




PERAN ORANG TUA MEMBENTUK GENERASI EMAS 

Oleh: Eny Nur Aisyah 

Masa depan selalu berada di tangan  generasi yang lebih muda. Pembentukan generasi yang 

sesuai cita-cita orang tua maupun bangsa menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan, baik 

di lingkungan sekolah maupun keluarga sebagai sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak. 

 Kesadaran untuk mencerdaskan anak menjadi prioritas utama orang tua yang bijak, dengan 

dilengkapinya berbagai sarana prasarana anak belajar guna menunjang perkembangannya melalui 

pelaksanaan pendidikan dalam keluarga yang santun dan penuh kasih sayang serta pembimbingan 

belajar melalui jalur sekolah formal yang mendukung kemampuan anak untuk dapat berkembang 

optima yang siap berkompetisi. 

 Namun beberapa orang tua pun ada yang berasumsi bahwa kewajiban mencerdaskan anak 

aalah tugas para guru dan institusi pendidikan, sementara orang tua menyerahkan penuh tanggung 

jawabnya ke pada sekolah dan asyik bekerja. Sehingga implikasi yang timbul dari pengabaian ini 

adalah ketidakpedulian orang tua terhadap perkembangan spiritual, intelektual dan moral yang 

berakibat gagalnya terbentuknya core value pendidikan karakter yakni budi luhur pada anak. 

 Fenomena yang tampak akhir-akhir ini semakin banyak kemrosotan akhlak anak yang 

menandakan terjadi penyimpangan perkembangan emosi sosial mereka. Baik mereka yang terlahir 

dan dibesarkan oleh kelluarga trepelajar kaya maupun sebaliknya. Pencapaikan kompetensi diraih 

melalui kompteisi yang lebih banyak diimbagi dengan arogansi tanpa adanya lagi tendesi kesantunan 

dan penyatuan tujuan ke arah yang baik. Fakta tersebut menjadi alasan utama apa dan bagaimana 

sebaiknya orang tua, guru maupun anak mengambil dan memainkan peran mereka dalam proses 

pematangan yang disebut pendidikan. 

A. Hakikat Pendidikan dan Perkembangan Emosi Sosial Anak 

Anak adalah sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan pesat dan 

fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Pendidikan adalah bagian proses pembelajaran 

yang harus mereka lewati baik di jalur non formal, informal maupun formal. 

Anak sebagai pembelajar aktif yang melibatkan sesori dan indranya serta berusaha 

membangun pengetahuannya sendiri melalui berpikir melalui pengamatan benda konkrit 

memerlukan lingkungan yang kondusif, pendekatan pembelajaran yang tepat untuk belajar sesuai 

dengan  perkembangannya juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai 

(Nurani, 2007; 59-65). 

Mengajari anak melalui proses pembelajaran dengan tidak mengesampingkan kebutuhan 

mereka sebagai pembelajar juga merupakan unsur yang harus diperhatikan. Menurut Moslow 5 

kebutuhan dasar manusia  tersebut mencakup survival/fisiologis, love and belonging/cintakasih, self 

esteem/ kebutuhan untuk dihargai dan self actualization/kebutuhan merealisasikan diri. Berbagai 

kebutuhan tersebut apabila terpenuhi dengan baik maka akan memaksimalkan berbagai kompetensi 

dan perkembangan anak ketika melewati proses pembelajaran. 



Masing-masing anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, mereka tidak sama atara 

satu dengan yang lainnya, unik dengan berbagai perbedaanya. Hereditas, lingkungan dan teman 

sebaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta pertumbuhananya.  

Dalam pembentukan kepribadian anak yang intelek di kehidupan mendatangnya 

perkembangan emosi dan sosial memeiliki peran yang besar . Perkembangan emosi sosial menjadi 

fokus yang tak boleh lepas dalam proses pematangan belajar karena kemampuan intelektual tetap 

harus diimbangi dengan pembetukan ahlak yang baik.  

 Perkembangan emosi sosial anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh keluarga sebagai 

lingkungan yang berperan terhadap pembentukankepribadian diri anak setelah lingkungan sekolah 

dan teman sebayanya, sedangankan hereditas hanya menyumbangkan sedikit akibat dari pengaruh 

lingkungan pada masing-masing perkembangan emosi sosial anak. 

Antara perkembangan emosi dan sosial sangat erat kaitannya karena kedua perkembangan 

tersebut saling berhubungan. Apabila perkembangan emosi berkembangan dengan baik maka 

perkembangan sosial mereka pun akan maksimal. Penerimaan sosial dan kemampuan memainkan 

peran serta memilii sikap positif terhadap kelompok sosialnya adalah indikasi utama keberhasilan 

seseorang dalam melewati perkembangan emosi dan sosialnya dengan baik. (Seagal, Bardige dan 

Woika, 2001; 245) 

B. Orang Tua dan Kesadaran untuk Mendidik Anak   

Tugas utama mendidik dan mencerdaskan anak tetap berada ditangan orang tua, 

sebagimana sabda Rasulullah “setiap bayi yang lahir memiliki fitrah tauhid, orang tualah yang 

menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi”. Kesadaran bahwa tugas utama mencerdasakan anak 

analah tugas orang tua, akan memberikan pengaruh positif dalam pembentukan tanggung jawab 

dan pengkondisian lingkungan keluarga untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas. 

 Kesadaran tersebut pada akhirnya akan menjadikan orang tua memahmi lebih jauh dan 

mendalam tentang pola dan upaya pencerdasan anak secara langsung berdasarkan pemahaman 

dasar-dasar pendidikan, psikologi perkembangan, proses belajar mengajar serta pengetahuan 

lainnya, sehingga orang tua menjadi lebih siap memainkan peran sebagai “guru sejati” bagi anak-

anaknya sendiri. 

 Semua hal tersebut dapat diperoleh melalui upaya pendidikan. Seperti yang tertuang dalam 

UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pemeblajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spirituaal, keagamaan,, pengendalian diri, 

kepribadian,  kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan 

bangsa dan negara. 

 Proses memanusiakan manusia menjadi cara tersendiri untuk mengaktualisaskan anak 

dalam mencapai suatu kemampuan atau kompetensi. Kompetensi tersebut antara lain:  pertama, 

Kekuatan spritual keagmaan dan nilai-nilai keagamaan akan menjadi kontrol diri guna pembetukan 

akhlak mulia dalam aktualisasi kompetensi emosional (EQ), kedua kompetensi akademi sebagai 

wujud aktualisasi inteletualitasnya dan ketiga kompetensi motorik yang dikembangkan dari potensi 

indrawi dan ragawai/fisik 



Prinsip mengembangkan pola asuh yang tidak memaksakan kehendak orang tua terhadap 

anak dan lebih mengajak merka terbuka serta bertanggung jawab menjadisalah satu pilihan pola 

asuh yang dapat diimplentasikan guna membantu anak melewati tugas perkembangan agar tercapai 

komptensi yang optimal. 




