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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hakekat Pola Pembinaan 

1. Pengertian Pola Pembinaan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh 

dan model.14 Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.25Menurut 

Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan 

mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal 

maupun non formal.36 Pembinaan memberikan arah penting dalam masa 

perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Oleh 

sebab itu, pembinaan bagi anak-anak pasti sangat diperlukan sejak dini guna 

memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya, pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh Faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar 

yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui 

interaksi dalam lingkungan sosial.47 

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan 

sehari-hari dengan anak-anak asuh. Pola pembinaan disertai tindakan dari 

lembaga atau pengasuh untuk membentuk anak. Pola pembinaan merupakan cara 

atau teknik yang dipakai oleh lembaga atau pengasuh di dalam mendidik dan 

membimbing anak-anak asuhnya agar kelak menjadi orang yang berguna. 

                                                           
4 1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1197.   
52Ibid., h. 134. 
6 3M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 

30. 
74Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 167.   
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Menurut Ibnu Maskawaih di dalam bukunya Sudarsono berpendapat bahwa 

pembinaan akhlak dititik beratkan kepada pembentukan mental anak atau remaja 

agar tidak mengalami penyimpangan.58 

Pola pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan, dengan cara  memberi bimbingan dan 

pengalaman serta memberikan pengawasan agar anak dapat menghadapi 

kehidupan yang akan datang dengan sukses, sebab di dalam keluarga yang 

merupakan kelompok sosial dalam kehidupan individu, anak akan belajar dan 

menyatakan dirinya sebagai manusia sosial dalam hubungan dan interaksi 

dengan kelompok.  

Berdasarkan penjelasan dari beberapa para ahli di atas, Penulis 

menyimpulkan bahwa pola pembinaan adalah cara dalam memberi bimbingan, 

pengalaman dan pendidikan serta memberikan pengawasan kepada anak-anak 

agar kelak menjadi orang yang berguna, serta memenuhi kebutuhan fisik dan 

psikis yang akan menjadi faktor penentu dalam menginterpretasikan, menilai dan 

menentukan sikap maupun berperilaku.  

2. Jenis-jenis Pola Pembinaan  

Terdapat beberapa jenis pola pembinaan, yaitu:  

1) Pola Pembinaan yang Otoriter  

Menurut Enung ada beberapa pendekatan yang diikuti orang tua dalam 

berhubungan dan mendidik anak-anaknya salah satu di antaranya adalah sikap dan 

                                                           
8 5Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 

148. 
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pendidikan otoriter. Pola pembinaan otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap orang 

tua yang kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. 

Orang tua bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak agar 

bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya. Karena orang tua tidak 

mempunyai pegangan mengenai cara bagaimana mereka harus mendidik, maka 

timbullah berbagai sikap orang tua yang mendidik menurut apa yang dianggap 

terbaik oleh mereka sendiri, diantaranya adalah dengan hukuman dan sikap acuh 

tak acuh, sikap ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak nyamanan, sehingga 

memungkinkan kericuhan di dalam rumah.69 

Kemudian menurut Baumrind juga mengemukakan bahwa pola pembinaaan  

otoriter, pada pola pembinaan ini orang tua memberikan pendidikan yang sifatnya 

memaksa agar anak-anaknya memiliki kedisiplinan serta batas-batas dalam bersikap 

dan juga pengendalian diri atas tindakan-tindakan mereka dalam kehidupan sehari-

hari.710 Hal ini sejalan dengan pendapat Shapiro bahwa, “Orang tua otoriter berusaha 

menjalankan rumah tangga yang didasarkan pada struktur dan tradisi, walaupun 

dalam banyak hal tekanan mereka akan keteraturan dan pengawasan membebani 

anak”.811 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola 

prembinaan otoriter, orang tua dapat mengontrol anak mereka mengacu pada pada 

kekuasaan mereka, orang tua menuntut anak untuk patuh. Orang tua yang 

                                                           
9 6Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik (Bandung : 

Pustaka Setia, 2008), h. 85.   
10 7Harianto Santoso, Disini Matahariku Terbit  (Jakarta: PT Gramedia, 2005), h. 257-258.   

11 8Saphiro, Mengajarkan Emosional Inteligensi Pada Anak (Bandung: Rosdakarya, 2009), 

h. 29.   
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menerapkan Pola pembinaan otoriter  memberikan pengontrolan dan aturan-aturan 

yang ketat, batasan-batasan dan mutlak harus ditaati oleh anak. 

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

dari pola asuh yang diterapkan akan menghasilkan macam-macam bentuk perilaku 

moral pada anak. Oleh karena itu orang tua harus memahami dan mengetahui pola 

asuh mana yang paling baik dia terapkan dalam mengasuh dan mendidik anak-

anaknya.  

2) Pola Pembinaan yang Permisif  

Dalam pola pembinaan ini anak diberi kebebasan yang penuh dan diijinkan 

membuat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan orang tua serta bebas apa 

yang diinginkan. Pola pembinaan permisif dikatakan pola pembinaan tanpa disiplin 

sama sekali. Orang tua enggan bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat 

yang dikemukakan anak. Menurut Kartono dalam pola pembinaan permisif, orang 

tua memberikan kebebasan sepenuhnya dan anak diijinkan membuat keputusan 

sendiri tentang langkah apa yang akan dilakukan, orang tua tidak pernah 

memberikan pengarahan dan penjelasan kepada anak tentang apa yang sebaiknya 

dilakukan anak. Dalam pola pembinaan permisif hampir tidak ada komunikasi 

antara anak dengan orang tua serta tanpa ada disiplin sama sekali.912 

3) Pola Pembinaan yang Demokratis  

Hurlock berpendapat bahwa pola pembinaan demokrasi adalah salah satu 

teknik atau cara mendidik dan membimbing anak, di mana orang tua atau pendidik 

                                                           
12 9Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan : Perkembangan Peserta Didik  (Bandung : 

Pustaka Setia, 2008), h. 85.   
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bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan anak, 

kemudian mendiskusikan hal tersebut bersama-sama. Pola ini lebih memusatkan 

perhatian pada aspek pendidikan dari pada aspek hukuman, orang tua atau pendidik 

memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang sebab 

diberikannya hukuman serta imbalan tersebut.1013Pola pembinaan demokrasi 

ditandai dengan sikap menerima, responsif, berorientasi pada kebutuhan anak yang 

disertai dengan tuntutan, kontrol dan pembatasan. Sehingga penerapan pola 

pembinaan demokrasi dapat memberikan keleluasaan anak untuk menyampaikan 

segala persoalan yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, keleluasaan yang 

diberikan orang tua tidak bersifat mutlak akan tetapi adanya kontrol dan 

pembatasan berdasarkan norma-norma yang ada.1114 

Sedangkan menurut Diana Bumbrin ada tiga macam pola pembinaan yang 

selama ini digunakan oleh masyarakat yaitu:1215 

B. Hakekat Agama 

Agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan 

“gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan 

demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan 

manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan 

pergaulan hidup bersama.1516 

                                                           
13 10Hurlock, Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya  

(Yogyakarta : UGM Press, 2006), h. 99.   
14 11Hurlock, Op. Cit.,102.   

1512Ibid. 
1615 Ahmad, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9. 
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 Agama merupakan proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap 

sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan 

Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, 

sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada 

persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate Mean 

Hipotetiking). 

Agama disebut Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus sebagai ajaran yang 

diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya. 

Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang 

universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan 

pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-

tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk 

manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga 

mengandung komponen ritual. Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain 

religi, religion (Inggris), religie (Belanda) religio/relegare (Latin) dan dien (Arab). 

Kata religion (Bahasa Inggris) dan religie (Bahasa Belanda) adalah berasal dari 

bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin “religio” dari akar kata 

“relegare” yang berarti mengikat. 

Sebagian ahli agama mengatakan dalam buku metodologi pengajaran 

agama Islam halaman 1 bahwa: “Agama adalah (Ad-din) adalah peraturan (Undang-

Undang) Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia. Namun dalam pengertian yang 

luas itu adalah aturan-aturan hidup yang lengkap dengan segala aspek kehidupan 
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yang diciptakan oleh penguasa tertinggi (Allah) dan setiap individu mempunyai 

wewenang untuk mematuhi atau menolaknya”.17 

Pengertian agama yang dimaksud di sini yaitu agama Islam itu sendiri 

adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada umat manusia 

melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai rasul dimana ajarannya berisi mengenai 

berbagai aspek dari segi kehidupan manusia, sebagai sumber dari ajaran tersebut 

adalah Al-Qur’an dan Hadits. 

Ruang lingkup agama Islam menyangkut beberapa hal yakni akidah, ibadah, 

amal, dan akhlak (ihsan) . Akidah menyangkut keyakinan kepada Allah, Malaikat, 

Rasul dan seterusnya. Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antar manusia 

dengan Allah. Amal menyangkut pelaksanaan hubungan manusia dengan sesama 

makhluk. Akhlak merujuk pada spontanitas tanggapan atau perilaku seseorang atau 

rangsangan yang hadir padanya, sementara ihsan merujuk pada situasi dimana 

seseorang merasa sangat dekat dengan Allah Ta’ala. Ihsan merupakan bagian dari 

akhlak. Bila akhlak positif seseorang mencapai tingkatan yang optimal, maka ia 

memperoleh berbagai pengalaman dan penghayatan agama, itulah ihsan dan 

merupakan akhlak tingkat tinggi.18 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, agama adalah segala 

aturan-aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia maupun di 

akhirat. Pengarahan agama kepada anak memerlukan sebuah pembinaan sejak kecil 

agar mereka memperoleh pengalaman-pengalaman agama sejak kecil agar kualitas 

                                                           
17Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h. 1-2. 
18Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2002), h. 247-249. 
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keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dengan 

baik, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran anak akan tanggungjawab. 

C. Hakekat Anak 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara 

hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya.19 

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri 

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.20 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-

undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap 

perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah 

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin 

                                                           
19M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8. 
20Ibid. 
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kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, 

jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan anak. 

Children are the livingmessages we send to a time we will not see (anak 

adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John 

W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai 

generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang 

visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan 

suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak 

akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta 

merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus 

dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber 

daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena 

itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan 

hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.21 

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus 

bersikap responsif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat 

                                                           
21Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di 

Bidang Konstruksi Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang, Jurnal 

Universitas Brawijaya, Malang, (2013), h. 5. 
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bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan 

batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam 

batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa 

undang-undang, misalnya:22 

1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 

16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 

2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan 

anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 

3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah 

orang yang dalam perkaraan nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum 

mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 

5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 

15 tahun. 

6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan 

Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 

15 tahun. 

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi 

perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan 

banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. 

                                                           
22M. Nasir Djamil, Op. Cit, h. 9. 
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Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention 

on the Right of the Child), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di 

bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 

kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi 

Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan anak 

yang dalam strata hukum 

dikategorikan sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak 

harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan 

pemenuhan hak anak.23 

D. Hakekat Orang Tua Single Parent 

Orang tua adalah Ayah Ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, 

pandai, ahli dan sebagainya), orang yang dihormati (disegani) di kampung, tertua.24 

Orang tua memikul tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya, sebab 

secara alami anak pada masa-masa awal pertumbuhannya berada di tengah-tengah 

Ibu dan Ayahnya. 

Orang tua adalah orang pertama dan utama yang wajib bertanggung jawab 

atas pendidikan anaknya. Orang tua memiliki peranan penting dan pengaruh besar 

dalam mengasuh anak, baik secara fisik seperti belaian, perawatan dan 

perlindungan atau material seperti pakaian, makanan dan perlengkapan sekolah. 

                                                           
23Ibid., h.10. 
24Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit., h. 706. 
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Orang tua harus dapat menjadi contoh yang baik dalam segala aspek 

kehidupan bagi si Anak, karena anak-anak, terutama dibawah 6 tahun, belum  dapat 

memahami sesuatu pengertian (kata-kata) yang abstrak seperti benar, salah, baik dan 

buruk”. Oleh karena itu, orang tua harus mengenalkan  konsep-konsep atau nilai-

nilai agama kepada anak melalui bahasa, seperti pada saat  memberi makan atau 

menyusui, memandikan, membedaki, dan memakaikan pakaian  kepada Anak, 

bacakanlah bismilah pada saat memulainya dan bacakanlah hamdalah  pada saat 

selesai. Pada saat menggendongnya bacalah kalimat-kalimat takbir, tahlil dan surah-

surah pendek. 

Single parent secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “single” yaitu hanya 

satu/sendiri.25 Sedangkan parent adalah orang tua ( Ayah, Ibu).26Yang apabila 

digabungkan memiliki arti orang tua tunggal. Pada dasarnya kategori single parent 

juga memiliki kategori berapa macam antara lain duda atau janda karena kematian 

atau perceraian, pasangan suami istri yang terpisah karena satu dan lain hal, dan 

seseorang yang memiliki anak tanpa ikatan yang sah. akan tetapi dalam Penelitian 

ini lebih difokuskan pada single parent karena kematian, perceraian, dan pasangan 

suami istri yang terpisah karena satu dan lain hal. 

Ada dua macam single parent, yaitu: 

1. Single parent mother, yaitu wanita yang ditinggalkan oleh suami atau pasangan 

hidupnya baik karena berpisah, bercerai, atau meninggal dunia untuk kemudian 

                                                           
25Oxford, Indonesian Oxford Living Dictionary (Britania Raya: Oxford University, 2018), 

h. 202 
26Oxford, Op. Cit., h. 253. 
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memutuskan untuk tidak menikah melainkan membesarkan anak-anaknya 

seorang diri.27 

2. Single parent father, ayah sebagai orang tua tunggal harus menggantikan peran 

ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti 

membersihkan rumah, memasak dan mengatur pemasukan dan pengeluaran 

rumah tangga, selain itu juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan fisik dan 

psikis anak- anaknya. Selain kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus 

mencari nafkah untuk keluarganya.28 

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa orang tua 

single parent adalah keluarga yang terdiri dari pria atau wanita yang mungkin karena 

perceraian, ditinggal meninggal dan berpisah karena satu dan lain hal, sehingga 

segala pengurusan anak menjadi tanggung jawabnya sendiri, baik dalam memenuhi 

kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya. 

E. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Ashariyani, Pola Pembinaan Akhlak pada Anak Usia Dini di TK Anawai 

Desa Walay Kecamanatan Abuki Kabupaten Konawe. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pembinaan akhlak pada anak usia dini di TK 

Anawai mencakup pembinaan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia 

dan akhlak kepada lingkungan sekitar; pola pembinaan akhlak pada anak usia dini 

yang diterapkan di TK Anawai adalah pola pembinaan dengan keteladanan, 

pembinaan melalui pembiasaan, pembinaan melaui kegiatan belajar sambil bermain 

                                                           
               27 Papalia, Psikologi Perkembangan, Edisi kesepuluh ( Jakarta: Kencana, 2008), h. 198.  

28Papalia, Ibid., h. 199. 
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dan pembinaan melalui penciptaan suasana yang religious di TK; kendala-kendala 

yang menghambat proses pembinaan akhlak pada anak usia dini di TK Anawai 

bersumber dari lingkungan pendidikan itu sendiri dalam hal ini TK Anawai dan 

lingkungan keluarga. 29 

Baedowi, Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Kedisiplinan Ibadah 

Shalat Anak di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

Hasil penelitian ini setelah di analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa 

pola asuh orang tua di Desa Duriasi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe berada pada 

kategori sedang dimana sebagian besar atau sebanyak 18 sampel atau 53% dari 34 

responden berada pada kategori sedang. Kedisiplinan ibadah shalat anak di Desa 

Duriasi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe berada pada kategori sedang dimana 

sebagian besar atau sebanyak 208 sampel atau 59% dari 34 responden berada pada 

kategori sedang. Pola asuh tua berpengaruh secara positif terhadap kedisplinan 

ibadah shalat anak dengan nilai F hitung 26,13 ≥ F tabel 4,15 artinya ada pengaruh 

positif antara pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan ibadah shalat anak.30 

Dian Safitri, pola asuh single parent dalam pembentukan akhlak anak di 

kecamatan Mowewe. Dari hasil penelitian diketahui para responden menerapkan 

pola asuh yang mengarah pada pola asuh permisif dalam mendidik anak mereka, 

dikarenakan kesibukan mereka sebagai orang tua tunggal yang harus menjalankan 

dua peran sehingga tidak banyak waktu untuk membimbing anak dan 

                                                           
29 Ashariyani, Pola Pembinaan Akhlak pada Anak Usia Dini di TK Anawai Desa Walay 

Kecamanatan Abuki Kabupaten Konawe ( Skripsi, IAIN Kendari: 2012).,h.72. 

30 Baedowi, Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Kedisiplinan Ibadah Shalat Anak di 

Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. (Skripsi, IAIN Kendari, 2015), h. 68 
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memperhatikan kegiatan anak. Ada dua kendala yang dihadapi para responden 

dalam mendidik anak yaitu, kendala Internal yang bersumber dari dalam diri anak 

seperti sikap anak yang tidak  mau untuk dididik, suka membantah dan melawan 

orang  tua. Dan kendala eksternal  yang bersumber dari luar diri anak, seperti dari 

segi ekonomi yang kurang menguntungkan.31 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada tebel berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Hasil Penelitian 

yang Relevan Kata Kunci Hasil 
Perbedaan 

Penelitian 

 

Pola Pembinaan 

Akhlak pada Anak 

Usia Dini di TK 

Anawai Desa 

Walay 

Kecamanatan 

Abuki Kabupaten 

Konawe 

 

Pola 

pembinaan, 

Akhlak, 

Anak Usia 

Dini, 

 

 

Pola pembinaan akhlak 

pada anak usia dini yang 

diterapkan di TK 

Anawai adalah pola 

pembinaan dengan 

keteladanan, pembinaan 

melalui pembiasaan, 

pembinaan melaui 

kegiatan belajar sambil 

bermain dan pembinaan 

melalui penciptaan 

suasana yang religious di 

TK; kendala-kendala 

yang menghambat 

proses pembinaan akhlak 

pada anak usia dini di 

TK Anawai bersumber 

dari lingkungan 

pendidikan itu sendiri 

dalam hal ini TK 

 

Perbedaan 

terdapat 

pada konteks 

penelitian, teori 

yang digunakan 

serta analisis yang 

akan dicapai. 

Dalam penelitian 

ini akan 

membahas 

bagaimana 

seorang single 

parent 

memberikan 

pembinaan agama 

pada anak. 

                                                           
31 Dian Safitri, pola asuh single parent dalam pembentukan akhlak anak di 

kecamatan Mowewe. (Skripsi, IAIN Kendari, 2016), h. 57 
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Anawai dan lingkungan 

keluarga 

Pengaruh Pola 

Asuh Orang tua 

Terhadap 

Kedisiplinan 

Ibadah Shalat 

Anak di Desa 

Duriasi 

Kecamatan 

Wonggeduku 

Kabupaten 

Konawe) 

Pengaruh 

Pola 

Asuh, Orang 

Tua, 

Kedisiplinan 

Ibadah 

Shalat, Anak. 

Sebanyak 18 sampel 

atau 53% dari 34 

responden berada pada 

kategori sedang. . Pola 

asuh tua berpengaruh 

secara positif terhadap 

kedisplinan ibadah shalat 

anak dengan nilai F 

hitung 26,13 ≥ F tabel 

4,15 artinya ada 

pengaruh positif antara 

pola asuh orang tua 

terhadap kedisiplinan 

ibadah shalat anak. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak 

pada konteks yang 

diteliti, Jenis 

Penelitian,  teknik 

pengambilan data 

digunakan teknik 

dan hasil analisis 

yang akan dicapai. 

Pola asuh single 

parent dalam 

pembentukan 

akhlak anak di 

kecamatan 

Mowewe 

Pola Asuh, 

Songle 

parent, 

akhlak anak 

para responden 

menerapkan pola asuh 

yang mengarah pada 

pola asuh permisif dalam 

mendidik anak mereka, 

dikarenakan kesibukan 

mereka sebagai orang 

tua tunggal yang harus 

menjalankan dua peran 

sehingga tidak banyak 

waktu untuk 

membimbing anak dan 

memperhatikan kegiatan 

anak 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak Lokasi, 

waktu, konteks. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Agama islam memiliki beberapa ruang lingkung ajaran yakni, akidah 

akhlak, ibadah dan amal. Hal tersebut akan diajarkan oleh orang tua single parent 

kepada anak-anaknya dengan menerapkan pola pembinaan.  
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Pola pembinaan adalah prilaku yang standar dalam proses pembinaan 

terhadap anak oleh orang tua. Dilihat dari cara membina, ada beberapa tipe 

pembinaan yang biasanya dilakukan oleh para orang tua seperti yang dijelaskan 

oleh Diana Baumrin, yaitu: pola pembinaan otoriter, permisif dan demokrasi. 

Berikut ini ciri-ciri dari pola pembinaan tersebut: 

Pola pembinaan otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap orang tua yang kaku 

dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. Orang tua 

bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak agar bertingkah laku 

seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya dan suka memberi hukuman. 

Pembinaan Permisif bercirikan orang tua memberikan kebebasan 

sepenuhnya dan anak diijinkan membuat keputusan sendiri tentang langkah apa 

yang akan dilakukan, orang tua tidak pernah memberikan pengarahan dan 

penjelasan kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak. 

 Pola pembinaan demokratis bercirikan keterlibatan orang tua, tingkat 

kepekaan orangtua terhadap anak, nalar, serta mendorong anak pada kemandirian, 

memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap memberi batasan-batasan.  

Orang tua tunggal (Single Parent) baik Ayah maupun Ibu akan memakai 

salah satu pola pembinaan diatas, yang pada akhirnya akan berdampak positif 

ataupun negatif pada diri anak tersebut.  
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Otoriter Permisif Demokratis 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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Akidah 
Ibadah Akhlak 

Pola Pembinaan Orang Tua Single Parent 

Orang tua kaku 

dan keras dalam 

mendidik anak 

 

Bersikap 

memaksa’ 

 

Suka  Memberi 

hukuman 

Bersifat Tertutup 

 

Memberi 

Kebebasan 

penuh 

 

Hampir tidak ada 

komunikasi 

anatara anak dan 

orang tua 

Bersikap terbuka 

dalam  mendidik 

anak 

 

Berorientasi 

pada kebutuhan 

anak 

 

Adanya kontrol 

dan pembatasan Agama Anak 


