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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Orang tua merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi setiap anak, 

karena waktu yang dihabiskan anak paling banyak di rumah.Upaya yang 

dilakukan orang tua sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan 

mencerdaskan anak-anaknya, guna mengembangkan segala potensi yang 

terpendam dalam diri anak. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mendidik pada 

dasarnya mengarahkan anak-anak sebagai generasi unggul, karena potensi anak 

itu akan tumbuh dengan sendirinya.  

Peran orangtua sangat penting dalam membantu perkembangan sosial 

emosional anak. Perkembangan sosial emosional anak dapat dilakukan sejak dini 

dengan carabimbingan dan arahan, pembinaan perilaku dan sikap yang dapat 

dilakukan melalui pembiasaan yang baik. Kondisi inilah, yang menjadi dasar 

utama pengembangan perilaku sosial dan emosional dalam mengarahkan pribadi 

anak yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Perilaku sosial dan emosional pada anak prasekolah yang 

diharapkan adalah perilaku-perilaku yang baik, seperti kedisiplinan, kemandirian, 

tanggung jawab percaya diri, jujur, adil, setia kawan, sifat kasih sayang terhadap 

sesama, dan memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara  (Meggit, 2013, hlm. 246). 

Masa anak prasekolah merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan 

yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya atau disebut juga masa 

keemasan (the golden age),Susanto (2011, hlm. 132).Usia tersebut merupakan 

periode yang sangat penting, sebagai tahap perkembangan kritis, yaitu saat 

kepribadian anak mulai terbentuk seperti tingkah laku, sosial, emosional. 

Pembentukan kepribadian anak dipengaruhi melalui pengalaman yang terjadi pada 

anak sepanjang hidupnya.Pada masa ini anak senang melakukan berbagai aktivitas 

seperti memperhatikan lingkungan sekitar, meniru, mencium, dan meraba. 

Kegiatan yang dilakukan anak didukung oleh lingkungan yangmendorong anak 
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melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan terarah seperti  yang dilakukan oleh 

orang tua untuk mengembangkan sosial emosional anak. 

Perkembangan sosial emosional anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya, baik orang tua, keluarga, dan teman sebaya (Susanto, 2011). Apabila 

lingkungan sosial tersebut memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap 

perkembangan sosial emosional anak secara positif, seperti orang tua 

mengenalkan anak berbagai emosi negatif dan positif beserta dampaknya kepada 

anak serta menciptakan perilaku positif pada anak seperti memberikan kasih 

sayang, perhatian, dan menjalin komunikasi dengan anak, maka anak akan dapat 

mencapai perkembangan sosial emosionalnya secara matang. Namun apabila 

lingkungan sosialnya kurang kondusif, seperti perlakuan orangtua yang kasar, 

sering memarahi, acuh tak acuh tidak memberikan bimbingan, teladan, pengajaran 

atau pembiasaan terhadap anak dalam menerapkan norma-norma, baik agama 

maupun tatakrama atau budi pekerti anak cenderung menampilkan perilaku yang 

kurang baikseperti bersifat minder, pembangkang dan kurang disiplin. 

Pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada 

salah satu PAUD yang berada di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu 

Kabupaten Purwakarta salah satunya lembaga PAUD Melati, diperoleh informasi 

dari beberapa orang tua masih ada sebagian orang tua yang memiliki pola pikir 

pendidikan itu sepenuhnya tanggung jawab pihak lembaga pendidikan, sehingga 

orangtua menumpu harapan yang terlalu tinggi pada lembaga pendidikan, banyak 

orang tua berani membayar mahal biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Di sisi 

lain tidak sedikit orangtua yang menuntut lembaga pendidikan harus berbuat 

seperti yang dikehendaki dan kecewa jika hasil pendidikan di lembaga tersebut 

tidak sesuai dengan harapannya. Fenomena seperti ini  harus segera diluruskan 

agar tanggung jawab tinggi muncul dalam keluarga terutama orang tua sehingga 

orang tua juga berperan sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyadi (2013, hlm. 17) 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah lembaga pendidikan nonformal 

pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan 

untuk  pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui studi observasi dan wawancara 

kepada tutor PAUD dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga 

PAUD Melati, peneliti mendapatkan informasi bahwa secara sosial anak-anak 

sudah mampu bersosialisasi akan tetapi masih ada anak yang selalu ditemani 

orang tua selama berada di sekolah, karena kurang bisa berinteraksi dengan teman 

sebaya seperti pemalu, kurang mandiri, dan masih kurang percaya diri. Secara 

emosi pada umumnya anak sudah mampu mengendalikan emosi akan tetapi masih 

ada sebagian anak yang masih perlu bimbingan orang tua dalam mengendalikan 

emosinya, terlihat ketika anak berebut mainan dengan teman dan ketika 

menginginkan sesuatu anak memperlihatkan sikap emosional seperti marah serta 

menangis ketika tidak terpenuhi keinginannya.  

Makna penting perkembangan anak prasekolah telah banyak diteliti. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pada masa usia prasekolah perkembangan 

mencapai lebih dari 50%. Anak pada usia prasekolah mengalami perubahan yang 

luar biasa dalam semua aspek perkembangan termasuk perkembangan sosial 

emosional. Sosial emosional pada anak penting dikembangkan, terdapat beberapa 

hal mendasar yang mendorong pentingnya perkembangan sosial emosional 

diantaranya yaitu “perkembangan sosial emosional memiliki peran sebanyak 80% 

sebagai penentu keberhasilan individu dalam kehidupannya dibanding dengan IQ 

yang hanya berpengaruh sebesar 20% (Nugraha, 2008). 

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk menelaah secara lebih 

mendalam terhadap upaya yang dilakukan orangtua dalam membantu 

perkembangan sosial emosional anak prasekolah. Untuk mendapatkan jawaban 

tersebut maka peneliti menganggap perlu dilaksanakannya penelitian dengan judul 

upaya orangtua dalam membantu perkembangan sosial emosional anak 

prasekolah. 

Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini 

di Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia khususnya paket 

keahlian Bimbingan Perawatan Anak (BPA). 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Masalah dalam penelitian ini merupakan pusat pembahasan dalam 

penelitian, karena masalah yang muncul dalam penelitian ini dianggap terlalu luas 

maka peneliti membatasinya menjadi beberapa aspek yakni : 

a. Sebagian besar anak sudah mampu bersosialisasi akan tetapi masih ada anak 

yang selalu ditemani orang tua. 

b. Anak kurang bisa berinteraksi dengan teman sebaya seperti pemalu, kurang 

mandiri, dan masih kurang percaya diri. 

c. Anak sudah mampu mengendalikan emosi akan tetapi masih ada sebagian 

anak yang masih perlu bimbingan orang tua dalam mengendalikan emosinya 

seperti marah, menangis ketika tidak terpenuhi keinginannya. 

2. Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Upaya Orangtua Dalam Membantu 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Prasekolah ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya 

orangtua dalam membantu perkembangan sosial emosi anak prasekolah? 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai upaya 

orangtua dalam membantu perkembangan sosial emosional anak prasekolah di 

PAUD Melati dalam: 

a. Membantu interaksi anak dengan teman sebaya dan orang dewasa 

b. Memupuk rasa percaya diri anak 

c. Memupuk kemandirian anak 

d. Membantu mengendalikan emosi anak 

e. Memupuk kedisiplinan anak 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Teoritis 

Dapat dijadikan sumbangan keilmukan yang berarti bagi dunia pendidikan 

khususnya bagi para orangtua dan pendidik anak usia prasekolah. 

2. Praktis 

a. Orangtua, sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak mendapatkan 

pengetahuan dalam membantu perkembangan sosial emosional anak 

prasekolah. 

b. Guru, khususnya bagi guru anak prasekolah mendapatkan informasi dan 

gambaran tentang perkembangan sosial emosional anak prasekolah sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembelajaran. 

c. Penulis, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berharga tentang upaya 

orangtua dalam membantu  perkembangan sosial emosional anak prasekolah.  

 

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan selanjutnya, penulis 

uraikan gambaran umum tentang isi dan materi yang akan dibahas yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Berisi teori-teori yang mendukung penelitian tentang anak prasekolah, 

perkembangan sosial emosional anak prasekolah, upaya orangtua dalam membatu 

perkembangan sosial emosional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

pada penelitian, termasuk komponen-komponennya. 
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BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang pemaparan data hasil penelitian, hasil analisa data serta 

pembahasan hasil yang dikaji dengan tinjauan dari reverensi para ahli. 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Berisi hasil penelitian yang disimpulkan dan sekaligus memberikan saran 

yang perlu diperhatikan. 

 


