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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian 

rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan lebih lanjut.
1
 

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, kecerdasan, emosional, bahasa dan komunikasi sesuai 

dengan bentuk dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan 

pendidikan lebih lanjut.
2
  

Pendidikan utama dan pertama yang baik untuk anak-anak adalah 

pendidikan dalam keluarga, karena anak pertama kali mendapat stimulus 

dalam lingkungan keluarga dan waktu terbanyak yang dihabiskan anak juga 

dalam keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil dari 

masyarakat yang merupakan penanggung jawab utama dalam optimalisasi 

tumbuh kembang anak. Keluarga juga merupakan lembaga pertama yang 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak baik fisik, biologis, 

                                                             
1 Anonim. Menu Pembelajaran Anak Usia Dini Depdiknas. (Jakarta: 2005), hal. 13. 
2 Sujiono, Yuliani Nurani. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. (Jakarta: PT 

Indeks, 2009), hal. 6-7. 
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maupun sosio psikologisnya.
3
 Oleh karena itu pembinaan anak untuk 

mengantarkan mereka menjadi manusia seutuhnya merupakan tanggung 

jawab yang utama dari keluarga yaitu orang tua. Orang tua memiliki peran 

yang sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan sebagai upaya 

pengembangan pribadi anak. Peran tersebut dapat terwujud melalui penerapan 

pola asuh yang tepat. 

Havigur menyatakan bahwa pola asuh orang tua merupakan cara yang 

digunakan orang tua untuk mengatur tingkah laku anak sebagai perwujudan 

tanggung jawab mereka dalam pembentukan perilaku dan kedewasaan diri 

anak. Sehingga pola asuh orang tua memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan perilaku anak-anak sejak mereka masih kecil, hubungan tersebut 

dapat membentuk kepercayaan, dengan kepercayaan maka akan tumbuh 

komitmen. Orang tua yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan 

anaknya dapat memiliki pengaruh yang sangat positif. Suatu keluarga dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, jika keluarga tersebut mempunyai aturan 

yang disepakati bersama. Aturan ini akan mengarahkan perilaku anggota 

keluarga sehingga mereka akan saling memberi dan melengkapi dalam upaya 

memenuhi kebutuhan masing-masing.
4
 

Pola asuh orang tua terhadap anak yang terarah dengan baik dan 

didasari rasa kasih sayang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan perilaku sosial anak pada tahap selanjutnya.
5
  

                                                             
3
 Pohan, Imron. Masalah Anak dan Anak Bermasalah.(Jakarta: Intermedia, 2006), hal. 

178. 
4 Havigur. Pengantar Psikologi. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 31. 
5 Gerungan. Psikologi Sosial. (Bandung: PT. Eresco, 2001), hal. 188. 
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Hubungan interaksi orang tua dengan anak dalam lingkungan keluarga 

dapat menentukan tingkah laku terhadap anak. Menurut Meitasari 

mengemukakan bahwa pola asuh orang tua terdiri dari tiga jenis yaitu: pola 

asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif.
6
 

Terdapat keberagaman pola asuh orang tua dalam keluarga dimana 

peran keluarga sangat berarti sebagai mediator antara anak dengan 

lingkungan sekolah, teman sebaya, orang dewasa dan dengan visi orang tua 

masing-masing. Oleh karena itu, keluarga dalam hal ini pola asuh orang tua 

berperan dalam membentuk perilaku sosial anak melalui pemberian berbagai 

stimulasi sejak dini.
7
 

Sesuai dengan kondratnya, anak memiliki sifat ingin bersatu dengan 

lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, lingkungan sekolah hendaknya dapat 

memberikan kesempatan untuk memberikan dorongan sosialnya. Anak 

semakin lama akan semakin menemukan dirinya di lingkungan masyarakat 

karena adanya proses sosialisasi pada mereka sejak dini. Hal ini akan semakin 

berkembang bila anak makin mengerti kalau tingkah laku dan perbuatannya 

tersebut dapat memberikan akibat terhadap sekeliling.
8
 

Pada tahap perkembangan awal ini, anak biasanya mudah 

bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Salah satu aspek perkembangan 

yang penting adalah perkembangan sosial. Anak mulai bermain bersama 

dalam kelompok, berbicara satu sama lain, dan memilih siapa yang akan 

                                                             
6
 Hurlock, Elizabet. Psikologi Perkembangan Terj. Meitasari (Jakarta: Erlangga, 

2008), hal. 205. 
7 Ibid., hal. 205. 
8 Ibid., hal. 206. 
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dipilihnya untuk bermain bersama. Perilaku yang paling umum dari 

kelompok ini ialah mengamati satu sama lain, melakukan percakapan dan 

memberikan saran lisan.
9
 Nilai dan norma diterapkan anak sejak dini yang 

nantinya terbawa dalam perkembangan tahap selanjutnya dan akan tampak 

pada perilaku sosial anak. Perilaku sosial dapat terlihat pada hubungan anak 

dengan orang lain dan dipengaruhi olah pola asuh orang tua di rumah. 

Apabila orang tua memupuk perkembangan perilaku sosial anak dengan baik, 

kemungkinan anak akan mempunyai prilaku kepribadian dan sosial yang baik 

pula.
10

 

Perilaku sosial adalah perilaku yang mencerminkan perilaku hidup 

berdampingan dengan sesamanya yang diwujudkan melalui penyesuaian diri 

terhadap lingkungan, menerima dan menghargai perbedaan pada anak-anak 

dan keluarga serta budaya.
11

 Perilaku Sosial tersebut terbentuk melalui tahap-

tahap perkembangan sosial. Menurut standar PAUD 2009 kemampuan yang 

diharapkan dalam aspek perkembangan sosial anak biasanya tampak dalam 

kemampuan anak berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. 

Sedangkan menurut Meitasari mengemukan bahwa pola perilaku dalam 

situasi sosial pada masa kanak-kanak awal meliputi kerjasama, persaingan, 

kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, 

                                                             
9
 Hurlock, Elizabet. Psikologi Perkembangan Ter. Meitasari (Jakart: Erlangga, 

2008), hal. 262. 
10 Ibid., hal 262. 
11 Atkitson, Rita L. Pengantar Psikologi (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 19. 
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ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru 

dan perilaku kelekatan.
12

 

Perkembangan sosial masa kanak-kanak awal diperoleh dari proses 

belajar melalui hubungan sosial dan bergaul dengan orang lain di luar rumah, 

terutama dengan anak-anak yang umurnya sebaya. Mereka belajar 

menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam kegiatan bermain. Sikap dan 

perilaku sosial yang terbentuk pada usia dini biasanya menetap dan hanya 

mengalami perubahan sedikit. Masa kanak-kanak awal ini sejumlah 

hubungan yang dilakukan anak dengan anak-anak lain meningkat dan hal ini 

sebagian menentukan bagaimana gerak maju perkembangan sosial mereka. 

Perilaku sosial anak menerapkan pola asuh yang tepat. Fenomena yang terjadi 

saat  ini orang tua biasanya bersikap over protective dan terlalu memanjakan 

anak sehingga anak akan sangat bergantung dengan orang tua dan sulit 

berinteraksi dengan orang lain maupun teman sebaya.
13

 

Perkembangan sosial dapat mengarahkan pada terbentuknya sikap 

tanggung jawab dan memberikan kepercayaan pada diri anak. Melalui 

kemampuan berperilaku sosial akan mempermudah anak untuk berorientasi 

dan bersosialisasi pada dunia luar yaitu lingkungan masyarakat ataupun 

sekolah. Selain itu juga akan mempermudah anak dalam melakukan 

hubungan sosial secara mandiri, anak akan menjadi orang dewasa yang sadar 

secara sosial dan akan berhasil dalam pekerjaan. Kegagalan anak dalam 

                                                             
12 Hurlock, Elizabet. Psikologi perkembangan Terj. Meitasari (Jakarta: Erlangga, 

2008), hal. 262. 
13 Ibid., hal. 261. 
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bersosialisasi menyebabkan anak menjadi pemalu, kurang percaya diri, sering 

menyendiri dan keras  kepala.
14

 

Anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah dapat melakukan 

penyesuaian sosial yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang 

tidak mengikuti pendidikan pra-sekolah.
15

 Anak dituntut untuk menghormati 

dan menerima kegiatan yang ada di sekolah, mentaati peraturan sekolah 

dalam kehidupan sosial anak di Sekolah. Namun kenyataannya tidak 

demikian,  ada sebagian anak di TK Aisiyah Bustanul Athfal 12 atau lebih 

populer dengan  singkatannya TK ABA 12  (untuk selanjutnya ditulis: TK 

ABA 12). TK ABA 12 Jalan Sumpil I/ 53 Blimbing Kota Malang ini sulit 

untuk melakukan penyesuaian sosial, mau menang sendiri, dan tidak perduli 

dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari hasil pra-research di TK ABA 12 

ada 3 anak yang memiliki perilaku sosial yang kurang baik yakni seperti 

berteriak dan selalu marah-marah terhadap suatu hal yang tidak sesuai dengan 

keinginan 3 anak tersebut. Orang tua ketiga anak tersebut berasal dari 

keluarga berbeda berdasarkan kelas ekonominya.
16

 

Pola asuh orang tua memberi pengaruh terhadap prilaku sosial anak 

dalam kehidupan sehari-harinya di sekolah. Hal ini terlihat dari adanya 

perilaku sosial anak di sekolah TK ABA 12 yang dapat berkembang seperti; 

mampu bersosialisasi, bekerjasama, bersikap ramah, menunjukkan rasa 

empati dan simpati, menghargai teman dan berbagi pada saat di sekolah. 

                                                             
14 Wulandari, Anik. Kemampuan Bersosialisasi Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Ditijau dari Jenis Pendidikan. (Surakarta: UMS, 2009), hal. 3. 
15 Hurlock, Elizabet. Psikologi perkembangan Terj. Meitasari (Jakarta: Erlangga, 

2008), hal. 261. 
16 Pengamatan tanggal 6 Maret 2014. 
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Disamping itu ada juga anak yang perilaku sosialnya cukup baik dimana anak 

tersebut terkadang sulit bersosialisai, bekerja sama, selama disekolah akan 

tetapi anak tersebut kadang mau bersosialisasi, bekerja sama dengan teman 

sebaya dalam kegiatan yang dia senangi. 

Beberapa orang tua di TK ABA 12 Blimbing Kota Malang 

menerapkan pola asuh yang berbeda terhadap anak, dari perbedaan pola asuh 

orng tua menghasilkan prilaku sosial anak yang berbeda pula baik dalam 

mendidik anak, berbicara kepada anak, memberi nasehat kepada anak, 

mendampingi dan menemani anak. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mendorong untuk 

mengadakan penelitian  tentang “Studi korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan 

Perilaku Sosial Siswa TK Aisiyah Bustanul Athfal 12 Blimbing Kota 

Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua siswa TK ABA 12 Blimbing Kota 

Malang? 

2. Bagaimana prilaku sosial siswa TK ABA 12 Blimbing Kota Malang? 

3. Bagaimana hubungan pola asuh orang tua dan prilaku sosial siswa TK 

ABA 12? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan pola asuh orang tua siswa TK ABA 12  Blimbing Kota 

Malang. 

2. Menguraikan prilaku sosial siswa TK ABA 12 Blimbing Kota Malang. 

3. Mendeskripsikan bagaimana hubungan pola asuh orang tua dan prilaku 

sosial siswa TK ABA 12. 

D. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan  

   Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua di rumah sedangkan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku sosial anak di yang 

berada di sekolah.  

Variabel Pola asuh  orang tua mempunyai indikator yaitu : 

1. Otoriter. 

2. Demokrasi. 

3. Permisif. 
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Sedangkan variabel perilaku sosial anak yang akan diteliti mempunyai 

5 indikator yaitu:  

1. Kerjasama. 

2. Kemurahan Hati 

3. Simpati. 

4. Empati. 

5. Sikap ramah. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya berada di TK ABA 12 Blimbing 

Kota Malang. Peneliti mengambil lokasi objek penelitian ini dikarenakan 

adanya  beberapa perbeaan pola asuh orang tua yang dilihat peneliti dalam 

mendidik anak-anaknya.  

Agar penelitian ini efektif, efisien dan terarah maka perlu pembatasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Perilaku sosial anak dalam penelitian ini adalah perilaku sosial anak 

pada saat di sssekolah yang meliputi kerjasama, kemurahan hati, 

simpati, empati dan sikap ramah.
17

 

2. Pola asuh orang tua difokuskan pada 3 pola asuh yakni pola asuh 

otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. 

 

 

 

 

                                                             
17 Hurlock, Elizabet. Psikologi perkembangan Terj. Meitasari (Jakarta: Erlangga, 

2008), hal. 160. 
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E. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Pengelola TK 

1) Sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan akan pentingnya 

memahami karakteristik siswa dalam proses pembelajaran di TK 

ABA 12 untuk menumbuhkan perilaku sosial anak. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam usaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran di TK ABA 12 dengan 

memperhatikan peran pola asuh orang tua dalam keluarga. 

b. Peneliti lain  

Sebagai bahan referensi kelimuan bagi penelitian lain yang melakukan 

penelitian sejenis atau lanjutan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sekolah 

1) Dapat mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa 

mengenai pola asuh orang tua sehingga pembelajaran diharapkan 

dapat lebih efektif. 

2) Sebagai masukan pada sekolah tentang perlunya penyusunan 

program sekolah dan pembelajaran dengan memperhatikan pola 

asuh orang tua dalam rangka menumbuhkan perilaku sosial anak. 
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3. Guru TK 

1) Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 

mengembangkan program-program pembelajaran yang lain dengan 

memperhatikan perilaku sosial anak. 

2) Sebagai dasar pembinaan kepada Guru TK ABA 12 dalam upaya 

memperbaiki kinerja mengajar di sekolah dan proses pembelajaran 

dengan memperhatikan kebiasan anak dalam keluarga melalui 

komunikasi dengan anak dan orang tuan untuk menumbuhkan 

perilaku sosial anak. 

4. Orang tua 

1) Dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pola asuh 

orang tua yang dapat mengembangkan perilaku sosial anak sejak dini. 

 

F. Sistimatika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan disampaikan maksud dan tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini. Pada bab ini mencakup latar belakang 

masalah, rumusan masalah tujuan penelititian, hipotesis penelitian,  manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan kegunaan penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan dibahas kata kunci dari judul penelitian ini 

berdasarkan tiori acuan dasar yang berkaitan dengan “Studi Korelasi Pola 
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Asuh Orang Tua dengan Perilaku Sosial Siswa Tk Aisiyah Bustanul Athfal 12 

Blimbing Kota Malang”. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek 

penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN  

  Pada bab ini berisi tentang penyajian data dari hasil penelitian yang 

didapat selama proses penelitian berlangsung beserta analisisnya. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang berkaitan dengan penelitin ini.  

 


