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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya, ia akan 

tergantung pada orang tua dan orang-orang yang berada di lingkungannya hingga 

waktu tertentu. Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan selanjutnya, 

seorang anak perlahan-lahan akan melepaskan diri dari ketergantungannya pada 

orang tua atau orang lain di sekitarnya dan belajar untuk mandiri. Hal ini 

merupakan suatu proses alamiah yang dialami oleh semua makhluk hidup, tidak 

terkecuali manusia.  

Keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar pengaruhnya 

dalam perkembangan kemandirian anak, oleh karena itu pendidikan anak tidak 

dapat dipisahkan dari keluarganya karena keluarga merupakan tempat pertama 

kali anak belajar menyatakan diri sebagai mahkluk sosial dalam berinteraksi 

dengan kelompoknya. Orang tua yaitu ayah dan ibu merupakan orang yang 

bertanggung jawab pada seluruh keluarga. Orang tua juga menentukan kemana 

keluarga akan dibawa dan apa yang harus diberikan sebelum anak-anak dapat 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri, ia masih tergantung dan sangat 

memerlukan bekal pada orang tuanya sehingga orang tua harus mampu memberi 

bekal kepada anaknya tersebut. 
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Orang Tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak, 

mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas mulia yang tidak 

lepas dari berbagai halangan dan tantangan, sedangkan guru disekolah merupakan 

pendidik yang kedua setelah orang tua di rumah. Pada umumnya murid atau siswa 

adalah merupakan insan yang masih perlu dididik atau diasuh oleh orang yang 

lebih dewasa dalam hal ini adalah ayah dan ibu, jika orang tua sebagai pendidik 

yang pertama dan utama ini tidak berhasil meletakan dasar kemandirian maka 

akan sangat berat untuk berharap sekolah mampu membentuk siswa atau anak 

menjadi mandiri. 

Pola pendidikan keluarga yang tepat akan memberikan kesempatan kepada 

anak-anaknya  untuk  belajar secara optimal, hal ini mengandung pengertian 

bahwa perlakuan yang diterapkan dalam kehidupan anak dalam keluarga dapat 

membantu mengembangkan daya pikir dan kreativitas berpikir secara efisien dan 

efektif  seorang anak guna mencapai tujuan  pembelajaran di sekolah.  Pola 

pendidikan keluarga yang diterapkan hendaknya  memandang anak  beserta 

kegiatannya sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah memperhatikan perkembangan pengetahuan, nilai hidup serta 

sikap, perasaan serta keterampilan sebagai suatu kesatuan baik sebagai tujuan 

maupun sekaligus bentuk pelatihannya, yang akhirnya semua kegiatan dan 

hasilnya tersebut dalam bentuk kreativitas. Pola pendidikan keluarga yang 

diterapkan hendaknya lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang berpusat 

pada pengembangan kemandirian dan kreativitas anak. 
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Penerapan pola pendidikan yang tidak tepat akan mengakibatkan 

perkembangan jiwa anak terhambat. Anak akan memiliki sikap acuh tak acuh 

pada lingkungan, malas, minder, bersikap pasif, dan sangat bergantung pada 

lingkungan. Kondisi anak yang demikian akan menghambat pengelolaan 

pembelajaran di sekolah, sehingga kemandirian anak dalam mengerjakan tugas-

tugas di sekolah tidak bisa optimal. 

Pola pendidikan anak dalam keluarga itu bermacam – macam sehingga 

pola asuh orang tua terhadap anak juga berlainan. Dalam hal ini Hurlock 

(1993:205) menjelaskan bahwa metode pendidikan yang orang tua terapkan  

dalam keluarga dibedakan menjadi 3 yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. 

Pola asuh otoriter adalah suatu gaya pengasuhan membatasi dan 

menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah dari orang tua. Orang 

tua otoriter menetapkan batas – batas yang tegas dan tidak memberi peluang yang 

besar kepada anak. Anak – anak yang orang tuanya otoriter sering sekali cemas 

akan perbandingan sosial, gagal memprakarsai kegiatan, dan memiliki 

keterampilan komunikasi rendah. 

Pola asuh demokratis adalah suatu gaya pola asuh dimana orang tua 

memberikan dorongan kepada anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas – 

batas dan pengendalian atas tindakan – tindakan mereka. Anak – anak yang 

mempunyai orang tua demokratis mereka memiliki kompeten secara sosial, 

percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. 
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Pola asuh permisif adalah adanya sedikit kekangan dari orang tua, orang 

tua memberikan kebebasan pada anak untuk mencari dan menemukan sendiri apa 

yang mereka inginkan, sehingga menciptakan lingkungan keluarga berpusat pada 

anak. Efek negatif dari lingkungan ini adalah menghasilkan anak yang manja, 

merasa menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang control, jika sikap 

permisif ini tidak berlebihan, maka mendorong anak untuk mandiri, tumbh rasa 

percaya diri, dan anak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. 

Keluarga sebagai tempat utama dalam pendidikan mempunyai pengaruh 

sangat besar dalam perkembangan kemandirian anak. Orang tua harus tahu  arah 

perkembangan anak dan apa yang harus diberikan sebelum anak-anak dapat 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Pada umunnya anak adalah insan yang 

masih perlu dididik atau diasuh oleh orang yang lebih dewasa dalam hal ini 

adalah ayah dan ibu, jika orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama ini 

tidak berhasil meletakkan dasar kemandirian maka akan sangat berat untuk 

berharap  anak menjadi  sosok yang bisa berdiri sendiri. 

Menurut Zainum Mutadin (2002, www.e_psikologi.com) Kemandirian 

adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama 

perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam 

menghadapi berbagai situasi lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan 

mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya. 

Kemandirian anak harus dibina sejak anak masih bayi, jikalau kemandirian 

anak diusahakan setelah anak besar, kemandirian itu akan menjadi tidak utuh. 
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Kunci kemandirian anak sebenarnya ada di tangan orang tua. Kemandirian yang 

dihasilkan dari kehadiran dan bimbingan orang tua akan menghasilkan 

kemandirian yang utuh. Untuk dapat mandiri anak membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan dari keluarga khususnya pola asuh orang tua serta 

lingkungan sekitarnya, agar dapat mencapai otonomi atas diri sendiri. 

Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola 

asuh orang tua didalam keluarga, orang tualah yang berperan dalam mengasuh, 

membimbing, membantu dan mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. Meski 

dunia pendidikan atau sekolah juga juga turut berperan dalam memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mandiri, pola asuh orang tua tetap merupakan 

pilar utama dan pertama dalam membentuk anak untuk mandiri. Orang tua mana 

yang tidak mau melihat anaknya tumbuh menjadi anak mandiri. Tampaknya 

memang itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai orang tua dalam mendidik 

anak-anaknya. 

Peserta didik TK MTA Gemolong berasal dari latar belakang keluarga yang 

berbeda. Ada yang berasal dari keluarga pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, 

petani, buruh tani, buruh pabrik dan dari keluarga dengan latar belakang 

pekerjaan musiman. Dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda tersebut 

telah membentuk pola asuh orang tua yang berbeda-beda di dalam keluarga. 

Kondisi di sekolah menunjukan bahwa kebiasaan di lingkungan keluarga 

yang kurang baik, cenderung memberikan dampak pada kebiasaan anak dalam 

mengerjakan tugas-tugas di sekolah juga kurang baik, sehingga  kemandirian 
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yang dicapai anak rendah.  Kurangnya peran orang tua dalam membimbing  anak-

anaknya dalam bersikap dan berperilaku, sehingga anak tidak memiliki kebiasaan 

bersikap dan berperilaku dengan baik, akibatnya kemandirian anak dalam 

melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri baik di rumah maupun di sekolah 

cenderung rendah.  Rasa ketergantungan   kepada orang tua dan guru sangat 

dominan, sehingga kebebasan berpikir dan berpendapat anak sangat terbatas, pada 

akhirnya anak cenderung tergantung pada orang tua atau guru. Kondisi tersebut 

menimbulkan kemandirian yang rendah. Sebagian besar anak yang memiliki 

kemandirian rendah cenderung tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti menalikan sepatu, membuka dan 

menutup celana beresleting, mandi sendiri tanpa arahan dan lain-lain. Oleh karena 

itu, diharapkan guru dan orang tua dapat memberikan motivasi dan 

menumbuhkan kemandirian anak dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah 

maupun dirumah.  Dimilikinya pemahaman guru mengenai pola pendidikan anak 

dalam keluarga, akan membantu dalam memberikan pelayanan dan bimbingan 

pada anak-anak, sehingga anak akan tumbuh percaya diri, kreatif, bertanggung 

jawab dan mandiri. Penerapan pola pendidikan keluarga secara efektif memiliki 

peran yang sangat strategis untuk merangsang kemandirian anak dalam 

melaksanakan kegiatan untuk melayani dirinya sendiri . Manfaat lain penerapan 

pola pendidikan keluarga secara efektif, anak akan lebih mudah mempelajari 

konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat mendukung 

tercapainya efektifitas pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas, bahwa pola pendidikan keluarga  

mempunyai peranan penting dalam upaya  pencapaian kemandirian anak.  Dalam 

proses pembelajaran, guru hendaknya berusaha secara optimal memperhatikan 

karakteristik anak, sebagai wujud  dari  hasil pola pendidikan keluarga. Penerapan 

pola pendidikan keluarga yang tepat dapat membantu meningkatkan kemandirian 

anak, sehingga dalam melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas-tugas, anak  

mudah memahami pesan-pesan/informasi yang disampaikan orang tua dan guru.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang: “HUBUNGAN 

ANTARA POLA PENDIDIKAN KELUARGA DENGAN KEMANDIRIAN 

ANAK KELOMPOK B TAMAN KANAK-KANAK MTA GEMOLONG 

KABUPATEN SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2010-2011 ”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Setiap orang tua dalam keluarga memiliki pola pendidikan yang berbeda-

beda, perbedaan pola asuh ini memberikan pengaruh terhadap kebiasaan anak 

di sekolah. Kebiasaan di lingkungan keluarga yang kurang baik, cenderung 

memberikan dampak pada kebiasaan anak dalam mengerjakan tugas-tugas di 

sekolah juga kurang baik, sehingga  kemandirian yang dicapai anak rendah. 

2. Kurangnya peran orang tua dalam membimbing  anak-anaknya dalam 

bersikap dan berperilaku, sehingga anak tidak memiliki kebiasaan bersikap 
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dan berperilaku dengan baik, akibatnya kemandirian anak dalam melakukan 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya rendah 

3. Rasa ketergantungan kepada orang tua dan guru sangat dominan, sehingga 

kebebasan berpikir dan berpendapat anak sangat terbatas, pada akhirnya anak 

cenderung  sangat tergantung pada layanan atau bantuan dari orang tua 

maupun guru. Kondisi tersebut menimbulkan kemandirian anak rendah 

4. Sebagian besar anak yang memiliki kemandirian rendah cenderung 

pemahaman terhadap tugas-tugas di sekolah rendah pula, mengingat kemauan 

untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah seara mandiri sangat rendah, 

timbulnya kemandirian anak sangat bergantung pada lingkungannya (orang 

tua, guru, teman-temannya dan fasilitas belajar) 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan dana dan waktu penelitian, 

agar penelitian ini lebih mendalam, maka permasalahan ini dibatasi pada : 

1. Pola pendidikan dalam keluarga yang peneliti lakukan adalah pola asuh 

demokratis. 

2. Kemandirian adalah kesadaran yang mendorong anak untuk tertarik 

mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. kemandirian anak yang digunakan 

dalam penelitian ini, meliputi; mampu mengerjakan tugas rutin secara 

mandiri.  
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pola 

pendidikan keluarga terhadap kemandirian anak TK B MTA Gemolong tahun 

pelajaran 2010/2011? 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan umumnya tidak terlepas dari tujuan 

yang dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan pola asuh demokratis terhadap kemandirian anak TK B MTA 

Gemolong Sragen tahun pelajaran 2010/2011. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Pengelola TK, sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan akan 

pentingnya memahami karakteristik siswa dalam proses pembelajaran di 

TK untuk menumbuhkan kemandirian anak. 

b. Dapat digunakan bahan kajian, dalam usaha meningkatkan kualitas 

pembelajaran TK dengan memperhatikan peran  pola pendidikan keluarga 

dalam  keluarga. 

c. Sebagai bahan referensi keilmuan bagi penelitian lain yang melakukan 

penelitian sejenis atau lanjutan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi  : 

a. Orang Tua 

Bagi orang tua, memberikan pengertian dan pemahaman bahwa pola 

pendidikan keluarga yang diterapkan akan berpengaruh terhadap 

kemandirian belajar.  

b. Sekolah 

1) Dapat mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa mengenai 

pola pendidikan dalam keluarga  sehingga pembelajaran diharapkan 

dapat lebih efektif.  

2) Sebagai masukan pada sekolah tentang perlunya penyusunan program 

sekolah dan pembelajaran dengan memperhatikan pola pendidikan 

keluarga  dalam rangka peningkatan kemandirian anak. 

c. Guru TK 

1) Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 

mengembangkan program-program pembelajaran yang lain dengan 

memperhatikan kemandirian anak.  

2) Sebagai dasar pembinaan kepada guru TK dalam upaya memperbaiki 

kinerja mengajar di sekolah. 

3) Dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan kebiasaan anak 

dalam keluarga melalui komunikasi dengan anak dan orang tua untuk 

meningkatkan kemandirian anak. 


