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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika kehidupan, perkembangan zaman termasuk perkembangan 

dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tidak seluruhnya 

membawa kehidupan ini menjadi lebih teratur, tenteram, damai, dan bahagia. 

Kondisi tersebut justru menjadikan kehidupan ini semakin kompleks, bahkan 

menyebabkan dunia ini semakin sulit untuk didiami, dikendalikan dan 

dinikmati. Dari hari ke hari didunia ini tampaknya semakin meningkat 

kesibukannya, bahkan waktu 24 jam seolah tidak cukup untuk memfasilitasi 

keseluruhan aktivitas kehidupan yang ada didalamnya.  

Betulkah keadaan kehidupan seperti di atas yang dibutuhkan oleh 

umat manusia, khususnya oleh anak-anak? Cukup sulit untuk menjawab 

pertanyaan tersebut karena sangat luas cakupannya! Tetapi jika kita batasi 

adakah pengaruhnya bagi perkembangan sosial emosinal anak? Berdasarkan 

hasil penelitian terhadap perilaku dan sikap sosial emosional anak, keadaan 

kehidupan saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak. Keadaan 

lingkungan kehidupan saat ini banyak berakibat buruk terhadap 

perkembangan dan kehidupan sosial emosional anak. Ternyata kehidupan 

yang teramat sibuk, mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan pada sosial 

emosional anak sehingga berdampak pada anak-anak zaman sekarang, yaitu 
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menjadi lebih mudah kesal dan marah terutama dalam menanggapi segala 

sesuatu mengenai dirinya. 

Alasan dan faktor lain yang perlu disadari tentang pentingnya 

perkembangan sosial emosional anaka sejak dini atau sejak mereka berada 

pada level prasekolah adalah anak merupakan praktisi masa depan. Dialah 

yang akan mengisi baik atau buruknya hari esok. Keberhasilan membina 

kegagalan dalam memberikan pembinaan, pendidikan, pengasuhan dan 

perlakuan merupakan bencana bagi kehidupan anak di kemudian hari.  

Makna lain dari anak sebagai praktisi masa depan bahwa dalam diri 

anak perlu diberikan dan dikembangkan nilai-nilai mendasar yang dapat 

digunakan secara funsional dalam kehidupannya kelak. Di antara aspek 

mendasar adalah pengembangan aspek soaial emosional yang memadai. Sejak 

dini harus sudah dikenalkan pada kemampuan mengenali, mengolah, dan 

mengontrol emosi serta perilaku sosialnya agar dapat merespon dengan baik 

setiap kondisi emosi dan sosial yang merangsang dan muncul dihadapannya. 

Dengan demikian, anak mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk 

beradaptasi serta mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang timbul 

selama proses perkembangannya. Artinya keterampilan-keterampilan sosial 

emosional yang telah mereka peroleh ketika masih kanak-kanak akan dapat 

mengantarkannya menjadi praktisi sejati di masa yang akan datang, yaitu 

menjadi sosok yang optimis dan lebih meyakinkan. 
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Dalam menghadapi perkembangan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka 

pemerintah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa indonesia melalui 

pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dalam undang –undang sistem 

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mencpai tujuan 

pendidikan tersebut pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam 

membenahi berbagai hal, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dibidang 

pendidikan, yang merupakan permasalahan utama. 

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik yaitu ilmu 

menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa 

waktu dilahirkan di dunia. 

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia 

sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang bersumber dari pengelaman hidup sehari-hari, pengeruh lingkungan 

termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan 

tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, dan media masa. 

Pendidikan anak dalam 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 makhluk sosial dalam 

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

harus memberikan bekal kepada anaknya tersebut. 

Orang tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak, 

mengasuh, membimbing dan mendidik anak merupakan tugas mulia yang tidak 

lepas dari berbagai halangan dan tantangan, sedangkan guru disekolah merupakan 

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

adalah merupakan insan yang masih perlu dididik/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 sekolah mampu membentuk siswa /anak menjadi 

mandiri. 

Meskipun dunia pendidikan/sekolah juga turut berperan dalam 

memberikan kesempatan kepada ank untuk mendiri, pola asuh orang tua tetap 

merupakan pilar utama dan pertama dalam membentuk anak untuk mandiri. 

Orang tua mana yang tidak mau lihat anaknya tumbuh menjadi anak yang 

mandiri. Tampaknya memang itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai orang 

tua dalam mendidik anak-anaknya. 

Pada dasarnya hubungan orang tua dan anak tergantung pada sikap serta 

perilaku orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua sangat menetukan 

terbentuknya hubungn keluarga sebab apabila hubungan telah terbetuk dengan 
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baik, maka hal ini cenderung untuk di pertahahankan, karena sikap orang tua 

terhadapa anak merupakan hasil belajar. Banyak faktor yang juga menentukan 

sikap apa yang dipelajari, yang paling umum diantaranya adalah sebagi berikut: 

pengalaman awal orang tua sebagai anak (dari pola asuh orang tuanya yang 

diterapkan ketika mereka masih anak-anak) serta nilai budaya mengenai cara 

terbaik memperlakukan anak. Orang tua yang dahulunya menerima suatu bentuk 

pola asuh tertentu seringkali orang akan menerepkan kembali kepada anak-anak 

mereka di kemudian hari. 

Berbicara masalah prestasi-prestasi yang telah diraih oleh para siswa 

sekolah, hal itu banyak yang mempengaruhi. Disamping model pendidikan yang 

diterapkan pada sekolahan terdapat faktor lain, yaitu pendampingan keluarga 

selam proses belajar mereka. Pendidikan yang dilakukan disekolah terbatas pada 

jam belajar saja, selebihnya para siswa berada pada lingkungan keluarga maka 

unsur keluarga sangat berperan dalam perjalanan belajar siswa. Banyak siswa 

yang berprestasi akan tetapi kondisi keluarganya tidak sehat atau bisa dikatakan 

broken home . hal ini sangat bertolak belakang dengan teori yang menyatakan 

bahwa lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa. 

Pencapaian prestasi itu penuh dengan rintangan dan tantangan yang harus 

dihadapi oleh seseorang, namun seseorang tidak akan pernah menyerah untuk 

mencapainya. Di sinilah nampaknya persaingan dalam mendapatkan prestasi 

dalam kelompok terjadi secara konsisten dan persisten. Banyak kegiatan yang bisa 

dijadikansebagai sarana untuk mendapatkan prestasi. Semuanya tergantung dari 

profesi dan kesenangan masing-masing individu, kegiatan mana yang akan 
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digeluti untuk mendapatkan prestasi tersebut. Konsekuensinya kegiatan tersebut 

harus digeluti secara optimal agar menjadi bagian dari diri sendiri secara pribadi 

Syaiful Bahri Djamarah (2003:20). 

Seorang anak ketika masih kanak-kanak dalam pembentukan mental 

secara psikologis sangat tergantung sekali pada pola asuh yang digunakan orang 

tuanya, sedangkan proses belajar adalah proses mental, maka penulis disini 

beranggapan bahwa ada hubungan antara pola asuh orang tua anak dengan 

perkembangan sosial emosional anak. Atas dasar latar belakang yang sudah 

penulis kemukakan diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul: 

 “PERANAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSINAL ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI 1 SINE SRAGEN”. 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul diatas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dari banyaknya permasalahan yang ada itu dapat menjangkau 

dan terselesaikan. Guna menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang 

berbeda seningga mengakibatkan penyimpangan terhadap judul diatas. Oleh 

karena itu perlu adanya pembatasan masalah dan pemfokusan masalah, 

sekaligus persoalan yang diteliti menjadi jelas. Agar permasalahan dapat 

dikaji secara mendalam maka masalah tersebut harus dibatasi. Dalam hal ini 

penulis membatasi masalah sebagi berikut: 

1. Anak prasekolah yang diasuh oleh orang tuanya di TK Pertiwi 1 Sine 

Sragen, yang memiliki usia sekitar 5-6 tahun (kelompok B) 
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2. Peranan orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. 

3. Pola asuh yang difokuskan sendiri adalah keluarga yang bersifat 

demokratis. 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah sering di istilahkan problematika merupakan 

kegiatan yang harus ada dalam penelitian karya ilmiah, oleh karena itu 

seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalan yang ada. Fokus penelitian ini dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

“Bagaimanakah peranan orang tua terhadap perkembangan sosial 

emosional anak?” 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Mengetahui peranan orang tua terhadap  perkembangan sosial emosional 

anak”. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini 

mempunyai manfaat/kegunaan baik secara langsung maupun tidak. Adapun 

manfaat penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagi Orangtua 

Mengetahui tentang peranan orang tua dalam perkembangan sosial 

emosional anak usia 5-6 tahun. 

2. Bagi Guru 

Mengetahui tahap-tahap perkembangan sosial emosional anak didiknya 

sehingga mampu meningkatkan bagaimana cara mendidiknya terhadap 

anak. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapat pengetahuan dan ilmu baru tentang perkembangan 

sosial emosional yang diasuh oleh orangtua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


