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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa pra sekolah merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam 

tahapan kehidupan manusia, dapat dikatakan masa ini sangat menentukan 

perkembangan anak selanjutnya. Salah satu aspek perkembangan yang cukup 

penting pada anak prasekolah adalah perkembangan sosial emosi. Perkembangan 

sosial menurut Muhibbin (dalam Nugraha dan Rachmawati, 2005) merupakan 

proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat) yaitu pribadi dalam 

keluarga, budaya, dan bangsa. Adapun Hurlock (1995) menjelaskan 

perkembangan sosial sebagai perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai 

dengan tuntutan sosial yang meliputi : 1) belajar berperilaku yang dapat diterima 

secara sosial 2) memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan 3) menunjukkan 

sikap sosial yang tepat. Perkembangan emosi merupakan perkembangan terkait 

dengan perasaan yang ada dalam diri seseorang yang bersifat kompleks yang 

menyertai dan muncul sebelum atau sesudah perilaku.  

Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam hubungan dengan orang lain, 

baik dengan teman sebaya, guru, orang tua maupun saudara-saudaranya. Saat 

berhubungan dengan orang lain, terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna 

dalam kehidupan anak yang dapat membentuk kepribadiannya, dan membentuk 

perkembangannya menjadi manusia yang sempurna. Perilaku sosial adalah 

suasana saling ketergantungan yang merupakan  keharusan untuk menjamin 

keberadaan manusia  (Rusli Ibrahim, 2001). 
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Anak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari 

keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulannya (masyarakatnya). Lingkungan 

berperan dalam proses pembelajaran anak. Seusia anak TK adalah masa bermain 

sehingga lebih banyak waktu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan 

pada dasarnya juga sangat penting dalam pembentukan kepribadian yang baik 

terhadap anak sejak usia dini dan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 

Lingkungan harus memberikan respon yang positif terhadap anak agar terbentuk 

kepribadian yang baik, yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa ( Desmita. 2008) 

Keluarga merupakan ikatan terkecil dalam masyarakat yang biasanya 

terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang merupakan gambaran yang biasa pada 

masyarakat. Umumnya keluarga yang utuh pada masyarakat memberikan peluang 

besar pada anak untuk dapat mengembangkan tingkah laku yang sesuai dengan 

perkembangan yang sesuai dengan usia anak. Peran kedua orangtua bagi anak 

sangatlah penting dalam membantu mencapai tumbuh kembang anak. Oleh karena 

itu jika tedapat susunan dalam keluarga yang tidak lengkap seperti hanya 

memiliki ayah atau ibu saja, dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan 

dalam mendidik seorang anak. Pada keluarga yang tidak memiliki seorang suami 

ataupun seorang istri selanjutnya sering disebut sebagai sebutan orangtua 

tunggal(Departemen Kesehatan RI, 1988).  

Orangtua tunggal pada dasarnya bukan pilihan hidup, namun bagi mereka 

yang berstatus single parentyang mampu mempersiapkan dengan matang akan 

tidak menjadi beban berat. Hal ini dapat menjadikan solusi atas berbagai 
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kebutuhan, misalnya kebutuhan berbagi, kebutuhan untuk mengatasi kesepian, 

kebutuhan akan peran sebagai orangtua. Lain halnya bila menjadi orangtua 

tunggal yang belum mampu mempersiapkan dengan matang, sungguh tidak 

mudah untuk dihadapi karena banyaknya persoalan yang mengelilingi,apalagi 

dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan tanpa dukungan sosial yang 

memadai, kadang-kadang keadaan menjadi sangat dramatis (Dwiyani, 2009). 

Ada kecenderungan masyarakat modern bisa menerima fenomena orang 

tua tunggal (single parent), karena pasangan bercerai atau meninggal sebagai hal 

biasa. Meski begitu, sebaiknya orang dewasa tidak menganggap ringan dampak 

psikologisnya terhadap anak yang baru saja ditinggal salah satu orang tuanya.  

Perpecahan keluarga merupakan fenomena faktual yang menyebabkan 

terjadinya kesenjangan perkembangan anak karena tidak lengkapnya orang tua 

dan dihayati oleh anak sebagai ketidakhadirannya. Hasil penelitian Heri Atlas 

(1998) dalam bukunya yang berjudul “Peranan Ibu Single Parent dalam 

Menghadapi Perkembangan Anak” tahun 1998 menyatakan bahwa makin tidak 

lengkapnya orang tua membuat anak semakin mengalami kesenjangan dalam 

menghadapi perkembangannya. Selanjutnya Heri Atlas menyatakan bahwa anak 

yang berasal dari keluarga yang gagal lebih banyak memiliki konsep diri negatif, 

lebih ekstrim mengekspresikan perasaan, lebih penakut dan lebih sulit mengontrol 

jasmaninya daripada anak dari keluarga yang utuh. 

Status single parent yang disandang menjadikan dampak tersendiri 

terhadap pekembangan anak. Salah satu dampak psikologis berupa pekembangan 

sosial emosi anak usia dini. Pada umumnya perkembangan anak korban 
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singleparent berbeda dengan perkembangan anak yang hidup dengan satu 

keluarga yang utuh,hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti. Salah satu yang 

menjadi gambaran dari dampak adanya peran single parent terhadap pembentukan 

perkembangan anak. 

Dari pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa keluarga besar 

merupakan pengelompokan individu yang terdiri dari ayah, ibu, anak, paman dan 

tante, kakek dan nenek, dan lain-lain. Keluarga khususnya orang tua merupakan 

pilar utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan keluarga 

single parent yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua dengan anak-

anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di PAUD Ananda Bowan 

Delanggu Klaten tahun ajaran 2016/2017 terdapat anak didik yang berasal dari 

keluarga single parent, anak usia dini yang berasal dari keluarga single 

parentterlihat lebih suka mencari perhatian dengan orang yang berada 

disekitarnya, dan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang 

perkembangan psikologis anak korban single parent tersebut. Dari latar belakang 

tersebut, judul dalam skripsi ini adalah: “Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia 

Dini Pada Keluarga Single Parent di PAUD Ananda Bowan Delanggu Klaten 

Tahun Pembelajaran 2016/2017”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan perkembangan sosio-emosional anak 

usia dini pada keluargasingle parent. 
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C. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan 

mengenai perkembangan psikologis khususnya aspek sosio-emosional anak 

usia dini pada keluarga single parent. 

b. SecaraPraktis 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

dapatdijadikan wacana untuk menambah pengetahuan, khususnya tentang 

upaya untuk  menanggulangi dampak social emosional anak yang berasal 

dari keluarga single parent. 

b. Bagi Pendidik  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

informasi yang positif dalam penanggulangan anak yang berasal dari 

keluarga single parent. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai tambahan referensi dan bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 


