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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini  (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada 

jalur formal, nonformal, dan informal. 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) menjadi sangat penting 

mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk 

pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini 

sering disebut sebagai the golden age (usia keemasan). Berbagai hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan yang diperoleh pada usia dini 

sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap berikutnya dan 

meningkatkan produktifitas kerja di masa dewasa. Perlu dipahami bahwa anak 

memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, namun potensi 

tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi stimulus, bimbingan, 

bantuaan, dan perlakuan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangannya. 
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Masa Balita adalah masa emas tumbuh kembang seorang anak, bukan 

hanya jasmani, tetapi juga jiwa dan kehidupan sosialnya. Jika pada usia ini 

terjadi salah asah, salah asih, dan salah asuh bisa buruk akibatnya. Pola 

pengasuhan yang tepat bagi si kecil akan mempengaruhi kehidupannya kelak. 

Demikian juga dengan pemberian asah, asih, asuh yang tepat dapat 

mempengaruhi karakter anak. Asah adalah stimulasi atau rangsangan yang 

diberikan berupa fisik. Asih adalah kasih sayang yang diberikan oleh orang 

tua yang yang berhubungan dengan emosi dan kognitif. Asuh adalah 

kecukupan sandang, pangan, papan dan kesehatan, kesehatan, termasuk 

pendidikan yang diperoleh anak. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Freud (dalam Erickson, 1978),  dalam 

bukunya Mashar bahwa berbagai gangguan psikologis yang dialami seorang 

timbul karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan (traumatis) yang 

terjadi  di masa kanak-kanak. Kekurangan kasih sayang, perpisahan dengan 

ibu, kekerasan, dan kegagalan-kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pada 

masa prasekolah akan menimbulkan kecemasan yang menghambat 

perkembangan mental atau bahkan gangguan perilaku yang serius, seperti 

mental retardation, psikosis, learning disabilities, problem bicara dan bahasa, 

neurois, delinquency, dan perilaku-perilaku antisosial. 

Pengalaman masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan 

otak. Jika sejak dini anak mendapat rangsangan yang tepat, maka baik 

perkembangan intelegensi, emosi maupun spiritual dapat berkembang secara 
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optimal. Namun jika anak kurang mendapat rangsangan, maka masa ini akan 

menjadi awal kehancuran. 

Pendidikan anak harus dilakukan melalui tiga lingkungan, yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan 

yang pertama dan terpenting. Sejak timbulnya peradaban manusia sampai 

sekarang, keluarga selalu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah. Sekolah sebagai pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga 

sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak ialah dalam 

keluarga ( Maimunah, 2009:18). 

Peranan bentuk pendidikan informal atau keluarga ke formal atau 

sekolah memerlukan kerja sama antara orang tua dan sekolah  (pendidik). 

Sikap anak terhadap sekolah akan dipengaruhi oleh sikap orang tua mereka. 

Oleh karena itu, diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah 

(pendidik) yang menggantikan tugasnya selama disekolah. Orang tua harus 

memperhatikan perkembangan, pengalaman- pengalaman serta menghargai 

usahanya serta menunjukkan kerjasama dalam belajar. 

Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar 

pendidikan, sikap, dan ketrampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi 

pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk 

mematuhi peraturan dan menanamkan kebiasaan- kebiasaaan. Selain itu, 

peranan keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai dan tingkah laku yang sesuai 

dengan yang diajarkan di sekolah. 
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Sudirman (1995:31) dalam bukunya Ahmad mengatakan pola asuh 

adalah suatu cara orang tua menjalankan peranan penting bagi perkembangan 

anak selanjutnya. Memberi  bimbingan dan pengalaman serta memberikan 

pengawasan agar anak dapat menghadapi kehidupan yang akan datang. 

Caregiver adalah  seorang individu yang memberikan penanganan 

yang berupa merawat, mendidik, dan mengasuh. Seorang caregiver bisa 

berasal dari keluarga, teman, ataupun tenaga yang profesional yang 

mendapatkan bayaran. 

Menurut Chaplin dalam Mar’at (2010:116) perkembangan emosi 

merupakan suatu reaksi yang kompleks yang mengaitkan satu tingkat tinggi 

kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan 

yang kuat, atau disertai keadaan afektif. Misalnya anak meminta mainan dan 

orang tuanya tidak membolehkannya, jadi anak akan menangis karena tidak 

terpenuhi keinginannya untuk membeli mainan. 

Perkembangan emosi memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku 

manusia, emosi juga turut mempengaruhi anak-anak. Memang agak sulit 

mempelajari perkembangan emosi pada anak, anak sudah mampu memberi 

respon dengan menunjukkan marah dan bahagia terhadap perasaan orang lain, 

bila kita mampu mempelajari pola perkembangan emosi anak, maka kita akan 

lebih mudah untuk memahami anak.  

Perkembangan kecerdasan emosi anak sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan pola asuh orang tua. Emosi adalah sesuatu yang mendorong 

terhadap sesuatu, misalnya emosi gembira mendorong untuk tertawa. Emosi 
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mempunyai fungsi untuk mencapai suatu pemuasan atau perlindungan diri 

bahkan kesejahteraan pribadi pada saat berhadapan dengan lingkungan atau 

objek tertentu. Emosi bisa juga dikatakan sebagai alat untuk mewujudkan 

perasaan yang kuat. Tiap bentuk emosi pada dasarnya membuat hidup terasa 

lebih menyenangkan, emosi mampu membuat anak merasakan getaran-getaran 

perasaan dalam dirinya maupun orang lain. 

Dampak dari orang tua yang sibuk bekerja sangat dirasakan oleh anak. 

Hal ini bisa terlihat jelas dari perubahan yang terjadi pada anak-anak yang 

biasanya diasuh oleh orang tuanya. Demikian juga dengan yang terjadi dengan 

anak kelompok B di TK Dharma Wanita Pandak yang diasuh oleh kakek 

neneknya. Mereka menunjukkan emosi yang sangat berlebih dibanding anak 

yang lain. Keadaan ini sering kali menjadi pertanyaan orang-orang 

dilingkungan sekitar, mengapa setiap anak yang diasuh oleh kakek nenek 

emosinya menjadi sangat berlebih. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang “HUBUNGAN POLA ASUH CAREGIVER 

DENGAN PERKEMBANGAN EMOSI PADA ANAK KELOMPOK B DI 

TK DHARMA WANITA PANDAK SIDOHARJO SRAGEN”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
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1. Pola asuh orang tua di masyarakat sangat beragam, diantaranya adalah 

pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. 

2. Perkembangan emosi anak dengan pola asuh caregiver yang permisif 

pada saat di sekolah sangat beragam dimana ada yang berperilaku 

sosialnya sangat baik, baik, dan cukup. 

3. Faktor penyebab dari keragaman perilaku tersebut kemungkinan 

disebabkan karena perbedaan pekerjaan dan latar belakang pendidikan 

orang tua, status sosial ekonomi orang tua, keutuhan keluarga, status 

anak, peranan sekolah, peranan media masa, dan pola asuh caregiver. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif, efisien, dan terarah, maka perlu pembatasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Pola asuh caregiver dibatasi pola asuh permisif. 

2. Perkembangan emosi anak dibatasi perkembangan emosi positif. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu “Apakah terdapat hubungan yang signifikan 

antara pola asuh caregiver khususnya pola asuh permisif dengan  

perkembangan emosi pada anak  kelompok B di TK Dharma Wanita Pandak, 

Sidoharjo, Sragen Tahun Ajaran 2012 / 2013?”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh caregiver 

khususnya pola asuh permisif dengan perkembangan emosi pada anak 

kelompok B di TK Dharma Wanita Pandak, Sidoharjo, Sragen, Tahun Ajaran 

2012 / 2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Pengelola TK 

1) Sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan akan pentingnya 

memahami karakteristik siswa dalam proses pembelajaran di TK 

untuk menumbuhkan perkembangan emosi anak. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan kajian, dalam usaha meningkatkan 

kualitas pembelajaran TK dengan memperhatikan peran pola asuh 

caregiver dalam keluarga. 

b. Peneliti Lain 

Sebagai bahan refrensi keilmuan bagi penelitian lain yang melakukan 

penelitian sejenis atau lanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 
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a. Sekolah  

1) Dapat mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa 

mengenai pola asuh caregiver sehingga pembelajaran dapat 

diharapkan dapat lebih efektif. 

2) Sebagai masukan pada sekolah tentang perlunya penyusunan 

program sekolah dan pembelajaran dengan memperhatikan pola 

asuh caregiver dalam rangka menumbuhkan perkembangan emosi 

anak. 

b. Guru TK 

1) Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 

mengembangkan program-program pembelajaran yang lain dengan 

memperhatikan perkembangan emosi anak. 

2) Sebagai dasar pembinaan kepaada guru TK dalam upaya 

memperbaiki kinerja mengajar di sekolah dalam proses 

pembelajaran dengan memperhatikan kebiasaan anak dalam 

keluarga melalui komunikasi dengan anak dan orang tua untuk 

menumbuhkan perkembangan emosi. 

c. Orang tua  

Dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pola asuh orang 

tua yang dapat mengembangkan perkembangan emosi anak sejak dini. 

 


