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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga, dalam hal ini orang tua yaitu pendidik pertama dan utama dalam 

proses pendidikan. Orang tua memiliki kedudukan berarti untuk pertumbuhan 

anak, ialah bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing 

untuk mencapai tahapan tertentu sehingga pada akhirnya seorang anak dalam 

kehidupan bermasyarakat. Locke (dalam Fitriyani, 2015:95) mengatakan bahwa 

anak yang baru lahir bagaikan kertas kosong yang putih bersih, maksudnya 

sewaktu lahir pikiran manusia tidak memuat apapun. Semua ide terbentuk melalui 

proses penginderaan, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. 

Dengan demikian, Locke (dalam Fitriyani, 2015:95) menemukan aspek perilaku 

yang dipelajari melalui pengalaman.  

Masa kehidupan anak sebagian besar berada dalam lingkungan keluarga, 

karena itu keluargalah yang paling berperan dalam masa depan anak. Orang tua 

memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan anaknya menjadi 

orang yang sukses serta orang tua berarti menguasai dan mencermati pertumbuhan 

anak supaya anak tumbuh dengan baik sehingga dalam perkembangannya anak 

dapat diterima di lingkungan masyarakat.  

Pola asuh merupakan pola pengasuhan yang terjadi dalam keluarga, 

komunikasi antara orang tua dan anak selama melakukan aktivitas pengasuhan, 

Tarmudji (dalam Pramawaty dan Hartati, 2012:88). Aktivitas pengasuhan 

diberikan dengan mendidik, membimbing, memberikan perlindungan, dan 

pengawasan kepada anak. Pengalaman dan pendapat seseorang menjadikan 

pembeda pemberian pola asuh orang tua kepada anak. Santrock (dalam 

Pramawaty dan Hartati, 2012:88) mengemukakan tiga tipe pola asuh: otoriter, 

otoritatif/demokratis, dan permisif. Otoriter (authoritarian parenting) memberi 

aturan atau standar bersikap yang menuntut untuk diikuti dengan tegas dan tidak 

boleh dipertanyakan, Wong (dalam Pramawaty dan Hartati, 2012:88). Demokratis 

(authoritative parenting) menegaskan, menghormati individualitas anak, 
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mengarahkan anak untuk belajar mandiri, tetapi orang tua tetap mempunyai 

kendali pada anak, Santrock (dalam Pramawaty dan Hartati, 2012:88). Pola asuh 

permisif (permissive parenting) bisa dilakukan sebagai pola asuh yang tidak 

adanya penerapan disiplin pada anak, Atkinson (dalam Pramawaty dan Hartati, 

2012:88). 

Kecerdasan emosi menurut Davies (dalam Fitriyani, 2015:97) merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dirinya sendiri dan orang lain, 

membedakan satu emosi dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut 

dalam menuntut proses berpikir serta perilaku seseorang. Stainer (dalam Meriyati, 

2014:30) mengemukakan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan dalam 

mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, dan mengetahui bagaimana emosi 

diri mengekspresikan sebagai peningkatan maksimal etis dalam kekuatan pribadi. 

Sama dengan definisi yang dikemukakan oleh, Mayer dan Solovey (dalam 

Meriyati, 2014:30) mengemukakan kecerdasan emosi adalah kemampuan dalam 

memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, dan menggunakan 

perasaan itu untuk saling berkaitan antara pikiran dan tindakan. 

Rahma (dalam Elfi dan Nurasih, 2019:20) mengemukakan bahwa yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional anak diantaranya merupakan status sosial 

ekonomi orang tua disamping tradisi dan lingkungan tempat tinggal. Orang tua 

yang mempunyai status ekonomi yang mampu akan berusaha untuk memberikan 

kecukupan anaknya termasuk dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan 

emosionalnya. Menurut Risma (dalam Elfi dan Nurasih, 2019:20) mengemukakan 

bahwa pola asuh yang diberikan orang tua pada tingkat ekonomiannya menengah 

keatas dan orang tua yang tingkat ekonomiannya menengah ke bawah berbeda. 

Orang tua yang tingkat ekonomiannya menengah keatas dalam memberikan 

pengasuhan biasanya orang tua memanjakan anaknya. Dengan demikian, yang 

anak inginkan akan dipenuhi orang tua. Semua kebutuhan anak akan dapat 

terpenuhi dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua. Termasuk dalam 

aktivitas yang  menunjang pada stimulasi tumbuh kembang anak. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa orang tua dengan status sosial ekonomi yang 

memadai akan menunjang dalam perkembangan emosional anak.  
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Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin dkk 

(2016) menunjukkan hasil bahwa kecenderungan pola asuh yang diterapkan orang 

tua di wilayah ini mayoritas pada pola asuh demokratis dimana kebanyakan orang 

tua dalam hal mengasuh anak bersifat hangat dan rasional serta memberikan 

kebebasan kepada anak namun tetap pada pengawasan agar anak tidak terjerumus 

pada hal yang negatif. Kemudian faktor pendidikan, ekonomi, kepribadian, jumlah 

anak, sangat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak.  

Widyaningsih dan Hidayah (dalam Elfi dan Nurasih, 2019:19) mengemukakan 

bahwa ada hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan kecerdasan 

emosional anak. Pola asuh yang diterapkan mempengaruhi perkembangan anak 

secara emosional dan spiritual. Pola asuh yang tidak sesuai akan menghambat 

perkembangan anak. Pembentukan kecerdasan emosional dalam diri anak 

ditentukan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

yang mempengaruhi adalah kondisi jasmani dan psikologi anak, sedangkan faktor 

eksternalnya adalah stimulus dan lingkungan yang berada didalamnya adalah pola 

asuh orang tua, Widyaningsih dan Hidayah (dalam Elfi dan Nurasih, 2019:19). 

Pola asuh orang tua mempunyai pengaruh yang kuat pada perkembangan 

emosi anak. Dalam masyarakat sendiri pola asuh lebih dipahami tentang 

bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak mulai dari kebutuhan dasar 

sampai pada kebutuhan fiski anak, termasuk dalam kebutuhan akan kasih sayang. 

Cara yang di gunakan orang tua dalam mengasuh anak nantinya akan ikut 

menentukan pada perilaku anak dikemudian hari. Pola asuh orang tua menjadi hal 

yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun 

psikis. Bukan hanya tuntutan yang diberikan oleh orang tua kepada anak, tetapi 

orang tua juga mendorong dan memberikan motivasi kepada anak dalam hal yang  

positif yang akan sangat berguna untuk masa depan anak. 

Pada anak usia 11-12 tahun, anak sudah mengerti tentang baik dan buruk, 

tentang norma dan aturan serta nilai yang berlaku dalam lingkungannya menjadi 

bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat diusia kanak-kanak awal. 

Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik-buruk atau aturan-aturan dapat 
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berubah tergantung dari keadaan dan situasi munculnya perilaku tersebut. 

Keadaan emosi mereka juga semakin beragam, Labudasari dan Sriastria (2018:5).    

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Justian, dkk (2020) 

menunjukkan hasil bahwa analisis korelasi diperoleh koefisien sebesar 0,266 

dengan koefisien t hasil hitung sebesar 2,177 dan P-value sebesar 0,032. Oleh 

karena nilai P-value lebih besar pada taraf signifikansi ɑ = 0,05 maka disimpulkan 

bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan pola asuh orang tua kristiani 

dengan kecerdasan emosional siswa. Peningkatan pola asuh yang tepat akan 

berdampak pada peningkatan kecerdasan emosional siswa. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap salah satu anak 

yang bernama ZMA terkait dengan kecerdasan emosionalnya pada tanggal (5 Juli 

2020) menunjukkan bahwa ZMA merupakan anak yang kurang percaya diri dan 

cenderung mudah putus asa. Kurangnya waktu pendampingan yang diberikan 

orang tua pada anak terutama dalam proses belajar sehingga anak kurang 

berkembang dalam proses pendidikannya. Dalam mengerjakan tugas dari sekolah 

ZMA kurang memiliki rasa tanggung jawab karena lebih memilih bermain gadget 

daripada mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah. Dalam mengelola emosi 

cenderung kurang karena ketika orang tua meminta bantuannya anak mudah 

marah. ZMA juga belum mampu mengendalikan hal-hal negatif yang ada 

disekelilingnya. Aktivitasnya lebih banyak dihabiskan bermain gadget dan 

menonton televisi. Kurangnya rasa kepedulian dalam diri ZMA terhadap 

lingkungan sekitarnya (Lampiran 7, Halaman 127). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal (5 Juli 

2020) kepada pak AW selaku ketua rt di rt 02/ 06 orang tua yang memiliki anak 

usia 11-12 tahun memiliki profesi bermacam-macam yaitu buruh pabrik, petani, 

guru, polisi, tukang batu, bidan dan pedagang. Mayoritas orang tua yang memiliki 

anak usia 11-12 tahun di Rt 02/ 06 Desa Pecangaan sibuk bekerja hingga banyak 

menghabiskan waktunya bekerja diluar rumah dari pagi sampai sore hari. Hal ini 

menyebabkan orang tua tidak bisa maksimal dalam mengawasi dan membimbing 

anaknya. Anak yang orang tuanya sibuk bekerja biasanya dititipkan kepada sanak 

saudaranya, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari 
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orang tuanya. Kondisi sosial ekonomi orang tua pada umumnya menengah 

kebawah dan menengah keatas yang mempunyai anak usia 11-12 tahun di rt 02/ 

06 (Lampiran 5, Halaman 122).  

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap ibu DA pada tanggal (5 Juli 2020) ibu DA merupakan orang tua dari 

anak yang bernama ZMA yang berusia 11 tahun. Dalam pengasuhan yang 

diterapkan oleh ibu DA dan suaminya terhadap anaknya ZMA menunjukkan 

bahwa tidak adanya tuntutan yang diberikan kepada anak. Orang tua memberikan 

apa yang anak mau semata-mata hanya ingin anaknya bahagia. Orang tua juga 

memberikan kebebasan terhadap anak tanpa adanya batasan. Orang tua tidak 

memberikan teguran maupun hukuman ketika anak melakukan kesalahan. Hasil 

wawancara bisa dilihat pada(Lampiran 6, Halaman 124). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional 

anak rentang usia 11-12 tahun di Desa Pecangaan kulon Rt.02/ 06 Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara dengan latar belakang pekerjaan dan kondisi 

ekonomi orang tua, karena dari analisis awal peneliti melihat adanya masalah 

pada anak dalam kecerdasan emosional yang dipengaruhi pola asuh orang tua.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang diteliti dalam penelitian ini cukup bervariasi, adapun rumusan masalah 

sebagai berikut.  

1. Bagaimana hubungan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional 

anak usia 11-12 tahun di Desa Pecangaan kulon rt.02/ 06 Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak 

usia 11-12 tahun di Desa Pecangaan kulon rt.02/ 06 Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional 

anak di Desa Pecangaan kulon rt.02/ rw.06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten 

Jepara. 

2. Menganalisis bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak 

di Desa Pecangaan kulon rt.02/ rw.06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten 

Jepara.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis  

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam upaya 

mengembangkan kecerdasan emosional anak sebagai salah satu 

pencapaian hasil dari peran orang tua secara optimal.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan khususnya 

kepada orang tua sebagai peran utama di dalam lingkup keluarga terhadap 

perkembangan kecerdasan emosional anak.  

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Lembaga  

Penelitian ini sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap kecerdasan emosional anak pada jurusan PGSD 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.  

b. Bagi masyarakat khususnya orang tua  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk mengarahkan 

dan mendidik anak agar lebih baik di masa depan dan dengan membaca 
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penelitian ini diharapkan orang tua mengetahui bagaimana cara mendidik 

dengan peran orang tua yang tepat.  

E. Ruang lingup Penelitian  

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti hubungan  pola asuh orang tua 

terhadap kecerdasan emosional anak dan bentuk pola asuh yang diterapkan orang 

tua kepada anak yang berusia 11-12 tahun di Desa Pecangaan kulon rt.02/ 06 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan latar belakang pekerjaan dan 

kondisi ekonomi orang tua dalam pola asuh orang tua terhadap kecerdasan 

emosional anak. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat anak yang cukup 

menarik yang berkaitan dengan kecerdasan emosionalnya dan peran orang tua. 

Anak ini bertempat tinggal didekat rumah peneliti dan hal ini membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini.  

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel ini bertujuan untuk memberikan batasan 

mengenai permasalahan yang diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas. 

1. Pendidikan Keluarga  

Pendidikan keluarga merupakan usaha dan upaya orang tua dalam memberi 

bimbingan, arahan, pembinaan dan pembentukan kepribadian anak serta 

memberikan bekal pengetahuan dalam proses perkembangan anak agar anak 

dapat mandiri dalam menyesuaikan diri pada setiap realitas yang dihadapinya 

kelak.  

2. Pola Asuh Orang Tua  

Pola asuh orang tua merupakan bagaimana orang tua memberi perlakuan 

anak, mendidik, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak dalam 

mencapai tujuan kedewasaan sampai dengan pembentukan perilaku anak 

sesuai dengan norma dan nilai yang baik sesuai pada kehidupan 

bermasyarakat. Pola asuh yang diberikan orang tua sangat berpengaruh pada 

perkembangan anak, kualitas pendidikan dan kepribadian anak. 

3. Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan emosi merupakan suatu bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh 

seseorang yang mengacu pada pemusatan perhatian dalam mengenali, 
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memahami, merasakan, mengelola, memotivasi diri sendiri dan orang lain 

serta dapat mengaplikasikan kemampuan tersebut dalam kehidupan pribadi 

dan sosial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


