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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar belakang 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak 

usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini proses pertumbuhan 

dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat 

dalam rentang perkembangan hidup manusia menurut Berk (1992, hlm.18). Proses 

pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus 

memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. 

Salah satu kemampuan anak usia Taman Kanak-kanak yang sangat 

penting untuk dikembangkan yaitu sikap kemandirian. Kemandirian untuk anak 

sangat penting untuk dilatih sejak dini, hal ini agar anak dapat melakukan suatu 

kegiatan di mana anak tersebut tidak perlu meminta bantuan orang lain dan anak 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan anak mampu 

mempersiapkan diri untuk memasuki pendidikan di tingkat sekolah dasar. 

Kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama 

perkembangan, di mana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam 

menghadapi berbagai situasi lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan 

mampu berpikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya menurut 

Tjandraningtyas (2004). 

Istilah kemandirian pada anak umumnya dikaitkan dengan kemampuan 

untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, apakah itu memakai baju sendiri, 

menalikan sepatunya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan orang lain 

(Hogg & Blau 2004). Menurut Diane (2004) kemandirian anak usia dini dapat 

dilihat dari pembiasaan dan kemampuan anak dalam kemampuan fisik, 

kepercayaan diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, mau berbagi, dan 

mengendalikan emosi. Kemandirian anak harus dibina sejak usia dini, seandainya 

kemandirian anak diusahakan setelah anak besar kemandirian itu akan menjadi 

tidak utuh, secara alamiah anak sudah mempunyai dorongan untuk mandiri atas 
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dirinya sendiri, mereka kadang-kadang lebih senang untuk bisa mengurus dirinya 

sendiri dari pada dilayani, sayangnya orang tua sering menghambat keinginannya 

dan dorongan untuk mandiri, kemandirian yang diajarkan pada anak sejak dini 

akan membuatnya dapat mengatur waktu kegiatannya sendiri dan membuat anak 

terbiasa menolong orang lain serta lebih bisa menghargai orang lain (Sidharto & 

Izzaty, 2004). 

 Menjadi mandiri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan tiba-tiba, 

hal ini memerlukan proses panjang yang harus dimulai sejak usia dini. Kunci 

kesuksesan seorang anak menjadi individu yang mandiri sebenarnya dipengaruhi 

oleh banyak faktor salah satunya adalah pola asuh orang tua, oleh sebab itu orang 

tualah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, membantu, dan 

mengarahkan anak untuk menjadi mandiri (Wahyuni, 2001). 

Braumrind (dalam Unaedy, 2009) membagi pola asuh orang tua menjadi 

tiga yakni Otoriter pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, Permisif pola asuh ini memberikan kesempatan pada anaknya untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya, dan Demokratis pola 

asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu dalam 

mengendalikan mereka. Dampak gaya pengasuhan orang tua akan berbeda 

terhadap kemandirian anak. Pola asuh orang tua terhadap anak dapat memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak.  

Menurut Ligren (dalam Yusuf, 1989, hlm. 25) pola asuh otoriter ciri-

cirinya antara lain orang tua bertindak keras, memaksakan disiplin, memberikan 

perintah dan larangan anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang membantah 

orang tua, orang tua di sini sangat berkuasa. Pola asuh demokratis memiliki ciri-

ciri orang tua dalam menentukan peraturan terlebih dahulu mempertimbangkan 

dan memperharikan keadaan, perasaan, dan pendapat anak, musyawarah dalam 

mencari jalan keluar suatu permasalahan, hubungan antar keluarga saling 

menghormati, adanya hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, adanya 

komunikasi dua arah, memberikan bimbingan dengan penuh pengertian. Pola asuh 

permisif ditandai dengan adanya sikap orang tua yang mengalah dan menerima, 
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selalu menuruti kehendak anak, memberikan penghargaan yang berlebihan, 

mengalah dan selalu memberikan perhatian yang berlebihan. 

Mengingat adanya permasalahan anak usia prasekolah khususnya dalam 

kemandirian, menurut Zolten & Long (2006) yang perlu diperhatikan orang tua 

dalam melatih kemandirian anak yaitu dengan memberikan kesempatan pada anak 

untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, memberikan kesempatan untuk 

membantu tugas-tugas yang menantang, mendorong anak agar berani dalam 

membuat keputusan, orang tua dibutuhkan menjadi model bagi anak dalam 

menunjukkan sikap tanggung jawab dan mandiri, memberikan bantuan dan 

dorongan pada anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, memberikan anak 

dorongan untuk mengambil risiko, mendampingi anak untuk memberikan 

dukungan banyak ketika ia membutuhkannya, memberikan penghargaan pada 

anak, memberikan disiplin yang wajar dan memberikan anak tanggung jawab. 

Dalam proses untuk membantu anak menjadi pribadi mandiri itulah diperlukan 

sikap bijaksana orang tua atau lingkungan agar anak dapat terus termotivasi dalam 

meningkatkan kemandiriannya.  

Kemandirian pada anak sangat diperlukan karena dengan kemandirian, 

anak bisa lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Anak-anak 

yang memiliki kemandirian secara normal akan cenderung lebih positif di masa 

depannya. Anak cenderung berprestasi karena dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya anak tidak lagi tergantung pada orang lain. Sehingga anak bisa lebih 

percaya diri. Anak yang mandiri yakin, jika ada resiko ia mampu untuk 

menyelesaikannya tanpa bantuan dari orang lain, dengan begitu anak akan tumbuh 

menjadi orang yang mampu untuk berpikir serius dan berusaha untuk 

menyelesaikan sesuatu yang menjadi targetnya. Demikian juga dilingkungkan 

keluarga dan sosial, anak yang mandiri akan mudah menyesuaikan diri, ia akan 

mudah untuk diterima oleh anak-anak dan teman-teman di sekitarnya menurut 

Zimmer & Collins (2003). 

Sebaliknya menurut Sidharto (2003) anak-anak yang tidak mandiri akan 

berpengaruh negatif terhadap perkembangan kepribadian sendiri. Jika hal ini tidak 

segera teratasi, anak akan mengalami kesulitan pada perkembangan selanjutnya. 
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Anak akan susah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak yang tidak 

mandiri juga akan menyusahkan orang lain. Anak-anak yang tidak mandiri 

cenderung tidak percaya diri dan tidak mampu menyelesaikan tugas hidupnya 

dengan baik. Akibatnya, prestasi belajarnya bisa mengkhawatirkan, anak seperti 

ini senantiasa bergantung pada orang lain misalnya, mulai dari persiapan 

berangkat sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, sampai dalam pola belajarnya. 

Dalam persiapan berangkat sekolah, misalnya anak selalu ingin dimandikan orang 

lain, dibantu berpakaiannya, minta disuapi, buku dan peralatan sekolah harus 

disiapkan orang lain, termasuk harus selalu diantar ke sekolah. Ketika belajar di 

rumah mereka mungkin mau asalkan semua dilayani. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang Hubungan antara Pola 

Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Anak Usia Pra-Sekolah di TK Aisyiyah 

Mendungan Sukaharjo oleh Suseno dan Irdawati didapatkan hasil observasi 

terhadap 10 orang anak, bahwa 6 orang anak terlihat aktif dan lebih mandiri. 

Misalnya waktu makan, mereka mempersiapkan alat makan sendiri dan 

mengambil makanan sendiri, sementara 4 orang anak terlihat kurang aktif dan 

ketika makan lebih senang disuap oleh orang tuanya. Setelah dilakukan 

wawancara dengan 10 orang tua anak tersebut, 6 dari orang tua yang anaknya 

tampak aktif dan lebih mandiri mengatakan bahwa mereka membiasakan anak 

untuk melakukan atau memilih sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

anak misalnya berpakaian sendiri, pakai sepatu sendiri atau belajar makan sendiri 

dan kadang-kadang mereka mengajak anak untuk melakukan hal-hal kecil dalam 

membantu pekerjaan rumah. Sementara 4 orang tua dari anak yang tampak kurang 

aktif dan kurang mandiri, mereka mengatakan bahwa mereka jarang melibatkan 

anak dalam memilih atau melakukan sesuatu, hal yang berkaitan dengan anak 

lebih banyak ditentukan oleh orang tua dan ketika anak-anak merengek-rengek 

meminta sesuatu, dari pada anak rewel, orang tua cenderung menuruti  apa yang 

diinginkan oleh anak. 

Kemandirian sangat penting untuk anak yang memasuki pendidikan ke 

tingkat sekolah dasar, mengembangkan kemandirian pada anak usia dini orang tua 

memiliki peran yang sangat penting, dalam mengembangkan perilaku pada anak 
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diharapkan nantinya anak akan terbiasa hidup mandiri dan tumbuh menjadi 

pribadi yang mandiri. Maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil 

judul “ KEMANDIRIAN ANAK DITINJAU DARI POLA ASUH ORANG 

TUA”. Hal ini melatarbelakangi penulis mengambil judul tersebut karena penulis 

ingin mengetahui pengaruh pola asuh dengan kemandirian anak. 

B. Identifikasi masalah penelitian 

Kajian dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh pola asuh dengan 

kemandirian anak. 

1. Sering terjadinya pola asuh orang tua yang kurang tepat untuk melatih 

kemandirian anak 

2. Sering ditemukan anak-anak yang belum mandiri ketika di sekolah dan di 

lingkungan rumah karena pola asuh orang tua 

 

C. Rumusan masalah penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian ke dalam rumusan pertanyaan untuk memudahkan proses penelitian, 

yaitu: 

1. Bagaimana gambaran pola asuh demokratis, permisif, dan otoriter orang 

tua anak di TK Kartika XIX-I? 

2. Bagaimana gambaran kemandirian anak di TK Kartika XIX-I? 

3. Bagaimana gambaran kemandirian ditinjau dari pola asuh orang tua di TK 

Kartika XIX-I? 

 

D. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pola asuh orang tua dengan 

kemandirian anak di TK Kartika XIX-I. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui kemandirian anak di TK Kartika XIX-I. 
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b. Untuk mengetahui seperti apa pola asuh orang tua di TK Kartika XIX-

I. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pola asuh demokratis, permisif, dan 

otoriter  terhadap kemandirian anak di TK Kartika XIX-I. 

 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti, baik bagi 

anak, orang tua, pendidik, masyarakat, peneliti, maupun peneliti selanjutnya yang 

memiliki minat yang sama, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoris 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris tentang 

tingkat kemandirian anak usia dini yang diasuh oleh orang tua. 

2. Manfaat kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan kepada setiap lembaga mampu 

mengembangkan kemandirian anak di sekolah. 

3. Manfaat Praktik 

a. Untuk anak 

Perkembangan anak untuk bergaul atau bersosialisasi semakin baik, 

dan dapat menjadi anak yang mandiri. 

b. Untuk orang tua 

Memberikan wawasan tentang perkembangan anak agar orang tua 

dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik di rumah. 

c. Untuk pendidik 

Memberikan wawasan tentang perkembangan anak dan bagaimana 

cara mengembangkan kemandirian anak agar pendidik dapat lebih baik 

dalam mendidik dan mengasuh anak di sekolah. 

d. Untuk peneliti 

Memberikan pengalaman serta menambah wawasan dalam memahami 

bagaimana kemandirian anak usia dini. 

 

F. Struktur organisasi  

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari V BAB. 
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BAB I  Pendahuluan, meliputi latar belakang penulisan, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan definisi 

operasional variabel 

BAB II  Membahas teori-teori yang berkaitan dengan kemandirian dan pola 

asuh orang tua. 

BAB III  Metode penelitian, pada bagian ini diuraikan metode penelitian 

yang digunakan, partisipan penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, prosedur penelitian, 

analisis data. 

BAB IV membahas mengenai pembahasan dan penjabaran tentang 

pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah yang didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan penulis selama berada di tempat 

penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan rekomendasi, pada bagian ini akan dibahas 

mengenai kesimpulan hasil penelitian, dan rekomendasi bagi 

yayasan, guru, dan peneliti selanjutnya. 

 


