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ABSTRAK 

Neneng Khopidoh. Pengaruh Faktor tingkat Ekonomi dan Pendidikan Terhadap 

Pola Asuh Anak dalam Keluarga (penelitian Kuantitatif di Desa Panggalih 

Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut). 

Penelitian ini berawal dari rasa simpati peneliti terhadap kehidupan anak-anak yang 

mulai tidak terkontol pergaulannya di usia yang masih dini khususnya di Desa 

Panggalih, seperti mengendarai motor dan ugal-ugalan di jalan, meroko dan banyak 

nongkrong di pinggir jalan di usianya yang masih dini (Sekolah dasar). Dalam hal 

ini peneliti memiliki ketertarikan untuk menggali lebih dalam mengenai apa 

penyebab kehidupan anak-anak tidak terkontrol oleh orang tuanya. Dengan 

menelaah pola asuh orang tua yang di berikan kepada anaknya peneliti bisa 

menemukan propesi orangtua dan tingkat pendidikan yang rendah yang ada di Desa 

Panggalih, Kec. Cisewu Kab. Garut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh faktor tingkat ekonomi 

rendah dan pendidikan rendah mempengaruhi pola asuh anak dalam keluarga di 

Desa Panggalih Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, dan seberapa besar 

pengaruhnya.  

Kerangka pemikiran dalam dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang 

dianggap relevansi, teori yang digunakan adalah teori pola asuh menurut 

Hetherington dan Porke (1999). Pola asuh adalah proses interaksi total antara orang 

tua dengan anak, meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi 

anak. Dengan mempertimbangkan faktor tingkat ekonomi dan pendidikan rendah 

di Desa Panggalih Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut sebagai perbandingan dari 

pola asuh yang di terapkan.  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan model survey 

menggunakan penyebaran koisioner kepada 36 anak usia sekolah yang masih 

tinggal bersama keluarganya yang ada di Desa Panggalih Kecamatan cisewu 

Kabupaten Garut sebagai respondennya. Teknik pengambilan sampeling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Random Sampling  yang populasinya sudah 

ditentukan berdasarkan kriteria tententu.  

Hasil penelitian menujukan bahwa hasil dari analisis mengenai Pengaruh Faktor 

Tingkat Ekonomi dan Pendidikan Rendah terhadap Pola Asuh Anak dalam keluarga 

Di Desa Panggalih terdapat pengaruh, namun sedikit, dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,240 dengan besar koifisien sebesar 0,83 atau 83% degan tingkat 

keberpengaruhan yang rendah. Dengan jenis pola suh yang banyak diterpkan di 

desa panggalih adalah pola suh permisiv.  
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