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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa anak-anak merupakan masa penting dalam proses perkembangan 

individu. Lima tahun pertama dari kehidupan seorang anak akan menjadi 

landasan untuk mencapai kemajuan perkembangan dalam pikiran dan tubuh 

mereka di masa-masa selanjutnya. Pada tahun-tahun inilah otak mengalami 

pertumbuhan yang paling pesat. Aisyah (2012:2.27) menyebutkan tentang 

hasil penelitian di bidang neurologi (Dr. Osborn, Dr. White, Dr. Bloom) 

perkembangan kapasitas intelektual pada usia 0-4 tahun mencapai 50%, 4-8 

tahun mencapai 80%, dan berkembang hingga 100% sampai usia 18 tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pada usia dini 

perkembangan otak anak sangat pesat.  

Aisyah (2012:2.28) menyebutkan tentang hasil penelitian lain bahwa 

ketika dilahirkan otak bayi mengandung 100 miliar neuron dan sekitar satu 

triliun sel galia yang berfungsi sebagai perekat. Selama tahun-tahun pertama 

kehidupan, otak bayi berkembang pesat dengan menghasilkan neuron yang 

banyaknya melebihi kebutuhan. Neuron-neuron bisa saling terkoneksi satu 

dengan yang lainnya apabila terdapat stimulasi dan pengalaman yang 

diperoleh anak dari lingkungan. Sambungan yang telah terbentuk harus 

diperkuat melalui berbagai rangsangan karena kalau tidak ada rangsangan 

maka akan mengalami atrohy (menyusut atau musnah). Banyaknya 

sambungan antar neuron akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. 

Anak merupakan makhluk sosial. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku 

seorang anak turut menentukan kehidupan anak di masa yang akan datang. 

Penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan sosial sangatlah penting, 

karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk 
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sosial, seseorang dituntut untuk bisa menjalin hubungan/interaksi dan 

komunikasi dengan pihak lain, membangun kerjasama serta mempertahankan 

hubungan tersebut selalu baik. Hal tersebut perlu dimiliki dan dikembangkan 

oleh semua orang karena akan menunjang karirnya di masa mendatang.  

Kemampuan berinteraksi maupun bekerja sama dengan orang lain akan 

berdampak besar pada kehidupan seseorang. Kemampuan berinterkasi 

mencakup banyak hal seperti kemampuan untuk memulai komunikasi dengan 

orang lain, membina hubungan dengan orang lain tetap harmonis, memahami 

perasaan orang lain, memahami maksud dari orang lain, menggunakan bahasa 

yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain, lebih mementingkan 

kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, menerima pendapat orang 

lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan sebagainya. Kemampuan 

berinterksi seperti yang dijelaskan tersebut merujuk pada salah satu 

kecerdasan majemuk (multiple intelligent) yang dikemukakan oleh Howard 

Gardner yaitu kecerdasan interpersonal yang sering disebut sebagai 

kecerdasan sosial.  

Seorang individu akan lebih berhasil dalam kehidupan maupun karirnya 

apabila ia mampu mengembangkan kecerdasan interpersonalnya. Kecerdasan 

interpersonal yang baik pada diri seseorang akan mengantarkan pada 

kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal, misalnya kemudahan dalam 

mengatasi berbagai masalah kehidupan, karir, hubungan dengan masyarakat, 

dan sebagainya. Seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik 

akan menunjukkan sikap mudah dalam membangun interaksi yang baik 

dengan orang lain, pintar dalam menjalin hubungan dengan orang lain, mampu 

mengetahui dan menggunakan beragam cara dalam berinteraksi, mampu 

merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan harapan orang lain, serta 

mampu bekerja sama dengan orang lain.  

Seseorang yang tidak memiliki kecerdasan interpersonal yang baik akan 

mengalami berbagai hambatan dalam kehidupannya seperti sulit dalam 

menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain sehingga kurang mampu 
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bekerja secara maksimal dalam tim, sulit dalam menjalani dunia kerjanya, 

kurang bisa memahami perasaan orang lain, kurang disukai teman karena 

cenderung mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan 

orang lain, dan sulit dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 

Kecerdasan interpersonal anak di desa Kateguhan, Tawangsari, 

Sukoharjo sangat beragam tingkatannya. Ada anak yang memiliki kecerdasan 

interpersonal yang baik yang ditunjukkan dengan kemampuan anak dalam 

bersosialisasi dengan orang lain, mampu menjalin kerjasama dengan orang 

lain, tidak malu saat berinteraksi dengan orang lain, mampu memahami teman 

saat bermain bersama. Ada pula anak yang kecerdasan interpersonalnya belum 

berkembang dengan baik. Anak masih malu-malu saat berinteraksi dengan 

orang lain, anak kurang menyukai hal-hal dalam kegiatan berkelompok, anak 

sulit bersosialisasi, dan anak kurang mampu memahami temannya.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, pola asuh yang 

diterapkan orang tua di desa Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo cukup 

beragam. Keragaman pola asuh yang diterapkan orang tua di desa Kateguhan 

tampak dalam cara orang tua berinteraksi dengan anak. Ada anak yang mudah 

bergaul, tidak malu untuk berpendapat, menyukai kegiatan bersama teman-

temannya, dan senang memimpin teman-temannya, orang tuanya cenderung 

membebaskan anak dalam bertindak, tidak ada kontrol dari orang tua, dan 

orang tua terkesan tidak peduli terhadap anaknya. Ada pula anak yang 

pendiam, kurang bisa berbaur dengan teman-temannya, tidak menyukai 

kegiatan orang lain, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya, orang 

tua anak bersikap terbuka, hangat, dan peduli terhadap kebutuhan anak. Ada 

juga anak yang menyukai kegiatan bersama teman-temannya, mudah bergaul, 

disukai banyak orang, dan suka memimpin teman-temannya, orang tua anak 

tersebut bersikap hangat, terbuka, peduli terhadap anaknya, dan juga suka 

mengajak anak berdiskusi tentang berbagai hal. 

Atas dasar keadaan yang ada di desa Kateguhan tentang beragamnya 

pola asuh orang tua dan tingkat kecerdasan interpersonal anak, maka peneliti 
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ingin mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan kecerdasan interpersonal anak dengan mengadakan penelitian 

yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecerdasan 

Interpersonal Anak TK B di Desa Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Terdapat 3 jenis pola asuh orang tua yang dapat diterapkan dalam keluarga 

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

penelitian ini, saya membatasi pola asuh orang tua pada jenis pola asuh 

demokratis. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 

interpersonal anak TK B di desa Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo tahun 

ajaran 2015/2016? 

2. Bagaimanakah arah hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kecerdasan interpersonal anak TK B di desa Kateguhan, Tawangsari, 

Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016? 

3. Berapakah besarnya hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kecerdasan interperpersonal anak TK B di desa Kateguhan, Tawangsari, 

Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 

interpersonal anak TK B di desa Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo tahun 

ajaran 2015/2016. 

2. Mengetahui arah hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 

interpersonal anak TK B di desa Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo tahun 

ajaran 2015/2016. 
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3. Mengetahui besarnya hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kecerdasan interperpersonal anak TK B di desa Kateguhan, Tawangsari, 

Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis: 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian-penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan berbagai 

macam pola asuh orang tua dalam keluarga dan kecerdasan interpersonal anak.   

Manfaat praktis : 

a. Bagi orang tua : 

Sebagai sumber referensi orang tua untuk bisa menentukan jenis pola asuh 

yang akan diaplikasikan dalam keluarga dalam upaya mengembangkan 

kecerdasan interpersonal anak.  

b. Bagi peneliti:  

Sebagai penelitian dasar untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan 

yang  akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan jenis pola asuh orang tua 

dan kecerdasan interpersonal anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


