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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

pembentukan karakter anak, terutama dalam hal  mengembangkan kecerdasan 

yang dimiliki oleh setiap anak.  Orang tua merupakan tokoh yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan anak, dalam prosesnya orang tua dituntut untuk 

membimbing, mendidik dan memberikan teladan yang baik terhadap anak.  

Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, 

dan menjadi insan yang baik.  Orang tua berperan sebagai pengasuh, 

pembimbing, dan berperan sebagai pendidik serta pemelihara anak-anaknya.  

Pola asuh merupakan suatu system atau cara pendidikan dan pembinaan yang 

diberikan oleh seseorang pada orang lain, dalam hal ini pola asuh yang 

diberikan orang tua atau pendidik terhadap anaknya sangatlah penting dan 

harus dilakukan dengan sebaik mungkin. 

Pola asuh yang baik memerlukan waktu dan usaha, pola asuh  harus 

didasarkan atas kepedulian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya.  

Akan tetapi dalam hal pengasuhan orang tua sering menuntut anaknya untuk 

mengikuti peraturan yang telah di tentukan, ada pula pengasuhan orang tua 

yang terlalu melalaikan anaknya sehingga anaknya tidak terkendali dan 

bahkan anak merasa terasingkan dari keluarga, kemudian pola pengasuhan 

orang tua yang terlalu menunut anaknya untuk mengikuti segala aturan yang 

diberikan, jika anak tidak menuruti keinginan orang tua maka akan berakibat 

pada tindakan yang kasar atau dengan tindakan yang menghukum anak.  

Pada kasus sekitar tahun 2006, sekitar 905.000 anak-anak di AS menjadi 

korban kekerasan (Departemen Kesehatan dan Manusia AS, 2008).  Delapan 

puluh empat persen dari anak-anak ini dianiaya oleh salah satu atau kedua 
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orang tuanya.  Kini hukum yang terdapat di sejumlah Negara melibatkan 

dokter dan guru untuk melaporkan  kasus-kasus yang tidak dilaporkan, 

khususnya kasus pemukulan terhadap bayi.  Kasus tersebut merupakan contoh 

pola asuh orang tua yang tidak tepat dan orang tua lebih banyak menuntut dan 

lebih banyak memberikan hukuman dengan cara tindak kekerasan.  

Menurut Abdullah Nashih Ulwan (2002: 157) berdasarkan hasil 

analisisnya, dia menyimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam 

pendidikan anak adalah tanggung jawab pada aspek pendidikan iman, 

pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio (akal), pendidikan 

kejiwaan, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual.  Pada analisis tersebut 

bahwa tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak perlu diperhatikan 

dan orang tua merupakan model utama dalam pelaksanaan pendidikan 

keluarga termasuk dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. 

Pola asuh orang tua  adalah pola prilaku yang diterapkan pada anak dan 

bersifat relative konsisten dari waktu ke waktu , pola prilaku ini dapat 

dirasakan langsung oleh anak dan bisa memberikan efek negatif maupun 

positif.   Bentuk-bentuk pola asuh orang tua mempengaruhi kepribadian anak 

setelah anak menjadi dewasa.  Watak juga ditentukan oleh cara-cara anak 

sewaktu kecil bagaimana diajarkan cara makan, bagaimana cara menjaga 

kebersihan, di ajar cara bermain dan bergaul dengan anak lain dan sebagainya, 

pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat dominan dalam membentuk 

kepribadian anak sejak kecil hingga dewasa.  

Kepribadian itu sendiri, menurut Koentjaraningrat (Djamrah. 2011, hlm 

52) terbentuk dari pengetahuan yang dimiliki anak maupun oleh berbagai 

perasaan, emosi, kehendak dan keinginan yang ditunjukkan  kepada berbagai 

macam  hal dalam lingkungannya.  Oleh karena itu melatih emosional anak 

dalam pengasuhan perlu diperhatikan oleh orang tua karena melatih emosi 

anak akan berefek pada proses kehidupannya dimasa yang akan datang. 
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Kecerdasan emosi sangat penting bagi kehidupan seseorang, tanpa 

kecerdasan emosi kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan diri 

sendiri dan orang lain, menghadapi segala macam tantangan, termasuk 

tantangan untuk berhasil secara akademis, serta kesempatan untuk hidup 

bahagia dan sukses menjadi sangat tipis.  Kecerdasan emosional anak jika 

dilihat dari positif atau negatifnya dapat dilihat dari pengasuhan orang tua 

serta lingkungan keluarga.  Namun, sebagian keluarga masih kurang 

memahami mengenai pola asuh yang tepat terhadap perkembangan emosi 

anak, terutama masih banyak orang tua yang mengalami masalah dalam  

rumah tangga sehingga perkembangan emosi anak kurang diperhatikan. 

Contoh kasus di salah satu TK yang berada di kota serang yaitu TK Visi 

Insan Cendekia Unyur Serang, bahwa ada salah seorang anak yang mengalami 

pola asuh yang tidak tepat dari orang tuanya.  Jika dilihat dari latar belakang 

keluarga bahwa orang tuanya sudah lama bercerai, pola asuh yang diterapkan 

oleh orang tuanya yaitu  memberikan kebebasan terhadap anaknya, dalam 

artian tidak ada bimbingan dan arahan serta tidak ada dorongan motivasi dari 

orang tuanya, kemudian pola bimbingan hanya diserahkan saja kepada pihak 

sekolah.  Kasus anak tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah yaitu ia 

merasa tidak percaya diri untuk belajar, tidak memiliki motivasi untuk belajar 

dan tidak memiliki semangat untuk  belajar.  

Beberapa fakta serta penjelasan di atas perlu mendapatkan perhatian 

khusus.  Pola asuh orang tua menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan terhadap 

perkembangan emosional anak.  Seharusnya orang tua yang menghadapi 

segala permasalah  tidak sampai melalaikan anak atau  tidak memperhatikan 

perkembangan emosi anak karena anak seharusnya mendapat perhatian dan 

pengasuhan yang baik dari orang tua.  Setelah melakukan pengamatan dari 

data yang diperoleh, maka peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian 
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dengan judul :”Hubungan Tipe Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan 

Emosional Anak Usia Dini di TK Visi Insan Cendekia Unyur Serang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti  merumuskan beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pola asuh orang tua anak di TK Visi Insan Cendekia 

Unyur Serang? 

2. Bagaimana kecerdasan emosional anak di TK  Visi Insan Cendekia di 

Unyur Serang? 

3. Bagaimana hubungan pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosional 

anak usia dini di TK Visi Insan Cendekia Unyur Serang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Penerapan pola asuh orang tua anak usia dini di TK Visi Insan Cendekia 

Unyur Serang. 

2. Kecerdasan emosional anak usia dini di TK Visi Insan Cendekia Unyur 

Serang. 

3. Hubungan pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosional anak usia 

dini di TK Visi Insan Cendekia Unyur Serang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di susun dengan harapan dapat memberikan manfaat lain yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu untuk memberikan 

informasi mengenai hubungan tipe pola asuh orang tua terhadap 

kecerdasan emosional anak usia  dini, selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan juga sebagai pijakan bagi penelitan-penelitian lain mengenai 

tipe pola asuh orang tua dan kecerdasan emosional anak usia dini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

Memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada orang tua 

mengenai penerapan  pola asuh yang dilakukan kepada anak, serta 

dapat mengevaluasi terhadap penerapan pola asuh yang dilakukan 

terhadap kecerdasan emosional anak, serta dapat menerapkan pola 

asuh yang tepat sehingga anak memiliki kecerdasan emosi yang 

optimal. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi 

mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosional 

anak.  Melalui penelitian ini, guru juga lebih menyesuaikan proses 

pembelajaran dengan kondisi emosi siswanya sehingga dapat 

dimaksimalkan serta lebih bermakna.  

c. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan serta pengetahuan untuk mengetahui hubungan tipe pola 

asuh orang tua dengan kecerdasan emosional anak usia dini, serta mengetahui 

secara langsung bagaimana penerapan tipe pola asuh orang tua di lokasi 

penelitian. 


