
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun. Pada usia dini 

ini otak anak berkembang sangat pesat. Hasil penelitian yang dapat dipercaya 

menyatakan bahwa perkembangannya mencapai hingga lebih dari lima puluh 

persen maka usia dini adalah fase fundmental bagi perkembangan individu yang 

sering disebut sebagai masa emas atau golden age. Masa ini masa yang tepat 

untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial 

emosional, seni, moral, dan nilai-nilai agama (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 1, 

Ayat 14). 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan pun timbul dari tiap-tiap orang tua 

yang menginginkan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan jika kita 

lihat dari proses tahap tumbuh kembang manusia maka pada usia 0-8 tahun 

terjadilah proses perkembangan yang cukup pesat, sekitar 60 % perkembngan 

terjadi secara cepat pada rentang usia tersebut (golden age) di bandingkan dengan 

tahapan perkembangan selanjutnya. Dan pada usia 0-6 tahun anak berada pada 

jalur PAUD, selain pendidikan yang di berikan oleh orang tua di rumah maka 

Pendidikan Anak Usia Dini juga dianggap sangatlah penting untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak. 
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Secara alamiah, perkembangan anak berbeda-beda, baik intelegensi, bakat, 

minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, kemandirian, jasmani dan 

sosial. Namun penelitian tentang otak menunjukkan jika anak dirangsang sejak 

dini, akan ditemukan potensi-potensi yang unggul pada dirinya. Setiap anak unik, 

berbeda dan memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada dalam 

dirinya untuk berpikir kreatif dan produktif.Anak usia 4-6 tahun merupakan 

bagian dari anak usia dini yang disebut sebagai anak usia prasekolah. Usia 

tersebut merupakan masa peka bagi anak. 

Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan anggota, 

mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak kewajiban bagi masing-masing 

anggota keluarga. Pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak akan 

mengalami kesulitan dengan kondisi yang tidak menetap tersebut, khususnya 

dalam hal mengasuh anak karena akan repot sekali membagi waktu untuk 

mengurus sawah dan mengurus anak. petani padi/sawah yang pergi pagi sampai 

siang dan ada juga dari pagi sampai sore, keluarga petani padi jelas terkuras 

waktunya dikarenakan kesibukan bekerja. 

Pola asuh Orangtua dalam pengasuhan memiliki beberapa definisi yaitu ibu, 

ayah, atau seseorang yang akan membimbing dalam kehidupan baru, seorang 

penjaga, maupun seorang pelindung. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak 

terus berlangsung tidak hanya pada masa kanak-kanak tetapi berlangsung terus 

yang berdampak pada fase perkembangannya. 

Pola asuh anak adalah mendidik dan memelihara anak seperti mengurus 

makannya, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilan dalam periode yang pertama 

sampai dewasa. Artinya pola asuh merupakan suatu sistem atau cara pendidikan 
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dan pembinaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal ini 

orang tua mengasuh dan mendidik anak dengan penuh pengertian. Keluarga 

merupakan lingkungan yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak – 

anak. Pendidikan yang diberikan orang tua seharusnya memberikan dasar bagi 

pendidikan, sosialisasi, dan kehidupan anak dimasyarakat. 

Maimunah Hasan, 2012:25 pola asuh permisif adalah membiarkan anak 

bertindak sesuai dengan keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan 

pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada 

anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak 

pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan 

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadan bertentangan 

dengan norma sosial. 

Orang tua dengan tipe pola asuh permisif adalah orang tua yang 

membolehkan apapun yang diinginkan anak, ini bisa terjadi karena orang tua 

sangat cinta atau sangat acuh. 

Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack dalam Taupan, (2016:58) 

interaksi sosial anak adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut 

hubungan antarindividu, antara individu dengan kelompok maupun antara 

kelompok dengan kelompok lainnya. 

Keluarga menjadi tempat berlangsungnya proses interaksi terhadap anak. 

Dalam keluarga, orang tualah yang memegang tugas mengasuh anak. Dalam 

mengasuh anak, ada kecenderungan orang tua untuk menyukai atau lebih sering 

menggunakan pola asuh. Orang tua harus bisa menentukan pola asuh apa yang 

tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan situasi anak, lalu bagaimana 
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dengan proses sosialisasi dan pola asuh yang diterapkan orangtua petani padi 

terhadap anak-anaknya, apakah berbeda dengan keluarga lain ataukah sama. 

Interaksi sosial merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

dalam melakukan hubungan baik antara rekan-rekannya,antara siswa dan guru 

maupun siswa dengan orang tuanya, baik dalam menerima, maupun menolak dan 

menilai komunikasi yang diperoleh dalam bentuk proses interaksi. Interaksi sosial 

seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam menjalin sebuah hubungan 

yang dinyatakan dalam bentuk prialaku sosial yang baik,yang dapat diketahui 

setelah diadakan evaluasi. 

Di Kecamatan Sekernan, ada 15 PAUD/TK/RA peneliti hanya mengambil 8 

TK/PAUD/RA diKecamatan Sekernan Muaro Jambi karena ada kriteria peneliti 

yaitu melihat pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak peneliti 

memilih 8 TK/PAUD/RA yang lebih banyak orang tuanya berprofersi sebagai 

petani di Kecamatan tersebut, Peneliti melakukan studi awal dari anak didapatkan 

sampel 60 anak se Kecamatan Sekernan yang diperoleh data untuk anak dan pola 

asuh orang tua permisif pada interaksi sosial pada saat melakukan studi awal 

terlihat interaksi sosial antar teman nampak saat bersama teman anak selalu 

menuntut orang lain untuk mengikuti keinginnanya, tidak belajar mengontrol diri, 

selalu menuntut orang lain untuk mengikuti keinginannya, orang tua memberikan 

semua yang diinginkan anak tanpa berpikir apakah itu baik atau tidak kedepannya 

anak merasa orang tua sangat menyayanginya dan merasa dirinya bagian penting 

untuk orang tuannya. Hal ini malah mengakibatkan anak tidak belajar mengontrol 

diri, tidak belajar menghormati orang lain dan ada juga anak yang berkomunikasi 

dengan orang tuanya dengan membentak namun, orang tuanya tersebut 

membiarkan anak kemampuan sosialnya buruk alias kesulitas dalam berteman dan 
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berinteraksi dengan guru. Pola asuh permisif karena acuh membuat anak merasa 

tidak diinginkan, tidak dipedulikan sehingga menyebabkan anak mempunyai 

harga diri yang rendah dan merasa bukan bagian penting untuk orang tuannya. 

Alasan peneliti karena warganya yang berprofesi sebagai petani, pola asuh 

permisif pada interaksi sosial anak usia dini yang memiliki anak umur anak usia 

dini 4-6 tahun anak TK, alasan lainnya orang tua petani padi pulang dari ladang 

orang tua langsung istirahat tidak ada waktu berinteraksi langsung dan berbicara 

kepada anaknya terkadang orang tua membiarkan anaknya dan tidak mengontrol 

anak bersama siapa saja bergaul, padahal anak usia 4-6 tahun adalah dimana masa 

anak yang membutuhkan peran penting orang tuanya untuk tumbuh kembang  

anak agar menjadi anak yang tumbuh sesuai usianya anak butuh interaksi sosial 

percakapan/berbicara, perhatian, bimbingan, peraturan , disayang, saling mengerti 

dan saling terbuka. Namun, tidak semua orang tua yang seperti yang dikatakan 

memiliki pola asuh permisif hanya sebagian orang tua dan masih banyak juga 

orang tua memberikan perhatian, bimbingan, peraturan , disayang, saling mengerti 

dan saling terbuka kepada anaknya, peneliti lebih melihat orang tua yang memiliki 

pola asuh permisif. 

Sebagian orang tua petani padi memilih meninggalkan anaknya dan 

menitipkan anaknya disekolah dan kerabat terdekat sampai orang tua pulang 

sehingga interaksi antara anak dengan teman , guru dan orang tua sangat berbeda 

dengan anak-anak yang lain orang tua yang hanya dirumah yang memberi 

perhatian lebih kepada anaknya. Keunikan dari keluarga petani padi dari keluarga 

lainnya (seperti PNS, buruh, pedagang dan bangunan) orang tua petani anaknya 
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lebih didekatkan dengan keagamaan anaknya diajak ketempat pengajian dimasjid 

peneliti sangat senang melihat anak tersebut pergi mengaji. 

Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa penyediaan 

lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para orang tua ataupun pendidik, 

baik orang tua, guru, ataupun orang teman-temannya lain yang ada di sekitar  

anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh 

potensinya. Potensi yang dimaksud meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, 

sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif,  

fisik/motorik, dan seni. Pendidikan anak usia dini diberikan pada awal kehidupan 

anak untuk dapat berinteraksi sosial sesuai tahap usianya dan berkembang secara 

optimal. 

Hal ini membuktikan bahwa orang tua di Desa se Kecamatan Sekernan  

perlu memahami bagaimana pola asuh permisif dan interaksi sosial anak usia dini 

pada anak keluarga petani padi. Kemudian terlihat kurangnya kolaborasi antara 

pihak sekolah dan orang tua terhadap perkembangan anaknya. Bila masalah ini 

masih berlanjut secara terus menerus anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik 

pada lingkungannya. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Pola Asuh 

Orang Tua Permisif Pada Interaksi Sosial Anak Usia Dini Keluarga Petani 

Padi Di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi”. 

B. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka peneltian ini perlu membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Pola asuh permisif di TK yang diteliti adalah: 1) Pola asuh orang tua 

permisif pada interaksi sosial antar teman-temannya; 2) Pola asuh orang 

tua permisif pada interaksi sosial antara siswa dan guru dan 3) Pola asuh 

orang tua permisif pada interaksi sosial antara siswa dan orang tua. 

2. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Orang Tua Di TK 

Kecamatan Sekernan Muaro Jambi. 

C. Rumusan Masalah Dalam Pertanyaan Penelitian 

 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Umum: 

 

a. Bagaimana Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Interaksi Sosial Anak 

Usia Dini Keluarga Petani Padi Di TK Kecamatan Sekernan Muaro 

Jambi. 

2. Secara Khusus: 

 

a. Bagaimana pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia 

dini di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi interaksi sosial anak 

antar teman-temannya? 

b. Bagaimana pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia 

dini di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi interaksi sosial antar 

anak dan guru ? 

c. Bagaimana pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak usia 

dini di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi interasik sosial antar 

anak dan orang tua? 
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D. Pertanyaan Penelitian 

 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan dari penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara Umum: 

 

Bagaimana Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Interaksi Sosial Anak 

Usia Dini Keluarga Petani Padi Di TK Kecamatan Sekernan Muaro 

Jambi. 

2. Secara Khusus: 

 

a. Pada kualitas manakah pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial indikator antar teman-temannya? 

b. Pada kualitas manakah pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial indikator antara anak dan guru? 

c. Pada kualitas manakah pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial indikator antara anak dan orang tua? 

E. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Secara Umum: 

 

a. Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi 

sosial anak usia dini keluarga petani padi Di TK Kecamatan Sekernan 

Muaro Jambi. 

2. Secara Khusus: 

 

1. Mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak 

usia dini di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi interaksi sosial anak 

antar teman-temannya. 
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2. Mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak 

usia dini di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi interaksi sosial antar 

anak dan guru. 

3. Mendeskripsikan pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak 

usia dini di TK Kecamatan Sekernan Muaro Jambi interaksi sosial antar 

anak dan orang tua. 

F. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi Orang tua 

 

a. Dapat memberikan masukan pada orang tua yang bersangkutan 

khususnya pada Kecamatan Sekernansebagai pertimbangan atas apa 

yang telah ditempuh dalam pola asuh. 

b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan wacana baru 

dalam upaya membimbing anak dalam berinteraksi sosial. 

2. Bagi akademik 

 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan khasanah pengetahuan 

dalam menghadapi dunia pendidikan masa yang akan datang, guna 

menjadikan anak bangsa yang cerdas dan mandiri. 

3. Bagi guru 

 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk pengetahuan 

guru dalam membimbing dan menambah pengetahuan agar dapat 

menyesuaikan. 
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G. Definisi Operasional 

 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar 

kesamaan konsep dan pengertian, guna menghindari kesalah pahaman yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pola asuh permisif yang dimaksud adalah orang tua yang mengabaikan 

anaknya, kontrol terhadap anak kurang, membiarkan anak dan orang tua 

bersifat masa bodoh karena sibuk diladang/sawah sehingga orang tua tidak 

punya waktu untuk anak padahal anak umur 4-6 tahun adalah dimana masa 

anak yang membutuhkan peran penting orang tuanya untuk tumbuh kembang 

anak agar menjadi anak yang tumbuh sesuai usianya. 

b. Anak usia dini yang dimaksud adalah anak yang berprilaku kurang baik 

terhadap orang tua karena anak kurang bisa mengontrol dirinya selalu 

menuntut orang lain mengikuti keinginannya, membiarkan anak untuk 

memutuskan segala sesuatu sendiri, tidak adanya hukuman saat anak sedang 

melakukan tindakan yang melanggar norma, dan mengenai kebebasan anak 

untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginan anak. 

c. Orang tua petani yang dimaksud adalah orang tua yang sibuk bekerja 

diladang hanya punya waktu sedikit dan mengabaikan kebersamaan saat 

sama anak-anaknya, padahal anak umur 4-6 tahun adalah masa anak yang 

membutuhkan peran penting orang tuanya untuk tumbuh kembang anak agar 

menjadi anak yang tumbuh sesuai usianya. 

d. Interaksi sosial anak usia dini yang dimaksud adalah yaitu kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa dalam melakukan hubungan baik antara teman-temannya, 

antara siswa dan guru maupun siswa dengan orang tuanya, baik dalam 
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menerima, maupun menolak dan menilai 

komunikasi yang diperboleh dalam bentuk 

proses interaksi. 

H. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar yang dapat dirumuskan antara lain : 

 

1. Pola asuh orang tua permisif pada 

interaksi sosial anak usia dini keluarga 

petani padi perlu diperhatikan oleh orang 

tua dimana masa anak yang 

membutuhkan peran penting orang 

tuanya untuk tumbuh kembang anak agar 

menjadi anak yang tumbuh sesuai 

usianya. 

2. Pola asuh orang tua permisif pada 

interaksi sosial anak usia dini keluarga 

petani padi anak berbeda disetiap TK. 

I. Kerangka Konseptual 
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Sesuai dengan judul penelitian yang 

telah dikemukakan maka dapat disusun 

kerangka konseptual sebagai berikut: 

Sumber : Teori dari Triyono (2014: 38) 

dan John W. Santrock (2009 : 227). 

 

 

Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial anak antar teman- 

temannya 

Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosial antara siswa dan guru 

 

Pola asuh orang tua permisif pada interaksi sosialantara siswa dan orang tua 

Pola Asuh Orang Tua Permisif Pada Interaksi 

Sosial Anak Usia Dini 


