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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses 

perkembangan secara pesat. Dalam lima tahun pertama, seorang anak mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk berkembang. Pada masa ini seluruh aspek 

perkembangan anak akan mengalami masa percepatan apabila anak memiliki 

kesempatan untuk mempraktikkan berbagai ketrampilan yang dimiliki. 

Segala sesuatu yang diterima anak baik berupa makanan, minuman, stimulasi, 

dan lingkungan, orang tua juga memberikan kontribusi yang sangat besar pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan juga berpengaruh pada 

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.Tumbuh kembang yang baik 

dipengaruhi oleh faktor makanan (gizi) dan stimulasi. Dengan nutrisi yang 

lengkap dan seimbang maka jumlah sel-sel otak pada anak akan semakin bagus, 

sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal.Selain gizi, orang 

tua, dan pendidik perlu memberikan stimulasi kepada anak. Kebutuhan stimulasi 

dapat diberikan melalui berbagai permainan yang dapat merangsang semua indra 

anak (penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecap, membau) merangsang 

gerakan kasar halus, berkomunikasi, sosial-emosi, kemandirian, berfikir dan 

berkreasi. Pemberian stimulasi sejak dini akan besar pengaruhnya pada berbagai 

aspek perkembangan anak. 

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa: “Pendidikan Anak Usia Dini, 

yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan salah satu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun yang di lakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.” Pendidikan anak usia dini tidak hanya didapat dari 

pendidikan formal atau non formal, tetapi pendidikan yang diberikan oleh orang 

tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Di usia 0-6 tahun, pertumbuhan dan 
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perkembangan anak berlangsung sangat cepat. Dalam PERMENDIKBUD Nomor 

137 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini Bab 3 Pasal 7 

butir 5 yang  menyatakan bahwa “pencapaian pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dalam akses layanan 

PAUD yang bermutu”. Dalam hal ini orang tua dan guru sebaiknya memberikan 

stimulasi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak supaya potensi yang 

dimiliki anak berjalan secara optimal. 

Usia 0 sampai dengan usia 6 tahun merupakan usia yang sangat menentukan 

dalam pembentukan  karakter seorang anak. Karakter yang dikembangkan pada 

anak usia dini salah satunya adalah sikap kepercayaan diri. Sejak usia dini, 

kepercayaan diri yang dimiliki anak perlu ditumbuh  kembangkan  supaya di masa 

dewasanya dapat menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi orang lain. 

Setiap anak pada dasarnya memiliki kepercayaan diri, meski dalam bidang dan 

tingkatan yang berbeda-beda. Potensi ini membutuhkan rangsangan sejak usia 

dini. 

Kepercayaan diri merupakan hal penting yang arus dimiliki oleh setiap anak 

untuk menapaki roda kehidupan.Mental dan karakter anak yang kuat akan 

menjadi modal penting bagi masa depannya ketika menginjak usia dewasa, 

sehingga mampu merespon tantangan yang lebih realistis.Kepercayaan diri (self 

confidence) adalah suatu perasaan atau sikap tidak perlu membandingkan diri 

dengan orang lain, karena telah merasa cukup aman dan tahu apa yang dibutuhkan 

didalam hidup ini. Menurut Brennecke & Amich (dalam idrus, 2008) seorang 

anak akan lebih berhasil dalam kehidupan maupun karirnya apabila ia mampu 

mengembangkan kepercayaan dirinya Seorang anak akan lebih berhasil dalam 

kehidupan maupun karirnya apabila ia mampu mengembangkan kepercayaan 

dirinya. Kepercayaan diri yang baik pada diri anak  akan mengantarkan anak 

tersebut kedalam berbagai kemudahan dalam semua hal, misalnya kemudahan 

dalam bersosialisasi dengan masyarakat, karir, dan sebagainya. Munculnya rasa 

tidak percaya diri pada anak adalah karena anak berfikir negatif tentang dirinya 

atau dibayangi rasa ketakutan tanpa sebab sehingga timbul perasaan yang tidak 
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menyenangkan serta dorongan atau kecenderungan untuk segera menghindari apa 

yang akan dilakukanya. 

Rahayu (2013:73) mengemukakan bahwa kepercayaan diri merupakan 

kebutuhan bagi setiap individu untuk dapat menjalani kehidupannya agar tidak 

mengalami kesulitan.Bagi anak, kepercayaan diri adalah modal dasar yang 

dibutuhkan dalam kehidupannya.Kepercayaan diri tidak datang dengan 

sendirinya, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor orang tua, faktor 

sekolah, dan faktor kepribadian yang kuat. Maka dari itu,orang tua sebagai 

lingkungan pertama yang paling dekat dengan anak berperan penting dalam 

menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak.  

Rasa tidak percaya diri dapat menyerang siapa saja tanpa membedakan 

golongan. Hal tersebut sangatlah mengganggu kehidupan pribadi maupun 

hubungan sosial bermasyarakat. Tanpa disadari, hal ini membuat seseorang 

menjadi kurang aman, tidak mau maju, tidak bahagia, suka uring-uringan dan 

berbagai macam efek negatif lainnya. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

diri pada anak salah satunya adalah  faktor orang tua, kebebasan waktu yang 

orang tua berikan tentunya harus diikuti oleh peran orang tua untuk bertanggung 

jawab dalam  mendidik anak-anaknya. Pola asuh orang tua yang diberikan kepada 

anak dengan tepat akan membuat akan merasa diri nya berharga, dan percaya diri.  

Walaupun orang tua sibuk bekerja mereka wajib untuk memperhatikan 

perkembangan anak.  Mereka harus tetap memantau, memberikan bimbingan, 

mengawasi, dan menegur bila anak-anak berada di jalur yang salah. Kondisi 

disekolah menunjukkan bahwa kebiasaan yang ada dilingkungan keluarga 

cenderung memberikan dampak terlalu menurut apa yang diminta oleh anak, 

sehingga anak memiliki rasa kurang percaya diri ketika harus melakukan kegiatan 

disekolah. Rasa ketergantungan anak kepada orang tua atau pun guru sangat 

dominan sehingga kebebasan untuk mengekspresikan diri anak sangat 

terbatas.Kondisi seperti ini menimbulkan rasa kepercayaan diri anak yang  rendah. 

Orang tua memiliki tugas yang kompleks terhadap perkembangan anak, 

karena anak mengalami proses yang dinamis sejak dilahirkan hingga usia sekolah. 
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Perkembangan anak mengalami peningkatan yang sangat pesat.Sejak dini anak-

anak harus dikenalkan pada pendidikan yang mencakup moral, akhlaq, budi 

pekerti, pengetahuan ketrampilan, kesehatan seni dan budayanya agar anak 

mampu bertahan serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Berbagai  macam  pola asuh dari setiap orang tua berbeda-beda jenisnya. Pola 

pendidikan keluarga yang tepat akan memberikan kesempatan kepada anak-

anaknya untuk belajar secara optimal, hal ini mengandung pengertian bahwa 

perlakuan yang diterapkan dalam kehidupan anak dalam keluarga dapat 

membantu mengembangkan daya fikir dan kreatifitas berfikir secara efisien dan 

efektif seorang anak guna mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. 

Pola asuh dari setiap orang tua berbeda-beda jenisnya. Pola pendidikan 

keluarga yang tepat akan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk 

belajar secara optimal, hal ini mengandung pengertian bahwa perlakuan yang 

diterapkan dalam kehidupan anak dalam keluarga dapat membantu 

mengembangkan daya fikir dan kreatifitas berfikir secara efisien dan efektif 

seorang anak guna mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Penerapan pola asuh 

yang tidak tepat akan mengakibatkan perkembangan sosial maupun emosi anak 

terhambat.Pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak tidak lepas dari 

beberapa faktor yang mempengaruhiya. Menurut Mansur (2007:361-363) faktor 

yang mempengaruhi pola asuh orang tua diantaranya seperti: Faktor tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua maka akan sangat berpengaruh terhadap sikap 

dan tindakannya. Faktor keagamaan, orang tua yang kuat agamanya sudah 

terbiasa melakukan amalan-amalan agama demi upaya memperoleh anak dengan 

jalan yang islami.Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang sangat kuat 

dalam mempengaruhi upaya orang tua secara fisik dan psikis terhadap anak usia 

dini karena di dalam sebuah lingkungan juga terdapat pengaruh yang baik dan 

pengaruh yang buruk. Ketiga faktor terdebut merupakan faktor yang melatar 

belakangi pola asuh orang tua dalam rangka memperoleh generasi yang unggul. 

Menurut Baumrind (dalam Papila, dkk 2010) terdapat 3 pola asuh orang tua 

yang menggambarkan pola perilaku umum dari anak yang dibesarkan dengan 

masing-masing cara pengasuhan tersebut yaitu: pola asuh otoriter, demokratis dan 



5 
 

permisif. Keragaman pola asuh yang diterapkan orang tua di kelurahan Pandeyan 

tampak dalam cara orang tua berinteraksi dan bersikap terhadap anak. Ada anak 

yang mudah bergaul, percaya diri, menyukai kegiatan bersama teman-temannya 

karena orang tuanya cenderung membebaskan anak dalam bertindak, kurang 

adanya kontrol dari orang tua sehingga orang tua terkesan tidak peduli terhadap 

anaknya.Ada anak yang suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan teman-

temannya dan kurang percaya diri, karna orang tuanya bersikap terbuka, dan 

peduli terhadap kepada anak.Ada pula anak yang mudah bergaul, menyukai 

kegiatan bersama temannya dan suka memimpin teman-temannya, karena orang 

tuanya bersikap ramah, sering melakukan diskusi dengan anak tentang berbagai 

hal. 

Di dalam al-qur’an juga di terangkan bahwa pentingnya pola asuh yang 

diberikan oleh orang tua dalam kehidupan anak. Seperti yang dijelaskan didalam 

ayat berikut ini: 

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا قُىا أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُىُدهَا النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمََلئَِكة  

َ َما أََمَزهُْم َويَْفَعلُىَن َما يُْؤَمُزوَن   ِغََلظ  ِشَداد  َّلَّ يَْعُصىَن َّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai ( perintah ) Allah 

terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”, (Q.S. AT-Tahrim/66: 6)  

Dalam ayat ini diterangkan bahwa sangat pentingnya peran orang tua dalam 

mendidik, membimbing dan menjaga anaknya  sebagai tanggug jawab orang tua 

agar kelak anaknya menjadi orang yang taat kepada agama dan orangtuanya serta 

memiliki budi pekerti dan akhlaq yang baik. Pola asuh yang diberikan kepada 

anak juga berpengaruh pada kehidupan anak pada saat dewasa nantinya.Brilian 

(2013) yang menyatakan bahwa anak yang dibesarkan dengan kultur pola asuh 

permisif tumbuh dengan kemampuan berfikir secara kreatif, percaya diri dan 

banyak melakukan hal-hal baru. Kebebasan untuk meraih apa yang mereka 
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inginkan membuat mereka berfikir berbeda dari yang lainnya dan diluar rutinitas 

yang dilakukannya. 

Menanamkan sikap kepercayaan diri pada anak sejak dini akan membantu 

anak dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Melatih anak agar dapat percaya 

diri tidaklah mudah, butuh waktu yang tidak singkat untuk menjadikan anak 

sebagai seseorang yang percaya diri.Pentingnya kepercayaan diri bagi anak 

sangatlah besar untuk kehidupannya kelak.Individu yang memilki kepercayaan 

diri mampu mengenali diri dengan baik, mampu menentukan pilihan, dan tujuan 

tanpa harus dipengaruhi orang lain, sehingga memiliki kebebasan untuk 

mengemukakan perasaan, keinginan tanpa rasa takut untuk di kritik. 

Menurut pengamatan penulis, berdasarkan fakta di lapangan,  pola asuh orang 

tua dan  kepercayaan diri anak di TK se-kelurahan Pandeyan sangat beragam. Ada 

anak yang kepercayaan dirinya sudah berkembang dengan baik, yang ditandai 

dengan tidak malu ketika diminta guru untuk bernyanyi di depan kelas. Ada pula 

anak yang kepercayaan dirinya belum berkembang dengan baik, ditandai dengan 

masih ragu-ragu terhadap apa yang dikerjakannya, selalu berada dekat dengan 

orang tua atau pun guru ketika melakukan  kegiatan. 

Keragaman pola asuh yang diterapkan orang tua di kelurahan Pandeyan 

tampak dalam cara orang tua berinteraksi dan bersikap terhadap anak. Ada anak 

yang mudah bergaul, percaya diri, menyukai kegiatan bersama teman-temannya 

karena orang tuanya cenderung membebaskan anak dalam bertindak, kurang 

adanya control dari orang tua sehingga orang tua terkesan tidak peduli terhadap 

anaknya.Ada anak yang suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan teman-

temannya dan kurang percaya diri, karna orang tuanya bersikap terrbuka, dan 

peduli terhadap kepada anak.Ada pula anak yang mudah bergaul, menyukai 

kegiatan bersama temannya dan suka memimpin teman-temannya, karena orang 

tuanya bersikap ramah, sering melakukan diskusi dengan anaktentang berbagai 

hal. 

Atas dasar keadaan yang ada di lapangan tentang beragamnya pola asuh 

orang tua dan tingkat kepercayaan diri anak, maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara pola asuh orang tua terhadap kepercayaan diri anak dengan 
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mengadakan penelitian dengan judul “HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA 

TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI ANAK TK DI KELURAHAN 

PANDEYAN, NGEMPLAK, BOYOLALI 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 permisif dan pola asuh 

demokratis. Dalam penelitian ini saya membatasi pola asuh orang tua pada 

jenis pola asuh permisif. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahansebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara pola asuh 

permisif terhadap kepercayaan diri anak  pada kelompok A di TK  Kelurahan 

Pandeyan, Ngemplak, Boyolali tahun ajaran 2015/2016? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan kepercayaan diri anak di TK Kelurahan Pandeyan, 

Ngemplak, Boyolali 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 kepercayaan diri. 

Manfaat praktis: 

1. Bagi orang tua: 

Sebagai sumber referensi orang tua untuk bisa menentukan jenis pola 

asuh yang akan diaplikasikan dalam keluarga dalam upaya 

mengembangkan kepercayaan diri dalam diri anak. 
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2. Bagi pendidik: 

Sebagai panduan untuk memberikan stimulasi yang tepat untuk anak yang 

memiliki kepercayaan diri yang baik, mau pun untuk anak yang kurang 

memiliki rasa percaya diri. 

3. Bagi peneliti: 

Sebagai penelitian dasar untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan 

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

dan kepercayaan diri anak. 

 


