
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian persepsi 

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception” yang artinya 

penglihatan, tanggapan daya memahami atau menanggapi sesuatu. Sedangkan  

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang atau individu 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Kehidupan individu tidak 

lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung 

berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara 

langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan 

persepsi. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang 

persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Terkait 

dengan persepsi Shaleh (2004), mengatakan bahwa persepsi adalah proses 

yang menggabungkan dan mengorganisasikan data penginderaan untuk 

dikembangkan sedemikian sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita.  

Menurut Bahri (2004), persepsi merupakan pengorganisasian, 

penginterprestasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan 

suatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. 

Pendapat lain tentang persepsi Sugihartono, dkk (2013) mengemukakan 

bahwa persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus 

atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera 
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manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam 

penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang 

positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia 

yang tampak atau nyata. Stimulus dalam persepsi dapat datang dari luar, 

tetapi juga dapat datang dalam diri individu sendiri. Stimulus sebagian besar 

datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat 

melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu, tetapi 

sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Karena itulah banyak 

penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat 

penglihatan (Walgito, 2010).  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai 

dari penerimaan stimulus melalui alat indera, sehingga terbentuk tanggapan, 

pendapat dan evaluasi yang terjadi dalam diri individu sehingga individu 

sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang 

dimilikinya.  

2.1.2 Indikator Persepsi 

Menurut Winkel (2007), ada beberapa hal yang di perlukan agar 

persepsi dapat disadari oleh individu yaitu: 

• Adanya objek yang dipersepsikan. Objek menimbulkan stimulus 

yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang 

dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat datang 

dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) 

yang bekerja sebagai reseptor. 
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• Alat indera yaitu alat untuk menerima stimulus, disamping itu 

harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima seseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon 

diperlukan syaraf motoris. 

• Adanya perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan 

persepsi terhadap sesuatu diperlukan adanya perhatian yang 

merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam 

mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepi. 

2.1.3 Faktor Faktor Yang Berperan Dalam Persepsi 

Individu mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus yang 

diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang 

bersangkutan. Demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan 

salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Menurut Sukmadinata (2001), 

berkaitan dengan faktor faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan adanya  beberapa faktor, yaitu:  

� Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, 

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan 

yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai 

reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.  
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� Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.  

� Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada suatu atau sekumpulan objek. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk  

mengadakan persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang 

merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu (1) objek atau stimulus 

yang dipersepsi; (2) alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan 

syaraf, yang merupakan syarat fisiologis; dan (3) perhatian, yang 

merupakan syarat psikologis (Walgito, 2010).  

2.1.4 Persepsi dalam Perspektif Islam 

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang memiliki makna terkait 

dengan panca indera manusia. Dalam Q.S An-Nahl ayat 78, memberikan 

gambaran bahwa manusia dilahirkan di dunia dengan tidak mengetahui 

apapun, oleh karenanya Allah SWT melengkapi dengan panca indera 

sehingga ia dapat mengenal lingkungannya dan dapat hidup di dalam 
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lingkungannya tersebut. Proses persepsi dilalui dengan panca indera, yang 

tidak langusng berfungsi setelah ia lahir, tetapi fungsi ini mengikuti 

perkembangan fisiknya. Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang 

maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain 

dalam Q.S An-Nahl/16:78: 

ª! $#uρ Ν ä3y_t� ÷z r& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅yèy_uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{ $#uρ 

nοy‰ Ï↔ øùF{ $#uρ   öΝä3ª= yès9 šχρã� ä3ô±s? ∩∠∇∪    

Terjemahannya: 

‘’Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.’’ (Qur’an 16:78) 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan alat untuk 

mengetahui dalam rangka untuk memahami ilmu, yaitu pendengaran, 

penglihatan, dan akal sehingga segala rahasia di sekitar manusia dapat 

diketahuinya. Dengan makrifat yang diberikan kepada manusia dan tanda-

tanda kebesaran Allah yang dapat dilihat dengan mata kepala manusia.  

2.2 Orang Tua 

2.2.1 Pengertian Orang Tua 

Secara umum orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Orang tua dapat 

dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga, yang 

dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu bapak. Menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, orang tua berarti: “orang yang sudah tua, 

ibu bapak, dan orang yang dianggap tua atau orang yang pandai”. ( 

Poerwadarminta, 2010). Orang tua adalah orang-orang yang sudah dewasa, 
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sebagai orang-orang yang telah dewasa, maka orang tua harus bertanggung 

jawab terhadap segala perbuatannya. Orang tua tidak hanya bertanggung 

jawab pada pemeliharaan anak saja, melainkan orang tua juga wajib 

bertanggung jawab pada pendidikan anak anaknya. Orang tua adalah ayah ibu 

dan kandung; orang yang dianggap tua (pandai, cerdik). Orang tua yaitu 

orang yang menjaga, merawat, mendidik, membimbing seseorang, memiliki 

ikatan batin atau kekeluargaan dan dihormati oleh orang yang lebih muda. 

Orang tua atau ibu dan ayah merupakan bagian dari keluarga inti. Orang tua 

dalam keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat abadi, dikukuhkan 

dalam hubungan nikah yang memberikan pengaruh keturunan dan lingkungan 

sebagai dimensi penting yang lain bagi anak. Dalam Islam pun istilah orang 

tua menunjukkan pada ibu dan bapak, ini dapat kita lihat dari dalil dibawah 

ini, Firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman: 14, sebagai berikut: 

$uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗ xq … çµ•Β é& $·Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ … çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È ÷tΒ% tæ Èβr& ö� à6 ô© $# ’Í< 

y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç��ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪  

Terjemahannya: 

“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. (Qur’an 31:14) 

Jadi sebagai orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap semua 

anggota keluarga. Hal ini sebenarnya baik sekali bagi orang tua untuk 

mempergunakannya sebagai alat meningkatkan motivasi belajar pada 

anaknya. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak 
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adalah sebagai pendidik. Hal ini sebagaimana yang termuan dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: 

“Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”. ( 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2007). Dalam pelaksanaanya orang tua dapat berperan sebagai 

motivator bagi anak. Orang tua harus berhati kuat dalam meningkatkan 

motivasi belajar kepada anak-anaknya disamping pendidikan yang 

diperolehnya di sekolah. Olehnya itu perlu dikembangkan rasa sosial pada 

diri anak sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan yang erat dalam jiwa 

seorang anak dalam kehidupannya. Inilah yang dapat menyebabkan anak 

mengadakan identifikasi dengan orang lain. Seluruh kegiatan anak di sekolah 

dengan bimbingan guru, perlu kembali diulang atau dikontrol oleh orang tua 

di rumah sehingga anak akan sadar bahwa guru dan orang tuanya sama-sama 

bertanggung jawab terhadap dirinya 

2.2.2 Peran dan Fungsi Orang Tua 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk 

yang bermacam-macam. Secara garis besar, bila dibutiri maka tanggung 

jawab orang tua terhadap anaknya adalah bergembira menyambut kelahiran 

anaknya, memberi anam yang baik, memperlakukan denga lembut dan kasih 

saying, menanamkan rasa cinta sesame anak, memberikan pendidikan akhlak, 

menanamkan aqidah tauhid, melatih anak mengerjakan sholat, berlaku adil, 

memperhatikan teman anak, menghormati anak, memberi hiburan, mencegah 

perbutan bebas, menjauhkan anak dari hal-hal porno (porno aksi maupun 

pornografi), menempatkan dalam lingkungan yang baik, memperkenalkan 
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kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan bermasyarakat. (Nurdin, 

2014). Dalam menjalin tanggung jawab orang tua sudah berjanji melakukan 

ikatan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. 

Dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa: 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang lahir dari 

perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab 

kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik 

baiknya. (Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2013). 

Kewajiban mendidik ini secara tegas dinyatakan Allah dalam surat at- 

Tahrim ayat 6, sebagai berikut: 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡à!Ρ r& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ $pκ ö� n= tæ îπs3Í× ¯≈ n= tΒ 

ÔâŸξÏî ×Š#y‰ Ï© āω tβθÝÁ÷è tƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t� tΒ r& tβθè= yèø! tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪     

Terjemahannya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qur’an 66:6) 

Perkataan quu disini adalah kata kerja perintah atau fi’il amar yaitu 

suatu kewajiba n yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap 

anak-anaknya. Kedua orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi 

anaknya. Seperti telah dijelaskan, bahwa keluarga merupakan unit terkecil 
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dalam tatanan sosial, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, setiap keluarga 

memiliki peranan tertentu sesuai dengan kedudukannya. Mengenai peranan 

anggota-anggota keluarga dalam pendidikan anak dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

2.2.1 Peranan ibu 

Ibu memegang peranan penting dalam pendidikan anak-

anaknya. Sejak dilahirkan ibulah yang selalu di sampingnya, memberi 

makan, minum, mengganti pakaian dan sebagainya. Menurut Ngalim 

Purwanto yang dikutip Uyoh Sadullioh, dkk, mengatakan bahwa sesuai 

dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat 

dijelaskan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah 

sebagai berikut: 

� Sumber dan pemberi kasih saying 

� Pengasuh dan pemelihara 

�  Tempat mencurahkan isi hati 

� Pengatur dalam kehidupan rumah tangga 

� Pembimbing hubungan pribadi 

� Pendidik dalam segi emosional. (Sadullioh, 2010) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ibu 

berkaitan dengan pemberian kasih sayang dan hal-hal yang berkaitan 

pemenuhan kebutuhan psikis atau kebutuhan emosional anak. 

2.2.2 Peranan ayah 

Di samping ibu, ayahpun mempunyai peran yang tidak kalah 

pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Kegiatan yang 
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dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar 

kepada anak-anaknya. Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya 

adalah sebagai berikut: 

� Sumber kekuasaan dalam keluarga 

� Penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau 

dunia luar 

�  Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga 

�  Pelindung terhadap ancaman dari luar 

� Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan 

� Pendidik dari segi rasional. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran 

ayah berkaitan dengan perannya sebagai kepala keluarga, yakni 

melindungi dan mengarahkan anggota keluarga yang lain, serta 

pemenuhan kebutuhan aspek materi. Harus diakui bahwa peran dan 

tanggung jawab pengasuh tidak hanya bertumpu pada kemampuan 

seorang saja, yaitu pada seorang ayah atau ibu saja. Karena itu 

dibutuhkan kerjasama yang baik antara seorang ayah dan seorang ibu 

dalam mengasuh, mengajar, mendidik, dan membina anak-anak dalam 

keluarga dengan baik. Peraturan Pemerintah (PP) pasal 4 ayat 2 Nomor 

21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga 

Sejahtera menyebutkan ada delapan fungsi yang harus dijalankan oleh 

keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, antara lain: 

� Fungsi keagamaan yaitu keluarga perlu memberikan dorongan 

kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai 
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wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa dan untuk menjadi insaninsan agama yang penuh iman dan 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

� Fungsi sosial budaya yaitu memberikan kepada keluarga dan 

seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya 

bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. 

�  Fungsi cinta kasih yaitu keluarga memberikan landasan yang 

kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, 

orangtua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar 

generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya 

kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. 

� Fungsi melindungi yaitu untuk menumbuhkan rasa aman dan 

kehangatan. 

� Fungsi reproduksi yaitu mekanisme untuk melanjutkan keturunan 

yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan 

manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa. 

� Fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu dengan memberi peran 

kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan 

penyesuaian dengan alam kehidupan masa depan. 

�  Fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan 

ketahanan keluarga. 

�  Fungsi pembinaan lingkungan yaitu memberikan kepada setiap 

keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan 

seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah. 
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(Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 4 ayat 2). 

Setiap anggota keluarga sebaiknya dapat menjalankan serta 

mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga tersebut agar dapat 

tercipta keluarga yang berkualitas. Pengembangan kualitas diri dan fungsi 

keluarga salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas 

dalam bidang pendidikan agama Islam, mental spiritual, nilai-nilai 

keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya Jika anggota 

keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan baik, maka 

antar anggota keluarga dapat saling memberikan perhatian satu sama lain, 

secara emosional mereka dapat saling terhubung satu sama lain dan saling 

mendukung anggota keluarganya.  

Jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus 

dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Fungsi disini mengacu pada 

peranan individu dalam mengetahui, yang pada akhirnya mewujudkan hak 

dan kewajiban. Di dalam lingkungan keluarga orang tualah yang 

bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, dan sudah 

layaknya apabila orang tua mencurahkan perhatian dan bimbingan untuk 

mendidik anak agar supaya anak tersebut memperoleh dasar-dasar dan 

pola pergaulan hidup pendidikan yang baik dan benar, melalui penanaman 

disiplin dan kebebasan secara serasi. Berdasarkan beberapa pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang 

berat dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, tokoh ayah dan 

ibu sebagai pengisi hati nurani yang pertama harus melakukan tugas yang 



 

31 
 

pertama adalah membentuk kepribadian anak dengan penuh tanggung 

jawab dalam suasana kasih sayang antara orang tua dengan anak. Di dalam 

sebuah keluarga peran orang tua sangat penting bagi anak, terlebih lagi 

ketika anak memasuki usia sekolah dan usia menempuh pendidikan. 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan 

pribadi anak. Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang 

dapat memenuhi kebutuhan manusia, terutama kebutuhan bagi 

pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Menurut 

Jhonson, peran adalah seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan 

yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. 

(Jhonson, 2004). Setiap anggota keluarga memiliki peranan pribadinya 

masingmasing, peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan 

pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan 

yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

• Ayah sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anak, berperan 

sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa 

aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 

• Ibu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya, ibu 

mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai 

pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dan 

sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juag ibu 
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dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam 

keluarganya. 

• Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan 

tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 

(Lestari, 2012). 

Peran orang tua adalah cara-cara yang digunakan oleh orang tua 

terkait erat dengan pandangan orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti 

dijalankan dalam mengasuh anak. (Nirwana, 2011). Peran kedua orang tua 

dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

� Kedua orang tua mempunyai tugas untuk menyayangi anak-

anaknya. 

� Orang tua mempunyai tugas dalam menjaga ketentraman dan 

ketenangan lingkungan rumah serta menyiapkan ketenangan jiwa 

anak-anak. 

� Saling menghormati antara orang tua dan anak dengan kata lain 

yaitu mengurangi kritik dan pembicaraan negative berkaitan 

dengan kepribadian dan perilaku mereka serta menciptakan iklim 

kasih saying dan keakraban, dan pada waktu yang bersamaan v 

kedua orang tua harus menjaga hak-hak hokum mereka terkait 

dengan diri mereka dan orang lain. 

� Mewujudkan kepercayaan. Sebagai orang tua memberikan 

penghargaan dan kelayakan kepada mereka, karena hal ini akan 

menjadikan mereka maju dan berusaha serta berani dalam 

bersikap. (Gunarsa, 2006). 
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 Sikap orang tua yang perlu mendapat perhatian, guna 

perkembangan moral anaknya adalah: 

� Konsistensi dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Keharusan 

adanya konsistensi dalam hal-hal apa yang mendatangkan pujian 

atau hukuman pada anak. Juga antara ayah dan ibu harus ada 

kesesuaian dalam melarang atau memperbolehkan tingkahtingkah 

laku pada anak. 

� Sikap orang tua dalam keluarga. Seorang anak akan meniru sikap 

dari orang-orang yang paling dekat dengan dirinya dan yang 

ditemuinya setiap hari seperti orang tua dan keluarga. 

� Penghayatan orang tua akan agama yang dianutnya. Orang tua 

yang sungguh-sungguh menghayati kepercayaannya kepada Tuhan, 

akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka sehari-hari. Anak 

yang banyak dibekali dengan ajaran-ajaran agama, hidup dalam 

kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan, semua itu dapat menjadi 

dasar yang kuat untuk perkembangan moral anak serta keseluruhan 

kehidupannya dikemudian hari. 

� Sikap konsekuen orang tua dalam mendisiplinkan anaknya. Orang 

tua yang tidak menghendaki anak-anaknya untuk berbohong, 

bersikap tidak jujur, harus pula ditunjukkan dalam sikap orang tua 

sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini orang tua perlu 

menjaga sikapnya. (Sardiman, 2010). 

Adanya ketidak sesuaian antara apa yang diajarkan atau dituntut 

orang tua terhadap anaknya, dengan apa yang dilihat anak sendiri dari 



 

34 
 

kehidupan orang tuanya, dapat menimbulkan konflik dalam diri si anak 

dan anak dapat menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak 

melakukan apa yang diajarkan orang tuanya. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa peran orang tua terhadap perkembangan moral anak juga 

sangat penting baik secara langsung ataupun tidak langsung. Peran orang 

tua terhadap perkembangan moral anak secara langsung yaitu bagaimana 

cara dan sikap orang tua dalam mendidik, mendisiplinkan dan 

menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anaknya. Sedangkan peran orang 

tua terhadap pengembangan moral secara tidak langsung yaitu bagaimana 

tata cara dan sikap hidup orang tua sendiri seharihari yang ditiru oleh anak 

melalui proses belajar. 

2.3 Game Online 

2.3.1 Sejarah Game Online 

Sejarah game online dimulai sejak tahun 1969. Awalnya permainan 

ini dikembangkan dengan tujuan pendidikan. Namun, kemudian pada awal 

tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time-sharing yang disebut 

Plato, diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, dimana 

beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut 

waktu yang diperlukan. Dua tahun kemudian, muncul Plato IV dengan 

kemampuan grafik baru, yang digunakan untuk menciptakan permainan untuk 

banyak pemain. Baru pada tahun 1995, games online benar-benar mengalami 

perkembangan, apalagi setelah pembatasan NSFNET (National Science 

Foundation Network) dihapuskan sehingga akses ke domain lengkap dari 



 

35 
 

internet. Kesuksesan moneter menghampiri perusahaan-perusahaan yang 

meluncurkan permainan ini, sehingga persaingan mulai tumbuh dan 

menjadikan games online semakin berkembang hingga hari ini. (Chandra, 

2006). 

Games online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan 

jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet 

dan sejenisnya seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya games online 

disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online 

atau dapat diakses langsung melalui system yang disediakan dari perusahaan 

yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah games online bisa dimainkan 

secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam 

sebuah jaringan tertentu. (Nakita, 2001). 

Games online biasanya diikat dengan semacam peraturan yang disebut 

End User License Agreement (EULA). Konsekuensi yang didapat apabila 

melanggar perjanjian tersebut bervariasi, sesuai dengan kontrak, mulai dari 

peringatan hingga penghentian. Games online sendiri terdiri dari berbagai 

jenis, mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang 

menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati 

oleh banyak pemain sekaligus. Di dalam games online terdapat dua unsur 

utama, yaitu server dan client. Server berguna sebagai administrasi permainan 

dan menghubungkan client, sedangkan client bertugas sebagai pengguna 

permainan yang memakai kemampuan server. Games online bisa disebut 

sebagai bagian dari aktivitas sosial karena pemain bisa saling berinteraksi 
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secara virtual dan seringkali menciptakan komunitas di dunia maya. 

(Surbakti, 2017). 

2.3.2 Pengertian Game Online 

Game online berasal dari bahasa inggris, Game yang berarti 

permainan dan online yang terdiri dari kata on dan line dimana on artinya 

hidup dan line artinya saluran, sehingga online diartikan saluran yang 

mempunyai sambungan. Jadi berdasarkan penjabaran digame online dapat 

diambil pengertian bahwa game online merupakan suatu permainan yang 

dapat dilakukan melalui saluran atau sambungan yang menggunakan sinyal 

atau jaringan internet. Sinyal yang dimaksud disini adalah berupa saluran 

yang menghubungkan antara server yang satu dan yang lain. (Young, 2017). 

Game online adalah suatu jenis permainan yang menggunakan 

perangkat elektronik seperti computer atau perangkat khusus yang biasa 

digunakan untuk bermain game. Permainan ini juga menggunakan jaringan 

internet, sehingga para pemain diseluruh dunia bisa bermain bersama dalam 

waktu yang bersamaan.  (Puspitosari & Ananta, 2009). 

Game yang digunakan anak anak dapat mendukung aspek aspek 

perkembangan anak. Salah satu aspek perkembangan adalah perkembangan 

kognitif (Proses berpikir). Nurvitasari, 2016). Menurut Piaget dalam 

Yuadismini, Agung, dan Ujianti, 2014 ada empat tahap perkembangan 

kognitif anak: Tahap Sensorimotor (0-2 Tahun), tahap praoperasional (2-7 

Tahun), tahap operasi kongkret, (8-11 tahun), tahap operasi formal (11 

tahun keatas). Tahap sensorimotor di tandai dengan tindakan anak 

berdasarkan yang ada dipikirannya. Tahap praoperasi mengenal dan 
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menggunakan simbol simbol untuk menghadirkan suatu benda atau 

pemikira, khususnya pengguna bahasa. Tahap operasi kongkret ditandai 

dengan penalaran logis. Tahap operasi formal dicirikan dengan pemikiran 

abstrak, hipotesis, deduktif serta induktif.(Yudiasmini, 2014) 

Berdasarkan pengertian game online diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud game online menunjuk pada salah satu sejenis 

permainan yang dapat diakses melalui internet. Didalam game online 

tersebut terdapat seperangkat permainan dalam bentuk gambar-gambar 

menarik yang dapat digerakan dengan kehendak pemainnya. Game online 

tersebut bukan hanya berupa permainan yang hanya bisa ditonton saja, 

tetapi para pemain dapat berpartisipasi menggerakan gambar-gambar yang 

ada didalamnya secara bersamasama dengan para pemain lainnya. Bahkan 

didalam game online tersebut para pemain dapat berkompetisi untuk 

memperoleh poin tinggi yang berkonsekuensi menjadi pemain yang kalah 

atau menang. Jadi didalam permainan game online tersebut secara 

psikologis dapat membangkitkan pemain untuk terus bersemangat 

mengalahkan pihak lawan. (Adam, 2007). 

Secara sosiologis, permainan tersebut juga dapat dilakukan secara 

berkelompok. Baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, 

dimana para pemain dapat mengenali pihak-pihak lain secara pribadi karena 

diantara mereka sudah saling mengenal secara akrab, misalnya karena 

mereka berasal dari satu sekolah. Sedangkan secara tidak langsung dimana 

pemain tidak saling mengenal satu sama lain secara fisik. Mereka hanya 

kebetulan berhubungan ketika sama-sama bermain game online dalam satu 
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jaringan permainan saat itu. Game online mengandung keasikan dan 

dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dengan tujuan 

untuk memperoleh kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut. 

(Dodson, 2006). 

2.3.3 Tipe tipe Game Online 

• First Person Shooter(FPS), pada game kita bermain game seolah-olah 

kita sendiri yang berada dalam game tersebut, kebanyakan pada 

game ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata 

militer (di indonesia game  ini sering disebut game dengan tembak-

tembakan).  

• Real-Time Strategy, game ini merupakan game yang permainannya 

mengarah kepada kehebatan strategi permainan seseorang, biasanya 

pemain memainkan tidak hanya 1 karakter saja  tetapi banyak 

karakter.  

• Cross-Platform Online, game ini merupakan game yang dapat 

dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda misalnya 

saja need for speed undercover dapat dimainkan secara online dari 

PC maupun Xbox 360(Xbox 360 merupakan hardware/console  

game yang memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat  

bermain secara online).  

• Browser Games, game ini merupakan game yang sering dimainkan 

pada browser seperti Firefox, Opera, IE. Syarat dimana sebuah 

browser dapat memainkan game ini adalah browser sudah 

mendukung javascript, php, maupun flash (Andriani, 2011). 



 

39 
 

2.3.4 Jenis Jenis Game Online 

Game online memiliki jenis yang banyak, mulai dari permainan 

sederhana berbasis teks sampai permainan yang menggunakan grafik 

kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain 

sekaligus. Jenis yang pertama yaitu Massively Multiplayer Online 

Firstperson shooter games (MMOFPS). Game online jenis ini mengambil 

sudut pandang orang pertama sehingga seolah-seolah pemain berada dalam 

permainan tersebut dalam sudut pandah tokoh karakter yang dimainkan, 

dimana setiap tokoh memiliki kemampuan yang berbeda dalam tingkat 

akurasi, refleks, dan lainnya. Permainan ini dapat melibatkan banyak orang 

dan biasanya permainan ini mengambil setting peperangan dengan 

senjatasenjata militer. Contoh permainan jenis ini antara lain Counter Strike, 

Call of Duty, Point Blank Quake, Blood, Unreal. (Affandi, 2013). 

 Dan jenis yang kedua adalah Massively Multyplayer Online Real-

time strategy games (MMOORTS). Game jenis ini menekankan pada 

kehebatan strategi pemainnya. Permainan ini memiliki ciri khas dimana 

pemain harus mengatur strategi permainan. Dalam RTS, tema permainan 

bisa berupa sejarah (misalnya seri Age of Empiries), fantasi (misalanya 

Warcraft) dan fiksi ilmiah (misalnya Star Wars) Kemudian yang ketiga, 

Massively Multyplayer Online Role-playing games (MMORPG). Game jenis 

ini biasanya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi 

untuk merajut sebuah cerita bersama. RPG biasanya lebih mengarah ke 

kolaborasi dari pada kompetisi. Pada umumnya  dalam RPG, para pemain 

tergabung dalam satu kelompok. Contoh dari genre permainan ini Ragnarok 



 

40 
 

Online, The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar, Final Fantasy, 

Dota. (Rozaq, 2009). 

Game online mempunyai banyak variasi sehingga begitu mudah 

diakses dan dimainkan oleh remaja, selain jenis yang banyak game ini juga 

mampu membuat seseorang membuat kecanduan. 

2.3.5 Game Yang Populer di Indonesia 

Di era modern seperti sekarang, profesi gamer sudah tidak bisa di 

pandang sebelah mata. Sebagian gamer sudah memiliki penghasilan fantastis 

melalui game game online. Mulai dari gaji dari kelompok atau biasa squad, 

melalui channel youtube, live streaming, serta hadiah yang diperoleh saat 

sebuah squad menang dalam tournamen.  

Berikut game game online yang diminati banyak gamer : 

3.4.1 Mobile Legend 

Game yang booming sejak tahun 2016 ini bergenre maba 5 vs 5 

yang di kembangkan oleh Moonton. Game yang di dalamnya berupa 

karakter atau hero yang terinspirasi dari pahlawan dari berbagai Negara, 

bahkan ada yang fiktif telah membuat sebagian manusia didunia 

kecanduan. Saking lakunya game ini dimainkan oleh banyak orang sampai 

sampai dibuatkan turnamen turnamen bergensi. 

3.4.2 Arena Of Valor 

Arena of valor atau biasa disingkat AOV yang diluncurkan oleh 

garena cukup popular dikalangan remaja serta dewasa. Arena of valor 

sebelumnya dikenal juga sebagai strike of kings, honour of kings, penta 

storm, legendary showdown, lien quan, mobile arena, dan realm of valor. 
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Game ini hampir sama dan tidak kalah popular dengan game tetangganya 

yaitu mobile legends. Game yang bergenre moba 5 vs 5 ini mengusung 

game multiplayer. 

3.4.3 Player Unknown’s Batte Grounds (PUBG) 

PUBG mempunyai slogan chicken dinner yang biasa dikatakan 

playernya game ini punya rating tertinggi di playstore. PUBG adalah 

permainan dengan genre battle royale, yang para pemainnya bisa bermain 

dengan 100 orang sekaligus secara online. Didalam permainan ini pemain 

bisa bermain solo, tim 2 orang, dan tim 4 orang, serta bisa mengundang 

teman untuk bergabung ke dalam permainan sebagai tim 

3.4.4 Garena Free Fire 

Garena free Fire adalah game yang hampir sama genrenya 

dengan game PUBG yaitu game survival di mainkan secara online. Game 

ini Cuma bisa bermain denagn 50 player sekaligus, sejak 14 januari 2018, 

free fire telah menjadi mobile game nomor 1 di 22 negara, dan menjadi 

top 5 mobile games di lebih dari 50 negara dengan total puluhan juta 

unduhan. (Wibowo, 2019) 

Game yang paling popular di Indonesia di  lokasi peneliti adalah 

game free fire, game ini banyak diminati dikalangan remaja dan bahkan 

pun orang tua banyak memainkan game ini dan ada sebagian juga yang 

mainkan seperti PUBG, sehingga hal itu dapat membuat seseorang 

merasa nyaman saat memainkan. 
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2.3.6 Dampak Game Online 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game online 

menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pemainnya. Berikut dampak 

positif dan negatif bagi para pengguna game online : 

3.5.1 Dampak positif game online merupakan dampak yang ditimbulkan 

dari game online yang memberikan akibat positif dari penggunanya. 

Berikut beberapa hal positif yang dapat ditimbulkan dari bermain game 

online 

• Game Online membuat pintar 

Penelitian di Manchester University dan Central Lanchashire 

University membuktikan bahwa seorang gamer yang bermain 28 jam 

perminggu atau 2,5 jam/hari memiliki koordinasi yang baik antara 

tangan dan mata setara dengan kemampuan atlet. 

• meningkatkan kosentrasi 

Keya & Bryce (2012) menemukan bahwa gamer sejati 

punya daya konsetrasi tinggi yang memungkinkan mereka mampu 

menuntaskan beberapa tugas. 

• Memiliki ketajaman mata lebih cepat 

Penelitian di Rochester University mengungkapkan bahwa 

anak anak yang memainkan game action secara teratur memiliki 

ketajaman mata yang lebih cepat dari pada mereka yang tidak 

bermain game. 

• Meningkatkan kinerja otak dan memacu otak dalam menerima 

cerita sama juga halnya dengan belajar, bermain game yang tidak 
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berlebihan juga dapat meningkatkan kinerja otak dan bahkan 

memilki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

membaca buku 

• Meningkatkan kemampuan membaca 

Psikolog di Finland University menyatakan bahwa game 

dapat membantu anak untuk meningkatkan kemampuan membaca 

mereka. 

• Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris 

Penelitian di Indonesia membuktikan bahwa banyak pria 

yang pintar berbahasa Inggris di sekolah ataupun di Universitas 

tanpa melakukan kursus adalah mereka yang bermain game (Nani, 

2013). 

3.5.2 Dampak Negatif Game Online 

Berikut beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat bermain 

game online yang berlebihan bagi pengguna game online: 

• Masalah Psikologi 

Pengguna game online yang mengandung kekerasa dan 

agresi menunjukkan bahwa dengan paparan singkat (misal 25-30 

menit) game kekerasan saat bermain dapat mengakibatkan 

peningkatan pikiran dan tindakan agresif (Bailey, West, & Anderson, 

2009). Selain itu penggunaan game online yang berlebihan dapat 

menyebabkan perilaku anti sosial, penurunan interaksi sosial dan 

penurunan empati. Penelitian menyimpulkan bahwa setelah 

seseorang bermain game online yang mengandung kekerasan, 
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pemain menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam 

aliran darah otak di korteks prefrontal dorsolateral, korteks 

temporal, anterior cingulate cortex dan gyrus fusiform. Game yang 

mengandung kekerasan juga berkontribusi meningkatkan stres. 

Pemain game yang mengandung kekerasan memiliki tingkat 

koherensi jantung yang lebih rendah dan tingkat agresi yang lebih 

tinggi dibandingkan pemain game non kekerasan. 

• Menyebabkan gangguan muskuloskeletal 

 

Sebuah study yang melibatkan remaja pengguna game 

komputer dan gejala muskuloskeletal, menyatakan bahwa 

penggunaan komputer sehari-hari 3 jam atau dapat meningkatkan 

risiko nyeri pada bagian punggung bawah, cedera tendon 

(tendinosis) dari tangan dan pergelangan tangan. 

• Menyebabkan masalah kulit 
 

Penggunaan game online yang berlebihan dapat menyebabkan 

masalah kulit seperti adanya kekakuan, tangan chaffed, kutil pada 

tangan atau lengan. Palmar hidradenitis yaitu gangguan kulit yang 

disebabkan oleh konsol game, lesi ini berada ditelapak tangan dan 

jari-jari tangan akibat terlalu lama jari-jari tangan digunakan untuk 

bermain game. 

• Menyebabkan perilaku kecanduan game 

 

Secara Umum kecanduan adalah hal yang kompleks, dalam 

definisi terakhir kecanduan dibatasi untuk obat-obatan dan komsumsi 

alkohol, namun baru-baru ini kecanduan diperluas lagi pada perilaku 
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seperti olahraga, seks, perjudian, vidio game dan internet. Kecanduan 

game merupakan aktivitas bermain game online yang dilakukan secara 

berlebihan yang dapat membawa pengaruh negatif pada anak 

(Sanditaria, 2011). Frekuensi bermain game online dikatakan tidak 

perrnah jika kurang dari 2 jam, kadang-kadang 2-4, sering jika 4-6 

jam, selalu lebih dari 6 jam. dan tinggi jika menurut Panjaitan (2014). 

• Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 
 

Menurut penelitian (Mesgarani & Shafiee, 2013), yang 

dilakukan kepada 201 mahasiswa yang berada di Iran, bahwa 

mahasiswa yang mengalami kecandua game online mempengaruhi 

tingkat kecerdasan emosional. 

2.4 Pelajar 

2.4.1 Pengertian Pelajar 

Terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya 

tentang pengertian pelajar. Adapun pengertian pelajar menurut para ahli 

adalah: 

Menurut Sinolungan (1997) pelajar secara luas adalah setiap orang 

yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan 

sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pelajar adalah setiap siswa 

yang belajar disekolah. 

Menurut Nasution (2009), pelajar merupakan suatu kegiatan untuk 

menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan. Pelajar adalah 

orang yang melakukan atau pelakunya. 
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Menurut Sudjana ( 2008), pelajar adalah setiap upaya yang dilakukan 

dengan sengaja agar tercipta suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara 

pengajar (pendidik) dengan pelajar (peserta didik). 

Penulis berkesimpulan terkait pendapat beberapa ahli diatas pelajar 

adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Pelajar merupakan asset yang sangat penting bagi suatu Negara. 

Karena generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah pelajar yang 

nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan Agama, Bangsa dan 

Negara.  

2.4.2 Konsep Pelajar atau Peserta Didik 

Dalam al-qur’an ada tiga istilah kunci yang mengacu kepada makna 

manusia, yaitu basyar, insane, dan an-nas. Ketiga hal ini memposisikan 

manusia sebagai mahluk biologis, psikologis dan sosial. Manusia sebagai 

basyar berkaitan dengan unsure material, yang dilambangkan dengan unsure 

tanah. Pada keadaan ini manusia secara otomatis tunduk kepada takdir Allah 

SWT di alam semesta, seperti halnya matahari, hewan dan tumbuh tumbuhan. 

Selain itu manusia sebagai insan, dan al-nas yang menyerap sifat sifat 

rabbaniyah seperti Sama, Basyar, Kalam, Qadar, dan lain lain. (Rahman, 

2009). 

Dalam tinjauan lain seperti tinjauan psikologis disebutkan bahwa 

setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan 

karakteristik yang dieperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan 

merupakan karakteristik keturunan yang dibawah sejak lahir, baik yang 

menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis, pada masa lalu 
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ada keyakinan, kepribadian terbawah pembawaan dan lingkungan, merupakan 

dua faktor yang terbentuk karena terpisah, masing masing mempengaruhi 

kemampuan individu bawaan dan lingkungan dengan caranya sendiri sendiri. 

(Hartono, 2008). Namun kemudian makin disadari bahwa apa yang dipikirkan 

dan dikerjakan seseorang, atau apa yang dirsakan oleh seorang anak, remaja, 

dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada diantara faktor 

faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. 

 

  


