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PERAN  KELUARGA DALAM  PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN  ANAK  

*Rita  Eka  Izzaty 

 

Pelayanan masyarakat paling mulia yang dapat disumbangkan siapapun pada negeri dan 

kemanusiaan adalah ”mengasuh keluarga dengan benar” (George B. Shaw) 

Saya lega mengetahui bahwa saya tidak harus kaya atau pintar untuk menjadi orangtua yang 

baik, saya hanya harus “ada” dan “peduli” (Sears, 2004). 

 

A. Gambaran Masalah Saat ini 

Pada data yang tercatat dalam sebuah mass media menunjukkan bahwa sejak tahun 

2007, masih banyak kondisi  yang mempengaruhi pembentukan tingkah laku anak negeri ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kondisi seperti jumlah pengangguran yang masih 

tinggi, inflasi beras yang menyebabkan  masalah kurang gizi dan kelaparan, serta anemia pada 

balita, semuanya berimbas langsung pada anak dalam status kesehatan, tingkat kecerdasan, serta 

gangguan perilakunya. Selain itu dari waktu ke waktu, kasus perceraian tampaknya terus 

meningkat. Maraknya tayangan yang tidak mendidik, seperti film yang penuh agresivitas fisik 

maupun verbal, sinetron yang menggambarkan kehidupan ”khayal’ serta infotainment di televisi 

yang menyiarkan parade artis dan public figure yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja 

pengadilan, seakan mengesahkan bahwa gaya hidup yang dipertontonkan dan perceraian 

merupakan trend. Hasil studi menunjukkan bahwa perceraian memiliki efek terhadap timbulnya 

tingkah laku bermasalah pada anak (Khumas, 2012). Berbagai akibat yang muncul adalah fenomena 

perilaku negatif yang ditampakkan anak-anak; perkelahian, narkoba, kekerasan, bahkan perilaku 

yang bersifat kriminal yang mengarah pada konflik sosial.  

Gambaran permasalahan di atas yang tidak kunjung usai mengarahkan pada pertanyaan 

apa yang menyebabkan semua ini. Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab, diantaranya 

adalah kebijakan pemerintah yang carut-marut dan tidak konsisten, penegakan hukum yang lemah, 

korupsi yang merajalela, kemiskinan, pengaruh globalisasi ataupun kebebasan yang ”kebablasan” 

atau melewati batas. Nampaknya dari berbagai hal tersebut, ada satu kata yang dapat menjadi 

benang merah sebagai akar dari hal yang dianggap sebagai penyebab berbagai kondisi yang 

menyebabkan krisis ini, yaitu PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN yang jauh dari kata ”BERHASIL” 
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ataupun ”BERMAKNA”. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pengasuhan dan pendidikan di 

Indonesia memang memprihatinkan. Dana pendidikan dari pemerintah yang kecil, institusi 

pendidikan jadi bagian dari dunia  komersial, sampai kondisi bangunan yang memprihatinkan 

bahkan ambruk. Hal ini juga diperkuat dari adanya hasil penelitian bahwa mutu pembelajaran di 

sekolah, di Indonesia saat ini masih cenderung teoretik dan tidak terkait dengan konteks lingkungan 

dimana peserta didik itu berada. Akibatnya, peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang 

dipelajari dalam pemecahan masalah kehidupannya. 

Dari  tinjauan permasalahan di atas, tentu saja kita, sebagai orangtua/pendidik/anggota 

masyarakat tidak hanya diam melihat permasalahan diatas, dengan hanya menunggu kebijakan 

pemerintah yang lebih baik datang. Tindakan yang nyata yang dilakukan oleh semua pihak 

menyebabkan kita harus melakukan sesuatu untuk bebas dari keadaan ini semua. Dari sini dapat 

diintisarikan bahwa begitu berartinya peran pengasuhan dan pendidikan dalam membantu 

memecahkan berbagai masalah. Pengasuhan dan pendidikan sebagai basis individu dalam belajar 

merupakan sistemasi dari proses perolehan berbagai macam kemampuan untuk bertahan hidup 

dalam konteks sosial dengan berbagai aturan main dari setiap interaksi. Dalam hal ini begitu 

pentingnya peran orang tua dan pendidik dalam membantu mengembangkan keterampilan-

keterampilan hidup beriringan dengan  pembentukan akhlak mulia yang dapat membentuk anak 

negeri yang handal dalam meneruskan negeri ini. 

 

B. Arti Penting Peran Orangtua dalam Perkembangan Anak 

Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa proses pendidikan dapat berjalan baik bila 

adanya kerjasama antara tiga pihak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.  Di sini, keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan utama yang sangat berpengaruh terhadap segala proses yang 

berkembang pada diri anak. Di negara-negara barat, ahli-ahli Psikologi Anakpun menyatakan hal 

yang sama seperti Ki Hajar katakan bahwa pada anak prasekolah, orangtua merupakan lingkungan 

terdekat pada anak.  Orangtua adalah model yang efektif bagi anak karena memiliki karakteristik  

kompeten, dihormati, dan penuh kekuatan dalam kehidupan anak. 

Melalui aktivitas pengasuhan, orangtua menyemaikan berbagai nilai-nilai yang diketahui 

dan atau diyakininya. Berbagai stimulan yang didapat anak dari orangtua akan membentuk 

pengalaman belajar yang khas pada anak. Pada awal masa anak-anak, orang tua yang mengasuh 
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dengan hangat, penuh tanggap, dan peka akan menumbuhkan hubungan yang baik. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa orang tua yang peka dan penuh tanggap akan mampu mengerti tanda-tanda 

emosional anaknya, memahami sudut pandang anaknya, dan merespon dengan cepat dan tepat 

sesuai kebutuhan anaknya. Perlakuan orangtua tersebut akan mengembangkan keyakinan anak 

terhadap orang tuanya sebagai sosok yang memberikan perlindungan, kasih sayang, kenyamanan, 

dan keamanan. Selain itu, sang anak juga mengembangkan keyakinan bahwa dia sudah mampu dan 

cukup layak mendapatkan tanggapan yang positif dari orang lain. Bentuk kasih sayang dari orangtua 

ini akan memberikan rasa percaya diri dan kemantapan atau perasaan aman (secure) pada anak-

anak ketika mereka dihadapkan pada situasi-situasi yang baru. Perasaan  aman ini pula akan 

mendorong mereka melakukan eksplorasi aktif terhadap lingkungan sosialnya.  

Dalam konteks budaya kolektivis seperti di Indonesia, semua orang yang berada di dalam 

lingkungan keluarga baik ayah, ibu, anak, kakek-nenek memberikan sumbangsih dalam aktivitas 

pengasuhan dan pendidikan anak.  Dalam aktivitas pengasuhan dan pendidikan anak di rumah tidak 

ada keterkaitan dengan harus memiliki profesi tertentu untuk dapat memberikan sumbangsih yang 

besar. Sebagai contoh, Ibu rumah tangga atau pekerja/profesi yang bukan berasal dari area 

keguruan, bukan berarti tidak memiliki kemampuan dalam mendidik sekolah, dengan alasan latar 

belakang pendidikan yang tidak memadai. Hal ini tidaklah demikian, ada  2 contoh  ilustrasi yang 

dapat dicermati berikut ini (dalam Retnaningsih, 2007) 

Ibu Imam Syafi’i mewakili perjuangan ibu dari tokoh-tokoh agama. Suaminya meninggal 

sebelum Imam Syafi’i lahir. Ia membesarkan Syafi’i sendirian. Memotivasinya untuk belajar. 

Usia 7 tahun Syafi ’ i sudah hafal Alquran. Guru-guru ia datangkan untuk mengajar Syafi’i, 

biarpun untuk itu ia harus bekerja keras untuk biaya belajar anaknya. 

Thomas Alva Edison, tentu kita semua mengenal nama ini. Dia adalah penemu besar yang 

memiliki ribuan hak paten. Namun tahukah anda bahwa dia hanya mengenyam dunia 

pendidikan formal hanya 3 bulan ? Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolahnya karena 

gurunya beranggapan ia terlalu bodoh untuk bersekolah. Ibu Edison tidak mempercayai hal 

tersebut. Dengan gigih ia didik sendiri Edison di rumah. Apa yang dilakukannya tidak sia-sia. 

Edison menemukan potensi terpendamnya sebagai seorang peneliti. Usia 10 tahun, ia telah 

memiliki laboratorium pribadi. Lebih dari apa yang didapat Edison bila bersekolah, ibu Edison 

mengajarkan juga keuletan berjuang dan kemandirian. Di usia begitu muda, Edison berjualan 

koran untuk membiayai sendiri penelitian-penelitiannya. Bayangkan apa yang terjadi bila ibu 

Edison bersikap sama dengan gurunya. Mungkin listrik akan terlambat ditemukan. Dan itu 

berarti penemuan-penemuan yang terkait listrik juga akan terhambat.  
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Kedua tokoh diatas, nama dan hasil telaahan ilmunya tergores dengan ”tinta emas”. Hasil 

pengasuhan yang diberikan orangtuanya (dalam hal ini adalah ibu) menjadi sangat berarti dalam 

setiap langkahnya. Dengan kasih sayang dan kepercayaan yang penuh, serta penghargaan akan 

potensi anak yang berbeda, membuat anak dapat mengaktualisasikan dirinya dengan penuh 

percaya diri. 

C. Modal  apa yang harus dimiliki orangtua agar dapat memberikan pengasuhan yang tepat 

untuk anak? 

 

 Pemahaman bagaimana karakter anak dan menyadari peran lingkungan terhadap 

perkembangannya akan menuntun perilaku pengasuhan orangtua. Beberapa hal yang perlu 

dipahami adalah; 

1. Memahami dunia anak. Anak adalah “anak” dan bukan orang dewasa mini.  

2. Anak tidak dapat “tumbuh dan berkembang dengan baik ” dengan sendirinya, namun 

memerlukan arahan dan bimbingan yang tepat dari lingkungan terdekatnya agar mengerti 

siapa diri dan lingkungan sekitarnya. 

3. Lingkungan terdekat sebagai pembentuk “anak” adalah orangtua, pendidik, dan 

lingkungan sekitar. Berbagai hal yang membentuk diri anak merupakan hasil pembiasaan 

dan peniruan (imitasi). Sehingga dalam hal ini perlunya penciptaan lingkungan yang 

kondusif dengan menunjukkan cara atau sikap yang sesuai norma dengan konsisten. 

4. Kunci dari pembentukan hubungan positif adalah kasih sayang yang tulus, ada dan peduli. 

 

C. Dimensi-dimensi apa saja yang ada dalam aktivitas pengasuhan orangtua yang berperan dalam 

pembentukan kepribadian Anak 

Adanya ikatan emosi antara orangtua dan anak akan mendorong  orangtua memberikan 

kasih sayangnya dengan berbagai cara yang dipengaruhi latar belakang masing-masing. Sejak usia  

dini  anak-anak diberi  stimulasi oleh orangtua untuk membentuk kemampuan menyadari, 

menginterpretasi, serta dapat merespon situasi sosial dengan cara tertentu. Dalam hal ini cara yang 

dipakai orangtua dalam perilaku pengasuhan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang 

disosialisasikan kepada anak menjadi hal  yang penting untuk diperhatikan. 
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Dari berbagai kajian, ada aspek-aspek yang mendukung terbentuknya pengasuhan yang 

positif yang mampu mengembangkan berbagai aspek pada diri anak sehingga membentuk pribadi 

anak yang tangguh adalah; 

1. Adanya penerimaan. Perilaku penerimaan digambarkan dengan adanya perilaku : 

a. Menghargai : adanya perilaku orangtua yang memuji, mendorong, memberikan 

sentuhan  kasih sayang fisik, menerima kemampuan (tidak mengkritik), dan 

memberikan  persetujuan dengan apa yang dilakukan anak (dukungan)  

b. Menanggapi : Memberikan dan  mendengarkan saran, sensitif  pada kebutuhan 

dan keinginan anak,  melibatkan diri pada kegiatan anak.  

c. Mengekresikan afek positif ; Ekspresi emosional yang positif , misalnya ekspresi 

verbal (tidak menghardik, mengancam, mengejek, mengkritik, penolakan) 

maupun ekspresi non verbal (berupa senyuman, pelukan) tidak merefleksikan 

kemarahan, kecemasan  akan perilaku anak  

d. Tidak memberikan hukuman fisik ; Tidak memberikan hukuman fisik bila anak 

melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan harapan orangtua 

 

2. Adanya kontrol yang “sehat”. Perilaku kontrol ditunjukkan dari adanya perilaku : 

a. Menerapkan aturan yang konsisten  

b. Menuntut yang sesuai dengan usia anak 

c. Membimbing perilaku anak untuk mentaati aturan sosial dengan memberikan 

penjelasan mengapa perilaku tertentu tidak diharapkan/tidak diinginkan   

d. Tidak melindungi, mengawasi, dan memberi batasan berperilaku kepada anak 

secara berlebihan. Serta tidak adanya perasaan khawatir yang berlebihan 

Dalam aktivitas pengasuhan, adanya penerimaan dan kontrol yang sehat di jiwai oleh 

komunikasi yang bersifat dua arah  dan bersikap tidak membedakan antara anak laki-laki dan 

perempuan agar dapat berkembang secara bebas. Adanya perasaan dihargai pada diri anak akan 

menimbulkan hubungan yang positif antara orangtua dan anak, sehingga konsep dan 

pengembangan diri anakpun berarah positif. 

Beberapa fakta berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang merasakan 

hubungan yang cenderung aman dengan orang tuanya merupakan hasil dari  perilaku pengasuhan 
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yang responsif dan sensitif . Orang tua yang responsif dan sensitif diyakini sebagai  adalah pengolah 

yang kompeten atas berbagai informasi sosial yang datang dari anak-anak mereka. Mereka 

menafsirkan petunjuk dengan baik dan merespon dengan efektif dan tepat kepada anaknya. Selain 

itu, mereka tetap menerima dan tidak akan terus-terusan marah, memusuhi, atau benci kepada 

anak walaupun sikap responsif dan sensitif mereka kerap diuji dengan perilaku sang anak yang 

negatif. Secara ringkas, disimpulkan bahwa  orang tua yang kompeten adalah pemecah masalah 

antarpribadi yang baik, dalam konteks hubungan orang tua-anak. Sebagai contoh, anak yang 

percaya bahwa orang tuanya akan selalu ada dan siap memenuhi segala kebutuhannya, akan selalu 

merasa terlindungi, percaya diri, dan lebih yakin ketika dikenalkan pada hal-hal atau situasi baru. 

Dengan merasa aman, diyakini anak akan semakin aktif mengenal lingkungan sosialnya dan 

cenderung berfikir positif dalam mencari solusi ketika ada masalah. Gambaran anak seperti yang 

telah dijelaskan sering disebut sebagai anak yang prososial. 

Di sisi lain, ada anak anak yang tidak mampu mengembangkan perasaan aman akan 

hubungannya dengan orang tuanya. Cara berpikir dari anak-anak yang seperti ini dapat 

memunculkan bayangan bahwa lingkungan sosialnya adalah alam yang tak nyaman dan tak bisa 

ditebak. Hubungan antara orangtua-anak yang menimbulkan perasaan  tidak aman (insecure) pada 

anak digambarkan dengan rendahnya penerimaan dan penghargaan orangtua atas kemampuan 

anak, serta kontrol yang bersifat berlebihan  ataupun berbagai bentuk pengabaian atas perilaku 

yang ditampakkan anak, sementara bila dilihat dari aspek kontrol, digambarkan adanya kontrol 

yang berlebihan ditunjukkan dari orang tua yang cenderung menyalahkan, mudah menghukum, 

serta sangat mengatur aktivitas anak.  Adanya perilaku pengasuhan yang seperti ini akan 

membentuk kepribadian anak yang cenderung agresif dan berfikir negatif atas lingkungannya. 

Sementara anak yang  pasif ditunjukkan dengan sikap  ibu yang terlalu melindungi, mudah khawatir, 

tidak menunjukkan penerimaan atas kemandirian anak, serta  sangat mengatur. Adanya  perilaku 

agresif dan pasif ini  diprediksikan akan mempengaruhi terbentuknya konsep  diri  anak yang 

negatif, serta penolakan dari teman-temannya.  

 

D. Kesimpulan 

Orang tua memiliki kontribusi besar dalam pembentukan kepribadian anak yang tangguh. 

Perilaku pengasuhan dan pendidikan yang diterima anak menjadi modal anak untuk dapat 

mengembangkan diri serta memberikan sumbangsih positif bagi lingkungannya. Adanya 
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pemahaman akan dunia anak serta serta penerimaan dan kontrol  yang tidak membedakan pada  

setiap anak menjadi modal orang tua untuk membentuk hubungan yang positif yang menumbuhkan 

perasaan aman dan nyaman pada  diri anak. Selain itu, adanya hubungan yang positif antara 

orangtua-anak juga akan membentuk pola fikir yang positif pula pada anak, sehingga ketika anak 

menghadapi sesuatu masalah cara-cara yang tepatlah yang digunakannya. Kepercayaan anak 

terhadap orang tua yang kuat dapat menuntun anak melewati berbagai hambatan dan godaan 

negatif pada anak.  
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