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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pola Asuh  

a. Pengertian Pola Asuh 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pola berarti sistem, cara kerja.
11

 

Sedangkan asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik, membimbing, 

membantu, melatih, dan sebagainnya) supaya dapat berdiri sendiri.
12

 

Menurut kamus psikologi pola adalah satu organisasi bagian-bagian yang 

membentuk satu model, konstruksi atau bentuk, atau yang bisa bekerja sama 

secara harmonis.
13

 

Dalam sumber lain pola asuh orang tua adalah perawatan, pendidikan, dan 

pembelajaran yang diberikan orang tua terhadap anak mulai dari lahir hingga 

dewasa.
14

  

Sedangkan menurut pendapat Baumrind yang dikutip oleh Yusuf, 

mendefinisikan pola asuh sebagai pola sikap atau perlakuan orang tua terhadap 

anak yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perilaku 

anak antara lain terhadap kompetensi emosional, sosial, dan intelektual.
15
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 884. 
12

Ibid.,  h. 224. 
13

J.P Chaplin, Kamus Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 335. 
14

Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 266. 
15

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 51. 
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Perlakuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan 

dan mendidik anak bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai 

pola asuh.
16

 

Orang tua sangat berperan terhadap pengasuhan anak dalam sebuah 

keluarga, salah satu peran orang tua adalah terjalin hubungan yang harmonis 

dalam keluarga melalui penerapan pola asuh islami sejak dini. Sesuai dengan 

tahap perkembangan, maka anak diajarkan untuk melaksanakan kewajiban 

pribadi dan sosial.
17

 Diantara kewajiban tersebut sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Luqman ayat 17: 

                            

               

Terjemahan:”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah dirikanlah 

(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya 

yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
18

 

Berdasarkan pendapat di atas pola asuh berarti perlakuan dan cara orang 

tua dalam membimbing, mendidik, merawat serta mengasuh anak hingga 

mencapai kedewasaan. 

 

                                                           
16

William J. Godde, Sosiologi Keluarga ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 16. 
17

Rifa Hidayah, op.,cit, h. 21. 
18

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka al-

Kausar, 2009), h. 412. 
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b. Macam-Macam Pola Asuh 

Dalam mendidik anak, terdapat berbagai macam bentuk pola asuh yang 

bisa dipilih dan digunakan oleh orang tua. Dalam mengelompokan pola asuh 

para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, antara satu sama lain 

hampir mempunyai persamaan. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pada umumnya, orang tua mengajari anak-anak mereka dengan empat 

cara, yaitu:
19

 

a) Memberi contoh  

Cara utama untuk mengajari anak-anak adalah melalui contoh yang 

diberikan orang tua kepada anaknya. Anak sering menyerap apa yang 

orang tua lakukan dibandingkan dengan apa yang orang tua katakan. Jika 

orang tua mengatakan kepada anaknya untuk bersikap sopan kepada orang 

lain tetapi orang tua masih berkata kasar kepada mereka,orang tua telah 

menyangkal diri mereka sendiri. Perbuatan lebih berpengaruh 

dibandingkan dengan kata-kata. 

b) Respon positif 

Cara kedua untuk mengajari anak-anak adalah melalui respon positif 

mengenai sikap mereka. Jika orang tua mengatakan kepada anak-anaknya 

betapa orang tuanya menghargai mereka karena telah menuruti nasihat 

yang diberikan, mereka akan mengulangi sikap tersebut. 

c) Tidak ada respon  

                                                           
19

C. Drew Edwars, Ketika Anak Sulit Diatur, Panduan Bagi Para Orang Tua Untuk 

Mengubah Masalah Perilaku Anak, (Bandung: Kaifa, 2006),  h. 49.  
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Orang tua mengajari anak-anak dengan cara mengabaikan sikap 

anak-anak. Sikap-sikap yang tidak direspon pada akhirnya cenderung tidak 

diulangi. Dengan kata lain mengabaikan perilaku tertentu bisa mengurangi 

perilaku tersebut khususnya jika perilaku-perilaku tersebut hanya bersifat 

mengganggu. 

d) Hukuman  

Orang tua memberikan pelajaran kepada anak-anak melalui 

hukuman atau secara aktif memberikan respon negative terhada suatu 

sikap. Meskipun hukuman bisa menjadi sarana pembelajaran yang efektif 

dibandingkan dengan metode-metode yang lebih positif, hukuman tidak 

banyak membantu, khususnya jika dilakukan terlalu sering. Bahkan, jika 

hukuman diterapkan terlalu keras dan terlalu sering, tindakan tersebut 

malah bisa menyebabkan sikap negative semakin menjadi-jadi karena 

reaksi emosional dari si anak terhadap hukuman itu sendiri. 

Menurut pendapat Baumrind, yang dikutip oleh Edwars telah 

mengelompokkan pola asuh ke dalam 3 tipe, yaitu:
20

 

a. Pola Asuh Otoritatif (bisa diandalkan). Orang tua yang bisa diandalkan 

menyeimbangkan kasih sayang dan dukungan emosional dengan 

struktur dan bimbingan dalam membesarkan anak-anak mereka. 

b. Pola Asuh Otoriter. Orang tua otoriter menekankan batasan dan 

larangan diatas respon positif. Orang tua sangat menghargai anak-anak 

yang patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan tidak 

                                                           
20

Ibid., h. 78. 
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melawan. Orang tua otoriter cenderung untuk menentukan peranturan 

tanpa berdiskusi dengan anak-anak mereka berlebih dahulu. Mereka 

tidak memperimbangkan harapan-harapan dan kehendak hati anak-anak 

mereka. 

c. Pola Asuh Permisif. Orang tua yang permisif tidak memberikan struktur 

dan batasan-batasan yang tepat bagi anak-anak mereka. Baudrim 

menggambarkan 2 jenis orang tua yang permisif, yatu permisif lunak 

dan orang tua yang lepas tangan.  

1. Permisif lunak. Orang tua tipe ini memberikan dukungan dan kasih 

sayang emosional secara berlimpah, akan tetapi kurang memberikan 

stuktur dan bimbingan. 

2. Lepas Tangan. Orang tua tipe ini tidak hanya kurang memberikan 

dukungan dan kasih sayang, akan tetapi juga kurang memberikan 

bimbingan dan struktur. 

Sedangkan G. Tembong Prasetya membagi pola asuh ke dalam 4 kategori 

yaitu:
21

 

1) Pola pengasuhan autoritatif 

Pada umumnya pola pengasuhan ini diterapkan oleh orang tua yang 

menerima kehadiran anak dengan sepenuh hati serta memiliki pandangan 

atau wawasan kehidupan masa depan yang jelas. Orang tua atau 

pengasuhan ini lebih memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan 

kepentingan dirinya. Tetapi mereka tidak ragu-ragu mengendalikan anak. 
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G. Tembong Prasetya, Pola Pengasuhan Ideal, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2003), h. 31. 
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Berani menegur anak bila anak berperilaku buruk. Mereka mengarahkan 

perilaku anak sesuai dengan kebutuhan agar anak memiliki sikap, 

pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang akan mendasari anak 

untuk mengarungi hidup dan kehidupan masa depan. 

2) Pola pengasuhan otoriter 

Kebayakan diterapkan oleh orang tua yang berasal dari pola 

pengasuhan otoriter pula dimasa kanak-kanaknya (intergeneration 

transmission). Orang tua jenis ini menilai dan menuntut anak memahami 

standar mutlak yang ditentukan sepihak oleh orang tua/pengasuh, 

memutlakan yang kepatuhan dan rasa hormat atau sopan santun. 

Orang tua atau pengasuh mereka tidak pernah berbuat salah. Pola 

asuh otoriter seringkali berulang-berulang pada generasi berikutnya yang 

berjalan dalam ketidaksadaran. 

3)  Pola pengasuhan penyabar atau pemanja  

Pola pengasuhan penyabar atau pemanja ini kebalikan dari pola 

pengasuhan otoriter. Segala sesuatu justru berpusat pada kepentingan anak. 

Orang tua atau pengasuh jenis ini tidak mengendalikan perilaku anak 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak. Orang tua atau 

pengasuh tidak pernah menegur atau tidak berani menegur perilaku anak, 

meskipun perilaku tersebut sudah keterlaluan atau diluar batas kewajaran. 

Dalam kondisi ini yang demikian terkadang terkesan jangan sampai 

mengecewakan anak atau yang penting anak jangan sampai menangis. 

4) Pola pengasuhan penelantar 
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Pada pola pengasuhan penelantar orang tua lebih memprioritaskan 

kepentingannya sendiri dari pada kepentingan anak. Kepentingan 

perkembangan kepribadian anak terabaikan. Banyak orang tua yang terlalu 

sibuk dengan kegiatannya sendiri dengan berbagai macam alasan 

pembenaran. Tidak jarang diantara mereka yang tidak peduli atau tidak 

tahu dimana anaknya berada, dengan siapa saja mereka bergaul, sedang 

apa anak tersebut dan sebagainya. Pola pengasuhan ini bukan hanya 

menelantarkan anak secara fisik atau nutrisial tetapi juga berarti 

penelantaran anak dalam kaitan psikis.  

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

pola asuh secara umum yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak, 

yaitu pola asuh otoritatif, permisif, otoriter, penyabar atau pemanja dan penelantar. 

c. Pola Asuh Ibu Tunggal 

Perkembangan anak didalam keluarga yang mengalami perceraian, 

terutama bagi anak yang diasuh oleh pihak ibu. Hetherington melakukan 

penelitian terhadap 96 keluarga selama dua tahun lebih. Setengah jurnal ini 

adalah keluarga utuh, setengah lagi keluarga yang mengalami kasus perceraian. 

Anak-anak dari keluarga retak ini ketika terjadi perceraian mereka berusia 4 

tahun. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, setelah dua bulan 

perceraian, kedua setelah satuu tahun dan ketiga setelah dua tahun. Berikut ini 

hasil dari penelitian yang diungkapkan ol;eh Hetherington yang dikutip oleh 

Dagun.
22
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M. Save Dagun, Psikolgi Keluarga, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 116.  
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Dalam kasus perceraian, kaum ibu lebih mengalami kesulitan konkret 

dalam menangani anak-anak. Sementara bagi ayah, ia mengalami kesulitan 

dalam taraf berpikir, merenungi bagaimana menghadapi situasi dari perceraian 

yang terjadi. 

Menurut hasil penelitian Hetherington, peristiwa perceraian itu 

menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan dan sering 

marah-marah. Dalam menghadapi kemelut ini, pihak ibulah yang paling pahit 

merasakannya. Mereka merasa tertekan lebih berat dan pengaruhnya lebih lama, 

terutama ibu yang mengasuh anak laki-laki. Malah setelah dua tahun berlalu, ibu 

ini masih merasa kurang mampu, cemas, masih trauma dibandingkan ibu yang 

mengasuh anak putri. Hetherington juga menjelaskan bahwa ibu tunggal aka 

menjadi lebih keras pada anak laki-laki dan akan sering membentak anak laki-

lakinya dikarenakan tekanan batin yang menimpa ibu tunggal tersebut. 

Perlakuan ibu tersebut pada sang anak sudah pasti akan mempengaruhi pola asuh 

yang diberikan oleh ibu tunggal pada sang anak.
23

  

Ketika kasus perceraian terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam 

mengasuh anaknya berbeda. Misalnya dalam soal memberikan perhatian, 

keramahan, dan kebebasan kepada anak-anak. Dan barangkali dipengaruhi 

gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka kasus perceraian bisa 

diduga adanya kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga 

sebaiknya, karena figur ayah digambarkan kurang dekat dengan anak-anak maka 

dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko. Namun ketika ayah 
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Ibid, h. 117. 



 

18 
 

dan ibu hidup dalam situasi percerian, adanya kecenderungan sikap yang 

berbeda pada aayah-ibu. Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih 

sayang kepada anak-anaknya, khususnya tehadap anak lak-laki.24 

B. Ibu Tunggal 

1. Pengertian Ibu Tunggal   

Hamer dan Tumer mengartikan istilah orangtua tunggal sebagai seorang 

orangtua tunggal yang masih memiliki anak yang tinggal satu rumah denganya. 

Sementara itu, Sager mengatakan bahwa orangtua tunggal merupakan orangtua 

yang secara sendirian atau tunggal membesarkan anak tanpa kehadiran, 

dukungan dan tanggungjawab dari pasangannya.
25

 

Ibu sebagai orang tua tunggal harus menggantikan peran ayah sebagai 

kepala keluarga, pengambil keputusan, mencari nafkah disamping perannya 

mengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing dan memenuhi kebutuhan 

anak. 

Rohaty Mohd Majzud menyatakan  bahwa lazimnya seorang ibu tunggal 

boleh dikatakan sebagai ibu tunggal  apabila wanita itu telah kematian suami dan 

terpaksa meneruskan tugas  membesarkan anak – anak atau seorang wanita yang 

telah bercerai dengan  suaminya dan diberi hak penjagaan ke atas anak – 

anaknya ataupun  seorang wanita yang digantung (statusnya tidak jelas) karena 

tidak diberi  nafkah oleh suami untuk menghidupnya dan anak – anaknya 

ataupun seorang wanita dalam proses perceraian (yang mungkin akan 

mengambil  masa yang panjang dan anak – anaknya masih dibawah jagaannya 
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Haryanto dan Joko Tri. Transformasi dari Tulung Rusuk Menjadi Tulang Punggung. 

(Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intara, 2012), h. 36. 
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pada  waktu ini. Lebih lanjut Rohaty menjelaskan bahwa seorang ibu bisa 

dikatakan ibu tunggal apabila suaminya tinggal berjauhan darinya dan tidak 

memainkan peranan aktif sebagai ayah dalam keluarga atau suaminya 

mengalami uzur (telah lanjut usia sehingga kondisi tubuhnya lemah).
26

 

Menurut Dodson keluarga dari ibu tunggal merupakan wujud akibat 

pembubaran ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui cara perceraian 

yang sah atau kematian. Selain itu ibu tunggal juga termasuk wanita yang 

mengambil anak angkat atau wanita yang mempunyai anak diluar perkawinan 

yang sah.
27

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ibu tunggal adalah 

orang tua yang membesarkan, membimbing dan mengasuh dan mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhan anak tanpa ada bantuan dari pasangannya yang 

disebabkan oleh kematian atau perceraian. 

2. Faktor Menjadi Ibu Tunggal 

Beberapa faktor yang menjadikan seorang perempuan menyandang gelar 

single parent atau ibu tunggal diantaranya adalah : 

a. Perceraian 

Beberapa penyebab perceraian yang dijelaskan oleh beberapa ahli. 

Diantara penyebab-penyebab itu adalah : 

Penyebab perceraian hampir tidak terbatas karena perkawinan 

melibatkan dua individu dengan kepribadiannya masing-masing dan latar 
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Rahim, Krisis dan Konflik Institusi Keluarga (Penerbit: Maziza SDN, BHD: Kuala 

Lumpur, 2006), h. 34 
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belakang yang berbeda yang berusaha untuk hidup bersama. Yang mungkin 

bisa dijadikan alasan pokok bagi terjadinya sesuatu perceraian adalah 

harapan-harapan yang berlebihan yang saling diharapkan dari masing-masing 

pihak sebelum memasuki jenjang perkawinan. Harapan-harapan ini dapat 

berupa status social pasangan tersebut di masa depan, hubungan-hubungan 

yang bersifat seksual, popularitas, jaminan kesehatan, jumlah pekerjaan, 

perenan yang tepat sebagai suami-istri.
28

 

Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai beberapa penyebab perceraian, 

diantaranya adalah : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan lain sebagianya yang sukar disembuhkan, salah satu 

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu 

pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, antara 

suami dan istri terus menerus menjadi persilihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
29
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Cohen, Bruce J. Sosiologi Suatau Pengantar, (Jakarta: PT  Rineka Cipta, 1992), h. 181.  
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Dijelaskan oleh Hurlock mengenai pengaruh rumah tangga yang hancur 

pada hubungan keluarga adalah :rumah tangga yang hancur karena perceraian 

dapat lebih merusak anak dan hubungan keluarga dari pada rumah tangga 

yang hancur karena terdapat dua alasan untuk hal ini. Pertama, periode 

penyesuaian terhadap perceraian lebih lama dan sulit bagi anak daripada 

periode penyesuaian yang menyertai kematian orangtua. Hozman dan 

Froiland menemukan bahwa kebanyakan anak melalui lima tahap dalam 

penyesuaian ini, yaitu : penolakan terhadap perceraian, kemarahan yang 

ditujukan pada mereka yang terlibat dalam situasi tersebut, tawar menawar 

kematian, dalam usaha mempersatukan orangtua, depresi dan akhirnya 

penerimaan perceraian. 

Kedua, perpisahan yang disebabkan perceraian itu serius sebab mereka 

cenderung membuat anak “berbeda” dalam mata kelompok teman sebaya. 

Jika anak ditanya dimana orangtuanya atau mengapa mereka mempunyai 

orangtua baru sebagai pengganti orangtua yang tidak ada, mereka menjadi 

serba salah dan merasa malu. Di samping itu mereka mungkin merasa 

bersalah jika menikmati waktu bersama orangtua yang tidak ada atau jika 

mereka lebih suka tinggal dengan orangtua yang tidak ada dari pada tinggal 

dengan orangtua yang mengasuh mereka.
30

 

b. Kematian 
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Seorang perempuan yang telah menyandang gelar istri bisa menjadi ibu 

tunggal ketika suaminya meninggal, baik meninggal karena kecelakaan, 

penyakit atau sebab-sebab lainnya. 

Dijelaskan oleh Hurlock mengenai pengaruh rumah tangga yang hancur 

karena sebab kematian pada hubungan keluarga bahwa keretakan rumah 

tangga yang disebabkan oleh kemtian dan anak menyadari bahwa orangtua 

mereka tidak akan pernah kembali lagi, mereka akan bersedih hati dan 

mengalihkan kasih sayang mereka pada orangtua yang masih ada yang 

tenggelam dalam kesedihan dan masalah praktis yang ditimbulkan rumah 

tangga yang tidak lengkap lagi, anak merasa ditolak dan tidak diinginkan. Hal 

ini akan menimbulkan ketidaksenangan yang sangat membahayakan 

hubungan keluarga. 

Pada awal masa hidup anak kehilangan ibu jauh lebih merusak dari 

pada kehilangan ayah. Alasannya ialah bahwa pengasuhan anak kecil dalam 

hal ini harus dialihkan ke sanak saudara atau pembatu rumah tangga yang 

menggunakan cara mendidik anak yang mungkin berbeda dari yang 

digunakan ibu mereka, jarang dapat memberi anak perhatian dan kasih sayang 

yang sebelumnya ia peroleh dari ibunya. 

Dengan bertambahnya usia, kehilangan ayah sering lebih serius 

daripada kehilangan ibu, terutama bagi anak laki – laki. Ibu harus bekerja, 

dan dengan beban ganda di rumah dan pekerjaan di luar, ibu mungkin 

kekurangan waktu atau tenaga untuk mengasuh anak sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Akibatnya mereka merasa diabaikan dan merasa benci. 
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Jika ibu tidak memberikan hiburan dan lambang status seperti yang diperoleh 

teman sebaya, maka perasaan tidak senang anak akan meningkat. Bagi anak 

laki – laki yang lebih besar, kehilangan ayah berarti bahwa mereka tidak 

mempunyai sumber identifikasi sebagaimana teman mereka dan mereka tidak 

senang tunduk pada wanita dirumah sebagaimana halnya di sekolah.
31

 

3. Peran Ganda Pada Ibu Tunggal 

Dengan status sebagai ibu single parent atau ibu tunggal maka otomatis 

seorang perempuan mengambil peran ganda di dalam keluarga. Peran yang 

semula menjadi peran ayah kemudian menjadi peran ibu tunggal pula. Salah satu 

peran ganda yang kemudian diambil oleh ibu tunggal adalah mengenai pekerjaan 

atau memberi nafkah bagi anak-anak yang ditanggungnya. Dalam kasus 

percerain meskipun sang mantan suami tetap memberikan uang untuk menafkahi 

tetap saja keadaan akan berubah, sang mantan suami tidak memberikan uang 

dalam jumlah yang cukup karena tidak mengetahui keuangan pada saang mantan  

istri dan anaknya, terlebih apabila sang mantan suami tersebut memilih untuk 

menikah kembali dan membiayai anak-anak tirinya dari hasil pernikahan 

selanjutnya. 

Peran ganda lainnya yang harus ditanggung oleh seorang ibu tunggal 

adalah masalah pengasuhan. Disebutkan oleh Dagun dalam hasil penelitian 

terhadap perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian ayah 

menyimpulkan, perkembangan anak menjadi pincang. Kelompok anak kurang 

mendapat perhatian ayahnya cenderung memiliki kemampuan akademis 
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menurun, aktivitas sosila terhambat dan interaksi sosia terbatas. Bahkan bagi 

anak laki-laki, ciri maskulinnya (ciri-ciri kelakian) bisa menjadi kabur. 

Meskipun seorang ibu tunggal menerapkan pengasuhan yang benar-benar baik 

dan memperhatikan sang anak tetap saja ada beberapa hal yang tidak bisa 

dilewati oleh batasan kodrat seorang perempuan, salah satunya mengenai 

kenyataan bahwa perempuan memiliki sedikit sifat maskulin dari laki-laki, 

sehingga ketika seorang ibu tunggal mengasuh anak laki-laki yang seharusnya 

mempelajari sifat-sifat maskulin dari sang ayah, sang anak hanya mempelajari 

dan melihat bagaimana ibunya mengasuhnya, dimana sang ibu tersebut sangat 

kurang memperlihatkan sisi maskulin, sehingga kemungkinan sisi maskulin yang 

seharusnya dipelajari dari oleh anak kemudian menjadi tidak tersampaikan dan 

anak laki-laki tersebut menjadi memiliki sedikit sifat maskulin. 

C. Deskripsi Akhlak menurut Konsep Islam 

a. Pengertian Akhlak 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, 

yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan peristilahan. 

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim 

mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan,  sesuai dengan 

timbangan (wazan) tsulasi mazid af ala, yu‟ilu if‟alan yang berarti  al-sajiyah 

(perangai), ath-thabi‟ah (kelakuan, tabi’at, watak dasar), al-„adat (kebiasaan, 

kelaziman), al-maru‟ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama).
32

 

                                                           
32

Jamil Shaliba, al-Mu‟jam al-Falsafi, Juz I, (Mesir: Dar al-Kitab al-Mishri, 1978). 



 

25 
 

Namun akar kata akhlak dari akhlaqa sebagaimana tersebut diatas 

tampaknya kurang pas, sebab isim mashdar dari kata akhlaqa  bukan  akhlaq  

tetapi ikhlaq. Berkenaan dengan ini maka timbul pendapat yang mengatakan 

bahwa secara Linguistik kata akhlaq  merupakan isim jamid atau isim ghair 

mutysaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut 

memang sudah demikian adanya. Kata akhlak adalah jamak dari kata khilqun 

atau khuluqun yang artinya sama dengan arti akhlak.
33

 Kata akhlak dalam Al-

Qur`an sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Qalam ayat 4. 

           

Terjemahan:”dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.
34

 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia akhlak adalah budi pekerti, watak 

dan tabi`at.
35

Akhlak berasal dari kata “akhlaq” yang merupakan jama` dari 

“khulqu” dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, Tabi`at dan adab. 

Akhlak itu terbagi dua yaitu akhlak yang mulia (Al-Akhlaqul Mahmudah) dan 

akhlak yang buruk ( Al-Akhlaqul Mazmumah).
36

 

Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai, atau tabi`at. 

Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik 

dan buruk, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha 

dan pekerjaanya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu 

dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka 
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disebut akhlak yang buruk (Mazmumah), sebaliknya, apabila perilaku tersebut 

baik maka disebut akhlak yang mulia (akhlakul mahmudah).
37

 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jama`dari kata 

“khulukun” yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabi`at. Dalam hal ini Al-

Qurtubi menambahkan bahwa kata “khuluq” juga berarti adab atau etika yang 

mengendalikan seseorang dalam bersikap dan bertindak.
38

 

Beberapa pendapat para ulama mengenai definisi akhlak antara lain: 

1) Imam Al-Ghazaly mengatakan akhlak suatu sifat yang tertanam dalam 

jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang 

dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Maka 

jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut 

ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi 

manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang 

buruk. 

2) Al-Qurthuby menekankan, bahwa akhlak itu merupakan bagian dari 

kejadian manusia. Oleh karena itu, kata al-khuluq tidak dapat dipisahkan 

pengertiannya dengan kata al-khilqah, yaitu fitrah yang dapat 

mempengaruhi perbuatan setiap manusia.
39

 

3) Ibnu Maskawih akhalak yaitu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran 

(lebih dahulu). 
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4) Ibnu Athir menjelaskan bahwa : Hakikat makna khuluq itu, ialah 

gambaran batin manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedang 

khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, 

tinggi rendahnya tubuh dan lain sebagainya).
40

 

5) Muhammad bin Ali asy-Syariif al-Jurjani berpendapat bahwa akhlak 

adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang 

darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa 

perlu berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-

perbuatan yang indah menurut akal dan syariat dengan mudah, maka sifat 

tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya 

terlahir perbuatan-perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak 

yang buruk. 

 Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akhlak 

dapat dikatakan sebagai perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan 

jiwanya dan pada saat melakukan perbuatan tersebut biasanya seseorang tanpa 

berfikir terlebih dahulu akan tetapi langsung melakukan dengan ringan dan 

mudah.  

b. Pembagian Akhlak 

Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para 

Nabi dan orang-orang Shiddiq, sedangkan akhlak yan buruk merupakan sifat 

para syaitan dan orang-orang yang tercela. Maka pada dasarnya, akhlak itu 

menjadi dua macam jenis antara lain: 
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a) Akhlak baik atau terpuji  (Al-Akhlaaqul Mahmudah), yaitu perbuatan baik 

terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. 

b) Akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlaaqul Madzmumah), yaitu perbuatan 

buruk terhadap Allah, sesame manusia dan makhluk-makhluk yang lain.
41

 

Diantara contoh-contoh dari akhlak terpuji (Al-Akhlaaqul Mahmudah) 

adalah : 

1) Akhlak baik terhadap Allah diantaranya: 

Akhlak yang baik kepada Allah berucap dan bertingkah laku yang terpuji 

terhadap Allah SWT, baik melalui ibadah langsung kepada Allah SWT 

seperti shalat, puasa dan sebagainya maupun melalui perilaku tertentu yang 

mencerminkan hubungan dan komunikasi dengan Allah SWT diluar ibadah 

itu. Berakhlak yang baik antara lain melalui: 

a) Beriman, yaitu menyakini wujud dan keesaan Allah SWT serta 

menyakini apa yang difirmankan-Nya, seperti iman kepada malaikat, 

kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qdha an qadar. Beriman merupakan 

fondamen dan seluruh bangunan akhlak islam.  

b) Taat, yaitu patuh kepada segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Sikap taat kepada perintah Allah SWT merupakan sikap 

yang mendasar setelah beriman. 

c) Ikhlas, yaitu melaksanakan perintah Allah SWT dengan pasrah tanpa 

mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah SWT. 

d) Khusyuk, yaitu melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. 

e) Husnudzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah SWT. 

f) Tawakkaly, yaitu mempercayai diri kepada Allah SWT dalam 

melaksanakan sesuatu kegiatan atau rencana. 
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g) Syukur, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT baik 

dengan perkataan maupun dengan tindakan atas nkmat yang telah 

diberikan-Nya. 

h) Bertasbih, yaitu mensucikan Allah SWT dengan ucapan yaitu 

memperbanyak mengucapkan Subhanallah (maha suci Allah). 

i) Istiqhfar, yaitu meminta ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa 

yang pernah dibuat. 

j) Do’a, yaitu meminta kepada Allah SWT apa saja yang diinginkan 

dengan cara yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah.
42

 

2) Akhlak baik terhadap sesama manusia, diantaranya: 

a) Akhlak terhadap orang tua 

Akhlak terhadap orangtua sangat ditekankan oleh ajaran islam. 

Bahkan dosa anak kepada orang tua termasuk dosa besar yang siksanya 

tidak hanya diperoleh diakhirat, tetapi juga dalam hidup di dunia. Prinsip-

prinsip dalam melaksanakan akhlak mahmudah terhadap orang tua adalah 

patuh, yaitu mentaati perintah mereka, kecuali perintah itu bertentangan 

dengan perintah Allah SWT, yaitu berbuat kepada mereka sepanjang 

hidupnya. Dengan berlaku lemah lembut dalam perkataan maupun 

tindakan, merendahkan diri di hadapannya, berterima kasih, membantu 

mereka dalam berbagai hal dan kesempatan, merawat mereka dikala sakit 

dan menshalatkan mereka manakala meninggal dunia serta berdoa untuk 

mereka dan meminta doa kepada mereka.
43

 

b) Akhlak terhadap Anak 
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Sedangkan akhlak orangtua terhadap anak adalah memberikan 

perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan anak. Merawat, 

mengasuh, membimbing dan mengarahkan merupakan bagian yang sangat 

penting dalam mengembangkan akhlak yang baik. Bergaul dengan anak 

pada dasarnya merupakan pendidikan bagi anak-anak. Bagaimana orang 

tua berkata dan bertindak akan menjadi bagian dan contoh perilaku yang 

akan dilakukan anak.
44

 

Secara umum ada sepuluh sifat terpuji (akhlak mulia) yang harus dimiliki 

dalam hidup ini, yaitu:
45

 

1. Al-Sabr (Sabar), yaitu menahan diri. Sabar dilakukan baik dalam 

menghadapi musibah dan cobaan, dalam menjalankan perintah Allah 

maupun dalam menghidari berbagai laranganNya. 

2. Al-Shukr (Syukur), yaitu mensyukuri dan memuji pemberi nikmat yang 

diberikan Allah dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

menunjukan diketahuinya pemberian nikmat. 

3. Al-Rida (Rela), yaitu diam dalam benar, dimana seseorang diam 

menerima apa yang terjadi, tidak menuntut baik di awal maupun 

kemudian. 

4. Al-Haya (Malu), yaitu merasa melakukan perbuatan tercela. 

5. Al-Sidq (Jujur), yaitu selalu jujur dan benar sesuai dengan al-haq, baik 

dalam perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. 

6. Al-Israr (Tidak membuka rahasia orang lain), yaitu merahasiakan berita 

yang dapat berdampak negative demi memetingkan orang lain dari pada 

diri sendiri. 

7. Al-Khuluq, yaitu tindakan menahan diri dari dorongan dan desakan 

nafsunya. 
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8. Al-Tawadu, (merendah diri dan tidak sombong), yaitu merendah diri 

karena menerima yang hak, dalam arti mengalah karena menampakkan 

ketundukan kepada ketentuan Allah SWT. 

9. Al-Futuwwah, yaitu tidak ada perasaan lebih atau paling benar pada diri 

di atas orang lain. 

10. Al-Insibat, yaitu jauh dari sikap marah. 

Adapun bentuk-bentuk sifat tercela (akhlak tercela) secar umum yang 

harus dijauhi antara lain.
46

 

a. Anaaniyah, yaitu sifat yang egoistis. 

b. Al-Bukhl, yaitu sifat kikir. 

c. Al-Buhtaan, atau berdusta maksudnya adalah mengada-adakan sesuatu 

yang sebenarnya tidak ada dengan maksud untuk menjelekkan orang. 

d. Al-Jubun (pengecut), sifat pengecut sangat hina sebab tidak berani 

mencoba belum mulai sudah ragu. 

e. Al-Ghadhab (pemarah), marah mengakibatkan kemudaratan bagi 

dirinya sendiri dan orang lain yang dimarahi. 

f. Al-Hasad (dengki), yaitu sifat yang membenci nikmat Allah SWT yang 

dianugerahkan kepada orang lain dengan keinginan agar nikmat lain itu 

terhapus. 

g. Al-Hiqdu (dendam), yatu dengki yang telah mengakibatkan 

permusuhan, kebencian, memutuskan silaturrahmi dan tidak 

memaafkan orang lain. 

h. Al-Istiktsar (berlebih-lebihan), maksudnya menyia-nyiakan sesuatu 

tanpa manfaat melebihi batas. 

i. Al-Istikbaar (takabbur), yaitu sifat menganggap dirinya lebih dari orang 

lain. 

j. Al-Ifsad (berbuat kerusakan), orang yang berbuat kerusakan selalu yang 

difikirkannya bagaimana cara merusak orang lain. 

3) Akhlak Tehadap Lingkungan  
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Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang 

di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

tak bernyawa. 

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur’an terhadap lingkungan 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut 

adanya interaksi secara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap 

alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta 

bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaanya. 

Dalam pandangan Islam, seseorang yang tidak dibenarkan mengambil 

sebuah matang, atau memetik bunga sebelum memekar, karena hal itu berarti 

tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan 

penciptaannya. 

Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses 

yang sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang 

demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak 

melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap 

lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.  

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh Allah SWT., dan menjadi milik-Nya, serta semua memiliki 

ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang Muslim 

untuk menyadari bahwa semuanya adalah ”umat” Tuhan yang harus 

diperlakukan secara wajar dan baik. 
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Berkenaan dengan ini dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 38 

ditegaskan bahwa binatang melata dan burung-burung pun adalah umat 

seperti manusia juga, sehingga semuanya seperti ditulis al-Qurthubi (w. 671 

H.) dalam tafsirnya”tidak boleh diperlakukan secara aniaya”. 

Jangankan dalam masa damai, dalam saat peperangan pun terdapat 

petunjuk al-Qur’an yang melarang melakukan penganiayaan. Jangankan 

terhadap manusia dan binatang, bahkan mencabut atau menebang pepohonan 

pun terlarang, kecuali kalau terpaksa, tetapi itu pun harus seizin Allah SWT, 

dalam arti harus sejalan dengan tujuan-tujuan penciptaan dan demi 

kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman: 

                     

               

Terjamahan: Apa yang kamu terbang dari pohon kurma (milik orang-

orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka 

itu terjadi dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan 

kepada orang-orang fasik. (QS. al-Hasyr, 59). 

Alam dengan segala isinya telah ditundukkan Tuhan kepada manusia, 

sehingga dengan mudah manusia dapat memanfaatkannya. Jika demikian, 

manusia tidak mencari kemenangan, tetapi keselarasaan dengan alam. 

Keduanya tunduk kepada Allah SWT, sehingga mereka harus dapat 

bersahabat. 

Berdasarkan  pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa akhlak dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu akhlak baik atau akhlak terpuji (Al-
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Akhlaaqul Mahmudah) dan akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlaaqul 

Maudzmumah). 

c. Pengertian Pembentukan Akhlak 

Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang 

tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan 

pendapat Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Abuddin Nata, 

mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan 

pendidikan Islam.
47

 Demikian pula Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa 

tujuan utama pendidikan Islam adalah identic dengan tujuan hidup setiap 

Muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah SWT, yaitu hamba yang percaya dan 

menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk agama Islam.
48

 

Menurut sebagian ahli akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah 

instinct (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini bahwa 

masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan 

kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa 

kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan 

pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun 

tanpa dibentuk atau diusahakan. Kelompok ini lebih lanjut menduga bahwa 

akhlak adalah gambaran batin sebagaimana terpantul dalam perbuatan lahir. 

Perbuatan lahir ini tidak akan sanggup mengubah perbuatan batin. Orang yang 
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bakatnya pendek mislanya tidak dapat dengan sendirinya meninggikan dirinya 

demikian juga sebaliknya.
49

 

Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. 

Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan dibentuk. Orang  yang jahat 

tidak akan selamanya jahat, seperti halnya seekor binatang ganas dan buas bisa 

dijinakkan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah 

dan dibentuk perangainya atau sifatnya. Oleh sebab itu usaha yang demikian 

memerlukan kemauan yang gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang 

mulia.
50

  

d. Tahapan-tahapan Pembentukan Akhlak 

Tahapan dalam pembentukan akhlak ada 5 yaitu sebagai berikut : 

1. Melalui keteladanan orang tua yang biasa memberikan keteladanan 

mengenai perilaku baik, maka biasanya akan ditiru oleh anaknya dalam 

mengembangkan pola perilaku mereka. 

2. Melalui pengajaran. Misalnya dengan mengajarkan empati dengan sifat 

disiplin. Anak jangan dibikin takut kepada orang tua, melainkan 

ditanamkan sifat hormat dan segan. Sebab jika hanya karena rasa takut, 

anak cenderung hanya berperilaku baik ketika ada orang tuanya. Namun 

begitu keluar dari rumah atau sekolah dan orangtua tidak mengetahu, maka 

ia akan berani melakukan penyimpangan moral. 
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3. Pembiasaan melatih anak dengan perbuatan terpuji yang bisa membentuk 

kepribadiannya. Sebagai contoh anak dibiasakan berdoa sebelum makan 

dan sesudah makan.  

4. Pemberian motivasi dalam memberikan motivasi baik berupa pujian atau 

hadiah tertentu, akan menjadikan salah satu sifat latihan positif dalam 

proses pembentukan akhlak terutama ketika ia masih kecil. 

5. Pemberian ancaman atau sangsi hukuman. Dalam rangka pembentukan 

akhlak kadang diperlukan ancaman,sehingga anaktidak bersifat sembrono 

dengan begitu ketika anak mau melanggar norman tertentu akan merasa 

enggan, apalagi hukumannya cukup berat.
51

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Menurut Abuddin Nata untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada 

umumnya, ada tiga aliran yang sudah amat popular yaitu:
52

 

a) Aliran Nativisme 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang 

bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan lain-lain. Jika seseorang 

sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang lebih baik, maka 

dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Aliran ini tampaknya begitu 

yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia dan kurang 

menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan. 
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b) Aliran Empirisme 

Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan 

sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada anak itu baik, 

maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu 

percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. 

c) Aliran Konvergensi 

Aliran konvergansi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh 

faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan factor dari luar yaitu pendidikan 

dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam 

lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan kea rah yang baik yang ada di 

dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. 

Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran islam. Hal ini dapat 

dipahami dari Firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 78. 

                

            

Terjemahan:” Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
53

  

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk 

dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus 

disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Hal ini juga 
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sesuai dengan yang dilakukan Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebagaimana 

Firman Allah SWT surat Luqman ayat 13-14. 

                    

                    

                        

       

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah SWT, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar". 

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku 

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

Ayat diatas selain menggambarkan tentang pelaksanaan pendidikan yang 

dilakukan Luqmanul Hakim, juga berisi materi pelajaran, dan yang utama 

diantaranya adalah pendidikan tauhid atau keimanan, karena keimananla yang 

menjadi salah satu dasar yang kokoh bagi pembentukan akhlak. Ayat diatas 

selain menggambarkan adanya teori konvergensi juga menunjukan dengan jelas 

bahwa madrasah utama bagi anakadalah kedua orang tua.
54

 

Dalam teori-teori pendidikan modern, kita mendapati banyak ahli 

pendidikan yang berpendapat dan mengikuti tentang adanya pengaruh sifat 

menurun dari orang tua (hereditas), terhadap pembentukan kepribadian atau 
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akhlak seorang. Selain pengaruh lingkungan dan pendidikan yang dialaminya. 

Pandangan seperti itu juga terdapat dalam konsep pendidikan Islam antara lain: 

1. Menurut Prof. Dr. Umar Muhammad al-Toumy al-Syaibany yang dikutip 

oleh Muhammad Rusli Amin mengatakan, bahwa manusia dengan segala 

pertumubhan dan perkembangannya, merupakan hasil dari pengaruh dua 

faktor, yaitu faktor pewarisan sifat-sifat yang menurun dari orang tua 

(hereditas) dan faktor  lingkungan. Sedemikian kuatnya pengaruh kedua 

faktor tersebut dalam pertumbuhan fisik dan pembentukan akhlak 

manusia.
55

 

2. Syaikh Abu Faris juga mengemukakan di dalam kitabnya, As-Sirah An-

Nabawiyah, yang dikutip oleh Muhammad Rusli amin mengatakan bahwa 

garis keturunan atau nasab yang mulia, akan menjadikan seseorang 

berakhlak mulia tau berkepribadian terpuji. Orang-orang yang mulia 

senantiasa berupaya menjaga kesucian dan kehormatan garis keturuannya. 

Jika orang tua merupakan orang-orang baik, rajin beribadah, beriman, dan 

berakhlak mulia, maka dari mereka itu akan lahir anak-anak yang berima, 

rajin beribadah dan berakhlak mulia.
56

  

3. Prof. Dr. Quraish Shihab yang  dikutipoleh Muhammad Ruslin Amin 

menyebutkan diantara para pakar ada pendapat yang menyatakan bahwa 

pada umumnya, faktor-faktor yang menpengaruhi pembentukan 

kepribadian seseorang adalah ayah, ibu, sekolah, atau bacaan dan 

lingkungan. 
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a. Lingkungan Keluarga (orang tua) 

Lingkungan terdekat bagi anak adalah keluarga yaitu ayah, ibu dan 

saudara-saudara. Dari kedua orang tuanya anak memperoleh pendidikan 

pertama dan utama terhadap pembinaan akhak dan kepribadian seorang 

anak. Pembentukan kepribadian anak telah dimulai sejak sang anak masih 

berada dalam kandungan ibu.  

Orang tua dapat membina dan membentuk akhlak dan kepribadian 

anak melalui sikap dan cara hidup yang diberikan orang tua yang secara 

tidak langsung merupakan pendidikan bagi sang anak. Dalam hal ini 

perhatian yang cukup dan kasih sayang dari orang tua tidak dapat 

dipisahkan dari upaya membentuk akhlak dan kepribadian seseorang. 

b. Sekolah 

Peran sekolah sangat penting dalam pembangunan karakter anak. 

Sebab sekolah merupakn tempat atau lembaga yang berperan untuk 

melahirkan manusia beriman, berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan 

dan berakhlak mulia. 

c. Teman  

Manusia adalah makhluk social yang saling berinteraksi antara satu 

dengan yang lain. Dalam interaksi terutama dengan teman-teman bergaul 

itu, tentu saja akan terjadi saling pengaruh antara satu dengan yang lain. 

Karena itu, berupayalah agar memiliki teman yang baik, beriman, yang 

selalu beribadah, yang suka melakukan kebaikan dan berkhlak mulia.
57
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Berdasarkan pendapat di atas bahwa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak anak ada dua, yaitu faktor dari dalam (internal) yaitu 

potensi fisik, intelektual dan hati (rohaniah) yang dibawa sejak lahir. Dan faktor 

dari luar (eksternal) yaitu pola asuh orang tua, guru disekolah dan masyarakat 

yang kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian 

atau akhlak anak. 

D. Kajian Relevan 

Pembahasan mengenai peran orang tua tunggal (single parent), telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian yang terdahulu dibahas 

berbagai permasalahan di beberapa daerah yang terkait dengan pola asuh orang 

tua tunggal (single parent). Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang juga 

mengupas mengenai pola asuh ibu tunggal : 

a. Dina Fitria, dengan judul skripsi “Pola Asuh Single Parent Dalam 

Pembentukan Akhlak Anak di Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman 

Banda Aceh” 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa pola asuh yang diterapkan 

oleh orang tua tunggal menimbulkan perilaku yang berbeda-beda pada anak 

dari  dari orang tua asuh tersebut, perbedaan dari perilaku tersebut 

dipengaruhi oleh pola asuh yang berbeda.
58

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Layliyah pada tahun 2013 dengan 

judul “Perjuangan Hidup Single Parent” kesimpulan dari penelitian ini 

adalah perjuangan yang dilakukan single parent adalah bekerja dengan 
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membuka usaha sampingan, mendidik dan membesarkan anak, berdoa dan 

berusaha. Kendala yang dihadapi adalah anak tidak menurut pada orangtua, 

status janda yang menjadi hambatan dan masalah ekonomi.
59

 

c. Rani Puji Saputri, dengan judul skripsi “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga 

Pasca Perceraian Di Kelurahan Leteh Kabupaten Rembang”. Kesimpulan 

dari penelitian ini, di Kelurahan Leteh Kabupaten Rembang anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang otoriter biasanya akan bertingkah laku baik 

jika ada orangtua didekatnya. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang 

permisif akan membuat mereka tidak aktif dalam kehidupan sosial, anak 

yang dibesarkan dalam keluarga yang demokratis anak akan mudah bergaul, 

belajar menerima pandangan – pandangan orang lain. Secara psikologi, 

kondisi anak yang orangtuanya bercerai kebanyakan dari mereka memiliki 

sifat yang lebih peka, pendiam, suka menyendiri, bingung tanpa tahu 

sebabnya, memiliki gangguan susah tidur, mudah merasa cemas, gampang 

merasa tertekan, cengeng atau mudah menangis, memiliki perasaan takut 

ditinggalkan dan anak – anak ini tidak banyak memiliki banyak teman.
60

 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Hermia Anata Rahman pada tahun 2013 

dengan judul “Pola Pengasuhan Anak yang dilakukan oleh Single Mother” 

kesimpulan dari penelitian ini adalah : 3 single mother memberikan 

pengasuhan dengan cara menekankan kedisiplinan dan hukuman fisik jika 

anak melanggar, pola asuh otoriter. 3 single mother lainnya tidak terlalu 
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menekankan kedisiplinan, pola asuh permisif. 3 single mother yang lain 

memberikan pengasuhan secara demokratis.
61

 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau 

variabel yang akan diteliti. Berawal dari pengamatan pada tempat yang akan 

dijadikan objek penelitian, setelah mendapatkan ijin kemudian melakukan 

penelitian. Jika data sudah di dapatkan kemudian peneliti dapat menyimpulkan 

akan pentingnya pola asuh ibu tunggal dalam membentuk akhlak pada anak. 

Ibu tunggal merupakan seorang perempuan yang terikat pada sebuah 

perkawinan dan tidak memiliki sosok seorang suami, baik itu disebabkan oleh 

perceraian atau kematian. Peneliti memusatkan pada masalah ibu tunggal yang 

memiliki anak yang masih dibawah umur dan penangannya dalam membentuk 

akhlak pada anak. 

Ibu tunggal memiliki hambatan dan kesusahan sendiri dalam mendidik 

anak – anak mereka. Permasalahan yang ada diantara mengenai pola asuh ibu 

tunggal dan peran ganda yang harus ditanggung oleh ibu tunggal, termasuk 

diantara peran ayah yang kemudian menjadi tanggung jawab ibu tunggal  

tersebut dan juga permasalahan ekonomi dimana ibu tunggal harus menjadi 

tulang punggung keluarga. Permasalahan lain yang dihadapi oleh ibu tunggal 

dalam mengasuh anaknya adalah sikap anak yang berbeda dengan anak dari 

keluarga normal, sikap anak yang suka marah-marah, memberontak dan suka 
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mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua jika keinginan mereka tidak 

dituruti oleh orang tuanya. 

Dari permasalahan – permasalahan tersebut, kemudian peneliti ingin 

melihat bagaimana pola asuh ibu tunggal pada aak – anaknya dan bagaimana 

kendala yang dihadapi ibu  tunggal dalam membentuk akhlak anak.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Tunggal 

Permasalahan dari anak yang diasuh oleh ibu tunggal: 

Kurang bersosialisasi dengan masyarakat disekitar. Memiliki pemikiran 

yang berbeda dengan anak-anak seusianya, memiliki sifat yang lebih 

manja dan suka marah-marah 

 

kendala yang dihadapi ibu  tunggal 

pola Asuh Ibu Tunggal 


