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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka menyongsong keberhasilan di masa depan setiap 

anak akan melalui masa sekolah. Menurut Desminta (2014, h. 220), 

Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama 

bagi anak untuk memulai kehidupan sosial yang sesungguhnya, 

dikarenakan adanya penggunaan waktu yang lebih lama dihabiskan 

anak bersama teman-teman sebaya di sekolah dibandingkan 

sebelumnya. Dengan kata lain sekolah merupakan rumah kedua bagi 

anak untuk mengasah aspek-aspek perkembangannya. 

Di sekolah anak akan dihadapkan dengan peran baru, yakni 

sebagai pelajar yang dihadapkan pada otoritas guru sebagai pengganti 

orangtua di rumah. Situasi dan kondisi di sekolah yang lebih banyak 

memiliki aktifitas yang berkaitan dengan bidang akademis juga 

menuntut anak untuk memiliki ketrampilan dan kompetensi yang 

mendukung tugas-tugasnya tersebut. Menurut  Boethel (2004, h. 13) 

untuk mampu menjalankan peran sebagai pelajar anak diharapkan 

telah memiliki kesiapan untuk belajar terlebih dahulu, yakni kematangan 

anak yang berkaitan dengan usia kronologis tertentu sehingga 

memungkinkan untuk mempelajari materi secara umum.  
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Mariyati & Afandi (2016) dalam penelitiannya yang mengukur 

tingkat kesiapan sekolah anak berdasarkan tes NST (Nejmeegse 

Schoolbekwaamheids Test) juga mengungkapkan bahwa anak dengan 

usia yang lebih matang memiliki kesiapan yang lebih tinggi, khususnya 

anak yang telah mencapai usia di atas lima tahun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa seorang anak akan memiliki kesiapan sekolah 

yang optimal setelah mencapai usia lima tahun. Penelitian ini juga 

diperkuat oleh pendapat Collins (2002) yang mengatakan ketika anak 

mencapai usia lima tahun kompetensi kognitif untuk memecahkan 

masalah menjadi semakin kompeten dibandingkan sebelumnya. 

Dengan kata lain anak yang telah mencapai usia ini pada umumnya 

telah memiliki kematangan untuk belajar, sehingga berimplikasi pada 

keterbukaan anak untuk menerima pengalaman baru dan 

memungkinkan pengaturan diri sendiri dan hubungannya dengan orang 

lain.  

Adanya kemajuan tahapan perkembangan anak ini merupakan 

kesempatan emas untuk memberikan stimulasi yang tepat bagi anak. 

Dikatakan dalam Denham, Bassett dan Zinsser (2012) bahwa ketika 

anak telah mencapai kematangan untuk belajar kemudian didukung 

pengasuhan yang mampu mengasah kemampuan sosial emosionalnya 

maka anak akan mampu menampilkan performa siap sekolah. Hal ini 

terlihat dari performa anak yang menikmati belajar, seperti memiliki 

ekspresi emosi yang positif, antusiasme, dan kemampuan untuk 
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mengendalikan emosi dan perilakunya sehingga mampu menyesuaikan 

diri dengan kondisi di sekolah. Oleh karenanya sebelum anak 

memasuki Sekolah Dasar sangat penting untuk menyiapkan kondisi 

anak agar mampu melalui masa sekolah dengan baik  

Dalam menyiapkan anak masuk Sekolah Dasar juga banyak 

orangtua yang  mengikutkan anak pada program persiapan sekolah 

atau yang lebih dikenal Pendidikan Anak Usia Dini maupun Taman 

Kanak-Kanak. Melalui program ini anak mendapatkan kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan fisik-motorik, sosial-emosi, dan 

kognitifnya melalui kegiatan bermain seraya belajar. Oleh karenanya 

keikutsertaan anak dalam program pendidikan prasekolah dapat 

memengaruhi kemampuan dasarnya sehingga anak memiliki 

kemampuan yang siap untuk belajar di Sekolah Dasar (Sulistyaningsih, 

2005; Halimah & Kawuryan, 2010).   

Sebagai wadah yang membantu menyiapkan anak masuk 

Sekolah Dasar lembaga PAUD atau TK memiliki kontribusi bagi 

perkembangan anak, namun pengasuhan dari keluarga menjadi dasar 

pendidikan bagi anak yang tidak bisa digantikan. Peranan oragntua ini 

dibuktikan dalam penelitian Susilo & Gabrielle (2013) bahwa anak yang 

mengikuti program persiapan sekolah disertai dukungan dari rumah 

menunjukkan kemampuan yang optimal sehingga memiliki kesiapan 

untuk masuk Sekolah Dasar sesuai yang diharapkan. Dukungan ini 
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lebih sering ditunjukkan ibu melalui komunikasi yang positif sehingga 

anak memiliki motivasi untuk mengikuti aktifitas.  

Maxwell & Clifford (2004, h. 1) juga berpendapat bahwa seorang 

anak tidak bisa dikatakan memiliki bawaan siap atau tidak siap sekolah, 

namun kesiapan sekolah merupakan hasil dari suatu proses interaktif 

dimana anak dan lingkungannya berinteraksi dengan cara yang 

mendukung kemampuan untuk sekolah. Maka adanya perbedaan 

pengasuhan orangtua pada akhirnya akan memengaruhi penyesuaian 

diri anak ketika di sekolah.  

Dalam penelitian Kurniasari (2015) disebutkan bahwa anak yang 

tidak mendapat dukungan secara memadai dari rumah juga akan 

menampilkan performa anak yang tidak optimal saat mengikuti aktifitas, 

seperti malas memegang pensil saat menggambar ataupun aktifitas 

persiapan menulis karena anak kurang terlatih motoriknya. Anak yang 

kurang terlatih juga kurang mandiri dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan karena kurang dibiasakan dengan aktifitas yang melatih daya 

pikirnya sejak dini (Rahmawati, 2012).   

Kondisi anak yang tidak sesuai harapan ini juga diungkapkan 

oleh Ibu dari anak berinisial R yang sedang mengikuti program 

pendidikan prasekolah tingkat akhir. Melalui wawancara dengan peneliti 

ibu R mengungkapkan bahwa meskipun pada tahun ajaran mendatang 

anaknya akan masuk Sekolah Dasar namun perilaku R masih sulit 

diarahkan,  seperti tidak patuh orangtua dan tidak sopan pada anggota 
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keluarga dengan meledek saat ditegur, memukul dan sering merebut 

benda yang dibawa oleh adiknya. Ibu dari R sering merasa kewalahan 

dalam memberikan pengarahan sehingga terpaksa menegur dengan 

keras, seperti membentak ataupun mencubit anak namun hal ini tidak 

membawa hasil yang diharapkan.  

 Ibu dari R juga mengungkapkan saat anak diajak melakukan 

kegiatan yang membutuhkan ketekunan, seperti mengerjakan buku 

aktifitas ataupun aktifitas yang berkaitan dengan penggunaan alat tulis 

anak kurang menunjukkan minat sehingga tidak bertahan lama. Oleh 

karenanya dalam kesehariannya anak lebih sering bermain bebas 

seperti berlarian di rumah, menonton televisi atau melakukan 

permainan di hand phone sesuai keinginannya.  

Menurut ibu dari R kondisi anak ini juga tidak jauh berbeda 

dengan yang dilaporkan guru TK dari R, bahwa  saat mengikuti 

kegiatan kurang bisa berkonsentrasi sehingga kurang tuntas dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. Saat diberi pengertian R juga 

kurang menunjukkan sikap hormat, demikian juga saat bermain dengan 

teman sering berkonflik karena tidak mengikuti aturan bersama. Melihat 

kondisi ini ibu dari R merasa khawatir apakah anak bisa menyesuaikan 

diri saat masuk Sekolah Dasar. Meskipun pada dasarnya ibu dari R 

juga menyadari bahwa perilaku anak ini  bisa jadi merupakan efek 

pengasuhan yang kurang tepat sebelumnya dan kurangnya 

pendampingan dalam aktifitas sehari-hari mengingat keterbatasan 
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waktu sebagai ibu bekerja. Namun demikian ibu dari R masih berupaya 

untuk bisa memperbaiki pola pengasuhannya agar anak memiliki 

kondisi siap masuk Sekolah Dasar (wawancara Fitri, 26 November 

2016).  

Permasalahan kondisi kesiapan sekolah anak juga diungkapkan 

dalam kajian Pos PAUD dan  UNICEF Indonesia (2012) bahwa secara 

umum anak usia dini di Indonesia memiliki perkembangan yang belum 

optimal terutama dalam hal kognitif.  Hal ini menunjukkan masih 

kurangnya pengasuhan yang mampu merangsang anak untuk terbiasa 

berpikir kritis, seperti menyediakan buku, mengajak anak bercerita dan  

beraktifitas yang mendukung ketrampilan berpikir logis dalam 

kehidupan sehari-hari. Berbagai fakta permasalahan anak ini 

menunjukkan bahwa pengasuhan ibu dari rumah memiliki pengaruh 

yang signifikan untuk memberikan dasar bagi pembentukan sikap, 

perilaku dan ketrampilan anak yang dibutuhkan di sekolah.  

Dalam Britto (2012, h. 4) dikatakan untuk mempersiapkan anak 

siap sekolah tepat waktu diperlukan kesiapan dari seorang ibu yang 

terkait dengan pemahaman, keyakinan dan komitmen untuk membantu 

anak dalam interaksi sehari-hari. Menurut Gunarsa (2004, h. 31) 

adanya pemahaman mengenai peran ibu sebagai pendidik yang 

pertama bagi anak akan membuat ibu mengusahakan rumah sebagai 

lingkungan yang pertama untuk mampu memberikan pengaruh-

pengaruh terhadap peningkatkan mental dan intelektual seorang anak.  
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Berkaitan dengan aktifitas anak banyak dilakukan di dalam 

rumah, maka dikatakan dalam Patmonodewo (2001, h. 11) bahwa 

penyediaan lingkungan rumah yang sesuai tahapan perkembangan 

anak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam rangka 

membentuk sikap belajar anak prasekolah. Maka  seorang ibu yang 

mengupayakan stimulasi pada anak sejak dini akan terlihat melalui 

penyediaan berbagai alat bantu atau permainan yang disesuakan 

dengan tahapan perkembangan anak (Rafoth, Bucheanauer & 

Crissman, 2004).  

Dalam Hindman & Morison (2012, h. 192) disebutkan bahwa 

pengasuhan ibu  yang mampu menyiapkan anak masuk sekolah fokus 

pada aspek-aspek yang mendukung anak untuk otonomi. Maka 

penyediaan lingkungan rumah akan mampu memberikan pengalaman 

belajar pada anak apabila disertai penerimaan, harapan dan 

pengaturan perilaku pada anak. Dengan kata lain pengasuhan 

terhadap anak prasekolah akan efektif apabila mampu memunculkan 

kemauan anak untuk mencoba segala aktifitas. Hal ini dapat dicapai  

apabila pengasuhan dilakukan dalam suasana yang harmonis dengan 

memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak  secara seimbang.  

Campbell (dalam Timpau, 2005) mengatakan pemenuhan 

kebutuhan anak secara emosional ditunjukkan melalui kepedulian  

untuk mengarahkan kegiatan dan perilaku anak. Hal ini berarti 

bagaimana seorang ibu mampu memberikan dukungan pada anak 
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dapat ditunjukkan melalui apresiasi terhadap keinginan dan 

kemampuan yang dimiliki anak sehingga anak merasa diterima dalam 

keluarga. 

Menurut Gottam (dalam Susilo & Gabreille, 2013) untuk 

memahami emosi anak orangtua dapat menempatkan diri sebagai 

emotional coaching parent, yakni menyadari ungkapan emosi anak 

dengan mendengarkan secara seksama dan membantu anak menamai 

emosinya dalam rangka menyelesaikan masalah. Adanya komunikasi 

dua arah ini memungkinkan anak untuk mengungkapkan emosinya 

sehingga ibu mampu memahami apa yang dirasakan anak.  

Menurut Weis, Trommsdorff & Munos (2016) cara berkomunikasi 

ibu yang disertai sensitifitas akan membuat anak merasa dimengerti 

secara emosi sehingga anak menjadi dekat dengan ibu. Perasaan 

nyaman dengan ibu juga akan membuat anak mudah dimotivasi untuk 

melakukan perilaku yang diharapkan sehingga mendukung 

perkembangan pengaturan diri selama masa kanak-kanak (Cecha & 

Gultierrez, 2017).  

Dalam berinteraksi dengan anak usia dini sangat penting untuk 

memberikan kenyamanan secara fisik maupun psikologis pada anak. 

Menurut Sigelman & Rider (2009, h. 442)  kedekatan dapat terjalin 

dengan menunjukkan ungkapan kasih sayang terhadap anak saat anak 

memenuhi harapannya. Kehangatan ini dapat ditunjukkan dengan 

memberikan senyuman, memuji, dan senantiasa mendorong anak 
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untuk selalu menampilkan perilaku yang tepat meskipun anak memiliki 

kesalahan.  

Seorang ibu yang menampilkan ekspresi emosi positif tentu akan 

mampu menciptakan interaksi yang membahagiakan dengan anak. 

Steinberg (2003, h. 81) mengatakan seorang ibu akan mampu 

menampilkan ekspresi emosi yang positif apabila memiliki tingkat 

penerimaan yang besar terhadap anak. Maka ibu yang menerima anak 

juga cenderung mempersepsikan anak-anaknya secara posistif 

dibandingkan mengeluh dan mengkritik anak mereka, oleh karenanya 

ibu yang bahagia ini juga akan senang melibatkan diri dalam kegiatan 

bersama anak.  

Menurut Yusuf (2005, h. 175) ketika seorang anak memiliki 

kemampuan untuk berinteraksi maka anak sudah memiliki dasar 

tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Maka seorang 

ibu dapat membentuk sikap sosialnya melalui pembiasaan dalam 

aktifitas sehari-hari, misalnya berdoa sebelum kegiatan, meletakkan 

alat main sesuai tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, serta 

bersikap kasih sayang terhadap keluarga dan teman-teman sebayanya.  

Brooks (2011, h. 20) mengatakan bahwa dalam memberikan 

pedoman perilaku yang terbaik untuk anak-anaknya setiap orangtua 

tidak lepas dari keyakinannya mengenai nilai-nilai yang diterima dalam 

masyarakat. Keyakinan ini selanjutnya akan dicerminkan melalui 

bimbingan untuk membantu pengaturan diri anak, seperti cara 
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pengungkapan kebutuhan, pelatihan kemandirian, pencapaian prestasi, 

serta penerapan kedisiplinan. Dengan demikian penting bagi seorang 

ibu untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi guna memengaruhi 

perilaku anak sesuai yang diharapkan.  

Grolnick (2003, h. 19) menyebutkan bahwa pada dasarnya 

pengendalian diri anak ini bertujuan untuk membantu otonomi anak, 

yakni memfasilitasi anak dalam proses pengaturan diri dan mendukung 

upaya aktif anak untuk pemecahan masalah sendiri. Dalam 

mengupayakan kemampuan anak untuk berlatih mengambil keputusan 

tentu diperlukan strategi-strategi tertentu, harapannya kemampuan ini 

menjadi kompetensi anak saat memasuki sekolah sehingga dapat 

diterima teman-teman sebaya maupun gurunya. 

Dalam Eisenberg, Valiente, & Eggum (2010) dikatakan bahwa 

cara orangtua untuk mengendalikan anak dapat ditarik sebagai sebuah 

kontinum, maka semakin positif pendekatan yang dilakukan akan 

terlihat dari penyediakan pilihan-pilihan untuk anak sehingga 

mendorong inisiasi anak untuk mandiri.  Sebaliknya pengaturan 

perilaku yang tidak memungkinkan komunikasi dua arah juga 

cenderung membuat anak terhambat dalam emosi dan perilaku. 

Dengan demikian bagaimana cara ibu mengendalikan perilaku anak 

bisa memiliki dampak positif maupun negatif yang pada akhirnya 

ditampilkan dalam performa anak untuk menyesuaikan diri di 

lingkungannya, baik rumah maupun sekolah.  
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Berkaitan dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana dukungan dan 

pengendalian yang diberikan ibu dalam mengupayakan kesiapan 

sekolah anak. Maka untuk memperoleh berbagai informasi yang terkait 

dengan pengasuhan tersebut peneliti akan melakukan penelitian 

dengan tema “Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak Siap Sekolah 

Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat anak yang belum 

memiliki kesiapan sekolah menjelang masuk Sekolah Dasar, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengasuhan 

ibu yang mampu menyiapkan kondisi anak siap sekolah.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana  

pengasuhan ibu yang mampu menyiapkan kondisi anak siap masuk 

Sekolah Dasar.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian 

berupa: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan psikologi khususnya Psikologi Perkembangan 

mengenai pengasuhan anak sebelum usia sekolah.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para 

orangtua, khususnya pemahaman mengenai pengasuhan yang tepat 

dan mampu mendukung kesiapan sekolah anak untuk memasuki 

Sekolah Dasar.  

 

 

 

 

 

 




