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ABSTRAK 

Dampak Keterlibatan Orang Tua dalam Program Paud terhadap 

Kesinambungan Pola Asuh di dalam Keluarga 

 

       Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tingkat 

partisipasi orang tua dalam program PAUD, keterlibatan orang tua dalam program 
PAUD di kelurahan kertawangi sebagai bekal awal dari pola asuh dalam keluarga. 
Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

keterlibatan orang tua dalam program PAUD yang ada di wilayah kelurahan 
kertawangi 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kesinambungan 

pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua didalam keluarga setelah terlibat dalam 
program PAUD yang ada di wilayah kelurahan Kertawangi. Penelitian ini 
didukung oleh gagasan konseptual teoritis tentang : Konsep Pendidikan Keluarga, 

Keterlibatan orang tua dan Pola asuh. Hipotesis penelitian ini adalah: Keterlibatan 
orang tua berdampak secara signifikan terhadap kesinambungan pola asuh yang 

terjadi di dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga kelurahan 

kertawangi yang mempunyai anak usia 3-6 tahun. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 50 orang. Pengujian hipotesis menggunakan korelasi dan koefisien 

determinasi,sedangkan arah hubungan atar variabel diuji menggunakan regresi. 
Hasil pengujian hipotesis penelitian menyatakan bahwa Ha diterima dan Ho 
ditolak, ditunjukkan dengan nilai r = 0,764 dan didapat persamaan Ŷ= 

13.991+1.003X dan r2 = 0,584.Temuan hasil penelitian yaitu 1) Orang tua terlibat 
secara aktif pada program PAUD di kelurahan kertawangi, ditunjukkan dengan 
hubungan yang positif dalam matriks korelasi deskriptif data. 2) Keterlibatan 

orang tua diketahui berdampak secara signifikan dan positif terhadap 
kesinambungan pola asuh dalam keluarga di kelurahan kertawangi ini, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai pengaruh yang besar dalam uji koefisien determinasi. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan orang tua dalam program 
parenting yang ada di wilayah kelurahan kertawangi secara deskriptif pada 

dimensi akademik berada pada kategori aktif, atau bisa dikatakan bahwa orang tua 
berpartisipasi secara aktif dalam program parenting Paud di daerah kertawangi 

dan berdampak signifikan terhadap pola asuh dalam keluarga. 
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