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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak usia sekolah merupakan generasi penerus yang akan menjadi 

tumpuan kualitas bangsa dalam sumber daya manusia yang akan datang. Norma-

norma perubahan perilaku pada saat anak-anak, tumbuh dan berkembang melalui 

berbagai tahap kehidupan mereka. Sehingga setiap orang dalam kehidupan 

bermasyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan suatu standart 

perilaku tertentu. Gangguan emosi dan perilaku pada anak merupakan gangguan 

yang cukup serius yang dapat berdampak pada perkembangan anak serta 

menimbulkan adanya hendaya atau gangguan dan menurunkan produktifitas seta 

kualitas hidup mereka (Soekartiningsih 2014). Anak dengan masalah emosi dan 

perilaku rentan mengalami hendaya dalam fungsi kehidupan sehari-hari, terutama 

dalam fungsi belajar dan sosialisasi. Masalah tersebut seringkali sulit dikenali oleh 

para orang tua sehingga anak dengan masalah ini datang berobat dalam kondisi 

yang cukup berat (Wiguna 2010).  

Keluarga berperan penting memberikan dasar pembentukan kepribadian, 

tingkah laku, watak, moral dan pendidikan bagi anak. Keluarga yang dapat 

menjalankan peran dan fungsi keluarga dengan baik sehingga terwujud kehidupan 

yang sejahtera merupakan keluarga yang ideal. Faktor terpenting untuk 

mewujudkannya adalah penerapan pola asuh orang tua. Pola asuh dapat bekerja 

baik jika diterapkan pada anak secara individu dan dalam situasi yang baik, 

sehingga dapat terbina hubungan baik antar anak dan orang tua (Sipahutar 2009). 

Pola asuh keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. 
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Kualitas disiplin yang diterapkan orang tua menjadi prediktor terjadinya gangguan 

perilaku pada anak (Soekartiningsih 2014).  

Kelompok usia sekolah di Indonesia berjumlah sekitar 66 juta atau 28% 

dari jumlah penduduk menurut hasil sensus penduduk 2010 (Hukormas 2014). 

Ditinjau dari jumlah penduduk, sebanyak 40% dari populasi terdiri dari anak dan 

remaja berusia 0-16 tahun, 13 % dari jumlah populasi adalah anak berusia di 

bawah lima tahun. Sebanyak 7-14% dari populasi anak dan remaja mengalami 

gangguan kesehatan jiwa, termasuk anak dengan tunagrahita, gangguan perilaku, 

kesulitan belajar dan hiperaktif (Hamid 2008). Menurut Kazdin dalam Carr (2001) 

menyebutkan bahwa dari seluruh anak-anak yang dirujuk karena mengalami 

gangguan klinis, sepertiga sampai dengan setengahnya mengalami gangguan 

perilaku. Menurut Yanti (2005) di Indonesia fenomena tersebut belum ada angka 

yang pasti, namun dari jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan hukum maupun 

kenakalan dapat diprekdisikan bahwa cukup banyak anak yang dapat dikatakan 

mengalami gangguan perilaku.  

Berdasarkan penelitian Achmad et al (2010) menunjukkan bahwa 51% 

orang tua menerapkan tipe pola asuh demokrasi, 62,7% orang tua yang 

mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan 90,2% orang tua ada pada rentang 

usia dewasa tengah. Menurut Galih dalam Achmad et al (2010) orang tua dengan 

pendidikan rendah lebih memilih tipe pola asuh otoriter, sedangkan orang tua 

dengan pendidikan yang tinggi akan memperhatikan setiap perkembangan yang 

terjadi pada anak. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Achmad et al (2010) 

bahwa 24,4% orang tua menerapkan tipe pola asuh otoriter dimana orang tua 

menuntut dan mengendalikan semata-mata karena kekuasan, tanpa adanya 
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kehangatan, bimbingan dan komunikasi dua arah. Sementara itu sebesar 19,6%  

orang tua menerapkan pola asuh permisif dimana pola asuh ini membiarkan anak 

berbuat apa saja. Orang tua akan cenderung memberikan kehangatan yang 

memanjakan dan dituruti keinginannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak 

menjadi agresif, tidak patuh pada orang tua, kurang mengontrol diri dan jarang 

mengikuti pelajaran sekolah (Muttaqin dalam Achmad et al 2010).   

Menurut Widyarini (2009) tipe pola asuh dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

pola asuh otoriter dimana orang tua akan berusaha membentuk, mengendalikan, 

mengevaluasi sikap maupun perilaku anak dengan menggunakan pola komunikasi 

satu arah. Anak dengan pola asuh ini membentuk anak tidak mandiri, memiliki 

komunikasi yang buruk, mudah gugup dan ketakutan. Pola asuh yang kedua 

adalah autoritatif yaitu pola asuh yang mengarahkan anak lebih rasional, orang tua 

tidak mengambil posisi mutlak tetapi juga berdasarkan kebutuhan anak. Pada pola 

asuh ini anak akan cenderung terlatih membuat keputusan sendiri, dapat 

berkomunikasi dengan baik dan lebih disiplin. Pola asuh yang terakhir adalah pola 

asuh permisif, dimana orang tua membebaskan anak mengatur aktivitasnya 

sendiri, dimana anak akan cenderung memiliki kontrol diri yang kurang dan 

kemampuan sosial yang buruk. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di SD Negeri Sumorame No.53, Candi  

pada kelas 5 dengan rata-rata siswa berjumlah  50 orang per kelas, ditemukan 

melakukan tindakan seperti mengganggu teman sebaya, berkelahi antar teman, 

serta kesulitan mengontrol emosi.  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di SD 

dengan menyebarkan kuesioner pada 10 orang murid diperoleh data sebanyak 

70% anak sekolah dasar mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi seperti 
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berkelahi, sering marah, masalah dalam tingkah laku, dan hubungan sesama teman 

sebayanya. Sementara itu sebanyak 30% anak berada pada garis batas normal 

mengalami kesulitan mengontrol emosi, tingkah laku, hiperaktivitas dan 

hubungan sesama teman sebayanya. Dilain pihak, tipe pola asuh yang banyak 

digunakan oleh orang tua siswa adalah pola asuh demokrasi yaitu sebanyak 60%, 

sementara pola asuh permisif 10%, dan pola asuh otoriter sebanyak 30%.   

Habibi dalam Achmad et al (2010) mengatakan faktor pendidikan orang 

tua dan pola asuh merupakan faktor yang bisa mempengaruhi masa depan anak. 

Tidak hanya kebutuhan fisik tetapi kebutuhan psikologis juga menentukan 

kualitas hidup anak. Gangguan emosi, perilaku dan kesulitan anak dalam bergaul 

dengan teman sebayanya dapat dikatakan seorang anak sedang mengalami 

kesehatan yang kurang baik. Perilaku anak yang tidak mau mendengarkan 

perkataan orang tua atau tidak bisa diam oleh sebagian orang tua dianggap lumrah 

dan remeh. Sebab, mereka beranggapan hal tersebut biasa terjadi pada masa anak-

anak dan akan menghilang seiring dengan perkembangan usia pada anak. Namun 

sebenarnya tidak jarang perilaku anak tersebut mencerminkan atau memberi 

gambaran tentang gejala gangguan emosi dan perilaku pada anak yang seharusnya 

sedini mungkin mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Adanya 

upaya-upaya penanggulangan dianggap perlu guna meningkatkan kualitas 

perkembangan generasi muda. Penanganan gangguan perilaku tentu perlu 

dilakukan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak yang signifikan 

terhadap perkembangan anak, dengan asumsi interaksi yang pertama dan paling 

lama terjadi adalah interaksi anak dengan orang tuanya. Perilaku dan emosi anak 

usia sekolah menjadi penting guna membantu anak untuk melewati tugas 
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perkembangannya, melanjutkan tugas perkembangan selanjutnya, serta 

meningkatkan kualitas perkembangan generasi muda bangsa.  

Anak sebagai generasi penerus merupakan aset yang sangat berharga 

dalam proses pembangunan nasional terutama pada daerah Sidoarjo. Sebagai kota 

dan kabupaten yang tengah gencar melakukan pembangunan daerah dari berbagai 

sektor tentunya akan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang handal 

dalam menyikapi perkembangan yang ada, seperti mampu mengatasi stress, 

produktif, dan bermanfaat bagi lingkungannya, yang artinya membutuhkan 

masyarakat dengan perkembangan perilaku yang baik. Berdasarkan uraian diatas, 

maka penulis memandang penting untuk meniliti tentang hubungan pola asuh 

orang tua dengan perilaku anak usia sekolah di SDN Sumorame No.53, Candi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi Masalah Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 
Gangguan Emosi dan Perilaku Pada Anak Usia Sekolah Dasar di 
SDN Sumorame No.53, Candi.  

 

Faktor yang 
mempengaruhi pola asuh 
(Soekanto 2004) ; (Dariyo 
2004): 

- Lingkungan 
- Ekonomi 
- Sosial Budaya 
- Pendidikan 

Gangguan emosi dan perilaku anak : 
1. 70% anak sekolah dasar mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, 

tingkah laku, hiperaktif, dan hubungan sesama teman sebayanya.  
2. 30% anak berada pada garis batas mengalami kesulitan mengontrol 

emosi dan lainnya 

Tipe Pola Asuh 
(Otoriter, Autoritatif, Permisif) 
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pola asuh orang tua dengan gangguan emosi dan 

perilaku pada anak usia sekolah? 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan gangguan emosi dan 

perilaku (gejala emosional, masalah perilaku, hiperaktivitas, masalah teman 

sebaya, dan perilaku prososial) pada anak usia sekolah dasar. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tipe pola asuh orang tua pada anak usia sekolah. 

2. Mengidentifikasi gangguan emosi dan perilaku (gejala emosional, 

masalah perilaku, hiperaktivitas, masalah teman sebaya, dan perilaku 

prososial)  pada anak usia sekolah. 

3. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan gangguan emosi 

dan perilaku (gejala emosional, masalah perilaku, hiperaktivitas, 

masalah teman sebaya, dan perilaku prososial)  pada anak usia sekolah. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Teoritis 

Hasil penelitian pola asuh orang tua dengan gangguan emosi dan perilaku 

pada anak usia sekolah dasar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan Ilmu Keperawatan Jiwa pada anak. 
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1.5.2 Praktis 

1. Profesi Keperawatan 

Dapat meningkatkan informasi dan kajian tentang pola asuh orang tua dan 

gangguan emosi dan perilaku pada anak usia sekolah. 

2. Peneliti 

Memberikan wawasan, pengalaman dan pembelajaran tentang pola asuh 

orang tua dan gangguan emosi dan perilaku pada anak usia sekolah. 

3. Masyarakat 

Dapat memberikan informasi ataupun masukan kepada keluarga untuk 

memilih tipe pola mengasuh yang tepat sehingga gangguan emosi dan 

perilaku anak dapat dihindari.  
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