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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa 

prasekolah, karena pada masa ini anak mengalami kemajuan 

perkembangan yang optimal terutama perkembangan sosial. Aspek 

tersebut meliputi aktivitas jasmani yang bertambah seperti kemandirian, 

kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Aspek 

tersebut dianggap penting untuk dikembangkan karena sebagai dasar untuk 

perkembangan sosial selanjutnya (Maulana, 2011). 

Anak yang mempunyai perkembangan personal sosial baik akan 

dapat berhubungan sosial dimasyarakat dengan baik dan anak juga bisa 

belajar memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak dengan masalah 

perkembangan personal sosial akan memiliki prestasi belajar yang kurang, 

suka berkelahi, suka menantang, suka marah, berebut dan mudah 

menangis (Maulana, 2011).  

Hurlock dalam Putri (2012) menyatakan bahwa pada umumnya 

masalah perkembangan personal sosial anak terbentuk karena pola asuh 

orang tua yang terlalu memanjakan anak dengan cara melayani anak 

sampai melewati batas usianya, ketika anak seharusnya sudah mulai dapat 

mengurus dirinya sendiri dan belajar memenuhi kebutuhannya sendiri. 



2 
 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 

perkembangan personal sosial anak usia prasekolah yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Hastuti, et al (2011) yang menunjukkan bahwa stimulasi 

keluarga berpengaruh pada perkembangan sosial emosi anak dan Maulana 

(2011) dalam Putri (2012) menyatakan bahwa anak dengan masalah 

perkembangan personal sosial akan memiliki prestasi belajar yang kurang, 

suka marah, suka berkelahi, suka menantang, berebut dan mudah 

menangis. 

Orang tua dalam memberi pengasuhan dipengaruhi oleh sikap-sikap 

tertentu dalam memelihara, membimbing, dan mengarahkan anaknya. 

Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anaknya yang 

berbeda-beda. Pola pengasuhan yang diterapkan orang tua mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pola asuh demokratis membuat 

anak akan merasa aman dan merasa dicintai serta menjadi mandiri. Di sisi 

lain anak dalam keluarga dengan pola asuh otoriter cenderung menarik diri 

dan tidak punya kepercayaan terhadap orang lain. Sementara itu anak 

dalam keluarga dengan pola asuh permisif cenderung menjadi kurang 

dewasa dan kurang dapat mengontrol diri (Papalia dan Feldman, 2014). 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan di Kelompok Bermain 

Baiturrahman Karangasem kecamatan Kartasura, diperoleh data siswa-

siswi berjumlah 48 anak dengan karakteristik usia prasekolah (3-6 tahun). 

Hasil observasi awal didapatkan data terdapat 3 anak berumur 4 tahun 

yang cenderung susah untuk bergaul dengan teman sebayanya dan lebih 
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banyak diam serta pasif ketika diberikan stimulus, 2 anak berumur 4,5 

tahun belum bisa menyiapkan makanannya sendiri, 2 anak berumur 5 

tahun tidak mau menatap wajah pemeriksa dan tidak membalas senyum 

pemeriksa ketika disapa serta 1 anak berumur 4,5 tahun hanya diam dan 

sibuk dengan permainannya dan mau mengerjakan sesuatu apabila hanya 

disuruh oleh gurunya. 

Hasil wawancara kepada 6 orang tua diperoleh data bahwa 3 orang 

tua menerapkan pola asuh demokratis, dimana ibu mengatakan bahwa 

selalu menegur dan menanyakan sebab-sebabnya bila anak tidak belajar, 

selalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak dan memberi hukuman 

yang bersifat mendidik. Selanjutnya terdapat 2 orang tua menerapkan pola 

asuh otoriter, dimana ibu mengatakan bahwa selalu membagi waktu 

belajar dan bermain anak secara ketat dan tidak membolehkan anak 

menonton televisi pada saat anak menginginkan. Kemudian terdapat 1 

orang tua menerapkan pola asuh permisif dimana ibu mengatakan selalu 

membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian, selalu 

membiarkan anak menonton televisi pada waktu belajar, tidak 

menanyakan atau menegur bila anak tidak belajar dan membiarkan anak 

sekalipun ia melakukan kesalahan. 

Permasalahan tersebut di atas membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih dalam mengenai kaitan antara pola asuh ibu dengan 

perkembangan personal sosial anak prasekolah. Sehingga dalam penelitian 

ini diajukan judul “ hubungan antara pola asuh ibu dengan perkembangan 
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personal sosial anak usia prasekolah di Kelompok Bermain Baiturrahman 

Karangasem”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah “apakah ada hubungan antara pola asuh ibu dengan 

perkembangan personal sosial anak usia prasekolah di Kelompok Bermain 

Baiturrahman Karangasem?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pola asuh ibu dengan perkembangan 

personal sosial anak usia prasekolah di Kelompok Bermain 

Baiturrahman Karangasem. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pola asuh ibu yang mempunyai anak usia 

prasekolah di Kelompok Bermain Baiturrahman Karangasem. 

b. Untuk mengetahui perkembangan personal sosial anak usia 

prasekolah di Kelompok Bermain Baiturrahman Karangasem. 

c. Untuk menganalisis hubungan pola asuh ibu dengan perkembangan 

personal sosial anak usia prasekolah di Kelompok Bermain 

Baiturrahman Karangasem. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti terkait hubungan antara pola asuh 

ibu dengan tingkat perkembangan personal sosial pada anak usia 

prasekolah sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan keilmuan khususnya ilmu keperawatan anak. 

2. Bagi Responden 

Orang tua dapat mengetahui pola asuh yang baik bagi 

perkembangan personal sosial anak prasekolah. 

3. Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan 

bagi ilmu keperawatan khususnya keperawatan anak dan dapat 

melengkapi penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan pola 

asuh ibu dengan perkembangan personal sosial anak prasekolah. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang perkembangan personal sosial anak antara lain: 

1. Penelitian oleh Hastuti D, et al (2011) dengan judul “Kualitas 

Lingkungan Pengasuhan dan Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia 

Balita Di Daerah Rawan Pangan Banjarnegara”. Jenis penelitian ini 

yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek 

penelitian yaitu 300 anak usia 3-5 tahun. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukan terdapat hubungan positif antara stimulasi keluarga 

dengan sosial emosi balita dengan nilai (r = 0,349**, p< 0,001). 

2. Penelitian oleh Putri, Galib Prasasti (2012) dengan judul “Perbedaan 

Perkembangan Personal Sosial Anak Usia Prasekolah Dengan Pola 

Asuh Demokratis dan Otoriter Di TK Dharma Indria Kecamatan 

Patrang Jember”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian 

yaitu siswa-siswi TK Dharma Indria yang berusia 3 sampai 6 tahun 

yang berjumlah 58 anak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 

perbedaan yang bermakna antara perkembangan personal sosial anak 

usia prasekolah dengan pola asuh demokratis dan otoriter di TK 

Dharma Indria Kecamatan Patrang Jember, dengan nilai (p value = 

0,000). 

3. Penelitian oleh Yuliastanti dan Nurhidayati (2013) dengan judul 

“Hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial anak 

toddlerdi PAUD Tetuko Desa Kios Kebondalem Klaten”. Jenis 

penelitian menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Subjek penelitian yaitu semua anak usia 2 sampai 3 tahun di 

PAUD Tetuko Desa Kios Kebondalem Klaten yang berjumlah 53 

anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan perkembangan sosial anak toddler, dengan nilai 

(p value = 0,004). 

 


