimulasi oleh grandparent 

dan orang tua serta perkembangan personal sosial anak usia sekolah. Pengambilan 

data dilakukan di rumah orang tua atau kakek-nenek siswa SD Negeri Gading 

I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya dengan jumlah responden 20 anak usia 

sekolah yang diasuh kakek-nenek dan 30 anak usia sekolah yang diasuh orang tua. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11-25 Juli 2017. Data yang telah 

disajikan selanjutnya akan dibahas pada bagian pembahasan untuk menjelaskan 

perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia sekolah antara 

anak yang diasuh grandparent dan orang tua. 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di rumah orang tua dan kakek-nenek siswa SD 

Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya dengan jumlah 

responden 20 anak usia sekolah yang diasuh kakek-nenek dan 30 anak usia 

sekolah yang diasuh orang tua. Sekolah Dasar ini terletak di kecamatan 

Tambaksari, kelurahan Gading, kota Surabaya. Kecamatan Tambaksari memiliki 

luas 899 km
2
 dan memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 241.237 jiwa 

sehingga kecamatan ini menempati jumlah rumah tangga terbanyak, yaitu 73.635 

dan pada kelurahan Gading memiliki jumlah rumah tangga tertinggi se-kecamatan 

sebanyak 24.924.  
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Kecamatan Tambaksari memiliki Sekolah Dasar negeri atau swasta 

sebanyak 65 unit dan di kelurahan Gading terdapat sebanyak 6 Sekolah Dasar 

negeri. Jumlah siswa di SD Negeri Gading 1/177 sebanyak 820 siswa terdiri atas 

siswa laki-laki sebanyak 440 dan siswi perempuan sebanyak 380. Jumlah siswa di 

SD Negeri Gading IV sebanyak 759 siswa terdiri atas siswa laki-laki sebanyak 

386 dan siswi perempuan sebanyak 373. Pada kedua sekolah ini sebagian besar 

siswa diasuh oleh orang tua, namun terdapat beberapa siswa yang diasuh selain 

orang tua seperti kakek-nenek, om-tante dan anggota keluarga lain karena 

berbagai faktor, seperti orang tua bekerja di luar kota, orang tua telah meninggal 

dunia salah satu atau keduanya, bercerai, menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 

di luar negeri, orang tua meninggal sehingga diasuh oleh kakek dan nenek angkat 

dan lain sebagainya. Kegiatan sehari-hari anak usia sekolah selain bersekolah, 

sebagian anak sering terlihat bermain bersama teman sebayanya di sekitar rumah 

mereka dan yang lain memilih bermain di dalam rumah sendiri. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Data umum menguraikan karakteristik demografi untuk responden orang 

tua terdiri atas 1) Jenis kelamin; 2) Usia; 3) Pendidikan terakhir; 4) Jenis 

pekerjaan; 5) Penghasilan keluarga per bulan; dan 6) Anggota keluarga yang 

tinggal bersama. Khusus untuk responden grandparent ditambah 7) Sejak kapan 

diasuh kakek-nenek; dan 8) Alasan anak diasuh kakek-nenek. Data demografi 

anak terdiri atas 1) Jenis kelamin; 2) Urutan anak; dan 3) Usia. Besar sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 20 anak yang diasuh grandparent dan 30 anak yang 

diasuh orang tua. 
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Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden grandparent yang 

mengasuh anak usia sekolah di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading 

IV Surabaya 

Karakteristik demografi responden Grandparent 

n  % 

Jenis kelamin   

Laki-laki (Kakek) 3 15 

Perempuan (Nenek) 17 85 

Usia (tahun)   

45 – 59 16 80 

60 – 63 4 20 

Pendidikan terakhir   

Tidak tamat SD/MI/sederajat 3 15 

Tamat SD/MI/sederajat 10 50 

Tamat SMP/MTs/sederajat 4 20 

Tamat SMA/MA/sederajat 3 15 

Jenis pekerjaan   

Pegawai swasta 0 0 

Buruh 2 10 

Pedagang 1 5 

Tidak bekerja 15 75 

Lain-lain 2 10 

Penghasilan keluarga per bulan   

<Rp 3.296.212,50 15 75 

≥Rp 3.296.212,50 5 25 

Anggota keluarga yang tinggal bersama   

Keluarga inti (ayah dan ibu) 0 0 

Keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi, dll) 15 75 

Kakek dan Nenek 5 25 

Sejak kapan diasuh kakek dan nenek   

Sejak lahir 9 45 

Sejak anak berusia batita (bayi tiga tahun) 8 40 

Sejak anak berusia balita (bayi lima tahun) 1 5 

Lain-lain 2 10 

Alasan anak diasuh kakek dan nenek   

Orang tua anak bekerja di luar kota 3 15 

Orang tua anak bercerai 3 15 

Orang tua anak salah satu atau keduanya 

meninggal 

6 30 

Lain-lain 8 40 

∑ (Total) 20 100 

 

Mayoritas peneliti melakukan wawancara dengan nenek dengan usia 

sebagian besar 45 – 59 tahun. Depkes RI (2003) menyatakan bahwa usia tersebut 

tergolong pralansia, sedangkan usia 60 tahun atau lebih tergolong lansia dan usia 

70 tahun atau lebih tergolong lansia risiko tinggi. Mayoritas pendidikan terakhir 
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yang diemban oleh grandparent adalah tamat SD/MI/sederajat. Sebagian besar 

grandparent tidak bekerja dan penghasilan keluarga mayoritas dalam sebulan <Rp 

3.296.212,50 karena hanya mengandalkan gaji dari anak mereka. Mayoritas anak 

yang diasuh oleh grandparent tinggal bersama dengan keluarga besar, seperti 

kakek, nenek, paman, bibi dan lain sebagainya tanpa diasuh oleh orang tua. 

Sebagian besar anak yang diasuh grandparent sejak anak lahir dan sebagian besar 

anak yang diasuh oleh grandparent karena orang tua anak salah satu atu keduanya 

telah meninggal dunia. 

Tabel 5.2 Distribusi karakteristik demografi responden orang tua yang mengasuh 

anak usia sekolah di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya 

Karakteristik demografi responden Orang tua 

n % 

Jenis kelamin   

Laki-laki (Ayah) 2 6,7 

Perempuan (Ibu) 28 93,3 

Usia (tahun)   

25 – 34 13 33,3 

35 – 44 7 36,7 

45 – 52 9 30 

Pendidikan terakhir   

Tidak tamat SD/MI/sederajat 0 0 

Tamat SD/MI/sederajat 6 20 

Tamat SMP/MTs/sederajat 7 23,3 

Tamat SMA/MA/sederajat 17 56,7 

Jenis pekerjaan   

Pegawai swasta 2 6,7 

Buruh 6 20 

Pedagang 1 3,3 

Tidak bekerja 19 63,3 

Lain-lain 2 6,7 

Penghasilan keluarga per bulan   

<Rp 3.296.212,50 19 63,3 

≥Rp 3.296.212,50 11 36,7 

Anggota keluarga yang tinggal bersama   

Keluarga inti (ayah dan ibu) 28 93,3 

Keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi, dll) 2 6,7 

Kakek dan Nenek 0 0 

∑ (Total) 30 100 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN STIMULASI DAN ... ANJAR ANI



82 

  

 

 

Mayoritas peneliti melakukan wawancara dengan ibu dengan usia 

sebagian besar 25 – 34 tahun. Lemme (1995) menyatakan bahwa usia tersebut 

tergolong masa dewasa pertengahan, sedangkan usia 18 – 22 tahun merupakan 

usia dewasa muda dan usia 35 – 40 tahun merupakan masa dewasa akhir. 

Mayoritas pendidikan terakhir yang diemban oleh orang tua adalah tamat 

SMA/MA/sederajat. Sebagian besar grandparent tidak bekerja dan penghasilan 

keluarga mayoritas dalam sebulan <Rp 3.296.212,50 karena hanya mengandalkan 

gaji dari suami mereka. Mayoritas anak yang diasuh oleh orang tua tinggal 

bersama orang tua mereka sendiri. 

Tabel 5.3 Distribusi karakteristik demografi responden anak usia sekolah antara 

anak yang diasuh grandparent dan orang tua di SD Negeri Gading I/177 dan SD 

Negeri Gading IV Surabaya 

Karakteristik demografi responden Anak yang diasuh 

grandparent 

Anak yang 

diasuh orang 

tua 

n  % n  % 

Jenis kelamin     

Laki-laki  11 55 11 36,7 

Perempuan  9 45 19 63,3 

Urutan anak     

Ke-1 13 65 13 43,3 

Ke-2 5 25 11 36,7 

Ke-3 0 10 2 6,7 

Ke-4 2 20 4 13,3 

Usia anak (tahun)     

7 7 35 3 10 

8 6 30 22 73,3 

9 7 35 5 16,7 

∑ (Total) 20 100 30 100 

 

Mayoritas anak yang diasuh oleh grandparent adalah perempuan, 

sedangkan mayoritas anak yang diasuh oleh orang tua adalah laki-laki. Sebagian 

besar urutan anak baik anak yang diasuh grandparent maupun orang tua berada 

pada urutan pertama. Mayoritas anak yang diasuh grandparent berusia 7 dan 9 

tahun, sedangkan anak yang diasuh oleh orang tua berusia 8 tahun. 
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5.1.3 Variabel yang diukur 

5.1.3.1 Stimulasi grandparent yang mengasuh anak usia sekolah  

Tabel 5.4 Distribusi data stimulasi grandparent yang mengasuh anak usia sekolah 

di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya bulan Juli 2017 

No Stimulasi  Grandparent 

n  % 

1. Rendah 0 0 

2. Sedang 13 65 

3. Tinggi 7 11 

 ∑(Total) 20 100 

 

Mayoritas stimulasi yang grandparent berikan terhadap perkembangan 

anak usia sekolah adalah stimulasi sedang. 

5.1.3.2 Stimulasi orang tua yang mengasuh anak usia sekolah  

Tabel 5.5 Distribusi data stimulasi orang tua yang mengasuh anak usia sekolah di 

SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya bulan Juli 2017 

No Stimulasi Orang tua 

n  % 

1. Rendah 0 0 

2. Sedang 8 26,7 

3. Tinggi 22 73,3 

 ∑(Total) 30 100 

 

Mayoritas stimulasi yang orang tua berikan terhadap perkembangan anak 

usia sekolah adalah stimulasi tinggi. 

5.1.3.3 Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh 

grandparent  

Tabel 5.6 Distribusi data perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang 

diasuh grandparent di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV 

Surabaya bulan Juli 2017 

No Perkembangan personal 

sosial 

Anak usia sekolah yang diasuh grandparent 

n  % 

1. Kurang 13 65 

2. Sesuai 6 30 

3. Lebih 1 5 

 ∑(Total) 20 100 

 

Mayoritas anak usia sekolah yang diasuh grandparent memiliki 

perkembangan personal sosial yang kurang.  
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5.1.3.4 Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh orang 

tua  

Tabel 5.7 Distribusi data perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang 

diasuh orang tua di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya 

bulan Juli 2017 

No Perkembangan personal 

sosial 

Anak usia sekolah yang diasuh grandparent 

n  % 

1. Kurang 4 13,3 

2. Sesuai 8 26,7 

3. Lebih 18 60 

 ∑(Total) 30 100 

 

Mayoritas anak  usia sekolah yang diasuh orang tua memiliki 

perkembangan personal sosial yang lebih. 

5.1.3.5 Perbedaan stimulasi antara grandparent dan orang tua yang 

mengasuh anak usia sekolah  

Tabel 5.8 Distribusi data perbedaan stimulasi antara grandparent dan orang tua 

yang mengasuh anak usia sekolah yang diasuh orang tua di SD Negeri Gading 

I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya bulan Juli 2017 

No. Stimulasi Grandparent Orang tua 

 n % n % 

1. Rendah 0 0 0 0 

2. Sedang 13 65 8 26,7 

3. Tinggi 7 11 22 73,3 

 ∑(Total) 20 100 30 100 

Signifikansi (p) = 0.007 

x
2
 = 7.239

a
 

Terdapat perbedaan signifikan stimulasi oleh grandparent maupun orang 

tua yang diberikan untuk perkembangan anak usia sekolah. Mayoritas stimulasi 

yang diberikan grandparent kepada anak adalah stimulasi sedang, sedangkan 

mayoritas stimulasi yang diberikan orang tua kepada anak adalah stimulasi tinggi. 

Uji beda dengan menggunakan uji Chi-Square didapatkan nilai signifikansi (p)= 

0.007 dan nilai x
2
=7.239

a
 . Nilai signifikansi menunjukkan probabilitas kurang 

dari dari 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 
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terdapat perbedaan stimulasi grandparent dan stimulasi orang tua yang mengasuh 

anak usia sekolah.  

5.1.3.6 Perbedaan perkembangan personal sosial anak usia sekolah antara 

anak yang diasuh grandparent dan orang tua  

Tabel 5.9 Distribusi data perbedaan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah antara yang diasuh grandparent dan orang tua di SD Negeri Gading I/177 

dan SD Negeri Gading IV Surabaya bulan Juli 2017 

No. Perkembangan 

personal sosial 

Anak yang diasuh 

grandparent 

Anak yang diasuh orang 

tua 

 n % n  % 

1. Kurang 13 65 4 13,3 

2. Sesuai 6 30 8 26,7 

3. Lebih 1 5 18 60 

 ∑(Total) 20 100 30 100 

Signifikansi (p) = 0.000 

x
2
 = 19.022

a
 

 

Terdapat perbedaan signifikan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah yang diasuh grandparent maupun anak usia sekolah yang diasuh orang 

tua. Mayoritas perkembangan personal sosial anak yang diasuh grandparent 

memiliki perkembangan personal sosial kurang, sedangkan mayoritas 

perkembangan personal sosial anak yang diasuh orang tua mayoritas lebih. Uji 

beda dengan menggunakan uji Chi-Square didapatkan nilai signifikansi (p)= 

0.000 dan nilai x
2
=19.022

a
. Nilai signifikansi menunjukkan probabilitas kurang 

dari dari 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan perkembangan anak usia sekolah antara anak yang diasuh 

grandparent dan orang tua.  
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5.1.3.7 Hubungan stimulasi grandparent dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah 

Tabel 5.10 Distribusi data hubungan stimulasi grandparent dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri 

Gading IV Surabaya bulan Juli 2017 
 Kurang  Sesuai  Lebih  Total 

 n  % n  % n  % n  % 

Stimulasi 

grandparent 

        

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sedang 10 50 2 10 1 5 13 65 

Tinggi 3 15 4 20 0 0 7 35 

∑(Total) 13 65 8 30 1 5 20 100 

Signifikansi (p) = 0.209 

Koefisien korelasi (r) = 0.293 

 

Mayoritas grandparent memberikan stimulasi sedang dengan 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah kurang. Uji korelasi dengan 

menggunakan uji Spearman’s rho didapatkan nilai signifikansi (p)= 0.209 dan 

nilai koefisien korelasi (r)= 0.293. Nilai signifikansi menunjukkan probabilitas 

lebih dari 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan stimulasi grandparent dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah. 

5.1.3.8 Hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah 

Tabel 5.11 Distribusi data hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah di SD Negeri Gading I/177 dan SD Negeri 

Gading IV Surabaya bulan Juli 2017 
 Kurang  Sesuai  Lebih  Total 

 n  % n  % n  % n  % 

Stimulasi 

orang tua 

        

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sedang 0 0 2 6,7 6 20 8 26,7 

Tinggi 4 13,3 6 20 12 40 22 73,3 

∑(Total) 4 13,3 8 26,7 18 60 30 100 

Signifikansi (p) = 0.244 

Koefisien korelasi (r) = -0.219 
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Mayoritas orang tua memberikan stimulasi tinggi dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah lebih. Uji korelasi dengan menggunakan uji 

Spearman’s rho didapatkan nilai signifikansi (p)= 0.244 dan nilai koefisien 

korelasi (r)= -0.219. Nilai signifikansi menunjukkan probabilitas lebih dari 0.05, 

maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Stimulasi grandparent yang mengasuh anak usia sekolah  

Hasil tabulasi data didapatkan sebagian besar grandparent memiliki 

stimulasi sedang terhadap anak usia sekolah, meskipun tidak memiliki stimulasi 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa stimulasi grandparent terkait keterlibatan, 

pengasuhan positif, pemantauan atau supervisi yang buruk, pendisiplinan yang 

tidak konsisten, hukuman fisik dan praktik pendisiplinan yang lain dilakukan 

dengan kurang optimal. Hal ini dapat disebabkan pada aspek keterlibatan 

memiliki skor rendah pada pertanyaan nomor 23, yaitu grandparent tidak 

melibatkan anak dalam membantu perencanaan kegiatan keluarga dan pada aspek 

pengasuhan positif memiliki skor rendah pada pertanyaan nomor 18, yaitu 

grandparent jarang memeluk atau mencium anak ketika dia telah melakukan 

sesuatu dengan baik. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

nenek memiliki kesulitan dalam merawat cucu laki-laki sehingga pengasuhan dan 

pemberian stimulasi tidak optimal menyebabkan cucu memiliki tingkat gangguan 

perilaku dan emosional lebih tinggi daripada anak populasi di Amerika Serikat 
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secara keseluruhan (Smith 2007). Stimulasi yang diberikan grandparent 

cenderung memanjakan anak sehingga anak tidak dapat menjalani 

perkembangannya sesuai dengan usianya. 

Responden dalam penelitian ini adalah grandparent terdiri atas kakek 

dan nenek. Jenis kelamin dapat mempengaruhi dalam pemberian stimulasi 

terhadap anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa jenis kelamin grandparent 

dan anak dapat mempengaruhi aspek-aspek penting hubungan keluarga karena 

kakek merasa bertanggung jawab untuk menyediakan keluarga secara finansial 

dan para nenek menggambarkan kurangnya keterlibatan peran ayah (kakek), 

sehingga pentingnya mempertimbangkan jenis kelamin pengasuh dan anak-anak 

terhadap pengetahuan lebih lanjut terkait gaya pengasuhan yang mempengaruhi 

perilaku anak (Montgomery et al. 2017). Nenek sebagai pengganti ibu merupakan 

orang terdekat dari seorang anak sehingga pengasuhan nenek untuk memberikan 

stimulasi terhadap anak sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan 

anak. 

Usia responden grandparent yang mengasuh anak usia sekolah 

bervariasi, yaitu antara usia 48–63 tahun. Pemberian stimulasi oleh grandparent 

sedikit yang memiliki rentang tinggi dikarenakan usia grandparent yang sudah 

tidak lagi muda menyebabkan kemampuan fisik dan emosional dalam 

memberikan pengasuhan mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena 

usia grandparent mayoritas adalah masa pralansia, yaitu seseorang dengan usia 

antara 45–59 tahun yang seharusnya memiliki tugas perkembangan menyesuaikan 

diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menguhubungan diri sendiri dengan 

pasangan sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang 
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dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mempertahankan prestasi dalam 

karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu 

senggang sebagai orang dewasa dan mencapai tanggung jawab sosial serta warga 

negara secara penuh (Havighurst 1961). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa 

orang tua yang berusia lebih muda cenderung bersifat demokratis dalam 

mengasuh anak dibandingkan dengan grandparent yang usianya lebih tua, orang 

yang usianya lebih muda cenderung lebih dapat mengontrol anak (Hurlock 2010). 

Hal ini mungkin dikarenakan grandparent memiliki rasa iba terhadap anak karena 

orang tua dari anak tersebut keduanya telah meninggal dunia. Selain itu 

grandparent memiliki faktor usia lebih tua dan pengetahuan yang lebih sedikit 

dalam hal mengasuh anak dan memiliki kekurangan dalam hal kemampuan 

mengakses dan menerima informasi yang berhubungan dengan parenting. 

Penelitian ini usia pengasuh mempengaruhi dalam pemberian stimulasi pada anak, 

karena pemberian stimulasi grandparent menunjukkan hasil kecenderungan 

dalam pemberian stimulasi kategori sedang.  

Skor nilai tertinggi pada responden kode A9 kemungkinan dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan responden, yaitu tamat SMA/MA/sederajat. Responden 

ini merupakan satu-satunya yang berpendidikan terakhir SMA karena sebagian 

besar responden merupakan lulusan SD. Seseorang dengan tingkat pendidikan 

tinggi, maka pengetahuan yang didapatkan semakin banyak. Pengetahuan yang 

didapatkan dari pendidikan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 

dalam pemberian stimulasi kepada anak usia sekolah. Selain itu, responden 

berusia tergolong lansia awal karena berusia 52 tahun. Penghasilan keluarga per 

bulan ≥ Rp 3.296.212,50, yang artinya status ekonomi keluarga responden 
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menengah keatas. Ditinjau dari aspek pekerjaan, responden merupakan bunda 

Paud (Pendidikan anak usia dini). Hal tersebut berarti bahwa ia memiliki status 

atau kontrol tinggi terhadap lingkungannya. Status kontrol tersebut cenderung 

membuat ia mengerti cara pengasuhan yang baik khususnya terkait pemberian 

stimulasi terhadap perkembangan anak usia sekolah, dibanding dengan responden 

yang memiliki status atau kontrol rendah terhadap lingkungan. 

Tidak semua grandparent memiliki stimulasi yang berkategori sedang, 

beberapa lainnya memiliki stimulasi yang berkategori tinggi. Hal tersebut bisa 

disebabkan karena usia, latar belakang pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan 

penghasilan keluarga per bulan. Jenis pekerjaan dan penghasilan per bulan 

merupakan kedua faktor yang dapat mempengaruhi pemberian stimulasi. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Soetjiningsih & Gde Ranuh (2012) menyebutkan 

bahwa faktor kemiskinan dan tekanan hidup dapat menyebabkan mudah untuk 

mengeluarkan emosi kepada orang yang berada di sekitarnya termasuk anak. 

Faktor pekerjaaan yang berkaitan dengan keadaan ekonomi sangat berhubungan 

dengan penyebab orang tua melakukan verbal abuse yang dapat dilihat pada 

aspek pendisiplinan yang tidak konsisten dan praktik pendisiplinan lain pada anak 

karena bertambahnya jumlah krisis dalam kehidupan orang tua maupun 

grandparent. Hal ini yang menyebabkan pemberian stimulasi terhadap anak tidak 

optimal. 

5.2.2 Stimulasi orang tua yang mengasuh anak usia sekolah  

Hasil tabulasi data didapatkan pemberian stimulasi oleh orang tua 

menunjukkan hasil yang sangat baik, karena tidak ditemukan stimulasi rendah, 

hanya sedikit yang memberikan stimulasi sedang dan mayoritas memberikan 
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stimulasi tinggi. Hal ini disebabkan karena usia orang tua yang mayoritas dewasa 

pertengahan, yaitu berusia 25–34 tahun yang memiliki tugas perkembangan mulai 

bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai 

membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, bertanggung 

jawab sebagai warga negara dan bergabung dengan kelompok sosial yang 

menyenangkan (Havighurst 1961). Orang tua memiliki peranan penting dalam 

memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup anak, yaitu asah merupakan pemenuhan kebutuhan stimulasi anak, asih 

merupakan pemenuhan kebutuhan akan emosi atau kasih sayang dan asuh 

merupakan pemenuhan kebutuhan fisik anak (Rachmawati et al. 2016). 

Keterlibatan pengasuh dalam keseharian anak merupakan suatu stimulasi yang 

menunjukkan lingkungan positif dapat dikaitkan dengan perkembangan kognitif 

anak (Leyendeckera et al. 2015). Semakin baik stimulasi yang diberikan orang tua 

terhadap anak usia sekolah semakin baik pula perkembangan personal sosial anak. 

Sebagian besar responden rata-rata memiliki anak lebih dari satu dan 

rata-rata responden memiliki dua anak. Informasi yang berasal dari responden 

menyebutkan bahwa anak pertama lebih cenderung untuk dididik secara mandiri. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya bahwa urutan anak 

mempengaruhi perlakuan orang tua terhadap anak, orang tua memperlakukan 

anak pertama berbeda dengan anak kedua atau anak tengah, kecenderungan orang 

tua yang merasa sudah biasa dalam merawat anak pertama sehingga muncul rasa 

percaya diri dan berdampak pada anak kedua dan seterusnya untuk beradaptasi 

lebih cepat dan mudah (Alimul 2008). Anak pertama merupakan awal orang tua 

dalam mengasuh anak. Urutan anak kedua, ketiga dan seterusnya biasanya orang 
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tua sudah mulai bisa memahami perilaku yang dilakukan anak yang merupakan 

bagian dari tugas perkembangan anak sesuai dengan usia. Hal ini yang 

menjadikan orang tua mendidik anak tidak terlalu keras dan tidak mudah 

memarahi anak apabila ada suatu hal yang belum bisa dilakukan dan dimengerti 

anak. 

Pemberian stimulasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak sangat 

baik. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang & Calzada 

(2017) menyatakan bahwa dukungan atau stimulasi yang diberikan keluarga 

khususnya orang tua berhubungan dengan perilaku anak, dimediasi oleh praktik 

pengasuhan positif. Selama masa usia sekolah, dukungan sosial dari anggota 

keluarga dimungkinkan menjadi faktor penting yang dapat mendorong anak untuk 

berperilaku positif. Dukungan dan stimulasi keluarga khususnya orang tua sangat 

mempengaruhi perilaku anak. Semakin baik stimulasi yang diberikan, semakin 

baik pula perilaku anak. Perilaku anak dapat menggambarkan perkembangan anak 

apakah sesuai dengan usianya atau tidak.  

Skor nilai tertinggi pada responden kode B23 kemungkinan dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan responden, yaitu tamat SMA/MA/sederajat. Responden 

orang tua sebagian besar berpendidikan terakhir SMA dan sebagian lainnya 

berpendidikan tamat SD/MI/sederajat dan tamat SMP/MTs/sederajat. Seseorang 

dengan tingkat pendidikan tinggi, maka pengetahuan yang didapatkan akan 

semakin banyak. Pengetahuan yang didapatkan dari bangku pendidikan 

diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemberian 

stimulasi terhadap anak usia sekolah. Selain itu, responden berusia tergolong 

dewasa akhir. Penghasilan keluarga per bulan tergolong cukup, meskipun < Rp 
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3.296.212,50. Ditinjau dari aspek pekerjaan, responden merupakan ibu rumah 

tangga yang berarti tidak memiliki status atau kontrol tinggi terhadap lingkungan. 

Hal yang menjadikan responden ini mendapatkan skor tertinggi kemungkinan 

berasal dari faktor pendidikan terakhir. 

Tidak semua orang tua memiliki stimulasi berkategori tinggi, ada 

beberapa yang memiliki stimulasi berkategori sedang. Hal tersebut bisa 

disebabkan karena usia, latar belakang pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan 

penghasilan keluarga per bulan. Pernyataan ini sejalan dengan terdapat faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak usia sekolah adalah latar belakang 

pendidikan orang tua, ekonomi, nilai budaya, gaya hidup, nilai sosial dan keluarga 

(Makhfudli et al. 2017). Partisipasi orang tua dalam merawat anak secara fisik 

maupun emosional dengan informasi yang adekuat dapat meningkatkan 

kepercayaan orang tua dalam merawat anak (Krisnana 2012). Tugas pengasuhan 

orang tua khususnya ibu dalam memberikan stimulasi didasarkan pada 

pengetahuan yang dimiliki ibu, namun pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki ibu seringkali kurang memadai. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat 

pendidikan ibu.  

5.2.3 Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh 

grandparent  

Hasil tabulasi data menunjukkan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah yang diasuh grandparent mayoritas adalah perkembangan personal sosial 

yang kurang. Anak tidak mampu untuk melakukan pernyataan yang terdapat pada 

lembar VSMS pada domain socialization dimana anak masih belum dapat 

melakukan permainan yang sulit dan belum dapat terlibat dalam kegiatan 
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kelompok remaja, self-help dressing dimana anak belum bisa menggunakan baju 

secara lengkap (memakai seragam sekolah kurang rapi sehingga memerlukan 

bantuan), self-direction dimana anak belum bisa membeli sendiri aksesoris baju, 

dan occupation dimana anak belum bisa melakukan tugaas rutin dengan tanggung 

jawab (mengerjakan harian rumah tangga dengan tanggung jawab penuh).  Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boca et al. (2017) anak-anak yang 

dirawat oleh kakek dan nenek memiliki hasil yang buruk pada konsep dasar 

perkembangan dan pemikiran non verbal. Hal ini mungkin disebabkan karena 

grandparent tidak optimal dalam memberikan stimulasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa stimulasi grandparent terkait keterlibatan, pengasuhan positif, pemantauan 

atau supervisi yang buruk, pendisiplinan yang tidak konsisten, hukuman fisik dan 

praktik pendisiplinan yang lain dilakukan dengan kurang optimal. 

Terjadinya pengalihan pengasuhan ini dikarenakan berbagai faktor, 

seperti orang tua anak bekerja di luar kota, orang tua anak bercerai, orang tua dari 

salah satu atau keduanya meninggal, menjadi TKI, orang tua meninggal sehingga 

diasuh oleh kakek dan nenek angkat dan lain sebagainya. Anak usia sekolah yang 

tinggal bersama oleh orang tua sebagian besar memiliki perkembangan yang baik 

dibandingkan dengan anak usia sekolah yang tinggal bersama oleh grandparent. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nanthamongkolchai S, Mosuwan L & N 

(2006), ditemukan anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua sebagai pengasuh 

utama juga lebih rentan sakit dalam satu bulan dan memiliki 1,4 kali lebih tinggi 

Intelligence Quotient (IQ) dibawah normal daripada anak-anak yang hidup dalam 

asuhan kakek dan nenek. Orang tua yang masih muda memiliki pengetahuan dan 
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lebih mudah dalam mengakses serta mendapatkan informasi sehingga dapat 

mendukung berlangsungnya perkembangan personal sosial anak dengan optimal. 

 Sebagian besar anak usia sekolah yang diasuh grandparent memiliki 

perkembangan personal sosial kurang. Anak tidak mampu untuk melakukan 

pernyataan yang terdapat pada lembar VSMS pada domain socialization dimana 

anak masih belum dapat melakukan permainan yang sulit dan belum dapat terlibat 

dalam kegiatan kelompok remaja, self-help dressing dimana anak belum bisa 

menggunakan baju secara lengkap, self-direction dimana anak belum bisa 

membeli sendiri aksesoris baju, dan occupation dimana anak belum bisa 

melakukan tugaas rutin dengan tanggung jawab. Peneliti mendapatkan informasi 

dari nenek, sebagian besar anak usia sekolah yang berada pada perkembangan 

personal sosial dalam tingkat kurang dari social age, mengalami kemampuan 

yang rendah untuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar, 

terlihat pemalu dan tidak pemberani, tidak mudah bergaul dengan anak usia 

sebayanya dan lebih menyukai bermain sendiri dalam rumah, tidak aktif 

mengikuti perlombaan-perlombaan dan anak malu saat diajak berkomunikasi oleh 

orang yang baru dikenal. Hal ini sejalan dengan proses belajar akan mengarah 

pada konsep diri (harga diri) yang tercermin dengan sikap percaya diri dan suka 

bergaul dengan banyak orang sehingga kondisi tersebut akan meningkatkan 

interaksi sosial yang terdiri dari komunikasi dan kontak sosial (Rahmawati et al. 

2010). Grandparent harus lebih memperhatikan anak dan memberi stimulasi yang 

baik kepada anak, agar memiliki percaya diri yang lebih, sehingga anak tidak 

merasa malu ketika berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa.  
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Hasil menunjukkan hanya sedikit yang memiliki perkembangan personal 

sosial sesuai dan lebih. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada anak usia 

sekolah sebagian besar mampu untuk melakukan pernyataan yang terdapat dalam 

lembar VSMS pada domain occupation dimana anak sudah bisa menggunakan 

peralatan di rumah (menngoperasikan televisi, handphone, dan lain sebagainya) 

dan megerjakan tugas harian rumah tangga (menyapu, mengepel, membantu ibu 

memasak, mencuci piring dan lain sebagainya), communication dimana anak 

memiliki inisiatif membaca sendiri dan self-help dressing dimana anak mandi 

tanpa bantuan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa anak 

memiliki perkembangan personal sosial yang baik, anak mampu melakukan 

pekerjaannya sendiri sesuai dengan yang anak inginkan  (Prasati 2012). Anak 

yang memiliki perkembangan personal sosial lebih dalam penelitian ini mungkin 

dikarenakan anak mendapat stimulasi perkembangan personal sosial yang baik 

dari grandparent. Sebagian besar grandparent yang memiliki anak usia sekolah 

dengan perkembangan personal sosial lebih dalam penelitian ini adalah 

grandparent yang tidak bekerja sehingga dapat meluangkan waktu yang lebih 

banyak untuk memperhatikan perkembangan anak, khususnya perkembangan 

personal sosial. 

5.2.4 Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh orang 

tua  

Anak laki-laki mayoristas memiliki perkembangan personal sosial yang 

lebih. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Montgomery 

et al. (2017) menyebutkan bahwa orang tua memantau anak perempuan dengan 

lebih ketat sementara mendorong kemandirian pada anak laki-laki mereka dan 
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ditemukan perbedaan yang signifikan dalam praktik disiplin yang keras, tidak 

konsisten dan harapan yang jelas dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak laki-

laki dituntut sebagai calon pemimpin dalam keluarga setelah ayah yang nantinya 

akan melindungi ibu dan adik perempuan, oleh karena itu sangat jelas 

perbedaannya pada pengasuhan oleh orang tua maupun pada tugas 

perkembangannya. 

Perkembangan personal sosial anak usia sekolah dipengaruhi oleh tingkat  

pendidikan terakhir dari orang tua. Pemberian stimulasi baik rata-rata orang tua 

berpendidikan terakhir SMA. Orang tua dengan berpendidikan tinggi dapat lebih 

berpikir kritis atas apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa memilah apa 

yang baik dan tidak baik terkait perlakuan terhadap anak (Syam 2011). Semakin 

tinggi pendidikan yang ditempuh oleh orang tua akan semakin memperluas 

pengetahuan dan hal ini berdampak pada cara pemberian stimulasi terhadap anak, 

sehingga dapat mempengaruhi dalam pengoptimalan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah. 

Mayoritas anak yang diasuh oleh orang tua memiliki perkembangan 

personal sosial lebih. Anak usia sekolah sebagian besar mampu untuk melakukan 

pernyataan yang terdapat pada lembar VSMS, yaitu pada occupation dimana anak 

sudah bisa menggunakan peralatan di rumah (menngoperasikan televisi, 

handphone, dan lain sebagainya) dan megerjakan tugas harian rumah tangga 

(menyapu, mengepel, membantu ibu memasak, mencuci piring dan lain 

sebagainya), communication dimana anak memiliki inisiatif membaca sendiri self-

help dressing dimana anak mandi tanpa bantuan, self-help eating dimana anak 

mampu makan secara mandiri, self-direction dimana anak mampu membeli 
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barang dalam jumlah kecil dan locomotion dimana anak sudah mampu pulang ke 

rumah secara mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

perkembangan personal sosial tergantung dari koping yang baik dari lingkungan 

sekitar mereka (Sadeghi & Niknam 2017). Orang tua yang menciptakan 

lingkungan pemberian stimulasi dengan baik, maka akan menimbulkan 

perkembangan personal sosial yang baik pada anak usia sekolah. Sebagian besar 

responden pada anak usia sekolah yang memiliki perkembangan personal sosial 

yang baik dimana dalam kategori lebih merupakan anak dari ibu yang tidak 

bekerja dan tingkat pendidikan terakhir ibu SMA/MA/sederajat. Ibu yang tidak 

bekerja akan memiliki waktu yang banyak untuk memberikan stimulasi kepada 

anak. Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan 

stimulasi dikarenakan pengetahuan yang dimiliki ibu bergantung pada latar 

belakang pendidikan ibu. 

Hasil hanya sedikit anak yang berada perkembangan personal sosial 

tingkat kurang. Sebagian besar anak usia sekolah tidak mampu untuk melakukan 

pernyataan yang terdapat pada lembar VSMS pada domain socialization dimana 

anak masih belum dapat melakukan permainan yang sulit dan belum dapat terlibat 

dalam kegiatan kelompok remaja, self-help dressing dimana anak belum bisa 

menggunakan baju secara lengkap, self-direction dimana anak belum bisa 

membeli sendiri aksesoris baju, dan occupation dimana anak belum bisa 

melakukan tugaas rutin dengan tanggung jawab. Peneliti mendapatkan informasi 

dari ibu, sebagian besar anak usia sekolah yang berada pada perkembangan 

personal sosial dalam tingkat kurang dari social age, mengalami kemampuan 

yang rendah untuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar, 
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terlihat pemalu dan tidak pemberani, tidak mudah bergaul dengan anak usia 

sebayanya dan lebih menyukai bermain sendiri dalam rumah, tidak aktif 

mengikuti perlombaan-perlombaan dan anak malu saat diajak berkomunikasi oleh 

orang yang baru dikenal.hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan 

bahwa anak usia sekolah yang memiliki perkembangan personal sosial kurang, 

sebagian besar mengalami kemampuan kurang pada indikator communication, 

yang merupakan kemampuan anak dalam berkomunikasi, seperti berbicara, 

membaca, mengekspresikan suatu hal yang sedang dirasakan dan melakukan 

hubungan sosial dengan orang lain (Trisnawati 2013). Orang tua harus lebih 

memperhatikan anak dan memberi stimulasi yang baik kepada anak, agar 

memiliki percaya diri yang lebih, sehingga anak tidak merasa malu ketika 

berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa.  

5.2.5 Perbedaan stimulasi antara grandparent dan orang tua yang 

mengasuh anak usia sekolah  

Hasil uji statistik didapatkan bahwa ada perbedaan signifikan antara 

stimulasi grandparent dan orang tua dengan hasil p<0.05, yaitu p= 0.007. 

Stimulasi grandparent memperoleh perbandingan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan stimulasi orang tua. Hal tersebut disebabkan karena hampir 

seluruhnya stimulasi orang tua memiliki kategori tinggi, sedangkan stimulasi 

grandparent memiliki kategori sedang. 

Orang tua memiliki stimulasi yang baik disebabkan adanya usia yang 

masih muda, tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan keluarga yang cukup 

dan status pekerjaan yang memiliki status atau kontrol tinggi terhadap 

lingkungannya. Sebaliknya, grandparent memiliki stimulasi yang kurang 
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disebabkan adanya usia yang sudah lanjut, sebagian besar memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, penghasilan keluarga yang kurang dan tidak memiliki 

kontrol tinggi terhadap lingkungan dikarenakan tidak mampu bekerja. 

Orang tua memberikan stimulasi terkait keterlibatan, pengasuhan positif, 

pemantauan atau supervisi yang buruk, pendisiplinan yang tidak konsisten, 

hukuman fisik dan praktik pendisiplinan yang lain dilakukan dengan sangat baik. 

Adanya pemberian stimulasi yang baik ini dapat mengoptimalkan perkembangan 

anak, khususnya perkembangan personal sosial anak. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya, yakni stimulasi-stimulasi mampu mengoptimalkan aspek 

kognitif, fisik, motorik dan psikososial seorang anak agar anak kelak mampu 

menjadi pribadi yang matang, bertanggung jawab dan mampu menghadapi segala 

permasalahan dalam hidupnya (Arief et al. 2012). Grandparent yang memberikan 

stimulasi dengan kurang, maka dapat mempengaruhi perkembangan personal 

sosial anak sehingga anak dikhawatirkan tidak dapat melalui fase 

perkembangannya dengan baik sehingga pada masa mendatang anak tidak 

memiliki rasa kompetensi ketekunan. 

Stimulasi merupakan hal penting dalam berlangsungnya perkembangan 

anak. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soetjiningsih (2012) 

menyebutkan bahwa stimulasi adalah perangsangan perkembangan yang 

datangnya dari lingkungan luar anak. Stimulasi dari lingkungan merupakan hal 

penting untuk pencapaian tumbuh kembang anak dengan menerapkan prinsip-

prinsip stimulasi, diantaranya adalah pemberian lingkungan emosional yang 

positif (cinta, kasih sayang dan kehangatan), pemberian makanan yang bergizi, 

perawatan kesehatan, memberi stimulasi pada setiap aspek perkembangan, 
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memberi suasana kondusif, memberi stimulasi yang bertahap dan 

berkesinambungan, memberi kebebasan anak untuk aktif melakukan interaksi 

sosial, memberi motivasi keterampilan atau minat anak, memberi stimulasi setiap 

hari dan kapan saja, mengevaluasi perkembangan anak, dapat mengenali 

tempramen anak, memberi kesempatan anak untuk aktif memilih aktivitas mereka 

sendiri, memberi kesempatan anak untuk menilai hasil kerja mereka sendiri, 

memberi alat bantu stimulasi (APEK), memperhatikan rentang intensitas stimulasi 

dan peka terhadap reaksi anak. Penjelasan ini sesuai dengan Paul Frick yang 

mengemukakan praktik pengasuhan dapat menjelaskan perilaku anak yang 

berkaitan dengan kegiatan sehari-hari anak dan lingkungan terhadap anak, seperti 

pengasuhan orang tua (Frick 1991). Baik orang tua maupun grandparent 

seharusnya dapat memberikan stimulasi yang baik apabila memperhatikan 

prinsip-prinsip stimulasi, namun berbagai faktor dapat mempengaruhi pemberian 

stimulasi seperti usia, tingkat pendidikan, penghasilan keluarga dan jenis 

pekerjaan. 

5.2.6 Perbedaan perkembangan personal sosial anak usia sekolah antara 

anak yang diasuh grandparent dan orang tua  

Hasil uji statistik didapatkan bahwa ada perbedaan signifikan antara 

perkembangan personal sosial antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua 

dengan hasil p<0.05, yaitu p=0.000. Perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah yang diasuh grandparent memperoleh perbandingan lebih rendah 

dibanding anak yang diasuh orang tua. Hal ini sejalan dengan studi yang 

dilakukan oleh Nanthamongkolchai (2009), anak-anak yang dibesarkan oleh 

nenek memiliki dua kali kesempatan lebih tinggi tertunda perkembangannya 
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dibandingkan dengan mereka yang diasuh oleh orang tua sendiri. Studi yang 

dilakukan oleh Nasnthamongkolchai (2004), pada anak usia prasekolah dan anak 

usia sekolah yang memiliki orang tua sebagai pengasuh utama menerima 

pengasuhan yang lebih baik, sehingga dalam perkembangan emosional, sosial dan 

kognitif anak lebih baik daripada anak-anak yang dibesarkan oleh kakek dan 

nenek. Keterlibatan kakek-nenek lebih sedikit dengan masalah emosional 

(p<0.01) dan lebih besar dengan masalah perilaku prososial (0.001) (Schwartz 

2009). Hal ini menunjukkan bahwa adanya fenomena perbandingan hasil 

perkembangan anak dari pengasuhan kakek-nenek lebih buruk dibandingkan 

dengan orang tua. 

Perkembangan personal sosial anak usia sekolah kurang dari social age 

antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua, yakni sama-sama sebagian 

besar anak usia sekolah tidak mampu untuk melakukan pernyataan yang terdapat 

pada lembar VSMS pada satu periode tahapan perkembangan pada usia XII-XV 

dengan prosentase anak yang diasuh grandparent sebesar 95% dan anak yang 

diasuh oleh orang tua sebesar 83,3%. Tahapan ini terdiri atas domain socialization 

dimana anak masih belum dapat melakukan permainan yang sulit dan belum dapat 

terlibat dalam kegiatan kelompok remaja, self-help dressing dimana anak belum 

bisa menggunakan baju secara lengkap, self-direction dimana anak belum bisa 

membeli sendiri aksesoris baju, dan occupation dimana anak belum bisa 

melakukan tugaas rutin dengan tanggung jawab. Perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah lebih dari social age antara anak yang diasuh grandparent dan 

orang tua sama-sama memiliki kemampuan melakukan pernyataan yang terdapat 

dalam lembar VSMS pada satu periode tahapan perkembangan pada usia IX-X, 
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yaitu 55% untuk anak yang diasuh grandparent dan 60% untuk anak yang diasuh 

orang tua. Tahapan ini terdiri atas domain self-help eating dimana anak sudah 

mampu makan secara mandiri, self-help dressing dimana anak dapat membeli 

barang dalam jumlah kecil dan locomotion dimana anak dapat pulang secara 

mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait bahwa stimulasi 

orang tua dapat mengelola masalah perilaku anak dengan menyiapkan rencana 

untuk memahami dan membuat perubahan dalam perilaku anak yang mengarah 

pada kesehatan yang lebih baik (Srivastava et al. 2011). Perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah dapat bergantung dari pemberian stimulasi yang 

diberikan oleh grandparent maupun orang tua, semakin baik stimulasi yang 

diberikan semakin baik perkembangan personal sosial anak usia sekolah. 

5.2.7 Hubungan stimulasi grandparent dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah 

Mayoritas grandparent memberikan stimulasi sedang dengan 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah kurang. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan stimulasi grandparent dengan 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan pernyataan Soetjiningsih & Gde Ranuh (2012: 65) bahwa stimulasi dari 

lingkungan merupakan hal penting untuk pencapaian tumbuh kembang anak. 

Anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang 

dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi. Hal ini 

karena melalui stimulasi yang diberikan dapat melatih dan merangsang anak 

dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki, sehingga stimulasi sangat 

berperan penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang mampu mandiri, 
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bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pernyataan berikut proses terbentuknya perkembangan personal sosial 

sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, pola asuh, tingkat pendidikan 

orang tua, inteligensi dan usia kronologis sehingga akan mempengaruhi beberapa 

aspek perkembangan personal sosial, seperti kemampuan menolong diri sendiri, 

mengerjakan tugas yang diberikan, locomotion, occupation, communication, 

social relation dan kesempatan anak untuk bersosialisasi (Chotimah 2007). 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan personal sosial 

anak usia sekolah, tidak hanya stimulasi yang diberikan oleh orang tua atau 

pengasuh. 

5.2.8 Hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah 

Mayoritas orang tua memberikan stimulasi tinggi dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah lebih. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan personal sosial anak 

usia sekolah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan stimulasi-stimulasi mampu 

mengoptimalkan aspek kognitif, fisik, motorik dan psikososial seorang anak agar 

anak kelak mampu menjadi pribadi yang matang, bertanggung jawab dan mampu 

menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya (Arief et al. 2012). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2012) 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara stimulasi dengan 

kemandirian anak yang merupakan salah satu komponen dari perkembangan 

personal sosial. Hal ini terjadi kemungkinan dari faktor internal anak yang dapat 

mempengaruhi perkembangan personal sosial anak, yaitu genetika dan status 
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kesehatan. Faktor genetika dapat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu 

perbedaan ras, etnis atau bangsa dan kelainan kromosom. Faktor status kesehatan 

menyebabkan  kondisi tubuh anak yang sehat akan mengalami percepatan 

perkembangan, sebaliknya anak dengan kondisi sakit akan mengalami 

perlambatan perkembangan. Status kesehatan juga dipengaruhi oleh status gizi 

anak. Gizi merupakan sumber utama yang sangat dibutuhkan anak untuk 

memberikan kesempatan lebih besar bagi anak dalam melakukan aktivitas dengan 

lingkungannya. Anak dengan keadaan gizi yang kurang akan cenderung terganggu 

dalam perkembangan personal sosial. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

6.1 Simpulan 

1. Grandparent tidak ditemukan stimulasi rendah, namun sebagian besar 

memiliki stimulasi sedang terhadap anak usia sekolah yang berkaitan 

dengan kegiatan sehari-hari dan lingkungan terhadap anak.  

2. Stimulasi oleh orang tua menunjukkan hasil yang sangat baik, karena 

tidak ditemukan stimulasi rendah, hanya sedikit yang memberikan 

stimulasi sedang dan mayoritas memberikan stimulasi tinggi.  

3. Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh 

grandparent mayoritas memiliki perkembangan personal sosial yang 

kurang dari social age anak.  

4. Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh orang tua 

mayoritas memiliki perkembangan personal sosial yang lebih dari social 

age anak.  

5. Ada perbedaan signifikan antara stimulasi grandparent dan orang tua 

dengan hasil p<0.05, yaitu p=0.007. Stimulasi grandparent memperoleh 

perbandingan yang lebih rendah dibandingkan dengan stimulasi orang tua.  

6. Ada perbedaan signifikan antara perkembangan personal sosial antara 

anak yang diasuh grandparent dan orang tua dengan hasil p<0.05, yaitu  

p= 0.000. Perkembangan personal sosial anak usia sekolah yang diasuh 

grandparent memperoleh perbandingan lebih rendah dibanding anak yang 

diasuh orang tua. 
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7. Tidak ada hubungan stimulasi grandparent dengan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah dengan hasil p>0.05, yaitu p=0.209. 

Mayoritas grandparent memberikan stimulasi sedang dengan 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah kurang. 

8. Tidak ada hubungan stimulasi orang tua dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah dengan hasil p>0.05, yaitu p=0.244. Mayoritas 

orang tua memberikan stimulasi tinggi dengan perkembangan personal 

sosial anak usia sekolah lebih. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi instansi pelayanan kesehatan 

Perawat adalah profesi yang berperan penting dalam merawat anak di 

komunitas, sehingga perawat perlu meningkatkan sosialisasi mengenai 

perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia sekolah 

antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua. Perawat dapat 

melakukan konseling terkait dengan masalah perkembangan personal 

sosial anak dan mengajarkan kepada orang tua maupun grandparent 

bagaimana cara menstimulasi perkembangan personal sosial yang baik 

sehingga orang tua maupun grandparent yang memiliki anak usia 

sekolah mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan terhadap anak 

akibat stimulasi yang tidak optimal.  

2. Bagi institusi pendidikan 

Institusi pendidikan perlu terlibat langsung dalam memperhatikan 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah, yaitu dengan 

mengadakan program bimbingan dan konseling ke dalam kegiatan 

belajar mengajar, dimana bimbingan dan konseling yang ada di SD 

Negeri Gading I/177 dan SD Negeri Gading IV Surabaya tidak hanya 
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diberikan kepada anak yang memiliki perilaku bermasalah, tetapi kepada 

semua anak usia sekolah yang sedang pada masa pertumbuhan dan 

perkembangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi ilmu 

keperawatan anak mengenai perbedaan stimulasi dan perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah antara anak yang diasuh grandparent 

dan orang tua. Peneliti selanjutnya diperlukan untuk lebih 

menyempurnakan pembahasan, sehingga peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi grandparent dan orang 

tua dalam memberikan stimulasi kepada anak usia sekolah. 

b. Menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

personal sosial anak usia sekolah. 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan anak 

usia sekolah yang lain terkait perbedaan pengasuhan grandparent dan 

orang tua. 
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SURAT DATA AWAL SD NEGERI GADING I/177 SURABAYA 
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SURAT DATA AWAL SD NEGERI GADING IV SURABAYA 
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SURAT IJIN BAKESBANGPOL LINMAS KOTA SURABAYA 
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SURAT IJIN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA 
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SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN  

SD NEGERI GADING I/177 SURABAYA 
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SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN  

SD NEGERI GADING IV SURABAYA 
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SERTIFIKAT LOLOS UJI ETIK 
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Lampiran 9 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya sebagai peneliti,  

Nama : Anjar Ani 

NIM : 131311133056 

Prodi : Pendidikan Ners  

Fakultas : Keperawatan  

Universitas : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

 

Judul Penelitian : Perbedaan Stimulasi dan Perkembangan Personal Sosial 

Anak Usia Sekolah antara Anak yang diasuh Grandparent dan 

Orang Tua 

 

Tujuan Penelitian 

Menganalisis perbedaan stimulasi dan perkembangan personal sosial anak usia 

sekolah antara anak yang diasuh grandparent dan orang tua 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini menggunakan penelitian studi komparatif yaitu merupakan 

rancangan penelitian untuk menganalisis perbedaan variabel yang berhubungan. 

Perlakuan yang diterapkan peneliti sebagai berikut:  

1. Pada proses pengumpulan data, peneliti mengunjungi SD Negeri Gading I/177 

dan SD Negeri Gading IV Surabaya untuk mendata siswa sekolah dasar dengan 

rentang usia 7-9 tahun yang hanya diasuh oleh grandparent dan diasuh orang 

tua. 

2. Peneliti melakukan kunjungan ke tiap rumah responden satu per satu untuk 

melakukan pengambilan data. 

3. Setelah itu responden diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur 

penelitian. Jika bersedia menjadi responden, responden diminta untuk mengisi 

informed consent penelitian. 

4. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan di kuesioner stimulasi dan 

peneliti menanyakan kuesioner VSMS (Vineland Social Maturity Scale) 

kepada anak terhadap perkembangan personal sosial membutuhkan waktu 

kurang lebih 30-45 menit.  

5. Selama proses pengisian kuesioner peneliti memberikan penjelasan apabila 

responden tidak mengerti dengan maksud pertanyaan. 

 

Manfaat 

Grandparent dan orang tua mendapat pengetahuan lebih tentang ketepatan 

pemberian stimulasi dan membantu dalam mengidentifikasi adanya keterlambatan 

perkembangan personal sosial anak usia sekolah sebagai dampak pemberian 

stimulasi yang kurang optimal. 
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Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan ibu dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini hanya dilakukan pengisian 

kuesioner oleh responden dan pengkajian anak oleh peneliti. 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang 

merugikan responden dan apabila dalam penelitian ini  tidak bersedia dijadikan 

responden maka peneliti akan mencari grandparent, orang tua dan anak usia 

sekolah lainnya untuk dijadikan responden. 

 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas responden akan dijaga 

kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas 

dan pada laporan penelitian nama responden dibuat kode. 

 

Adanya insentif untuk subyek 

Seluruh subyek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang/biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir. 

 

Informasi tambahan 

Subjek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti : 

Anjar Ani 

Telp. : 08988997849 

Email : anjarani1995@gmail.com 

 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar 

harapan saya agar responden dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya 

laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi 

bapak/ibu dalam penelitian ini.  

 

Surabaya,             2017  

Hormat saya 

 

 

Anjar Ani 

NIM.131311133056  
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Lampiran 10 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PESETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Perbedaan Stimulasi dan Perkembangan Personal 

Sosial Anak Usia Sekolah antara Anak yang Diasuh Grandparent dan Orang 

Tua” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

Dan subyek penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

    Surabaya, .................. 2017 

              Peneliti,        Responden, 

 

 

           (Anjar Ani) (…...............................)

      

             Saksi 1,   Saksi 2, 

 

 

(…...............................) (…...............................)

     

*) Coret salah satu 
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Lampiran 11 

KUESIONER PENELITIAN  

 

PERBEDAAN STIMULASI DAN PERKEMBANGAN PERSONAL 

SOSIAL ANAK USIA SEKOLAH ANTARA ANAK YANG DIASUH 

GRANDPARENT DAN ORANG TUA 

 

Kode Responden : ……………………. 

Tanggal Pengisian : ……………………. 

 

A. Data Umum Responden  

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

a) Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban a, b, c, dan seterusnya, sesuai dengan 

identitas responden 

b) Bila ingin mengganti jawaban yang salah berilah tanda (=) pada jawaban yang 

salah  

c) Jika pilihan terdapat tanda (*) tulislah jawaban sesuai dengan identitas 

responden 

1. Jenis kelamin : (1) Laki-laki  (2) Perempuan 

2. Usia :……………….…………………….……………………* 

3. Pendidikan terakhir: 

(1) Tidak tamat SD/MI/sederajat  (4) Tamat SMA/MA/sederajat 

(2) Tamat SD/MI/sederajat  (5) Akademi/Perguruan Tinggi 

(3) Tamat SMP/MTs/sederajat 

4. Jenis pekerjaan: 

(1) PNS    (5) Pedagang 

(2) Pegawai swasta   (6) Tidak bekerja 

(3) Buruh    (7) Lain-lain sebutkan............*  

(4) Petani 

5. Penghasilan keluarga per bulan: 

(1) < Rp 3.296.212,50 

(2) ≥ Rp 3.296.212,50 
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6. Anggota keluarga yang tinggal bersama: 

(1) Keluarga inti (ayah, ibu dan anak) 

(2) Keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi, dll) 

(3) Kakek dan Nenek 

7. Sejak kapan diasuh kakek dan nenek: 

(1) Sejak anak lahir 

(2) Sejak anak berusia batita (bayi tiga tahun) 

(3) Sejak anak berusia balita (bayi lima tahun) 

(4) Lain-lain (sebutkan):....................................................................................* 

8. Alasan anak diasuh kakek dan nenek: 

(1) Orang tua anak bekerja di luar kota 

(2) Orang tua anak bercerai 

(3) Orang tua anak salah satu atau keduanya meninggal 

(4) Lain-lain (sebutkan):....................................................................................* 

II. Identitas Anak 

1. Jenis kelamin 

(1) Laki-laki 

(2) Perempuan 

2. Urutan anak 

(1)  1   (4) 4 

(2)  2   (5) 5 

(3) 3    f. Lain-lain (sebutkan):.............................................* 

3. Usia anak       

(1) 7   

(2) 8    

(3) 9   

 

 

*Pertanyaan nomor 7 dan 8 khusus bagi anak yang diasuh kakek dan nenek 
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B. Kuesioner stimulasi kakek-nenek dan stimulasi orang tua 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ) diadopsi dari Frick (1991) 

a) Berilah tanda (√) pada kolom jawaban/penilaian yang ada di sebelah kanan 

pernyataan seberapa sering hal itu biasa terjadi di rumah anda. 

b) Bila ingin mengganti jawaban yang salah berilah tanda (=) pada jawaban yang 

salah  

c) Pilihan jawaban sebagai berikut: 

Tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang-kadang, sering dan selalu 

 

A. Keterlibatan 

No. Item (1) 

Tidak 

pernah 

 

(2) 

Hampir 

tidak 

pernah 

(3) 

Kadang-

kadang 

(4) 

Sering 

(5) 

Selalu 

01. Anda memiliki 

pembicaraan yang 

baik dengan anak 

     

04. Anda secara 

sukarela 

membantu 

kegiatan khusus 

yang melibatkan 

anak (seperti 

olahraga, 

pramuka, 

kelompok muda 

keagamaan) 

     

07. Anda bermain 

suatu permainan 

atau melakukan 

hal 

menyenangkan 

lain bersama anak 

     

09. Anda 

menanyakan 

kegiatan anak 

selama di sekolah 

     

11. Anda membantu 

PR (pekerjaan 

rumah) anak 

     

14. Anda 

menanyakan 

tentang rencana 
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kegiatan hari ini 

dan besok kepada 

anak 

15. Anda mendorong 

anak untuk 

melakukan 

kegiatan khusus 

     

20. Anda berbicara 

dengan anak 

tentang temannya 

     

23. Anak anda 

membantu 

perencanaan 

kegiatan keluarga 

     

26. Anda menghadiri 

pertemuan orang 

tua dan guru, 

komite sekolah 

atau pertemuan 

lain di sekolah 

anak 

     

 

B. Pengasuhan Positif  

No. Item (1) 

Tidak 

pernah 

 

(2) 

Hampir 

tidak 

pernah 

(3) 

Kadang-

kadang 

(4) 

Sering 

(5) 

Selalu 

02. Anda 

membiarkan anak 

tau kapan dia 

melakukan suatu 

pekerjaan dengan 

baik 

     

05. Anda memberi 

hadiah atau 

sesuatu lebih 

kepada anak 

karena telah patuh 

atau berperilaku 

baik 

     

13. Anda memuji 

anak ketika dia 

melakukan 

sesuatu yang baik 

     

16. Anda memuji 

anak ketika dia 

berperilaku baik 

     

18. Anda memeluk      
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atau mencium 

anak ketika dia 

telah melakukan 

sesuatu dengan 

baik 

27. Anda 

menceritakan 

kepada anak 

bahwa anda 

menyukainya 

ketika dia 

membantu di area 

rumah 

     

 

C. Pemantauan/Supervisi yang Buruk  

No. Item (5) 

Tidak 

pernah 

 

(4) 

Hampir 

tidak 

pernah 

(3) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Sering 

(1) 

Selalu 

06. Anak anda tidak 

meninggalkan 

pesan atau tetap 

membiarkan anda 

tahu kemana dia 

pergi 

     

10. Anak anda tetap 

berada di luar 

padahal 

seharusnya dia 

berada di rumah 

     

17. Anak anda keluar 

dengan teman 

yang tidak anda 

kenal 

     

19. Anak anda pergi 

tanpa waktu 

pulang yang 

ditentukan 

     

21. Anak anda keluar 

setelah petang 

tanpa pengawasan 

anda 

     

24. Anda sibuk 

sehingga lupa 

dimana anak dan 

apa yang sedang 

dia lakukan 

     

28. Anda tidak      
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memeriksa 

apakah anak 

sudah pulang dari 

sekolah ketika dia 

seharusnya sudah 

pulang  

29. Anda tidak 

memberi tahu 

anak kemana 

anda akan pergi 

     

30. Anak anda pulang 

dari sekolah 

melewati waktu 

satu jam sesuai 

waktu yang 

diharapkan  

     

32. Anak anda di 

rumah tanpa 

pengawasan 

orang dewasa 

     

 

D. Pendisiplinan yang Tidak Konsisten 

No. Item (5) 

Tidak 

pernah 

 

(4) 

Hampir 

tidak 

pernah 

(3) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Sering 

(1) 

Selalu 

03. Anda mengancam 

akan menghukum 

anak dan tidak 

benar-benar 

menghukumnya 

     

08. Anak meminta 

kepada anda agar 

tidak dihukum 

setelah dia 

melakukan suatu 

kesalahan 

     

12. Anda meminta 

anak patuh 

kepada anda lebih 

dari masalah 

penting yang lain 

     

22. Anda 

membiarkan anak 

terbebas dari 

hukuman dengan 

mudah (seperti 

tidak menghukum 
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anak seperti yang 

anda katakan 

diawal) 

25. Anak anda tidak 

dihukum setelah 

dia melakukan 

suatu kesalahan 

     

31. Hukuman yang 

anda berikan 

kepada anak 

tergantung 

suasana hati anda 

     

 

E. Hukuman Fisik 

No. Item (5) 

Tidak 

pernah 

 

(4) 

Hampir 

tidak 

pernah 

(3) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Sering 

(1) 

Selalu 

33. Anda menampar 

anak dengan 

tangan anda 

ketika dia 

melakukan 

kesalahan 

     

35. Anda 

menempeleng 

anak ketika dia 

berbuat salah 

     

38. Anda memukul 

anak dengan 

sabuk atau benda 

ketika dia berbuat 

salah 

     

 

 

 

 

F. Praktik Pendisiplinan Lain 

No. Item (5) 

Tidak 

pernah 

 

(4) 

Hampir 

tidak 

pernah 

(3) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Sering 

(1) 

Selalu 

34. Anda 

mengabaikan 

anak ketika dia 

berbuat hal buruk 

     

36. Anda menarik 

fasilitas atau uang 
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saku anak sebagai 

hukuman 

37. Anda menyuruh 

anak ke kamar 

sebagai hukuman 

     

39. Anda berteriak 

kepada anak 

ketika dia berbuat 

salah 

     

40. Anda dengan 

sabar menjelaskan 

kepada anak 

kenapa tingkah 

lakunya salah 

ketika dia berbuat 

kesalahan 

     

41. Anda menyuruh 

anak untuk 

berpikir 

(menyuruh untuk 

duduk atau berdiri 

di pojok ruangan) 

sebagai hukuman 

     

42. Anda 

memberikan anak 

pilihan-pilihan 

hukuman 
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C. Kuesioner perkembangan personal sosial 

VSMS (Vineland Social Maturity Scale) diadopsi dari (Doll 1965) 

JENIS KELAMIN   : L-P 

TANGGAL LAHIR :........................................ 

TANGGALPEMERIKSAAN :......................... 

UMUR                   :........................................... 

URUTAN LAHIR   :......................................... 

Sc.Dasar         :................... 

Sc.Tambahan   :.................. 

Sc.Total          :.................... 

Social Age       :................... 

Social Quotient :.................. 

                                                                                            Pemeriksa         :................... 

Categories Items Age Periode Life 

Age 

Mean 

Kriteria 

Penilaia

n 

  0 – I   

C 1. “Mendekat” tertawa 0,25  

SHG 2. Mempertahankan keseimbangan kepala 0,25  

SHG 3. Meraih benda-benda dalam jangkauan 0,30  

S 4. Mendekati orang-orang yang dikenal 0,30  

SHG 5. Tengkurap (telungkup) 0,30  

SHG 6. Meraih benda-benda di dekatnya 0,35  

O 7. Bersibuk diri tanpa ditemani 0,43  

SHG 8. Duduk tanpa pertolongan 0,45  

SHG 9. Berusaha berdiri sendiri 0,55  

C 10. “Bicara” meniru suara-suara 0,55  

SHE 11. Minum dari cangkir atau gelas tanpa  

bantuan 

0,55  

L 12. Bergerak di lantai 0,63  

SHG 13. Meraih dengan ibu jari dan telunjuk 0,65  

S 14. Minta diperhatikan 0,70  

SHG 15. Berdiri sendiri 0,85  

SHE 16. Tidak berliur 0,90  

C 17. Menurut petunjuk-petunjuk sederhana 0,93  

  I – II   

L 18. Berjalan ke kamar tanpa diawasi 1,03  

O 19. Mencoret dengan pensil atau kapur 1,10  

SHE 20. Memamah makanan 1,10  

SHD 21. Berhasil membuka kaos kaki 1,13  

O 22. Memindahkan benda-benda 1,20  

SHG 23. Mengatasi rintangan-rintangan sederhana 1,30  

O 24. Mengambil atau membawa benda-benda  

yang dikenal 

1,38  

SHE 25. Minum dari cangkir atau gelas tanpa  

bantuan 

1,40  

SHG 26. Menolak kereta bayi 1,43  

S 27. Bermain dengan anak-anak lain 1,50  

SHE 28. Makan dengan sendok 1,53  
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L 29. Keliling di rumah atau halaman 1,63  

SHE 30. Membedakan substansi-substansi yang  

dapat dimakan 

1,65  

C 31. Menyebutkan nama-nama benda yang  

dikenal 

1,70  

L 32. Mendaki tangga tanpa bantuan 1,75  

SHE 33. Membuka bungkusan kembang gula 1,85  

C 34. Bicara dalam kalimat-kalimat pendek 1,95  

  II – III   

SHG 35. Minta pergi ke toilet 1,98  

O 36. Merintis jalan untuk bermain sendiri 2,03  

SHD 37. Membuka pakaian 2,05  

SHE 38. Makan dengan garpu 2,35  

SHE 39. Mengambil minuman tanpa bantuan 2,43  

SHD 40. Mengeringkan tangan sendiri 2,60  

SHG 41. Menghindari bahaya-bahaya sederhana 2,85  

SHD 42. Mengenakan pakaian tanpa bantuan   2,88  

O 43. Memotong dengan gunting 2,88  

C 44. Memberitahukan pengalaman-pengalaman 3,15  

  III – IV   

L 45. Menuruni tangga dengan menginjak 1 kali  

tiap anak tangga 

3,23  

S 46. Bermain bersama anak-anak lain di sekolah 3,28  

SHD 47. Menutup kancing pakaian   3,35  

O 48. Membantu sedikit dengan pekerjaan  

rumah tangga 

3,55  

S 49. Main sandiwara untuk orang lain 3,75  

SHD 50. Mencuci tangan tanpa bantuan 3,83  

  IV – V   

SHG 51. Mengurus diri sendiri di toilet 3,83  

SHD 52. Mencuci muka tanpa bantuan 4,65  

L 53. Pergi ke tetangga dekat rumah tanpa 

pengawasan 

4,70  

SHD 54. Berpakaian sendiri kecuali ikatan-ikatan 4,80  

O 55. Menggunakan pensil atau kapur untuk  

menggambar 

5,13  

S 56. Turut serta permainan-permainan  

perlombaan 

5,13  

  V – VI   

O 57. Menggunakan kereta-keretaan, sepatu roda  5,13  

C 58. Menulis perkataan-perkataan sederhana  5,23  

S 59. Ikut permainan meja (kwartet, dam, halma,  

dll)  

5,63  

SD 60. Dapat dipercaya dengan uang  5,83  

L 61. Pergi ke sekolah tanpa diantar/ditemani 5,83  

  VI – VII   

SHE 62. Menggunakan pisau untuk mengulas  6,03  
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C 63. Menggunakan pensil untuk menulis  6,15  

SHD 64. Mandi dengan bantuan  6,23  

SHD 65. Pergi tidur tanpa bantuan 6,75  

  VII – VIII   

SHG 66. Menyebut waktu “seperempat jam” 7,28  

SHE 67. Mempergunakan pisau untuk memotong 8,05  

S 68. Menyetujui cerita-cerita tentang  

orang-orang suci  

8,28  

S 69. Ikut serta dalam permainan-permainan anak  8,28  

SHD 70. Menyisir atau mengacak-acak rambut 8,45  

  VIII – IX   

O 71. Menggunakan alat atau peralatan  8,50  

O 72. Mengerjakan tugas harian rumah tangga 8,53  

C 73. Memiliki inisiatif membaca sendiri 8,55  

SHD 74. Mandi tanpa bantuan 8,85  

  IX – X   

SHE 75. Makan secara mandiri  9,03  

SD 76. Membeli barang dalam jumlah kecil  9,38  

L 77. Pulang ke rumah secara mandiri 9,43  

  X – XI   

C 78. Sesekali menulis surat pendek  9,63  

C 79. Mampu menelpon seseorang  10,30  

O 80. Mengerjakan pekerjaan sederhana  10,90  

C 81. Memberi bantuan; mendapat surat 11,20  

  XI – XII   

O 82. Melakukan pekerjaan sederhana yang  

kreatif 

11,25  

SD 83. Merawat diri sendiri ataupun orang lain 11,45  

C 84. Menikmati untuk membaca buku,  

koran, majalah 

11,58  

  XII – XV   

S 85. Memainkan permainan yang sulit 12,30  

SHD 86. Mampu menggunakan baju secara lengkap 12,38  

SD 87. Membeli sendiri aksesoris baju 13,00  

S 88. Terlibat dalam kegiatan kelompok remaja 14,10  

O 89. Melakukan tugas rutin dengan tanggung  

jawab 

14,65  

  XV – XVIII   

C 90. Berkomunikasi menggunakan surat 14,95  

C 91. Mengikuti acara terkini 15,35  

L 92. Pergi ke tempat terdekat sendirian 15,85  

SD 93. Pergi siang hari tanpa pengawasan 16,13  

SD 94. Bisa menghabiskan uang untuk diri sendiri 16,53  

SD 95. Membeli semua pakaian sendiri 17,37  

  XVIII – XX   

L 96. Pergi ke suatu tujuan sendiri 18,05  

SD 97. Melihat status kesehatan sendiri 18,48  
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O 98. Memiliki sebuah pekerjaan atau  

melanjutkan sekolah 

18,53  

SD 99. Pergi malam hari tanpa dibatasi 18,70  

SD 100. Mengontrol pengeluaran utama sendiri 19,68  

SD 101. Menganggap tanggung jawab diri sendiri 20,53  

  XX – XXV   

SD 102. Menggunakan uang dengan tenang 25+  

S 103. Menganggap tanggung jawab di  

luar kebutuhan diri sendiri 

25+  

S 104. Memberikan kontribusi untuk kesejahteraan 

sosial 

25+  

SD 105. Menyediakan untuk masa depan 25+  

  XXV+   

O 106. Melakukan pekerjaan yang terampil 25+  

O 107. Terlibat dalam rekreasi yang bermanfaat 25+  

O 108. Melakukan pekerjaan sendiri dengan  

sistematis 

25+  

S 109. Mengilhami keyakinan 25+  

S 110. Mempromosikan kemajuan kemasyarakatan 25+  

O 111. Mengawasi kegiatan kerja 25+  

SD 112. Pembelian untuk orang lain 25+  

O 113. Mengarahkan atu mengelola urusan orang  

Lain 

25+  

O 114. Melakukan pekerjaan ahli atau profesional 25+  

S 115. Berbagi tanggung jawab masyarakat 25+  

O 116. Menciptakan peluang sendiri 25+  

S 117. Memajukan kesejahteraan umum 25+  
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Lampiran 12 

TABULASI STIMULASI 

 

No Kode 

Responden 

Skor 

Total 

Kode Kategori No. Kode 

Responden 

Skor 

Total 

Kode Kategori No. Kode 

Responden 

Skor 

Total 

Kode Kategori 

1. A1 144 2 Sedang 22. B22 153 2 Sedang 43. B43 152 2 Sedang 

2. A2 138 2 Sedang 23. B23 179 3 Tinggi 44. B44 174 2 Sedang 

3. A3 173 3 Tinggi 24. B24 156 3 Tinggi 45. B45 172 3 Tinggi 

4. A4 173 3 Tinggi 25. B25 166 3 Tinggi 46. B46 151 2 Sedang 

5. A5 151 2 Sedang 26. B26 159 3 Tinngi 47. B47 174 3 Tinggi 

6. A6 170 3 Tinggi 27. B27 157 3 Tinggi 48. B48 144 2 Sedang 

7. A7 140 2 Sedang 28. B28 158 3 Tinggi 49. B49 174 3 Tinggi 

8. A8 153 2 Sedang 29. B29 174 3 Tinggi 50. B50 158 3 Tinggi 

9. A9 175 3 Tinggi 30. B30 131 2 Sedang 

10. A10 150 2 Sedang 31. B31 161 3 Tinggi 

11. A11 166 3 Tinggi 32. B32 164 3 Tinggi 

12. A12 117 2 Sedang 33. B33 153 3 Tinggi 

13. A13 153 2 Sedang 34. B34 156 3 Tinggi 

14. A14 134 2 Sedang 35. B35 143 2 Sedang 

15. A15 135 2 Sedang 36. B36 170 3 Tinggi 

16. A16 124 2 Sedang 37. B37 160 3 Tinggi 

17. A17 158 3 Tinggi 38. B38 166 3 Tinggi 

18. A18 174 3 Tinggi 39. B39 156 3 Tinggi 

19. A19 131 2 Sedang 40. B40 163 3 Tinggi 

20. A20 143 2 Sedang 41. B41 158 3 Tinggi 

21. B21 152 2 Sedang 42. B42 160 3 Tinggi 
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Lampiran 13 

UJI BEDA STIMULASI DENGAN CHI-SQUARE  

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Stimulasi 50 100,0% 0 0,0% 50 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Total 

Percent 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Stimulasi 100,0% 

 

 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Stimulasi Crosstabulation 

 Stimulasi 

Sedang 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 13 

Expected Count 8,4 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 65,0% 

Orang Tua 

Count 8 

Expected Count 12,6 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 26,7% 

Total 

Count 21 

Expected Count 21,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 42,0% 
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Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Stimulasi Crosstabulation 

 Stimulasi 

Lebih 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 7 

Expected Count 11,6 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 35,0% 

Orang Tua 

Count 22 

Expected Count 17,4 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 73,3% 

Total 

Count 29 

Expected Count 29,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 58,0% 

 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Stimulasi Crosstabulation 

 Total 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 20 

Expected Count 20,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 100,0% 

Orang Tua 

Count 30 

Expected Count 30,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 100,0% 

Total 

Count 50 

Expected Count 50,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,239a 1 ,007   

Continuity Correctionb 5,751 1 ,016   

Likelihood Ratio 7,336 1 ,007   

Fisher's Exact Test    ,010 ,008 

Linear-by-Linear Association 7,094 1 ,008   

N of Valid Cases 50     

 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 14 

TABULASI PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL 

No Kode 

Responden 

Usia Skor Dasar Skor Tambahan Skor Total Sosial Age (SA) Life age (LA) Nilai SQ Kategori Kode 

Tahun Bulan Hari 

1 
A1 8 5 12 9,43 32,4 41,83 2,88 8,5 34,08 Kurang 1 

2 
A2 9 3 16 8,85 62,815 71,67 8,53 9,3 91,77 Sesuai 2 

3 
A3 8 2 22 9,43 43,925 53,36 4,7 8,2 57,12 Kurang 1 

4 
A4 8 6 17 9,43 33,015 42,45 2,88 8,5 33,69 Kurang 1 

5 
A5 8 5 19 9,43 28,065 37,5 2,05 8,5 24,2 Kurang 1 

6 
A6 9 4 16 8,45 74,675 83,13 11,45 9,4 122,1 Sesuai 2 

7 
A7 8 4 20 6,75 80,77 87,52 14,1 8,4 168,1 Lebih 3 

8 
A8 8 4 12 9,43 28,38 37,81 2,35 8,4 28,09 Kurang 1 

9 
A9 8 0 27 8,85 58,76 67,61 8,28 8,1 102,5 Sesuai 2 

10 
A10 9 3 28 8,85 68,29 77,14 9,43 9,3 101,1 Sesuai 2 

11 
A11 8 2 14 9,43 34,48 78,08 2,88 8,2 35,1 Kurang 1 

12 
A12 8 10 25 9,43 38,145 70,96 3,35 8,9 37,63 Kurang 1 

13 
A13 8 2 5 9,43 33,23 66,78 2,88 8,2 35,2 Kurang 1 

14 
A14 7 7 29 9,43 32,75 42,18 2,88 7,7 37,57 Kurang 1 

15 
A15 7 9 24 9,43 34,03 43,46 2,88 7,8 36,84 Kurang 1 

16 
A16 8 11 10 9,43 39,14 48,57 3,75 8,9 41,92 Kurang 1 

17 
A17 8 0 16 8,85 34,48 43,33 9,63 8 119,7 Sesuai 2 

18 
A18 9 2 19 8,85 38,145 47 8,5 9,2 92,19 Sesuai 2 

19 
A19 8 2 22 9,43 38,475 47,91 4,7 8,2 57,12 Kurang 1 

20 
A20 8 6 17 9,43 33,015 42,45 2,88 8,5 33,69 Kurang 1 

21 
B21 7 10 20 9,43 83,97 93,4 16,13 7,9 204,4 Lebih 3 
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22 
B22 7 8 13 9,43 76,31 85,74 12,3 7,7 159,7 Lebih 3 

23 
B23 7 4 18 8,85 90,23 99,08 18,7 7,4 253,3 Lebih 3 

24 
B24 8 7 4 9,43 70,52 79,95 10,9 8,6 126,8 Sesuai 2 

25 
B25 7 7 0 8,85 44,825 53,68 4,8 7,6 63,3 Kurang 1 

26 
B26 7 10 28 8,85 90,255 99,11 18,7 7,9 236,4 Lebih 3 

27 
B27 7 7 29 9,43 32,75 42,18 2,88 7,7 37,57 Kurang 1 

28 
B28 7 9 24 9,43 34,03 43,46 2,88 7,8 36,84 Kurang 1 

29 
B29 8 11 10 9,43 39,14 48,57 3,75 8,9 41,92 Kurang 1 

30 
B30 8 9 11 8,45 88,675 97,13 18,48 8,8 210,5 Lebih 3 

31 
B31 7 5 15 5,83 77,175 83,01 11,45 7,5 153,5 Lebih 3 

32 
B32 7 10 25 8,85 78,495 87,35 13 7,9 164,5 Lebih 3 

33 
B33 8 0 16 8,85 68,645 43,33 9,63 8 119,7 Sesuai 2 

34 
B34 9 2 19 8,85 61,53 47 8,5 9,2 92,19 Sesuai 2 

35 
B35 7 5 28 8,85 57,345 42,08 8,05 7,5 107,4 Sesuai 2 

36 
B36 7 7 20 9,43 76,31 85,74 12,3 7,6 161 Lebih 3 

37 
B37 8 3 26 9,43 76,31 85,74 12,3 8,3 147,8 Sesuai 2 

38 
B38 7 8 13 9,43 76,31 85,74 12,3 7,7 159,7 Lebih 3 

39 
B39 7 4 18 8,85 90,23 99,08 18,7 7,4 253,3 Lebih 3 

40 
B40 8 4 20 6,75 80,77 87,52 14,1 8,4 168,1 Lebih 3 

41 
B41 7 10 20 9,43 83,97 93,4 16,13 7,9 204,4 Lebih 3 

42 
B42 7 8 13 9,43 76,31 85,74 12,3 7,7 159,7 Lebih 3 

43 
B43 7 4 18 8,85 90,23 99,08 18,7 7,4 253,3 Lebih 3 

44 
B44 8 0 16 8,85 76,31 43,33 9,63 8 119,7 Sesuai 2 

45 
B45 9 2 19 8,85 90,23 47 8,5 9,2 92,19 Sesuai 2 

46 
B46 8 4 20 6,75 80,77 87,52 14,1 8,4 168,1 Lebih 3 

47 
B47 8 9 11 8,45 83,96 92,41 18,48 8,8 210,5 Lebih 3 

48 
B48 7 5 15 5,83 77,175 83,01 11,45 7,5 153,5 Lebih 3 
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∑ 𝑆𝑄2 =909637 

(∑ 𝑆𝑄)2 =33822632 

Kategori Personal Sosial 

Kurang = SQ > �̅� − 1
2⁄  SD 

Sesuai = SQ > �̅�  ± 1
2⁄  SD 

Lebih = SQ > �̅� + 1
2⁄  SD  

Sehingga, 

Personal Sosial Kurang = SQ < 81,5 

Personal Sosial Sesuai = SQ = 81,5 – 150,5 

Personal Sosial Lebih = SQ >150,5 

 

 

∑ SQ = 5817 ; �̅� = 116 

𝑠2 =  √
n. SQ2 −  (SQ)2

n (n − 1)
 

𝑠2 =  √
50.909637 − 33822632

50 (50 − 1)
 

𝑠2 =  √4759 

𝑠 = 69 

1

2
𝑠 = 34,5 

 

  

49 
B49 7 10 25 8,85 78,495 87,35 13 7,9 164,5 Lebih 3 

50 
B50 8 0 27 8,85 58,76 67,61 8,28 8,1 102,5 Sesuai 2 

TOTAL SQ 5815,72 
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Lampiran 15 

UJI BEDA PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL DENGAN CHI-SQUARE  

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing 

N Percent N Percent 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Personal Sosial 50 100,0% 0 0,0% 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Total 

N Percent 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Personal Sosial 50 100,0% 

 

 
Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Personal Sosial Crosstabulation 

 Personal 
Sosial 

Kurang 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 13 

Expected Count 6,8 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 65,0% 

Orang Tua 

Count 4 

Expected Count 10,2 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 13,3% 

Total 

Count 17 

Expected Count 17,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 34,0% 
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Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Personal Sosial Crosstabulation 

 Personal 
Sosial 

Sesuai 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 6 

Expected Count 5,6 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 30,0% 

Orang Tua 

Count 8 

Expected Count 8,4 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 26,7% 

Total 

Count 14 

Expected Count 14,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 28,0% 

 
Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Personal Sosial Crosstabulation 

 Personal 
Sosial 

Lebih 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 1 

Expected Count 7,6 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 5,0% 

Orang Tua 

Count 18 

Expected Count 11,4 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 60,0% 

Total 

Count 19 

Expected Count 19,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 38,0% 
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Pengasuhan Anak Usia Sekolah * Personal Sosial Crosstabulation 

 Total 

Pengasuhan Anak Usia Sekolah 

Grandparent 

Count 20 

Expected Count 20,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 100,0% 

Orang Tua 

Count 30 

Expected Count 30,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 100,0% 

Total 

Count 50 

Expected Count 50,0 

% within Pengasuhan Anak Usia Sekolah 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 19,022
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,794 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 18,625 1 ,000 

N of Valid Cases 50   

 
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,60. 
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Lampiran 16 

UJI KORELASI SPEARMAN’S RHO 

 

Correlations 

 Stimulasi_Grandp

arent 

Spearman's rho 

Stimulasi_Grandparent 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 20 

Perkembangan_Personal_Sosial 

Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,209 

N 20 

Correlations 

 Perkembangan_Perso

nal_Sosial 

Spearman's rho 

Stimulasi_Grandparent 

Correlation Coefficient ,293 

Sig. (2-tailed) ,209 

N 20 

Perkembangan_Personal_Sosial 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 20 
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Correlations 

 Stimulasi_Oran
g_Tua 

Spearman's rho 

Stimulasi_Orang_Tua 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 30 

Perkembangan_Personal_S
osial 

Correlation Coefficient -,219 

Sig. (2-tailed) ,244 

N 30 

 

 

Correlations 

 Perkembangan_Perso

nal_Sosial 

Spearman's rho 

Stimulasi_Orang_Tua 

Correlation Coefficient -,219 

Sig. (2-tailed) ,244 

N 30 

Perkembangan_Personal_Sosial 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 30 
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