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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab I membahas tentang (A) latar belakang masalah, (B) fokus 

masalah, (C) rumusan masalah, (D) tujuan penelitian, (E) manfaat penelitian dan 

(F) definisi istilah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan seiringan, namun demikian 

pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif sedangkan 

perkembangan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kualitatif. Keduanya, 

baik pertumbuhan dan perkembangan saling terhubung satu sama lain. Aspek-

aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak ialah pertumbuhan fisik, 

pertumbuhan otak, perkembangan psikomotorik, perkembangan kognitif, 

perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. (Hartinah, 2010:32). 

Pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan antara satu dengan yang 

lainnya, hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak terbagi menjadi dua macam, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam 

diri anak itu sendiri meliputi pembawaan psikologis dan potensi psikologis. 

Faktor kedua ialah faktor eksternal yaitu dari luar diri anak, meliputi lingkungan 

dan interaksi sosial. (Syah, 2010:47).  

Keluarga memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak karena 

di tengah keluarga inilah anak akan mengenal berbagai macam hal yang paling 
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mendasar. Tiap-tiap keluarga pasti memiliki cara tersendiri untuk mengasuh dan 

mendidik anak. Perbedaan pola asuh ini yang akan memberikan hasil yang 

berbeda pula pada proses tumbuh kembang anak kedepannya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pendapat lama yang sampai saat ini masih digunakan 

menekankan bahwa tiga tipe pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang 

berbeda dalam perilaku sosial anak yaitu, otoriter, otoritatif, permisif pendapat 

tersebut dikemukakan oleh Baumrind (1971). Tipe pola asuh permisif kemudian 

oleh para ahli dibedakan kembali menjadi dua macam yaitu, permissive-indulgent 

dan permissive-indifferent. (Santrock, 2002:257). 

Faktor eksternal yaitu meliputi lingkungan dan interaksi sosial yang 

kompleks dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor keluarga 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain sikap 

dan kebiasaan keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak atau yang biasa 

disebut tipe pola asuh, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antar saudara, 

dan lain-lain (Pasaribu, 2007:13). Namun demikian, tidak semua anak dalam 

masyarakat dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang utuh 

maupun dalam asuhan orangtuanya. Suatu keadaan tertentu dalam keluarga dapat 

menyebabkan orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, 

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Penyebab 

orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya bermacam-macam, seperti 

salah satu maupun kedua orang tuanya meninggal dunia, perekonomian keluarga 

sulit, atau disebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai orang tua 

sehingga anak menjadi terlantar. Anak yang terlantar akan mengalami hambatan 

dalam proses tumbuh kembanganya. Mengingat keadaan anak yang terlantar 



3 

 

tersebut akan berakibat negatif, maka anak terlantar perlu disalurkan ke tempat-

tempat yang dapat menampung mereka dengan baik seperti salah satunya ialah 

panti asuhan. 

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang mengasuh anak dimana 

orang tua anak tersebut tidak dapat merawat anaknya sendiri untuk sementara 

waktu maupun untuk seterusnya. Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti 

keluarga, pemimpin panti asuhan sebagai pengganti orangtua yang tidak mampu 

atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam 

mendidik dan mengasuh anak. Pola asuh yang diterapkan pada anak di panti 

asuhan akan memberikan perbedaan pada proses tumbuh kembang anak, 

mengingat kembali pada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak 

dimana lingkungan dan interaksi sosial akan berpengaruh. Perbedaan pola asuh 

tersebut akan berdampak pada perbedaan aspek-aspek tumbuh kembang anak 

salah satunya ialah perkembangan sosial.  

Perkembangan sosial yang saat ini oleh para ahli disebut sebagai 

kecerdasan sosial berpangkal dari teori kecerdasan yang dikemukakan oleh 

Thorndike. Thorndike (1874-1949) mengklasifikasikan kecerdasan menjadi tiga 

tipe yaitu, kecerdasan riil (concentrate intellegence), kecerdasan abstrak (abstract 

intellegence), dan kecerdasan sosial (social intellegence). Melalui klasifikasi 

kecerdasan tersebut para ahli kemudian merumusakan konsep-konsep kecerdasan 

dengan lebih kompleks. Hingga saat ini tiga tipe kecerdasan yang sangat umum 

dikenal yaitu, IQ, EQ, dan SQ dimana EQ merupakan rumusan dari konsep 

kecerdasan sosial yang dikemukakan oleh Thorndike tersebut.  
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Konsep kecerdasan sosial menurut Thorndike (1920) merupakan 

kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami 

orang lain. Konsep tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Goleman (2006) 

bahwa kecerdasan sosial sebagai kemampuan untuk memahami den mengelola 

orang lain baik laki-laki dan perempuan. Kecerdasan sosial sangat diperlukan oleh 

anak untuk membantunya dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan 

masyarakat, serta sebagai bekal untuk kehidupan masa depan yang lebih 

kompleks. Secara singkat kecerdasan sosial merupakan sekumpulan keterampilan 

yang membantu seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain lebih baik. 

Komponen penyusun kecerdasan sosial ini ada dua yaitu, kesadaran sosial dan 

fasilitas sosial. Kesadaran sosial meliputi empati dasar, penyelarasan, ketepatan 

empatik, dan kognisi sosial, sedangkan fasilitas sosial meliputi sinkronisasi, 

presentasi diri, pengaruh, dan kepedulian sosial (Goleman, 2006:114). Tingkat 

kecerdasan sosial anak yang berbeda-beda dapat diidentifikasi salah satunya 

dengan melihat pola asuh yang didapatkan oleh anak tersebut. Tingkat kecerdasan 

sosial anak yang baik akan membantunya dalam kehidupan bermasyarakat yang 

lebih kompleks. Perbedaan pola asuh yang didapatkan oleh anak dengan 

lingkungan keluarga lengkap akan berbeda dengan anak yang berada di panti 

asuhan, sehingga tingkat kecerdasan sosial tiap anak pun akan berbeda-beda.  

Panti Asuhan Muhammadiyah Malang memiliki anak asuh sejumlah 43 

orang. Anak asuh tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan jenjang pendidikannya dengan rincian sebagai berikut; 10 orang anak SD, 

28 orang anak SMP, dan 5 orang anak SMA/K. SD Muhammadiyah 5 Malang 

bekerja sama dengan panti asuhan Muhammadiyah membantu program 
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pendidikan bagi anak panti asuhan tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang 

baik. Berdasarkan data yang didapatkan, pada tahun ajaran 2015/2016 siswa dari 

panti asuhan Muhammadiyah yang bersekolah di SD Muhammadiyah 5 Malang 

berjumlah total 8 siswa dengan rincian sebagai berikut; kelas III 1 siswa, kelas V 

1 siswa, dan kelas VI 6 siswa.  

Melalui wawancara singkat dengan guru dan staff yang berada di SD 

Muhammadiyah 5 Malang didapatkan informasi bahwa siswa yang berasal dari 

panti asuhan dalam proses belajar di sekolah sering tertinggal, sehingga guru perlu 

mengulang penjelasan mengenai materi yang diajarkan. Selain itu siswa tersebut 

dalam pergaulannya cenderung tidak mematuhi peraturan sekolah sehingga perlu 

ditegur oleh guru-guru, siswa tersebut juga sering menjahili teman-temannya di 

sekolah. Hal ini sebagai indikasi bahwa tingkat kecerdasan  sosial siswa tersebut 

kurang baik. Namun untuk mengetahui hasil yang lebih akurat diperlukan 

penelitian yang lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut.  

Berdasarkan uraian yang ada, maka diperlukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Terhadap Kecerdasan Sosial Anak Panti 

Asuhan di SD Muhammadiyah 5 Malang”. 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada di SD Muhammadiyah 5 Malang ialah 

kecenderungan perilaku sosial siswa yang berasal dari panti asuhan yang kurang 

baik. Terdapat indikasi permasalahan pada perkembangan sosial yang dimiliki 

oleh siswa tersebut. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi 

oleh banyak faktor, namun salah satunya yang memiliki peranan penting ialah 
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pola pengasuhan. Terdapat indikasi bahwa pola asuh memberikan pengaruh pada 

perkembangan sosial atau kecerdasan sosial. 

Menurut permasalahan tersebut, maka perlu diadakannya penelitian lebih 

lanjut yang membahas mengenai pola asuh dan kecerdasan sosial anak panti 

asuhan lebih lanjut. Sementara ini baik pola asuh yang diterapkan di panti asuhan 

maupun kecerdasan sosial anak belum memiliki hasil yang pasti sehingga 

keduanya masih abstrak. Penelitian lebih lanjut mengenai pola asuh dan 

kecerdasan sosial anak akan memberikan hasil yang pasti untuk keduanya. Serta 

dapat memberikan solusi bagi permasalahan di SD Muhammadiyah 5 Malang 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

C. Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan, bahwa permasalahan yang 

ada ialah siswa dari panti asuhan dalam proses belajar di sekolah sering tertinggal. 

Selain itu dalam pergaulannya cenderung tidak mematuhi peraturan sekolah dan 

sering menjahili teman-temannya. Fokus masalah yang ada ialah adanya indikasi 

bahwa perkembangan sosial yang dimiliki oleh siswa dari panti asuhan kurang 

baik, hal ini dikarenakan pola pengasuhan yang kurang tepat. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.  

1. Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh pengasuh Panti Asuhan 

Muhammadiyah Malang? 

2. Apakah ada pengaruh pola asuh yang diterapkan terhadap kecerdasan sosial 

anak panti asuhan di SD Muhammadiyah 5 Malang? 
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D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 

pola asuh terhadap kecerdasan sosial anak panti asuhan di SD Muhammadiyah 5 

Malang. Rincian dari tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pola asuh yang diterapkan oleh pengasuh di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Malang. 

2. Mengetahui adanya pengaruh dari pola asuh yang diterapkan terhadap 

kecerdasan sosial anak panti asuhan di SD Muhammadiyah 5 Malang 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terlibat di dalam pelaksanaan penelitian, antara lain peneliti, pembaca, dan 

lembaga-lembaga terkait. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat teoritis pada penelitian ini 

adalah diharapkan dapat menambah wacana pustaka pendidikan dan memperkaya 

wawasan psikologi sosial dan psikologi pendidikan yang terkait dengan 

hubungannya antara pola asuh dan kecerdasan sosial anak. 

Kedua, manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu bagi peneliti, sekolah, dan lembaga terkait. Manfaat praktis bagi peneliti 

ialah diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya pemberian 

pengasuhan terhadap kecerdasan sosial anak. Manfaat praktis bagi sekolah yaitu 

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan. Manfaat praktis bagi lembaga 

terkait yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi 
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dalam upaya meningkatkan kecerdasan sosial anak melalui pemberian pola asuh 

yang tepat bagi anak. 

F. Definisi Istilah 

Definisi istilah atau definisi operasional merupakan penjelasan istilah yang 

dipergunakan atau berkaitan dalam penelitian ini. Definisi istilah yang 

dipergunakan dalam penelitian ini terfokus pada pola asuh dan kecerdasan sosial 

dengan penjelasan sebagai berikut.  

1. Pola asuh adalah bentuk pengasuhan orang tua untuk menanamkan disiplin 

pada anaknya yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian dan perilaku 

anak. (Kirana, 2013:16) 

2. Kecerdasan sosial merupakan sekumpulan keterampilan yang membantu 

seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain lebih baik dan untuk 

memahami bagaimana reaksi mereka terhadap situasi yang berbeda. (Goleman, 

2006:441)  

3. Panti asuhan adalah suatu lembaga yang mengasuh anak-anak, menjaga, 

memberikan bimbingan dan pimpinan kepada anak-anak dengan tujuan agar 

mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung 

jawab atas dirinya dan masyarakat kelak dikemudian hari. (Pasaribu, 2007:4) 




