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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa dan disengaja serta

bertanggung jawab untuk mendewasakan anak yang belum dewasa dan

berlangsung terus menerus (Ahmadi, 2001: 9). Pendidikan tidak hanya

dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di lingkungan

masyarakat. Di kehidupan sehari-hari dalam proses pendidikan, anak

melakukan pergaulan atau interaksi, interaksi yang dilakukan seseorang

dengan orang lain adakalanya setaraf usianya, ilmu pengetahuannya,

pengalamannya dan sebagainya, dan adakalanya teman sepergaulan lebih

rendah atau lebih tinggi di bidang tertentu. Di dalam pergaulan sehari-hari

tentunya terjadi interaksi sosial antara individu yang satu dengan yang lain

atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dan di

dalam interaksi itu tentunya tidak lepas adanya saling mempengaruhi. Serta

dalam berinteraksi setiap anak memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda.

Perkembangan perilaku sosial setiap individu selalu tidak benar-benar

sama atau bahkan jelas perbedaannya. Meskipun beberapa anak terlahir dari

keluarga yang sama tetapi setiap anak akan mengalami perkembangan

perilaku sosial yang berbeda-beda. Sehingga ketika anak-anak berada dalam

sebuah lembaga belajar atau sekolah mereka akan menampilkan perilaku

masing-masing. Pekerjaan orang tua merupakan salah satu faktor  yang

mempengaruhi perilaku sosial anak. Menurut Sosiolog Melvin Kohn (1959,
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1963, 1976, 1977; Kohn dan Schooner 1983; Kohn et al. 1986) dalam

Henslin (2006: 77) menemukan bahwa orang tua pekerja terutama

memperhatikan konformitas luar anak-anak mereka. Mereka menginginkan

agar anak-anak mereka taat, rapi, dan bersih; menaati peraturan; dan

menghindari masalah. Untuk membuat anaknya taat, mereka cenderung

menggunakan hukuman fisik. Orang tua kelas menengah, sebaliknya lebih

berfokus pada pengembangan rasa ingin tahu, ekspresi diri, dan

pengendalian diri anak-anak mereka. Mereka lebih memperhatikan motivasi

bagi perilaku anak-anak mereka, dan mereka lebih cenderung menggunakan

nalar terhadap anak-anak mereka dari pada menggunakan hukuman fisik.

Nurihsan (2011: 37) Perkembangan perilaku sosial anak ditandai

dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya

keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan

merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Anak tidak lagi puas

bermain sendiri di rumah atu dengan saudara-saudara kandung atau

melakukan kegiatan dengan anggota-anggota keluarga. Anak ingin bersama

teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak

bersama teman-temannya.

Hasil observasi di kelas 5 SD N Premulung No. 94 Surakarta memiliki

perilaku sosial yang beragam. Hal ini terlihat dari adanya perilaku sosial

anak yang dapat berkembang dengan sangat baik dan baik dimana anak

tersebut mampu bersosialisasi, bekerja sama dan mampu menghargai teman

pada saat di sekolah. Selain itu, ada juga anak yang perilaku sosialnya



3

kurang baik, anak tersebut sulit bersosialisasi, bekerjasama dalam

kegiatannya di sekolah. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

perilaku sosial siswa, salah satunya adalah orang tua. Terdapat beberapa

orang tua di SD N Premulung No. 94 Surakarta yang terkadang

memanjakan anaknya dan dalam memberikan perhatian terlalu berlebihan.

Anak diberi kebebasan bermain selama di sekolah. Walaupun orang tua

selalu mengarahkan, tetapi kadang orang tua lalai dalam memberikan

pengawasan.

Peserta didik kelas 5di SD N Premulung No 94 Surakarta berasal dari

latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada orang tuanya yang bekerja

sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, petani, buruh pabrik, dan dari

keluarga latar belakang pekerjaan musiman. Dari berbagai latar belakang

keluarga yang berbeda tersebut telah membentuk perilaku sosial yang

berbeda-beda. Kondisi di sekolah menunjukkan bahwa kebiasaan di

lingkungan keluarga yang kurang baik, cenderung memberikan dampak

pada perilaku sosial anak saat di sekolah juga rendah, kurangnya peran

orang tua dalam membimbing anak-anaknya dalam berperilaku, sehingga

anak tidak memiliki kebiasaan berperilaku dengan baik, akibatnya perilaku

sosial anak dalam melakukan aktivitas dirinya baik di rumah maupun di

sekolah cenderung rendah. Rasa ketergantungan kepada orang tua dan guru

sangat dominan, sehingga kebebasan berfikir dan berpendapat anak sangat

terbatas, pada akhirnya anak cenderung tergantung pada orang tua dan guru.
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Berkaitan dengan hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhi

perilaku sosial anak salah satunya adalah pekerjaan orang tua yang berbeda-

beda. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Pekerjaan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas 5 Di SD N

Premulung No 94 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan orang tua di masyarakat sangat beragam, diantaranya ada PNS,

swasta, buruh, dan petani.

2. Perilaku sosial anak dengan pekerjaan orang tua yang berbeda-beda pada

saat di sekolah sangat beragam dimana ada yang perilaku sosialnya

sangat baik, baik, dan cukup baik.

3. Faktor penyebab dari keragaman perilaku tersebut diantaranya

disebabkan karena perbedaan pekerjaan orang tua.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di

atas, maka perlu pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal

sebagai berikut:

1. Pekerjaan orang tua dalam penelitan ini difokuskan pada pekerjaan orang

tua seperti pegawai negeri, dan wiraswasta.

2. Perilaku sosial anak dalam penelitian ini adalah perilaku sosial anak pada

saat disekolah.
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3. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 5 SD N Premulung No 94

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah ada pengaruh pekerjaan orang tua terhadap perilaku sosial

siswa kelas 5 di SD N Premulung No. 94 Surakarta Tahun Ajaran

2014/2015?”

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan umumnya tidak terlepas dari tujuan

yang dicapai. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh pekerjaan orang tua terhadap perilaku sosial siswa kelas 5di SD N

Premulung No. 94 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang

pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta

memberikan pengetahuan tentang aspek lingkungan keluarga yang

mempengaruhi perilaku sosial siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa
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Hasil penelitian diharapkan siswa dapat meningkatkan perilaku

sosialnya masing-masing meskipun memiliki orang tua yang berbeda

pekerjaan.

b. Bagi Orang Tua

Dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pekerjaan

orang tua yang dapat mengembangkan perilaku sosial siswa.

c. Bagi Guru

Mendorong guru untuk memperhatikan siswa dengan memberikan

arahan, pengawasan, bimbingan dan motivasi kepada siswa dalam

berperilaku sosial.

d. Bagi Sekolah

Sebagai masukan pada sekolah tentang perlunya penyusunan program

sekolah dengan memperhatikan pekerjaan orang tua dalam rangka

menumbuhkan perilaku sosial siswa.


