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Peran orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak secara fisik 
maupun psikis. Pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga dapat 
membentuk anak sejak dini, sebab pada dasarnya keluarga merupakan tempat 
pertama kali anak memperoleh pendidikan. Perilaku individu yang muncul akan 
sesuai denagn apa yang diperoleh atau dipahami dari pola asuh yang diberikan 
oleh orang tuanya. Sebagian besar orang tua di perkampungan nelayan memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah dan sangat sibuk dengan pekerjaannya . Hal ini 
menyebabkan kesempatan orang tua untuk mendidik anak juga kurang. 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian 
eksploratif tentang pola asuh orang tua di perkampungan nelayan Desa 
Sukoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan permasalahan 
tipe pola asuh yang manakah yang digunakan oleh orang tua untuk mengasuh 
anaknya. Tujuan penelitian ingin mengetahui tipe pola asuh yang digunakan oleh 
orang tua untuk mengasuh anaknya di perkampungan nelayan Desa Sukoharjo 
Kecamatan Kabupaten Rembang. 

Anggota populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang berprofesi 
sebagai nelayan di perkampungan nelayan Desa sukoharjo Kecamatan 
Rembang Kabupaten Rembang yang berjumlah 297. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling  dengan 
ukuran sampel yang digunakan adalah 20% dari populasi, sehingga diperoleh 
sampel sebanyak 54 orang tua yang berprofesi sebagai nelayan. Variabel dalam 
penelitian hanya ada satu yaitu pola asuh orang tua dengan sub variabel pola 
asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis deskrptif persentase. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis deskrptif 
persentase diketahui bahwa kecenderungan pola asuh yang digunakan oleh 
orang tua yaitu pola asuh demokratis dilihat dari 54 responden dalam penelitian 
ini sebagian besarnya yaitu 52 orang tua atau 96,3% memiliki kecenderungan 
mengasuh anaknya dengan pola asuh demokratis dan hanya 2 orang atau 3,7% 
yang menggunakan pola asuh otoriter. Halini berarti orang tua lebih 
mengutamakan musyawarah dalam keluarga, memberikan kebebasan penuh 
yang bertanggungjawab pada anaknya, memberikan hadiah dan hukuman yang 
disertai penjelasan serta lebih suka menghargai pendapat anak. 
Berkaitan dengan hasil penelitian ini peneliti mengajukan saran antara lain: 1) 
Para orang tua di perkampungan nelayan desa Sukoharjo Kecamatan Rembang 
Kabupaten Rembang hendaknya mempertahankan pola asuh yang telah 
digunakan selama ini dalam mendidik anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh 
dan berkembang menjadi manusia yang kreatif, lebih dewasa, mandiri, mampu 
menghargai keputusan, memiliki rasa percaya diri yang kuat dan memiliki sifat 
rasional, 2) Para anak dari keluarga nelayan hendaknya tidak rendah diri dalam 
pergaulan di masyarakat, sebab walaupun mereka dibesarkan oleh keluarga 
nelayan dengan perekonomian yang terbatas mereka patut bersyukur karena 



memiliki orang tua yang mau memperhatikannya secara penuh tanggungjawab 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik  biologis maupun psikologis. 


