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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah titipan dari Allah SWT, karena Allah telah memberi amanah kita 

untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, setiap orang 

tua bertanggung jawab untuk membimbing, mengasuh, dan mendidik anak 

dengan tepat. Saat menginjak usia dini anak mengalami masa keemasan yaitu 

masa dimana anak mulai sensitive untuk menerima berbagai rangsangan yang 

diberi oleh lingkungan sekitar. Masa usia ini juga merupakan masa 

mengembangkan kemampuan kognitif,  motorik,  bahasa, sosio emosional,  

agama, dan moral. 

Perkembangan anak usia dini  adalah masa-masa  kritis yang menjadi fondasi 

dasar bagi anak untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang nanti. Dari 

hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar dari potensi kecerdasan 

manusia berkembang dengan pesat pada masa  golden age yaitu saat masa usia 

dini. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran utama orang 

tua dalam pengasuhan anak sangat besar dan berpengaruh untuk menentukan 

perkembangan anak kedepannya. Orang tua harus memperhatikan pola asuh tepat 

yang harus diberikan untuk mendidik anaknya. Perkembangan anak pada masa-

masa seperti ini  memberikan dampak yang besar terhadap karakter personal, dan 

kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dari hal tersebut, 

orang tua adalah merupakan faktor utama untuk pembentukan karakter anak 

dalam perkembangan moral. 

Perkembangan moral adalah perubahan tingkah laku yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tata cara, adat, kebiasaan yang 

berlaku di lingkungan. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah kebanyakan orang 



2 
 

tua yang belum menerapkan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan anak. Pola asuh sangat erat hubungannya dengan perkembangan 

moral anak karena pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi  antara ayah 

dan ibu kepada anak, dimana tujuan orang tua adalah membentuk perilaku, 

pengetahuan serta nilai-nilai moral yang dianggap baik oleh orang tua. Untuk 

mencapai harapan agar tingkah laku anak dapat diterima oleh masyarakat, orang 

tua tidak hanya memberikan peraturan yang harus di taati anak akan tetapi orang 

tua juga harus memberikan contoh yang baik kehidupan dalam masyarakat. 

Penanaman moral ini akan lebih berhasil, jika perbuatan yang benar disambut 

dengan respon yang menyenangkan, misalnya dengan pujian. Apabila orang tua 

dapat memberikan pola asuh yang tepat maka perkembangan moral anak akan 

berkembang sesuai harapan. 

Pola pengasuhan adalah asuhan yang diberikan ibu atau pengasuh lain berupa 

sikap, perilaku dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan anak, 

merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih sayang, dan sebagainya (Septiari, 

2012:162). Pola asuh ini satu faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana 

pembentukan  perilaku anak di masa depan. Apakah ia akan menjadi anak seperti 

harapan orang tua atau malah sebaliknya. 

Pola asuh orang tua ini beraneka ragam yaitu pola asuh otoriter, pola asuh 

permisif, pola asuh demokratis, dan pola asuh penelantaran. Kebanyakan orang 

tua menginginkan anaknya selalu menuruti apa yang dilakukannya. Karena orang 

tua menganggap apa yang diperintah bertujuan semata-mata untuk kebaikan anak 

itu sendiri. Oleh karna itu orang tua menerapkan pola asuh yang sesuai untuk 

mendidik dan membimbing anaknya. Orang tua menerapkan pola asuh harus 

disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masing-masing anak agar berhasil 

dalam mendidik anak kearah kematangan. Dari pernyataan tersebut, pola asuh 

demokrasi adalah pola asuh yang lebih tepat untuk mendidik anak dibanding pola 

asuh lainnya. 
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Pola asuh demokratis adalah pengasuhan dimana orang tua memperhatikan 

kemampuan dari  anak. Orang  tua yang menerapkan pola asuh demokratis 

memiliki pemikiran yang realistis terhadap kemampuan anak. Pola asuh 

demokratis ini adalah salah satu pola asuh yang ideal dibanding jenis pola asuh 

yang lainnya, karena pola asuh ini dapat menjadikan anak tumbuh dengan 

mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Pola asuh demokratis ini cenderung 

mempunyai komunikasi dua arah, anak diberikan kebebasan untuk melakukan 

tindakan namun tetap dalam pengawasan orang tua. Tipe pola asuh demokrasi 

memiliki mentalitas yang baik dan pemikiran terbuka. Kontrol orang tua jelas 

dan konsisten. Orang tua mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap 

keputusan yang diambil anak. Akibatnya anak terbiasa untuk berperilaku baik 

karena malu berperilaku salah. Pola asuh demokratis lebih kondusif dalam 

membentuk perkembangan moral anak.  

TK Aisyiyah Gonilan Kartasura Kabupaten Sukoharjo memiliki 90 siswa. Di 

TK Aisyiyah Gonilan terdapat 5 kelas yaitu kelas A1, A2, B1, B2, B3. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan khususnya di TK 

Aisyiyah Gonilan Kartasura tahun pelajaran 2015/2016, ditemukan beberapa 

anak yang perkembangan moralnya belum sesuai dengan tahapan perkembangan. 

Seperti ketika anak kurang sopan terhadap guru ketika kedatangan tamu, 

misalnya anak mencoba menaiki kursi di ruang tamu sekolah. Namun di samping 

itu juga terdapat beberapa anak yang moralnya sudah terpenuhi, misalnya saat 

kedatangan tamu anak  bisa bersikap ramah dan menjabat tangannya. Hal 

tersebut disebabkan karena orang tua wali sebagian menjadi ibu rumah tangga 

dan sebagaian ada juga yang sedang sibuk untuk bekerja. Orang tua wali yang 

menjadi ibu rumah tangga memiliki kesempatan besar untuk mengawasi dan 

membimbing anaknya saat beraktivitas di sekolah. Selain itu orang tua yang 

sedang sibuk bekerja kemungkinan hanya memiliki waktu yang tak banyak untuk 

bisa mengawasi anaknya. Mencermati kenyataan tersebut, bahwa latar belakang 

keluarga yang berbeda akan membentuk pola asuh yang berbeda-beda dan dapat 
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diprediksikan dari pola asuh yang berbeda-beda mempengaruhi perkembangan 

moral anak.  

Tujuan dari peneliti ini adalah peneliti ingin mengetahui lebih mendalam 

tentang ”Hubungan Pola Asuh terhadap Perkembangan Moral Anak Pada Anak”. 

Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang 

hubungan pola asuh orang tua  terhadap  perkembangan moral anak di TK 

tersebut, dan akhirnya peneliti merumuskan ke dalam  penelitian yang berjudul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral Anak Di TK 

Aisyiyah Gonilan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi  masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah terdapat Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Perkembangan Moral Anak di TK Aisyiyah Gonilan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo?” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Pola asuh di masyarakat sangat beragam, diantaranya pola asuh otoriter, pola 

asuh permisif, pola asuh penelantaran, dan pola asuh demokratis. 

2. Faktor penyebab dari keragaman aspek perkembangan moral tersebut 

kemungkinan disebabkan karena status sosial ekonomi orang tua, perbedaan 

pekerjaan, latar belakang pendidikan akhir orang tua dan pola asuh orang tua. 

3. Sulit untuk mengontrol moral anak, seperti membuang sampah sembarangan, 

suka berkelahi dengan temannya dan berani terhadap orang yang lebih tua.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya  teori pola asuh dan keterbatasan waktu agar dapat 

dilakukan penelitian lebih mendalam, maka Pola Asuh yang dibatasi adalah Pola 

Asuh Demokrasi 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan Permasalahan 

yaitu “Apakah  terdapat  Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Perkembangan Moral Anak TK Aisyiyah Gonilan  Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016?” 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Perkembangan Moral anak TK  Aisyiyah Gonilan  Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoritis, yaitu: 

a. Penelitian ini memiliki manfaat yaitu menambah  ilmu dalam bidang 

pendidikan tentang pola asuh orang tua khususnya tentang pola asuh  

demokrasi.  

b. Pengelola TK, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan akan 

pentingnya menerapkan pola asuh demokrasi yang tepat dalam 

perkembangan moral anak. 

2. Manfaat praktis, yaitu: 

a.  Bagi orang tua 

Agar orang tua lebih  paham dalam menerapkan pola asuh demokrasi 

yang bisa berpengaruh dalam perkembangan moral anak. 

b. Bagi Peneliti  

     Sebagai penelitian dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan 

dilakukan  oleh peneliti. 
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c. Bagi Sekolah 

Dapat mengembangkan pola asuh khususnya pola asuh demokrasi dengan 

orang tua siswa yang sesuai sehingga dapat diharapkan dapat lebih efektif. 

d. Bagi Guru TK 

Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan progam-progam 

pembelajaran yang lain dengan memperhatikan perkembangan moral anak. 

 


