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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

(PerMenDikBud, 2015: 3) 

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt yang diberikan kepada 

orang tua. Maka dari itu orang tua seharusnya menjaga anak dengan sebaik-

baiknya. Dalam hal ini orang tua berperan sangat penting dalam mendidik, 

mengasuh, mengajarkan dan mengasihi anak sehingga anak dapat 

berkembang dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan anak seusianya 

dan memiliki perilaku sosial yang baik. Masa kanak-kanak adalah masa yang 

tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa, terutama pada masa 

awal kanak-kanak yaitu masa bayi. Pada masa ini terjadi proses pembentukan 

diri baik secara biologis, psikologis maupun sosiologis yang sangat 

diperlukan bagi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. 

Orang tua memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki anak untuk membantu mengembangkan potensi sosial 

anak. Orang tua harus mampu meletakkan komunikasi yang baik dalam 

sebuah keluarga, mengundang situasi yang menimbulkan anak untuk 

berdiskusi dengan orang tua agar anak mampu mengetahui hal-hal apa saja 

yang dapat dijadikan landasan. Perkembangan sosial anak dimulai dari sikap 

egosentris, individual kearah interaksi sosial. Pada umumnya ada beberapa 

faktor yang menghambat perkembangan sosial anak usia dini yaitu faktor 

keluarga dan faktor lingkungan.  Setiap anak itu mencontoh perilaku orang 

yang ada didekatnya, khususnya orang tua maupun lingkungan sekitar. Jika 
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keluarga dan lingkungannya mempunyai perilaku sosial yang baik maka anak 

tersebut akan mempunyai perilaku sosial yang baik pula, dan sebaliknya jika 

keluarga dan lingkungannya tidak mengenal perilaku sosial maka anak 

tersebut tidak akan mempunyai perilaku sosial.   

Keluarga adalah sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat 

kodrati. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, keluarga memiliki arti 

penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih 

luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun 

diatas dasar sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat 

berjalan dengan baik. Ketika keluarga diakui sebagai komunitas, maka secara 

realitas obyektif diakui didalamnya hidup bersama ayah, ibu, dan anak. 

Sebagai makhluk sosial mereka saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi satu dengan lainnya. Interaksi sosial yang berlangsung dalam 

keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena ada tujuan atau 

kebutuhan bersama antara ibu, ayah dan anak. Keinginan untuk berhubungan 

dan berinteraksi tidak terlepas dari kegiatan komunikasi antara orang tua dan 

anak. Karena orang tua adalah sebagai pemimpin, orang tua sangat bertindak 

menjadi faktor penentu dalam menciptakan keakraban hubungan dengan 

keluarga terutama anak. (Djamarah 2004: 16-18). Orang tua memiliki 

peranan yang sangat penting dalam menjalin komunikasi dengan anak. cara 

efektif dalam membangun kedekatan antara orang tua dan anak adalah 

melalui komunikasi yang terjalin antara keduanya. Kualitas hubungan dan 

komunikasi yang diberikan orang tua pada anak akan menentukan kualitas 

perkembangan sosial anak. Hubungan yang penuh akrab dan bentuk 

komunikasi dua arah antara anak dan orang tua merupakan kunci dalam hal 

menentukan perkembangan sosial anak. Komunikasi yang perlu dilakukan 

adalah komunikasi yang bersifat integratif, dimana ayah, ibu, dan anak 

terlibat dalam pembicaraan yang menyenangkan dan menghindari model 

komunikasi yang bersifat dominative atau suka menguasai pembicaraan.  

  Pola komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi perkembangan 

jiwa dan pola pikir anak, serta mempengaruhi kondisi kejiwaan anak secara 
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langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang diharapkan adalah 

komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, 

pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan. Demikian 

juga dalam lingkungan keluarga diharapkan terbina komunikasi yang efektif 

antara orang tua dengan anaknya, sehingga akan terjadi hubungan yang penuh 

kasih sayang dan harmonis. Hubungan yang demikian masih sangat 

diperlukan karena seorang anak masih banyak menghabiskan waktunya 

dalam lingkungan keluarga. 

Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama 

bagi pertumbuhan dan perkembangannya, fungsi utama keluarga adalah 

sebagai wahana untuk berkomunikasi, mendidik, mengasuh, dan 

mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya 

agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik.  

TK Alam Surya Mentari Surakarta memiliki siswa sebanyak 129 anak 

terdiri dari TK A kelas Al Fiil sebanyak 20 anak, TK A kelas At-Tiin 

sebanyak 21 anak, TK A kelas Az-Zaitun sebanyak 20 anak, TK B kelas An-

Nahl sebanyak 17 anak, TK B kelas Ababil sebanyak 17 anak, TK B kelas 

Al-Baqoroh sebanyak 17 anak dan TK B kelas An-Naml sebanyak 17 anak. 

Dilihat dari segi sosial anak nampak berbeda-beda, terdapat anak yang 

memiliki sosialisasi yang baik dengan temannya, diam saja, terdapat anak 

yang suka menyendiri, beberapa anak masih menangis ketika berangkat 

sekolah diantar oleh orang tuanya. Kondisi di TK Alam Surya Mentari 

Surakarta anak-anak memiliki tingkat perkembangan sosial yang berbada-

beda dari segi usia, pola asuh orang tua, pola komunikasi orang tua dan 

pendidikan orang tua. Mayoritas orang tua masih berusia muda sehingga 

masih disibukkan dengan kegiatannya sehari-hari terdapat pula beberapa 

orang tua yang aktif bekerja. Ayah yang seharusnya menjadi kepala keluarga 

dan mencari nafkah namun dalam kondisi sekarang ini tidak jarang pula ibu 

juga membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Rutinitas yang senantiasa bergerak cepat dan padat mempengaruhi 

komunikasi yang terjalin dalam keluarga tersebut. Sehingga berdampak pada 
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komunikasi antara orang tua dan anak akan semakin berjarak. Kesempatan 

unuk saling memahami dan mendalami pun akan semakin sempit. Dalam hal 

pekerjaan hampir sebagian besar orang tua atau wali murid sibuk dalam 

bekerja. Ayah dan Ibunya bekerja hingga sore dan terkadang sampai larut. 

Ketika kedua orang tua sibuk bekerja anak jarang berinteraksi langsung 

dengan kedua orang tuanya. Dengan kesibukan orang tua yang berbeda-beda 

sehingga intensitas mereka berkomunikasi, bertukar pikiran antara orang tua 

dan anak kurang.  Waktu anak bertemu kedua orang tuanya sangat jarang 

sehingga komunikasi antara orang tua dengan anak belum dapat terjalin 

dengan baik. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang 

berkomunikasi dengan anak langsung. Orang tua pun tidak mampu 

mengetahui perkembangan anaknya secara pasti.    

Berdasarkan paparan  di atas, penulis mengambil permasalahan 

tentang “HUBUNGAN POLA KOMUNIKASI ORANG TUA 

TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK DI TK ALAM 

SURYA MENTARI TAHUN AJARAN 2015/2016”. Dengan Karya ini 

diharapkan mampu memberikan  solusi bagi orang tua dalam berkomunikasi 

dengan anaknya. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Dalam setiap keluarga menerapkan pola komunikasi orang tua berbeda-

beda, sehingga perkembangan sosial yang nampak pada anak berbeda-

beda. 

2. Sebagian besar orang tua sibuk bekerja, sehingga komunikasi yang terjalin 

dengan anak kurang baik. 

3. Tidak semua anak dapat bersosialisasi dengan temannya. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan supaya dapat dibtasi secara mendalam 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

“Pola komunikasi yang peneliti lakukan adalah pola komunikasi 

interaksional yaitu komunikasi yang di lakukan dua arah yaitu dari orang tua 

kepada anak dan dari anak kepada orang tua”. 

 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Apakah terdapat Hubungan Pola Komunikasi Orang Tua  

Terhadap Perkembangan Sosial Anak di TK Alam Surya Mentari Tahun 

Ajaran 2015/2016”. 

 

E. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui Hubungan Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Sosial Anak di TK Alam Surya Mentari Tahun Ajaran 

2015/2016. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu menambah 

hazanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pola 

komunikasi orang tua dan perkembangan sosial anak. Salah satu cara 

untuk mengetahui hubungan pola komunikasi orang tua 

2. Manfaat praktis 

a).  Bagi Guru TK:  

1). Membantu mempermudah guru dalam pengembangan kemampuan 

berkomunikasi anak. 

2). Dapat memperoleh pengetahuan tentang perkembangan sosial anak, 

dan menggunakan pola komunikasi yang benar untuk menstimulasi 
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perkembangan sosial anak agar dapat meraih prestasi dan 

kesuksesannya dikehidupan  kelak. 

b). Bagi orang tua  

Dengan memahami penelitian ini, orang tua dapat mengetahui 

pola komunikasi yang tepat untuk anak, dan dapat berperan langsung 

dalam perkembangan sosial anak. Sehingga orang tua mudah untuk 

mendidiknya. 

 

 

 

 

 

 

 


