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A B S T R A K 

Pola asuh ibu bersifat tentatif dan kontekstual, namun tetap memiliki karakteristik khusus pada setiap 

pola asuh ibu. Oleh karena itu, ingin diketahui adanya hubungan antara pola asuh ibu yang memiliki 

anak remaja (Generasi 2 atau G2) dengan persepsi ibu terhadap pola asuh ibunya terhadap dirinya 

saat remaja (G1), berdasarkan intergenerational transmission of parenting. Hal ini mengingat,  masa 
remaja ibu (generasi Y) berbeda dengan masa remaja anaknya yang merupakan generasi Z. Metode 

pengumpulan data  menggunakan  Parental Authority Questionnaire (PAQ) diberikan kepada 101 

partisipan ibu yang memiliki anak usia 15-18 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan yang positif antara pola asuh permissive indulgent ibu 

GI dengan pola asuh permissive indulgent ibu G2. Hubungan signifikan yang positif juga tampak antara 
pola asuh authoritative ibu GI dengan pola asuh authoritative ibu G2. Pola asuh authoritarian ibu G1 

juga memiliki hubungan signifikan yang positif dengan pola asuh authoritarian ibu G2. Ibu G2 

menerapkan intergenerational transmission of parenting dari ibu G1, walaupun ibu G2 memiliki anak 

remaja Z.  
 

Kata kunci: pola asuh, ibu generasi 1, ibu generasi 2 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Teori tentang nilai-nilai, tujuan-tujuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap orangtua yang 

akan ditransmisikan dari generasi ke generasi berikutnya, selalu diperdebatkan oleh para filsuf sejak 

abad ke-17, misalnya John Locke yang mengatakan bahwa anak lahir dengan kondisi “tabula rasa” or 

keadaan kosong sehingga orangtua dan masyarakan dapat secara mudah mentransmisukan nilai dan 
keyakinannya kepada anak-anaknya.  Sebaliknya, Jean Jacques Rousseau meyakini bahwa anak 

dilahirkan “innately good” dan tergantung kepada orangtua dan masyarakat dalam menjunjung tinggi 

nilai-nilai dan selanjutnya menginternalisasikan kepada anak-anaknya. Pandangan yang sama dengan 

filsuf beberapa abad yang lalu, saat ini, para pendidik dan psikolog perkembangan  tertarik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses sosialisasi yang interaktif, berdasarkan usaha 
orangtua untuk mentranmisikan nilai-nilai, tujuan-tujuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-

sikapnya terhadap anaknya (Grusec, Parke and Buriel, dalam Spera, 2005).  

 

Sosialisasi interaktif tersebut sangat diperlukan dalam relasi antara anak dengan lingkungan rumah 
anak (yaitu keluarga) dengan lingkungan sekolah anak, khususnya masa remaja. Masa remaja adalah 

periode tertentu dari perkembangan manusia yang berada pada konteks sekolah dan rumah, serta 

mengalami periode kritis.  Selama periode ini, transisi remaja dari masa kanak-kanak sangat 

tergantung dengan meningkatnya rasa eksplorasi diri dan otonomi. Keberadaan remaja tidak dapat 

dilepaskan dari pola asuh orangtua. Berdasarkan hasil penelitian Spera (2005) menunjukkan bahwa 
pola asuh orangtua yang autoritatif berhubungan dengan pencapaian prestasi akademik remaja. 

Sebaliknya, hasil penelitian dari Ruis, Ferrer, dan Bacete (2019), menunjukkan bahwa pola asuh 

orangtua yang autoritarian berhubungan dengan rentannya remaja perempuan menjadi 

cybervictimization. Penelitian Baumrind tentang pola asuh, yang dilanjutkan Maccoby dan Martin 

(Hoskins, 2014) membagi pola asuh menjadi empat tipe yang dibangun dari intensitas dua dimensi 
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yaitu parental control dan parental responsiveness (Spera, 2005; Hoskins 2014). Parental control 

digambarkan sebagai segala bentuk tuntutan, aturan dan larangan yang diberikan orangtua kepada 

anak, sedangkan parental responsiveness didefinisikan sebagai segala bentuk dukungan dan afeksi yang 

diberikan orangtua kepada anak. 
 

Menurut Maccoby dan Martin (dalam Hoskins, 2014) kombinasi kedua dimensi akan membentuk 

empat pola asuh yaitu authoritative, authoritarian, permissive indulgent dan uninvolved. Pola asuh 

authoritative yang memiliki tingkat control dan responsiveness yang sama-sama tinggi. authoritarian 
adalah pola asuh yang memiliki tingkat control tinggi namun tingkat responsiveness yang rendah. 

Permissive Indulgent adalah pola asuh yang memiliki tingkat control yang rendah namun tingkat 

responsiveness yang tinggi. Terakhir, permissive uninvolved adalah pola asuh yang memiliki tingkat 

control dan responsiveness yang rendah.  

 
Faktor yang memengaruhi pola asuh orangtua telah menjadi fokus banyak peneliti perkembangan 

(Belsky, Conger dan Capaldi, 2009). Serbin dan Karp (2003) serta Shaffer, Burt, Obradovic, Herbers 

& Masten (2009)  berpendapat bahwa pola asuh seorang orangtua terbentuk karena adanya 

pengulangan cara dan kualitas pola asuh yang diterima saat bertumbuh dalam keluarga asal atau 

dengan kata lain pengulangan pengalaman masa lalu. Pendapat inipun didukung oleh teori attachment 
(Bowbly, 1973) dan teori social-learning milik Bandura (Bandura, dalam Schunk, 2012). Berdasarkan 

teori social learning individu memiliki kemampuan untuk menyimpan memori yang akan digunakan 

sebagai panutan sebuah perilaku (Bandura dalam Schunk 2012). Memori-memori ini didapat individu 

dalam lingkungan sosial seperti dari memperhatikan perilaku, strategi, kepercayaan, dan kemampuan 
individu lain (Schunk, 2012). Critteden (dalam Ijzendoorn, 1992; Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý 

2014) menyatakan seorang individu mampu belajar untuk mengasuh dari beberapa sumber antara 

lain interaksi individu dengan orangtua, interaksi orangtua dengan anak lain dan parental coaching. 

 

Teori attachment (Bowbly dalam Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý 2014) menyatakan selama proses 
perkembangan, anak-anak sering membentuk sebuah basis informasi mengenai hubungan anak-anak 

dengan figur orangtua atau figur terdekat. basis informasi ini bisa bersumber dari hubungan sehari-

hari, pernyataan dari orangtua maupun orang lain. Contoh saat anak mengetahui besarnya kasih 

sayang orangtua saat berinteraksi dengan orangtua atau saat pandangan anak mengenai orangtua 
didukung oleh orang lain. Basis informasi ini menjadi dasar dari hubungan sosial anak pada masa 

dewasa (Critteden, 2008 dalam Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý 2014). Basis informasi ini juga 

digunakan individu sebagai panutan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak (Klarin, 

Prorokoviý dan Šimuniý 2014). 

 
Ijzendoorn (1992) menggunakan istilah intergenerational transmission of parenting untuk 

menggambarkan secara spesifik transmisi pola asuh antar generasi. Definisi Intergenerational 

transmission of parenting adalah pengaruh orangtua dalam pola asuh yang akan dianut anak. 

intergenerational transmission of parenting bekerja dalam dua mekanisme yaitu social-learning dan 
attachment-pattern. Mekanisme social learning menjelaskan bahwa seorang individu akan mengulang 

pola asuh orangtua asal dengan cara mengobservasi pola asuh yang diterima saat tumbuh dalam 

keluarga asal (Bandura dalam Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý 2014) dan mekanisme attachment 

pattern menjelaskan bahwa individu akan membentuk pola hubungan yang sama dengan pola 

hubungan yang dialami saat bersama dengan orangtua keluarga asal (Bowbly dalam Klarin, Prorokoviý 
dan Šimuniý 2014).  Proses intergenerational transmission of parenting dimulai semenjak anak lahir dan 

berkembang dengan interaksi anak dengan seorang ibu atau ayah dalam hal peran yang dijalani 

masing-masing individu (Brien, 2010). Intergenerational transmission of parenting bekerja dengan paling 

tidak pada tiga generasi yaitu G1 (kakek dan nenek), G2 (orangtua) dan G3 (anak). Model ini 

diterapkan untuk meminimalisir grandparenting. Grandparenting terjadi saat G1 secara aktif menjadi 
pengasuh G3. 
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Intergenerational transmission of parenting lebih sering terjadi dari ibu ke anak dibandingkan ayah ke 

anak (Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý 2014). Ditinjau dari teori parental investment ibu jauh lebih 

sering menghabiskan waktu dengan anak (Bjorklund & Shackelford, 1999) dan akan lebih 
mengajarkan hal mengenai pola asuh dibandingkan dengan ayah yang mengajarkan hal mengenai 

pernikahan (Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý 2014). Hasil penelitian terdahulu tentang hubungan pola 

asuh intergenerasional, menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat Intergenerational continuities untuk 

pola asuh authoritative dari 286 ibu dan 374 ayah (Campbell dan Linda, 2007). Chen dan Kaplan 
(2001) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui intergenerational transmission of 

parenting yang bersifat konstruktif. Chen dan Kaplan meggunakan metode longitudinal untuk 

melakukan penelitian ini, yang dilakukan dalam tiga tahap mulai dari 13 tahun, 20 tahun dan 30 tahun 

dari masa hidup subjek. Chen dan Kaplan mengatakan bahwa intergenerational transmission of parenting 

yang bersifat konstruktif dimediasi pelh empat faktor yaitu kondisi psikologis, hubungan 
interpersonal, partisipasi sosial dan modeling. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Campbell dan Gillmore (2007) yang tidak 

menetapkan rentang umur spesifik pada responden penelitian, sehingga peneliti hanya akan menguji 

pola asuh yang diterima ibu G2 saat berumur 15-18 tahun. Hal ini dilakukam untuk mengurangi unsur 
retrospektif penelitian. Unsur retrospektif dalam penelitian ini berkaitan dengan kemungkinan 

adanya pendapat subjektif responden mengenai pola asuh yang diberikan ibu G1. Penggunaan rentang 

usia 15-18 tahun karena individu dalam rentang umur tesebut telah masuk dalam tahap 

perkembangan formal operasional. Menurut Piaget (Santrock, 2012), individu dalam tahap ini, 
individu berada pada tahap operasional formal, sehingga telah mampu menalar secara logis. Hal ini 

memungkinkan data mengenai pola asuh ibu G1 dari ibu G2 lebih akan lebih bersifat objektif. Selain 

itu, terjadi perbedaan generasi antara ibu G2 dalam mengasuh anaknya yang remaja, dengan ibu G1 

dalam mengasuh dirinya (G2) saat remaja, sesuai dengan yang dikatakan Zemke, Raines, dan  Filipczak 

(2000) bahwa ibu G2 saat sebagai remaja dapat digolongkan sebagai generasi X ke Y sedangkan anak 
remajanya saat ini tergolong generasi Z.  Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat intergenerational transmission of parenting pada ibu, dengan melihat 

hubungan antara pola asuh ibu generasi I dengan pola asuh generasi II. 

 
 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Pola Asuh 

Menurut Baumrind serta Maccoby dan Martin pola asuh terbentuk dari dua dimensi yaitu parental 

control dan parental responsiveness (Hoskins, 2014, Nixon 2010). Baumrind menggambarkan parental 
control sebagai dimensi yang melibatkan konfrontasi, pengawasan langsung, dan disiplin, dalam kata 

lain parental control digambarkan sebagai segala bentuk tuntutan, aturan dan larangan yang diberikan 

orangtua kepada anak. Parental responsiveness didefinisikan sebagai segala bentuk dukungan dan afeksi 

yang diberikan orangtua kepada anak. Baumrind menggambarkan parental responsiveness sebagai 
dimensi yang melibatkan keterlibatan emosional, keikutsertaan, respon kognitif, serta kelekatan yang 

diberikan orangtua kepada anak.  

 

Nixon (2010) dan Baumrind (Hoskins, 2014) menyatakan perpaduan kedua dimensi dengan 

intensitas tertentu akan membentuk tipe pola asuh yang berbeda. Maccoby dan Martin (Nixon, 2010) 
menggambarkannya seperti tabel berikut.  

 

Tabel 1 . Tipologi Pola asuh   

 Kontrol tinggi Kontrol rendah 

Respons tinggi Authoritative  Permissive  
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Respons rendah Authoritarian Uninvolved  

 

Pola asuh authoritative adalah pola asuh yang memiliki yang memiliki intensitas respons dan kontrol 

pada yang sama tinggi (Kopko, 2007). Nixon (2010) berpendapat bahwa orang tua yang menggunakan 
pola asuh ini memberikan disiplin dan aturan kepada anak tanpa membatasi kebebasan anak secara 

berlebihan. Orangtua yang menggunakan pola asuh authoritative memiliki kebiasaan untuk 

memberikan dukungan kepada anak dan melibatkan anak dalam keputusan atau kebijaksanaan yang 

ada dalam keluarga (Hoskins, 2014).  
 

Pola asuh authoritarian memiliki tingkat respons yang rendah namun memiliki tingkat kontrol yang 

tinggi (Hoskins, 2014). Pola asuh authoritarian dapat digambarkan dengan orangtua yang sedikit 

memberikan kasih sayang pada anak namun selalu menuntut sesuatu dari anak dan sering lekat 

dengan istilah hukuman (Nixon, 2010), anak-anak biasanya memiliki sedikit kebebasan. Orangtua 
yang menggunakan pola asuh ini biasanya memiliki pola pikir bahwa anak-anak memiliki kewajiban 

untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang orangtua terapkan (Kopko, 2007). 

 

Pola asuh permissive indulgent adalah pola asuh yang melibatkan respons tinggi namun sedikit kontrol. 

Hoskins (2014) berpendapat orangtua yang menganut pola asuh ini memiliki kebiasaan untuk 
menuruti semua keinginan anak. Orangtua dengan pola asuh ini akan berpikir bahwa satu-satunya 

cara untuk menunjukkan kasih sayang adalah dengan menuruti semua kemauan anak-anak (Kopko, 

2007). Pola asuh uninvolved melibatkan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali respons maupun 

kontrol dari orangtua (Hoskins, 2014). Orangtua dengan pola asuh ini sering tidak memberikan 
perhatian kepada keperluan, pengalaman maupun keberadaan anak (Kopko, 2007). Penelitian ini 

lebih menitikberatkan pada tiga jenis pola asuh, yaitu pola asush autoritatif, autoritarian, dan 

indulgent. 

 

Intergenerational Transmission of Parenting. 
Ijzendoorn (1992) mendefinisikan Intergenerational transmission of parenting sebagai sebuah proses 

suatu generasi secara sengaja atau tidak sengaja memengaruhi pola asuh generasi selanjutnya dalam 

sebuah keluarga. Transmisi pola asuh antar generasi bisa dipengaruhi genetik (Ijezdoorn, 1992). 

Caspi, Bem dan Elder (dalam Ijezdoorn, 1992) menyatakan faktor lain yang memengaruhi transmisi 
pola asuh antar generasi adalah lingkungan tempat tinggal individu. Contoh jika individu yang berbeda 

generasi tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama atau bahkan keluarga yang sama ada 

kemungkinan besar pola asuh akan dilanjutkan ke generasi selanjutnya.   

 

Ijezdoorn (1992) menyatakan bahwa intergenerational transmission of parenting terjadi dalam tiga 
generasi yaitu Generasi satu atau G1 (Kakek-nenek), generasi dua atau G2 (Orangtua), dan generasi 

tiga atau G3 (anak). Model ini digunakan dengan tujuan untuk membedakan dengan baik antara 

pengaruh dari orangtua dan pengaruh dari kakek dan nenek terhadap anak. Ijezdoorn sengaja juga 

menggunakan model ini untuk membedakan pengaruh faktor genetik dan kontekstual dengan 
penurunan pola asuh yang secara langsung (1992). 

 

Mekanisme Intergenerational Transmission of Parenting 

Terdapat beberapa model yang digunakan beberapa peneliti untuk menjelaskan proses transmisi pola 

asuh antar generasi, berikut beberapa mekanisme tersebut: 
 

Klarin, Prorokoviý dan Šimuniý (2014) berpendapat bahwa belajar merupakan salah satu mekanisme 

yang bisa digunakan untuk menjelaskan proses transmisi pola asuh antar generasi. Critteden (dalam 

Ijezdoorn, 1992; Klarin, Prorokoviý, Šimuniý, 2014) menyatakan transmisi pola asuh bisa dipengaruhi 

tiga model. Pertama adalah observational learning oleh anak kepada interaksi orang tua dengan anak 
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lain. Observational learning terjadi ketika seorang individu melihat perilaku individu lain serta 

konsekuensi dari perilaku tersebut dan mereplikasi perilaku tersebut (Schunk, 2003).  

 

Critteden (Ijezendoorn, 1992) menyatakan tidak ada bukti kuat yang bisa menunjukkan ketiga model 
ini bisa digunakan untuk mendukung transmisi pola asuh, namun ia menyatakan bahwa ada bukti 

anecdotical yang bisa mendukung model parental coaching. Critteden menemukan bahwa orangtua 

yang responsif dan non-abusif melatih anak untuk menjadi responsif pada saudara, vice-versa dengan 

orangtua abusif yang mengajarkan anak untuk menekankan atau memaksakan perilaku atau emosi 
kepada saudara atau dengan kata lain tidak responsif (Ijezendoorn, 1992). 

 

Kedekatan individu dengan orangtua juga bisa dianggap sebagai salah satu mekanisme transmisi pola 

asuh antar generasi (Ijzendoorn, 1992; Klarin, Prorokoviý, dan Šimuniý, 2014). Menurut teori 

attachment pengalaman individu dengan orangtua pada masa anak-anak akan memengaruhi hubungan 
individu dengan individu lainnya. Pengalaman inilah yang akan membentuk respon yang akan diberikan 

individu kepada anak. 

  

Ibu Generasi X dan Y dan Remaja Generasi Z 

Zemke et al. (2000) membagi 6 generasi yang ditunjukkan berdasarkan usia kronologis yang 
tercantum dalam figur 1.  

 

↓ Veteran generation (1925 - 1946) 

Baby boom generation (1946 - 1960) 

X generation (1960 - 1980) 

Y generation (1980 - 1995) 

Z generation (1995 - 2010) 

Alfa generation (2010 + ) 

Figur 1 – Time-line of generations (Zemke et al., 2000) 

 
Berdasarkan pembagian generasi tersebut dapat terlihat bahwa ibu G2 berada antara generasi X dan 

Y pada saat dirinya menjadi remaja dan ibunya (G1) berada pada generasi baby boom,  sedangkan 

pada saat ini, ibu G2 mengasuh anak remajanya yang tergolong generasi Z. Keadaan ini menjadi hal 

yang menarik untuk diketahui apakah adanya lintas generasi dapat memberi sumbangan terhadap 

pola asuh. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis yaitu: (1) Ada hubungan 
antara pola asuh authoritarian Ibu Generasi I dengan pola asuh authoritarian Ibu Generasi II; (2) Ada 

hubungan antara pola asuh authoritative Ibu Generasi I dengan pola asuh authoritaritative Ibu Generasi 

II; (3) Ada hubungan antara pola asuh permissive indulgent Ibu Generasi I dengan pola asuh permissive 

indulgent Ibu Generasi II. 
  

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Skala yang dipakai adalah skala 

Parental Authority Questionnaire (Buri, 1991). Skala PAQ akan dibuat menjadi dua angket yaitu angket 

untuk mengukur pola asuh ibu G2 dan angket yang lainnya untuk mengukur pola asuh ibu G1 melalui 
persepsi ibu G2. Partisipan penelitian ini adalah sejumlah 101 orangtua perempuan yang sudah 

memiliki anak 15-18 tahun, yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling snowball. Keseluruhan 

partisipan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sleman, kecamatan Depok. 

 
H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  
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Terdapat beberapa data yang dapat ditampilkan untuk menunjukkan distribusi frekuensi tentang pola 

asuh dari GI dan G2. 

 

 
 

Tabel 2. Distribusi frekuensi pola asuh G1   

 Permissive Indulgent      Authoritarian        Authoritative 

Kategori f        % f   % f        % 

Sangat tinggi 0      0,0% 2 2,0% 26     25,7% 

Tinggi 2      2,0% 10 9,9% 44    43,6% 

Sedang 75     74,3% 57 56,4% 24     23,8% 
Rendah 22     21,8% 26 25,7% 5     5,0% 

Sangat rendah 2     2,0% 6 5,9% 2     2,0% 

 Total 101     100%          101  100%  101         100%  

 

Pola asuh permissive ibu G1 berada pada kategori sedang (74.3%), demikian juga untuk pola asuh 

authoritarian (56,4%). Pola asuh authoritative ibu berada pada kategori tinggi sebanyak 43,6%. 

       
  

Tabel 3. Distribusi frekuensi pola asuh G2  

 Permissive Indulgent Authoritarian Authoritative 

Kategori f %          F  % f % 

Sangat tinggi 0        0,0% 0 0,0% 30 29,7% 

Tinggi 4        4,0% 2 2,0% 51 50,5% 
Sedang 73      72,3% 51 50,5% 20 19,8% 

Rendah 23      22,8% 36 35,6% 0 0,0% 

Sangat rendah 1      1,0% 12 11,9% 0 0,0% 

 Total 101        100%    

101    

 100% 101 100% 

 

Pola asuh permissive ibu G2 berada pada kategori sedang (72.3%), demikian juga untuk pola asuh 
authoritarian (50.4%). Pola asuh authoritative ibu berada pada kategori tinggi sebanyak 50.6%. 

 

 

 

 
 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa terdapat korelasi antara pola asuh G1 dan G2 dengan permissive 
G1- permissive G2 memiliki korelasi sebesar 0,328 (0,001), authoritarian G1- authoritarian G2 memiliki 

korelasi sebesar 0,549 (0,000) dan authoritative G1- authoritative G2 memiliki korelasi sebesar 0,447 

(0,000). 

 

Tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, semuanya diterima, yaitu ada korelasi positif antara 
pola asuh permissive indulgent  ibu  G1 dengan  pola asuh permissive indulgent  ibu G2 dengan r = 

0,328 dan p<0,005. Ada korelasi positif antara pola asuh authoritarian ibu G1 dengan pola asuh 

authoritarian ibu G2 dengan r = 0,549 dan p<0,005.  Ada korelasi pola asuh authoritative ibu G1 

dengan pola asuh authoritative ibu G2 dengan r = 0,447 dan p <0,000. Jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian sebelumya (Campbell dan Gillmore, 2007) yang menunjukkan terdapat korelasi antara ibu 

Tabel 3.  Uji Hipotesis 

Variabel R p 

Permissive G1 dan G2 0,328 0,001 

Authoritarian G1 dan G2 0,549 0,000 

Authoritative G1 dan G2 0,447 0,000 
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G1 dan ibu G2 dalam pola asuh permissive dan authoritarian, hanya pada penelitian Campbell dan 

Gillmore tidak menunjukkan korelasi antara ibu G1 dan ibu G2 dalam pola asuh authoritative. 

 

Adanya korelasi positif antara ibu G1 dan ibu G2 dalam hal pola asuh permissive indulgent, authoritarian 
dan authoritative menunjukkan bahwa semakin condong ibu G1 menggunakan pola asuh tertentu 

maka semakin condong ibu G2 untuk menggunakan pola asuh yang sama dengan yang dilakukan oleh 

ibu G1 (sesuai dengan data dari Tabel 2. dan 3.). Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan 

proses intergenerational transmission, karena dalam proses mengasuh anak, orangtua secara aktif 
menunjukkan kontrol dan respon (Hoskins, 2014). Orangtua menunjukkan kontrol melalui 

peraturan dan disiplin sedangkan respon melalui kasih sayang, sehingga seorang anak meneruskan 

penggunaan kontrol dan respon yang sama saat menjadi orangtua. 

 

Intergenerational transmission pola asuh dari ibu G1 ke ibu G2 dapat dijelaskan melalui proses social 
learning yang melibatkan observasi, modeling dan reinforcement. Social learning terjadi ketika ibu G2 

mempelajari cara mengasuh anak remaja (generasi Z) dengan mengobservasi cara mengasuh ibu G1 

kepada ibu G2 saat berumur remaja (generasi X ke Y). Bandura (dalam Chen dan Kaplan, 2001) 

menganggap bahwa pola pikir ini adalah mekanisme utama dari penerusan pola asuh antar generasi, 

dan bukan ditentukan oleh adanya perbedaan generasi. 
 

 

S I M P U L A N  

Hasil penelitian ini mendukung proses intergenerational transmission of parenting sehingga dapat 
terlihat hubungan signifikan yang positif antara pola asuh authoritarian, authoritative, dan permissive 

indulgent ibu GI dan G2. Hal yang menarik dari hasil temuan ini, adalah bahwa diperlukan pola asuh 

yang khusus untuk mengasuh remaja generasi Z, namun ternyata para partisipan penelitian ini 

cenderung menggunakan pola asuh yang sama dengan yang diterimanya saat ibu masih remaja. 

Generasi mungkin berbeda, tetapi orangtua tetap perlu menyeimbangkan pemberian kontrol dan 
respons ketika mengasuh anaknya. 
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