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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PolaAsuh 

 
2.1.1 Pengertian PolaAsuh 

 

Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari dua suku kata yakni 

“pola” dan “asuh”. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kata pola berarti 

model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tepat). Sedangkan kata asuh 

mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri 

sendiri(Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan, 2008). Pola asuh merupakan sikap 

orang tua dalam berinteraksi, membimbing, membina dan mendidik anak-anaknya 

dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani 

kehidupanini. 

Pola asuh merupakan sejumlah model atau bentuk perubahan ekspresi dari 

orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetic yang melekat pada diri 

individu dalam upaya memelihara, merawat, membimbing, membina, dan 

mendidik anak-anaknya baik yang masih kecil maupun yang belum dewasa agar 

menjadi manusia dewasa yang mandiri dikemudian hari. 

Beberapa bentuk ekspresi (pola asuh) orang tua dalam mengasuh atau 

memelihara anak-anaknya bisa dalam bentuk sikap atau tindakanverbal maupun 

non verbal secara substansial sangat berpengaruh terhadap potensi diri anak dalam 

aspek intelektual, emosional maupun kepribadian, perkembangan sosial dan aspek 

psikis lainnya. Semua orang tua pasti menghendaki anak-anaknya sesuai dengan 

kehendak orang tuanya, untuk itulah sejumlah ekspresi atau sejumlah bentuk
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asuhan, didikan dan bimbingan dilakukan orang tua semaksimal mungkin 

agar anak kelak sesuai dengan harapan mereka (Anisah, 2011. h.72). 

Peran ibu dan ayah dapat memberikan pola pengasuhan yang benar kepada 

anak-anaknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang tua 

sangat berperan penting dalam kehidupan anak karena orang tua merupakan orang 

pertama dalam keluarga untuk mendidik, mengasuh, memberikan contoh yang 

baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku 

anak. Orang tua memilih pola asuh berdasarkan asumsi bahwa apa yang diberikan 

kepada anak adalah yang terbaik bagi anak. Tidak ada orang tua yang berharap 

memiliki anak yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat 

(Lestari, 2019). 

2.1.2 Macam-macam PolaAsuh 
 

• Pola asuh orang tua terhadap anak dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap perkembangan sosial anak. Diantara 

pola asuh tersebut adalah pola asuh keras (otoriter), pola asuh 

lunak (permissive), dan pola asuh demokrat (otoritatif) (Fitri,2012). 

2.1.2.1 . Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan 

aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku 

seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri 

sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar fikiran 

dengan orangtua, orangtua menganggap bahwa semua sikapnya sudah 
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benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak (Chabib Toha, 

1996:111). Dalam pola otoriter, hukuman merupakan sarana utama dalam 

proses pendidikan, sehingga anakmelaksanakan perintah atau tugas dari 

orang tua atas dasar takut memperoleh hukuman dari orang tuanya (Zahara 

Idris dan Lisma Jamal, 1995:88). Sedangkan indikator dari pola asuh 

otoriter adalah sebagai berikut:  

• Peraturan dan pengaturan yang keras (kaku) Salah satu Indikator 

dari pola asuh otoriter adalah peraturan yang diberikan orangtua 

kepada anak sangat ketat. Kebebasan untuk bertindak atas nama 

dirinya dibatasi bahkan cenderung memaksa dan terkadang keras. 

Anak harus mematuhi segala peraturan orangtua dan tidak boleh 

membantah dan apabila membantah maka anak tersebut dianggap 

memberontak dan akan menimbulkan masalah. Orangtua yang 

seperti ini biasanya hanya cenderung memberikan perintah dan 

larangan, orangtua cenderung menentukan segala sesuatu untuk 

anak sehingga anak hanya sebagai pelaksana. Dengan peraturan 

yang kaku anak merasa terkekang di rumah sehingga bisa bersifat 

agresif di luar rumah.  

• Pemegang semua kekuasaan adalah orangtua Indikator dari pola 

asuh otoriter berikutnya adalah pemegang semua kekuasaan adalah 

orangtua yaitu orangtua menjadikan dirinya di dalam keluarga 

sebagai seorang pemimpin yang absolut. Orangtua juga cenderung 

menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak hanya sebagai 
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pelaksana (orangtua sangat berkuasa). Semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh anak ditentukan oleh orangtua, bahkan sampai ke 

hal-hal yang kecil misalnya selalu mengatur jadwal 10 kegiatan 

anak, cara membelanjakan uang, teman-teman bermain dan lain-

lain. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana seperti ini, jika 

mereka dewasa akan memiliki sifat rendah diri dan tidak bisa 

memikul suatu tanggung jawab.  

• Anak tidak mempunyai hak untuk berpendapat Indikator dari pola 

asuh otoriter lainnya adalah anak tidak mempunyai hak untuk 

berpendapat. orangtua merasa bahwa dirinya paling benar, 

sehingga orangtua sedikit atau bahkan tanpa melibatkan pendapat 

dan inisiatif anak. Kalau terdapat perbedaan pendapat antara 

orangtua dan anak, maka anak dianggap sebagai orang yang suka 

melawan dan membangkang. Sehingga anak menjadi tidak berani 

mengeluarkan pendapat, pasif, dan kurang sekali berinisiatif 

bahkan cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan (tidak 

berani mengambil keputusan) dalam hal apa saja. Sebab anak 

terbiasa bertindak harus dengan persetujuan dari orangtua dan tidak 

terbiasa mengambil keputusan sendiri (Zahara Idris dan Lisma 

Jamal, 1995:88-89).  

• Hukuman dijadikan alat jika anak tidak menurut Salah satu ciri ciri 

orang tua yang otoriter adalah selalu menghukum anaknya ketika 

anaknya berbuat salah bahkan hukuman tersebut terkadang 
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cenderung keras dan mayoritas hukuman tersebut sifatnya 

hukuman badan. Orangtua seringkali mengancam dan menghukum 

anaknya ketika anak tersebut tidak menurut dengan orangtua.  

• Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya 

(orangtua) Salah satu indikator orangtua yang otoriter adalah 

seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya 

(orangtua). Hal ini disebabkan karena orangtua merasa dirinya 

yang paling benar dan anak harus mencontoh (meniru) segala 

perilaku yang dilakukan orangtua. Walaupun terkadang perilaku 

orangtua salah, akan tetapi orangtua merasa hal itu benar dan anak 

harus menurutinya. 

 Perilaku orang tua otoriter, antara lain:  

� Anak harus mematuhi peraturan orang tua dan tidak boleh membantah. 

� Orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan kemudian 

menghukumnya. 

� Perbedaan pendapat pada anak, dianggap sebagai perlawanan dan 

pembangkangan pada orang tua. 

�  Orang tua cenderung memberikan perintah dan larangan terhadap anak, 

serta cenderung memaksakan disiplin pada anak tanpa memandang situasi 

dan kondisi. 

� Orang tua cenderung menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana perintah orangtua sangat berkuasa(G. Tembong 

Prasetya, 2003:29). 
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 Akibat-akibat negatif dalam pola asuh otoriter adalah: 

• Anak pasif dan kurang berinisiatif.  

• Anak tertekan dan merasa ketakutan, kurang pendirian dan mudah 

dipengaruhi. 

• Anak ragu-ragu, bahkan tidak berani mengambil keputusan dalam 

hal apapun, karena dia terbiasa mengambil keputusan sendiri. 

• Di luar lingkungan rumah, anak menjadi agresif, karena anak 

merasa bebas dari kekangan orang tua.  

• Pelaksanaan perintah dari orang tua oleh anaknya, atas dasar takut 

pada hukuman.  

• Anak suka menyendiri dan mengalami kemunduran kematangan. 

Menurut Abdul Aziz Al-Qussy, menolong anak dalam memenuhi 

kehidupan mereka merupakan kewajiban setiap orangtua, akan tetapi tidak 

boleh berlebih-lebihan dalam menolong anak sehingga anak tidak 

kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri nanti. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa ada orangtua yang suka mencampuri urusan anak sampai masalah 

yang kecil-kecil. Misalnya mengatur jadwal perbuatan anak, jam istirahat, 

cara membelanjakan uang, warna pakaian yang cocok, memilihkan teman 

untuk bermain, macam sekolah yang harus dimasuki. Anak yang 

dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-

ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang 

apa saja (Tembong Prasetya, 2003:111).  

Walaupun pola asuh otoriter cenderung banyak yang berdampak 
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negatif, akan tetapi pola asuh otoriter juga mempunyai dampak positif 

dalam hal penanaman aqidah pada anak kecil. Sebab apabila penanaman 

aqidah kepada anak kecil dilakukan dengan pola asuh demokratis atau 

permisif maka dikhawatirkan anak kecil tersebut dapat melenceng dari 

aqidah Islamiyah. Demikian pula terhadap hal-hal yang sangat prinsip 

mengenai pilihan agama, pilihan nilai hidup yang bersifat universal dan 

absolut, orangtua dapat memaksakan kehendaknya terhadap anak karena 

anak belum memiliki alasan cukup mengenai hal itu. Karena itu tidak 

semua materi pelajaran agama seluruhnya diajarkan secara demokratis 

terhadap anak.  

2.1.2.2  Pola Asuh Permisif 

Pola permisif diartikan sebagai cara mendidik dengan membiarkan 

anak berbuat sekehendaknya, jadi orang tua tidak memberi pimpinan, 

nasehat maupun teguran terhadap anaknya (Ngalim Purwanto, 1998:49). 

Orang tua tidak memperdulikan perkembangan psikis anak tetapi 

memprioritaskan kepentingan dirinya dan anak diabaikan serta dibiarkan 

berkembang dengan sendirinya (Tembong Prasetya, 2003:31).  

Permisivitas terlihat pada orang tua yang membiarkan anak berbuat 

sesuka hati dengan sedikit kekangan, sehingga menciptakan suatu rumah 

tangga yang berpusat pada anak (Elizabeth B. Hurlock, 1993:204). Orang 

tua dalam keluarga hanyalah sebagai orang tua yang tidak memiliki 

kewajiban atau tanggung jawab mendidik anak.  

Pola pendidikan ini ditandai dengan pemberian kebebasan tanpa 
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batas pada anak, anak berbuat menurut kemauannya sendiri, tidak terarah 

dan tidak teratur sehingga keluarga sebagai lembaga pendidikan informal 

tidak memiliki fungsi edukatif. 

Cara mendidik ini tidak tepat jika dilaksanakan secara murni di 

lingkungan keluarga karena dapat mengakibatkan anak berkepribadian 

buruk. Bentuk perilaku permisif, antara lain membiarkan anak bertindak 

sendiri tanpa monitor (mengawasi) dan membimbingnya, mendidik anak 

secara acuh tak acuh, bersifat pasif atau bersifat masa bodoh, dan orang tua 

hanya mengutamakan pemberian materi semata bagi anak (Zahara Idris 

dan Lisma Jamal, 1995:89-90).  

Sedangkan indikator dari pola asuh permisif adalah sebagai berikut:  

• Orangtua tidak memberikan aturan atau pengarahan kepada anak  

Salah satu indikator pola asuh permisif adalah tidak memberikan 

aturan atau pengarahan kepada anak dengan membiarkan apa saja yang 

dilakukan anak. Dengan kata lain orangtua terlalu memberikan kebebasan 

kepada anak untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-peraturan dan 

normanorma yang digariskan oleh orangtua (Zahara Idris dan Lisma Jamal, 

1995:89).  

• Kontrol Orangtua  

Kontrol orangtua sangat lemah adalah orangtua membiarkan anak 

bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbimbingnya. Seperti orangtua 

membiarkan anak bermain sampai larut malam tanpa pengawasan. Sikap 

orangtua yang seperti ini sangat berbahaya dan menjadikan anak bersikap 
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sesuka hati.  

• Orangtua mendidik anak secara bebas  

Pola asuh permisif juga ditandai dengan orangtua mendidik anaknya 

secara bebas yaitu dengan mendidik acuh tak acuh, bersifat pasif atau bersifat 

masa bodoh. Hal tersebut menyebabkan kurang sekali keakraban dan 

hubungan yang hangat dalam keluarga. Sehingga anak merasa kurang 

menikmati kasih sayang orangtua. 

• Orangtua tidak memberikan bimbingan yang cukup 

pola asuh permisif juga ditandai dengan orangtua tidak memberikan 

bimbingan yang cukup kepada anaknya, sehingga anak merasa kurang 

mendapat perhatian yang cukup dari orangtuanya. Oleh karena itu, 

pertumbuhan jasmani, rohani dan sosial sangat jauh berbeda atau bahkan di 

bawah rata-rata jika dibandingkan dengan anak-anak yang diperhatikan 

orangtuanya. Biasanya orangtua bersikap demikian karena orangtua terlalu 

sibuk dengan pekerjaan, karir dan urusan sosial (Zahara Idris dan Lisma 

Jamal, 1995:90). Oleh karena itu walaupun sibuk, orangtua harus memberi 

perhatian dan bimbingan yang cukup 21 kepada anak agar anak tersebut 

merasa mendapat kasih sayang dan tumbuh berkembang menjadi anak yang 

baik.  

• Semua yang dilakukan anak sudah benar tidak perlu diberikan teguran  

Indikator dari pola asuh permisif berikutnya adalah orangtua 

menganggap semua yang dilakukan anak sudah benar dan tidak perlu 

diberikan teguran. Biasanya orangtua bersikap demikian karena menganggap 
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bahwa anak tersebut sudah dewasa sehingga sudah bisa memilih mana yang 

baik dan mana yang buruk. Akan tetapi sikap demikian tidak cocok diterapkan 

pada anak-anak, karena kalau diterapkan pada anak-anak atau remaja maka 

anak tersebut akan bertindak sesuka hati dan sangat berbahaya sekali terhadap 

perkembangan anak.  

Dampak negatif pola permisif bagi pembentukan pribadi anak, adalah:  

� Anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang 

tuanya.  

� Anak sering mogok bicara dan tidak mau belajar, serta bertingkah laku 

menentang.  

� Anak mudah berontak dan keras kepala.  

� Anak kurang memperhatikan disiplin, baik di lingkungan keluarga, 

sekolah maupun dalam pergaulan di masyarakat (Zahara Idris dan Lisma 

Jamal, 1995:90).  

Walaupun pola asuh permisif memiliki banyak dampak negatif, 

khususnya bagi anak, akan tetapi pola asuh permisif juga memiliki dampak 

positif khususnya jika diterapkan dengan anak yang sudah dewasa dan sudah 

matang pemikirannya. Sebab dengan pola asuh permisif itu akan melatih anak 

yang sudah dewasa dan sudah matang pemikirannya menjadi insan yang 

mandiri. Selain itu anak tersebut juga akan merasa hidupnya tidak terkekang 

oleh aturanaturan dari orangtua. 

Akan tetapi, apabila pola asuh permisif tidak sesuai jika diterapkan 

pada remaja, apalagi pada anak kecil sangat tidak sesuai. Hal ini dikarenakan 
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apabila pola asuh permisif diterapkan pada remaja atau anak kecil maka 

dikhawatirkan dapat mengakibatkan anak berkepribadian buruk.  

Ketiga pola asuh tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang 

paling baik dan paling ideal digunakan untuk mendidik anak adalah pola 

demokratis. Akan tetapi tidak semua pendidikan yang diberikan oleh orang tua 

harus disajikan dengan demokratis tetapi harus dogmatis seperti penanaman 

akidah Islam pada anak, orang tua harus mengajarkan dengan dogmatis 

apalagi ketika anak masih kecil. Selain itu orangtua juga harus memberikan 

pola asuh dengan dilandasi kasih sayang dan bimbingan dan keamanan karena 

dengan pola asuh yang dilandasi dengan kasih sayang, bimbingan dan 

keamanan diharapkan bisa berkesan baik pada masa kanak-kanak dan mampu 

mempengaruhi kecenderungan anak untuk berperilaku ihsan.  

Menurut Martin & Colbert (1997:154), pola pengasuhan anak memiliki 

beberapa cara antara lain (a) pola asuh demokratis, (b) pola asuh otoriter, (c) 

pola asuh liberal, dan (d) pola asuh tidak terlibat.  

Pola asuh demokratis ini memiliki ciri-ciri cara mendidik yang 

dinamis, aktif, terarah yang mengembangkan setiap bakat yang dimiliki oleh 

anak. Hubungan antara orangtua dan anak didasari oleh prinsip saling 

menghargai dan saling menghormati. Dengan demikian terjadi pula hubungan 

harmonis antara orangtua dan anak.  

Pola asuh otoriter mengasuh anak dengan aturan-aturan yang tetap. 

Orangtua seingkali memaksa anak seperti dirinya sehingga kebebasan 

bertindak pun terbatasi melalui pola ini anak jarang diajak berkomunikasi dan 
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bertukar pikiran dengan orangtua. 

Pola asuh liberal ini memberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya dan sangat sedikit 

bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun orangtua tipe ini biasanya 

bersifat hangat, sehingga seringkali disukai anak.  

Pada pola asuh tidak terlibat, pada umumnya orangtua memberikan 

waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka 

banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga 

kadangkala biaya pun dihemathemat untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe 

ini adalah perilaku penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi. 

Ibu yang depresi pada umumnya tidak mampu memberikan perhatian fisik 

maupun psikis pada anak-anaknya.  

Meskipun pola pengasuhan terbagi dalam 4 pola pengasuhan, tetapi 

pembagian ini bukan merupakan hal yang kaku. Tidak ada orangtua yang 

sempurna. Orangtua adalah manusia yang bereaksi berbeda diberbagi situasi, 

tergantung pada mood dan lingkungan mereka. Pola pengasuhan disimpulkan 

dari reaksi mereka disebagian situasi (Martin & Colbert, 1997). Pola 

pengasuhan merupkan konsep yang penting, karena hal ini merupakan yang 

mempengaruhi sejumlah aspek perkembangan anak. 
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2.1.2.3 . Pola Asuh Demokratis  

Pola pendidikan demokratis adalah suatu cara mendidik/mengasuh 

yang dinamis, aktif dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat 

yang dimiliki anak untuk kemajuan perkembangannya.  

Pola ini menempatkan anak sebagai faktor utama dan terpenting 

dalam pendidikan. Hubungan antara orang tua dan anaknya dalam proses 

pendidikan diwujudkan dalam bentuk human relationship yang didasari oleh 

prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Hak orang tua hanya 

memberi tawaran dan pertimbangan dengan segala alasan dan 

argumentasinya, selebihnya 14 anak sendiri yang memilih alternatif dan 

menentukan sikapnya (Arief Hakim, 2002:19).  

Anak diberi kesempatan mengembangkan kontrol internalnya 

sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggungjawab terhadap 

dirinya sendiri. Selain itu anak juga dilibatkan dan diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam mengatur hidupnya. Sehingga memungkinkan anak 

dapat belajar secara aktif dalam mengembangkan dan memajukan potensi 

bawaannya. Serta anak dapat kreatif dan inovatif.  

Akan tetapi tidak semua pendidikan yang diberikan oleh orang tua 

harus disajikan dengan demokratis tetapi harus dogmatis seperti penanaman 

akidah Islam pada anak, orangtua harus mengajarkan dengan dogmatis 

apalagi ketika anak masih kecil.  

Menurut Abdul Aziz el-Qussy, Contoh perilaku orang tua yang 

demokratis dalam mendidik anaknya, yaitu orang tua mengutamakan 
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musyawarah dalam keluarga, mengedepankan hubungan saling menghormati, 

menentukan aturan dan disiplin dengan mempertimbangkan keadaan, 

perasaan dan pendapat anak serta memberikan alasan yang dapat diterima dan 

dimengerti oleh anak. Adanya komunikasi dua arah, orang tua 

memperhatikan pendapat dan keinginan anak, serta membimbing dan 

mengarahkannya (Zahara Idris dan Lisma Jamal, 1995:87-89).  

Sedangkan indikator dari pola asuh demokratis adalah sebagai berikut: 

• Peraturan dari orangtua lebih luwes  

Salah satu ciri-ciri pola asuh demokratis adalah peraturan dari orangtua 

lebih luwes yaitu orangtua menentukan peraturan-peraturan dan disiplin 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, perasaan dan 

pendapat si anak serta memberikan alasan-alasan yang dapat dipahami, 

diterima dan dimengerti anak(Zahara Idris dan Lisma Jamal, 1995:87). 

Selain itu semua larangan dan perintah yang disampaikan kepada anak 

menggunakan kata-kata yang mendidik, bukan menggunakan kata-kata kasar, 

seperti kata tidak boleh, wajib, harus dan kurang ajar. Dan memberikan 

pengarahan, perbuatan yang baik perlu dipertahankan dan yang jelek supaya 

ditinggalkan( Zahara Idris dan Lisma Jamal, 1995:88).  

• Menggunakan penjelasan dan diskusi dalam berkomunikasi dengan anak 

Indikator dari pola asuh demokratis adalah orangtua menggunakan 

penjelasan dan diskusi dalam berkomunikasi dengan anak. Artinya ketika 

terjadi suatu masalah dalam keluarga maka orangtua dan anak 

mendiskusikannya dan mencari jalan keluarnya dengan berdiskusi. Dan ketika 
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sang anak berbuat salah maka orangtua tidak langsung menghukum 16 anak 

tersebut akan tetapi menjelaskan terlebih dahulu bahwa apa yang telah 

dilakukannya salah dan menasehatinya supaya tidak mengulanginya lagi. 

Selain itu juga terjadi komunikasi dua arah yang baik sehingga antara orangtua 

dan anak terjalin keakraban.  

• Adanya sikap terbuka antara orangtua dan anak  

Sikap terbuka antara orangtua dan anak adalah ketika orangtua 

melakukan sesuatu dalam keluarga secara musyawarah dan kalau terjadi 

sesuatu pada anggota keluarga selalu dicarikan jalan keluarnya (secara 

musyawarah), juga dihadapi dengan tenang, wajar, dan terbuka (Zahara Idris 

dan Lisma Jamal, 1995:87). 

• Adanya pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak-anaknya  

Orangtua yang baik adalah orangtua yang mengakui kemampuan anak, 

ia memandang anak sebagai individu yang sedang berkembang sehingga 

memberikan kesempatan kepadanya untuk mengembangkan dirinya dengan 

segala kemungkinan yang dimilikinya. Orangtua seperti ini memahami 

hakekat perkembangan anak yakni mencapai kedewasaan fisik, mental, 

emosional dan sosial. Orangtua yang memahami hal ini akan menanggapi 

secara positif seluruh ekspresi anak dalam bentuk apapun, memberi kebebasan 

kepada anak untuk berkreasi, mengembangkan bakatnya, serta mendukung 

seluruh 17 keinginan anak yang positif dengan terus memantau dan 

mengarahkan anak agar jangan menyusuri jalan hidup yang sesat. 

 



 

25 
 

• Memberi kesempatan untuk tidak tergantung dengan orangtua 

Indikator dari pola asuh demokratis berikutnya adalah orangtua 

memberi kesempatan kepada anak untuk tidak tergantung dengan orangtua. 

Dengan kata lain orangtua melatih anak untuk mandiri yaitu dengan memberi 

anak kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit 

demi sedikit anak berlatih untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 

Selain itu anak juga dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

mengatur hidupnya (Arief Hakim, 2002:19). Sehingga anak dapat belajar 

secara aktif dalam mengembangkan dan memajukan potensi bawaannya serta 

anak dapat inovatif dan kreatif. 

Adapun manfaat pola demokratis bagi pembentukan pribadi anak adalah: 

� Anak menjadi kreatif dan mempunyai daya cipta (mudah 

berinisiatif).  

� Anak patuh dengan sewajarnya.  

� Anak mudah menyesuaikan diri.  

� Anak tumbuh percaya diri.  

� Bertanggungjawab dan berani mengambil keputusan.  

Memang pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling 

banyak memiliki sisi positif dibandingkan dengan pola asuh yang lain. 

Bahkan pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang ideal yang baik 

digunakan untuk mendidik anak. Akan tetapi setiap hal pasti memiliki sisi 

negatif, begitu juga pola asuh demokratis juga memiliki sisi negatif, yaitu jika 

diterapkan dalam penanaman aqidah pada anak kecil. Dikhawatirkan anak 



 

26 
 

kecil tersebut akan melenceng dari aqidah karena anak kecil tersebut belum 

mengerti secara pasti mana yang benar dan mana yang salah tentang 

ketauhidan. 

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua 

 

2.1.3.1 Pengalaman masa lalu yang berhubungan erat dengan pola asuh 

ataupun sikap orang tua mereka. Biasanya dalam mendidik anaknya, orang 

tua cenderung untuk mengulangi sikap atau pola asuh orang tua mereka 

dahulu apabila hal tersebut dirasakan manfaatnya. Sebaliknya mereka 

cenderung pula untuk tidak mengulangi sikap atau pola asuh orang tua 

mereka bila tidak dirasakan manfaatnya (Gunarsah & Singgih D, 2008). 

2.1.3.2 Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak 

mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang 

diberikan orang tua kita terhadap anaknya. Orang lahir tidak dengan 

pengalaman mendidik anak, maka cara termudah adalah meniru dari 

lingkungan (Wijanarko & Setiawati,2016). 

2.1.3.3 Kepribadian orang tua. Kepribadian orang tua dapat mempengaruhi 

cara pengasuhannya. Orang tua yang berkepribadian tertutup dan konservatif 

cenderung memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter (Ermi,2017). 
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2.2 Orang Tua 

2.2.1 Pengertian orangtua 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian orang tua adalah “ayah 

ibu kandung” (Dep. Pendidikan dan Kebudayaan,2008) yaitu seorang laki-laki  

dan perempuan yang telah memiliki anak dari hasil pernikahan yang merupakan 

darah daging darikeduanya. 

Sedangkan menurut Drajat, (1997) “orang tua adalah pendidikan kodrat 

dan berlangsung selama hidup yang didasarkan hubungan cinta kasih dan 

merupakan pendidikan pertama dan utama yang memberikan pengaruh kepada 

kepribadian anak”. 

Dari kedua pandangan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu kandung, yang mana keduanya dominan 

dalam memberikan kepribadian anak-anaknya. 

Oleh karena itu ayah sebagai kepala keluarga yang memimpin, 

membimbing dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan ibu 

sebagai pendamping ayah untuk menyelamatkan rumah tangga, mengatur rumah, 

menyiapkan makanan dan keperluan sehari-hari, serta mengasuh dan mendidik 

anak-anaknya. Jadi, ayah dan ibu keduanya bertanggung jawab dan berkewajiban 

memberikan bantuan bimbingan, perlindungan dan tauladan kepada anak- 

anaknya. 

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sifat dan sikap bagi 

perkembangan anak, karena dalam keluarga anak mendapatkan pengalaman 

pertama dan utama. Metode dalam melatih dan mendidik anak berpengaruh dalam 



 

28 
 

proses pembentukan anak (Lestari, 2019). 

2.2.2 Fungsi Orang Tua TerhadapAnaknya 

 

Orang tua merupakan pengambil peran utama dalam mengasuh anak- 

anaknya. Terutama kedekatan anak terhadap ibu, karena ibunya yang mendukung, 

melahirkan dan menyusui secara psikologis mempunyai ikatan yang lebih dalam. 

Terjadinya krisis hubungan yang melibatkan antara orang tua dan anak sebagian 

besar disebabkan karena ketidak bijaksanaan orang tua dalam menerapkan pola 

asuh kepada anaknya. Pada masa ini orang tua, keluarga dan lingkungan 

mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan anak sehingga dapat 

menjalani proses perkembangan dengan baik (Apriastuti, 2013. h. 2-3). 

Di samping itu, di dalam keluarga orang tua sebagai peletak moral anak, 

karena keluarga merupakan pangkal utama bagi anak dan sangat besar 

pengaruhnya terhadap anak, sebab perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak 

merupakan sesuatu yang sangat penting lantaran anak merupakan cikal 

bakal generasi dari sebuah bangsa. 

Dari beberapa pandangan di atas dapatlah kita simpulkan bahwa fungsi 

orang tua adalah sebagai pemelihara, perawat, dan sekaligus pendidik bagi anak- 

anaknya, sehingga orang tua menyiapkan mereka (anak) untuk menghadapi masa 

depan yang akan datang. 

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan keagamaan dan pendidikan 

umum, baik itu jasmani maupun rohaninya, sehingga akan tercipta anak yang 

shaleh dan shaleha. 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat anak 
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dilahirkan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak tumbuh dan 

berkembang. Dalam keluarga anak berinteraksi dengan ayah dan ibunya, kakak 

dan adinknya, mungkin juga dengan kakek dan neneknya, paman dan bibinya. 

Bagaimana perilaku orang disekitarnya di dalam keluarganya, maka yang 

demikiannlah yang mudah mempengaruhi perilakunya (Umar, 2015. h. 24). 

Oleh karena itulah, di dalam keluarga anak harus selalu mendapatkan 

pendidikan keagamaa dimana anak akan mendapatkan contoh dari orang tuanya 

secara kodrati dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. 

Dari keterangan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya 

betapa besar peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak- 

anaknya, baik pendidikan jasmani, rohani, terutama pendidikan keagamaan. 

Sehingga benar-benar berfungsi sebagai lembaga pendidikan. 

Memang telah termaklum secara pasti, bahwa hati kedua ibu bapak 

terkerah ke atas kecintaan anak, berakar umbi di dalamnya segala sifat- sifat belas 

kasihan, rahmat terhadap sang anak, kecenderungan keibu- bapakan dalam soal 

memeliharanya serta pengorbanan yang penuh dalam soal keselamatannya. 

Kalaulah tidak karena adanya yang demikian, niscayalah bangsa manusia akan 

terhapus dari muka bumi ini, dan niscayalah kedua ibu-bapak tidak akan bersabar 

dalam soal pemeliharaan anak-anaknya, dan mereka tidak akan berbungkus lumus 

untuk mencukupi anak-anak serta mendidik mereka, mengekang mata di waktu 

malam untuk menjaga mereka, dan memerhatikan maslahat-maslahat mereka. 

(Ulwan, 1998. h. 58) 

 

 



 

30 
 

2.2.3 Kewajiban orang tua terhadapanaknya 

 

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak diperlukan pada setiap 

jenjang pendidikan terlebih lagi pada lembaga PAUD, dimana anak masih baru 

memulai pembentukan karakter melalui pengembangan sikap moral, agama, sosial 

dan emosiaonal. Pengembangan semua nilai-nilai tersebut hanya dapat dicapai 

secara maksimal dengan adanya kesinambungan antara pendidikan di rumah dan 

di sekolah, yang tentunya tidak terlepas dari peran orang tua. Hal tersebut didasari 

oleh pernyataan bahwa “orang tua memiliki tanggung jawab sejak akal pikiran 

anak belum sempurna sampai mereka mampu bertanggung jawab terhadap 

perbuatan mereka sendiri” (Diadha, 2015, h.62). 

Adapun kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah : 
 

• Orang tua wajib mengasuh dan mendidikanak-anaknya 

 

Anak adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada orang tua, 

maka kewajiban orang tuanyalah untuk mengasuh dan mendidik dengan 

sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa “pemeliharaan 

seorang bapak terhadap anaknya ialah dengan jalan mendidik, mengasuh dan 

mengajarinya dengan akhlak atau moral yang tinggi dan menyingkirkannya 

dari teman-teman yang jahat”(Al- Albrassy, 1997, h. 115). 

• Orang tua berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak- anaknya 

Anak adalah mahluk yang masih membawa kemungkinan untuk 

berkembang, baik jasmani maupun rohani, ia memiliki jasmani yang belum 

mencapai taraf kematangan baik bentuk, kekuatan maupun pertimbangan 

bagian-bagiannya. Dalam segi rohaniyah yang mempunyai bakat-bakat yang 
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harus dikembangkan, guna mempunyai kehendak, pikiran dan perasaan yang 

belum matang. Di samping itu, ia mempunyai kebutuhan akan pemeliharaan 

jasmani, seperti makan, minum dan pakaian, kebutuhan akan berkembang, 

bermain-main, berolahraga dan lain sebagainya. Selain dari itu, mempunyai 

kebutuhan duniawi dan keagamaan, kebutuhan dan nilai-nilai 

kemasyarakatan, kesusilaan, kebutuhan kasih sayang dan lain sebagainya 

(Uhbiyati, 1998. h.91). 

• Orang tua berkewajiban membina mental secara moralanak 

Dalam pembinaan mental dan moral merupakan salah satu buah iman 

yang kuat dan sikap keberagamaan yang harus dimiliki anak, dan harus 

dijadikan kebiasaan anak sejak anak masih kecil hingga ia menjadi dewasa. 

Firman Allah dalam Al-qur’an surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi: 

 
 

Terjemahan: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anakyang lemah, 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. 4: 9)  

 

Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang diwarnai 

oleh pelanggaran terhadap hak orang lain, kekerasan, pemaksaan, ketidak 

pedulian, kerancuan antara benar dan salah, baik dan tidak baik, perilaku 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Banyak masalah yang diselesaikan 

dengan kekerasan, adu kekuatan fisik dan mengabaikan cara penyelesaian 
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dengan mengandalkan 

pertimbangan moral. Perkembangan moral merupakan suatu proses 

yang terus menerus berkelanjutan sepanjang hidup. Meningkatnya kapasitas 

moral anak dan didukung dengan kondisi yang baik, anak berpotensi 

menguasai moralitas yang lebih tinggi. Setiap kali anak berhasil menguasai 

satu kebajikan, kecerdasan moralnya bertambah dan ia pun menaiki tangga 

kecerdasan moral yang lebih tinggi (Ahyani, 2010. h. 24). 

• Orang tua berkewajiban membentengi anaknya dengan agama yang kuat 

Kewajiban yang tak kalah pentingnya bagi orang tua adalah 

menanamkan jiwa keagamaan pada anaknya. Untuk membina jiwa agama ini, 

yang paling penting ialah dalam lingkungan keluarga. Tujuan pendidikan 

agama dalam keluarga adalah agar anak menjadi anak yang shaleh 

Banyaknya terjadi kekerasan dikalangan muda mudi, adanya 

pergaulan bebas, maraknya minuman keras, dll merupakan bukti dari kurang 

berhasilnya pendidikan dilingkungan kita. Apakah itu pendidikan dalam 

keluarga, pendidikan di sekolah ataupun pendiidkan yang berada diberbagai 

lembaga pendidikan. Oleh karena itu, yang menjadi prasarat utama dalam 

upaya mencapai tujuan pendidikan adalah dengan memulai dari diri kita 

sendiri (ibda’bi nafsi), utamanya dalam pendiidkan keluarga yang menjadi 

titik tolak dan titik pangkal dari berkembang dan bertumbuhnya anak didik 

dalam pembentukkan sikap dan kepribadiannya dengan mengambil nilai-nilai 

Islami yang terkandung dalam Al-qur’an dan Hadist Nabi (Baharun, 2016. h. 

97). 
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Dari pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu 

kewajiban orang tua yang tak kalah pentingnya dalam lingkungan keluarga 

ialah menanamkan pendidikan agama dengan sebaik-baiknya. 

2.2.4 Peran orang tua terhadap pendidikananaknya 

 

Orang tua memegang peran yang sangat penting dan amat berpengaruh 

atas pendidikan anak-anaknya. Dalam membimbing anak, orang tua berperan 

penting dalam mempersiapkan generasi penerus, dengan memberikan 

keteladanan, pembiasaan, perhatian, nasehat, dan hukuman, maka akan terciptalah 

para generasi penerus yang baik dan taat beragama. Begitu pentingnya anak bagi 

orang tua, maka orang tua harus membuat anak menjadi sesuatu yang berharga 

bagi dirinya, seperti memberi contoh melalui pendidikan agar mengerti dengan 

norma-norma yang berdasarkan religioutisitas yangislami. 

Pada setiap anak terdapat suatu dorongan dan daya untuk meniru, dengan 

dorongan ini anak dapat mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang tuanya. 

Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apa saja 

yang didengar dan dilihat selalu ditirunya tanpa mempertimbangkan baik dan 

buruknya (Taubah, 2015). 

Pada waktu awal anak mulai mengenal suatu bahasa, orang tua harus 

memberikan latihan dan contoh perkataan-perkataan yang baik, sehingga hal ini 

menjadi landasan perkembangan selanjutnya di masa yang akan datang. Didiklah 

budi pekerti anak-anak anda dengan akhlak yang lebih tinggi dari pada akhlak 

anda sendiri, sebab anak dilahirkan untuk jaman yang berbeda dengan jaman anda 

(Ahmad, 1996). 
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Dengan demikian jelaslah bahwa orang tua harus mendidik anak dengan 

sebaik mungkin agar memiliki landasan kepribadian yang kuat dalam masa yang 

akan datang. Orang tua merupakan kepala keluarga, keluarga adalah persekutuan 

hidup terkecil dari masyarakat dengan negara yang luas. pangkal ketentraman dan 

kedamaian hidup adalah terletak dalam keluarga masing-masing, baik 

menyangkut kehidupan dunia maupun akhirat(Arifin,1996). 

Dalam hal tersebut orang tua harus mengetahui fungsinya sebagai orang 

tua dalam membentuk kpribadian dan tingkah laku anak-anaknya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. 

2.2.5 Cara-cara pendidikan yang diberikan oleh orangtua 

 

� Pendidikan dengan menunjukkan contohtauladan 

 

Contoh tauladan di dalam pendidikan adalah salah satu diantara cara-

cara pendidikan yang banyak manfaatnya pada melengkapkan si anak itu dari 

segi akhlaknya, serta membentuknya dari segi rohani dan sosialnya. Sebab 

seorang pendidik adalah contoh tauladan yang paling utama sekali dalam 

pandangan si anak. Dari sinilah dikatakan bahwa contoh tauladan itu menjadi 

suatu gejala yang amat penting sekali dalam kelurusan si anak atau 

kebengkokannya (Ulwan, 1988).Dalam penulisan karya Aryani (2015) 

mengatakan: 

Keteladanan dalam pendidikan Islam merupakan metode yang 

berpengaruh dan terbukti berhasil dalam mepersiapkan dan membentuk aspek 

moral, spiritual, dan etos sosial anak sejak usia dini. Dalam memberikan 

pendidikan pada anak usia dini, pendidikan dengan memberikan teladan 
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secara baik dari para pendidika dan orang tua, akan menjadi faktor yang 

sangat mempengaruhi sekaligus akan membekas dalam hal membina 

perkembangan anak (h. 221-222). Oleh sebab itu, orang tua harus 

memberikan tauladan yang tepat untuk anak agar kelak anak bisa mengrtahui 

antara yang baik dan yangburuk. 

� Pendidikan dengan adatkebiasaan 

 

Diantara perkara-perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, 

bahwa si anak itu memang difitrahkan dari sejak penciptaannya atas dasar 

tauhid yang suci, juga atas dasar agama yang lurus serta iman kepada Allah. 

Setiap anak dilahirkan dengan fitrah-Nya, dengan fitrah anak memiliki 

potensi untuk dididik, diasuh, dan memiliki kemungkinan besar untuk bisa 

berkembang dan meningkatkan kemampuannya dalam aspek pengetahuan, 

sikap maupun keterampilannya (Anisah, 2011) 

� Pendidikan dengan nasihat danbimbingan 

Diantara cara-cara pendidikan yang berkesan dalam membentuk anak 

dari segi keimananya, menyediakannya pula dari segi moral dan mental, 

rohani dan sosial yaitu mendidiknya dengan memberikan bimbingan, dan 

mengingatkannya dengan nasehat. Sebab bimbingan dan nasehat itu 

mempunyai kesan yang besar untuk mengenalkan si anak itu akan hakikat-

hakikat benda, menolaknya kepada urusan-urusan yang penting, 

melengkapinya dengan akhlak yang mulia, dan menyadarkan dengan prinsip-

prinsip Islam. Tidaklah heran jika kita mendapati Al-qur’an Al-Karim itu telah 

mendasarkannya, dan telah berbicara kepada rohani kita dengannya serta 
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diulang-ulangkannya di dalam banyak ayat-ayatnya yang mulia pada beberapa 

peristiwa dengan berbagai petunjuk dan bimbingan. Seperti Firman Allah 

dalam Q.S Hud ayat 32-34 yang berbunyi : 

 

Terjemahannya : “Mereka berkata “Wahai Nuh! Sungguh, engkau 

telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang 

bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab 

yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar (32). 

Dia (Nuh) menjawab, “Hanya Allah yang akan mendatangkan azab 

kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat 

melepaskan diri (33). Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu 

sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak 

menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan (34)” (Q.S 11: 32-34) (Departemen Agama RI, 2004). 

 

� Pendidikan dengan pemerhatian danpengawasan 

 

Yang dimaksud dengan pendidikan dengan pemerhatian yaitu 

memerhatikan si anak serta mengiringinya dalam pembentukan akidah dan 

akhlaknya, menjaganya serta mendampinginya dalam pelengkapan rohani dan 

sosialnya, dan senantiasa menanyainya dari hal usasana dan keadaannya 

dalam pendidikan jasmani dan penambahan ilmunya (Ulwan, 1988). 

Bukan teman atau teknologi, tetapi ayah dan ibu menjadi dua sosok 

yang memberi pengaruh paling penting dalam kehidupan anak. Peran ibu 

mencapai 47 persen ketimbang sang ayah yang hanya mencapai 20 persen. 

Walaupun keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sudah berubah secara 

drastis dalam beberapa dekade, penelitian masih menunjukkan bahwa ibu 
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menghabiskan waktu dua kali lebih banyak untuk merawat anak-anaknya dari 

pada ayah. 

2.3 Bimbingan keagamaan Islam 

2.3.1 PengertianBimbingan 

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa ingris 

yaitu guidance yang berasal dari kata kerja “ to guide” yang berarti menunjukan, 

memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yamg lebih bermanfaat 

bagi kehidupannya dimasa kini dan masa mendatang (Arifin, 1994 :1). 

Sedangkan bimbingan secara terminologi sebagaimana diungkapkan 

Rahman Natawidjaya dalam Winkel (1997:67), mendefinisikan bimbingan 

sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan, supaya individu itu dapat memahami dirinya, sehingga ia 

sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuintunan dan 

keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikan, dapat kebahagian hidupnya 

serta dapat memberikan sumbangan yangberarti. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang 

ahli kepada seorang atau kelompok, agar mampu mengembangkan potensi (bakat, 

minat, dan kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya, ,mengatasi persoalan- 

persoalan) sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara 

tanggung jawab sesuai dengan apa yanng dicita-citakan yaitu menjadi lebih baik. 
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2.3.2 Pengertiankeagamaan 

 
Agama menurut asal katanya tidak berasal dari kata bahasa Arab tapi 

berasal dari bahasa Sansekerta,karena tafsir agama tidak mungkin dibahas 

berdasarkanayat-ayat Al-Qur’an yang diwahyukan Allah dalam bahasaArab, 

selain itu kata agama tidak ada dalam bahasaArab. 

Secara terminology, agama sesungguhnyasamadengan kata addin, untuk 

lebih jelasnya kita kemukakan definisi agama. Agama adalah: 

mempercayaiadanya kodrat yang maha mengetahui,menguasai,menciptakan, dan 

mengawasi alam semesta dan yang Telah menganugerahkan kepada manusia 

suatuwatakrohani,supayamanusiadapathidupterusbertumbuh(Nasrudi
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1989:60).Sedangkan pengertian agama menurut Arifindibagimenjadi 2aspek, 

yaitu: 

• Aspek subyektif (pribadi manusia). Agamamengandung pengertian 

tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilaikeagamaan yang berupa 

getaran batin yang mengatur dan menggerakkan tingkah laku tersebut 

kepadapola hubungan dengan masyarakat serta alamsekitarnya. 

• Aspek obyektif (doktriner). Agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai 

ajaran Tuhan yang bersifat Ilahi (dari Tuhan) yang menuntu orang-orang berakal 

budi ke arah ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan 

memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat ( Arifin,1992:1-2 ). 

Dengan rumusan dan definisi yang telah dikemukakan di atas, jelaslan bahwa     

Agama dapat disimpulkan bahwa ia adalah suatu system kepercayaan kepada Tuhan 

sebagai pencipta, pengawas alam semesta dan penyembahan kepada Tuhan yang 

didasarkan atas keyakinan tertentu untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan 

kelak di akhirat.  

Dari pengertian- pengertian di atas, dapat disimpukan bahwa bimbingan 

keagamaan Islam adalah: usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang kesulitan baik 

lahiriyah maupun batiniyah yang kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang 

menyangkut kehidupan masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut 

berupapertolongan mental dan spiritual secara Islami agar orang yang 

bersangkutanmampun mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri  

melalui dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhannya. Menyangkut 

kehidupan masa kini dan masamendatang. 

2.3.3 Subjek Bimbingan KeagamaanIslam 

 

Subjek bimbingan keagamaan Islam adalah pihak yang dibimbing atau 
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disebut terbimbing, menurut Arifin (1976: 25) bahwa dalam pelaksanaan 

bimbingankeagamaan Islam harus dipandang dari beberapa segi,yaitu: 

• Setiap individu adalah makhluk yang memiliki kemampuan dasar 

beragama yang merupakan fitrahdariTuhan; 

• Setiap individu adalah pribadi yang berkembang secara dinamis dan 

memiliki corak, watak, dan kepribadian yang tidak sama;dan 

• Setiap individu adalah perkembangan yang peka terhadap segala 

perubahan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi “subjek bimbingan keagamaanIslam” adalah: 

� Motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan suatu makhluk yang 

mengarahkan kepada suatu tujuan atau beberapa tujuan dari tingkat tertentu 

(Arifin, 2000: 49).Hasil bimbingan akan menjadi optimal jika ada motivasi dari 

pembimbing. Dengan adanya motivasi ini,seorang terbimbing akan menjadi 

tekun dalam mengikuti bimbingan sehingga akan berhasil denganbaik. 

� Minat adalah kecenderungan hati kepada sesuatu ataukeinginan. Minat juga 

sebagai kecenderungan subyekyang menetap untuk merasa tertarik pada bidang 

studi (Poerwadarminta, 1999: 650).Subjek bimbingan  sudah barang tentu tidak 

harusMetode Bimbingan Keagamaan Islam Yang menghadapi masalah, sesuai 

dengan fungsi bimbingan .Dengan demikian subyek bimbingan bisa meliputi 

banyak orang, ini berbeda dengan konseling yang subyeknya adalah individu 

yang mempunyai masalah (Musnamar,2001:45-46). 

2.3.4 Metode Bimbingan Keagamaan 

Menurut Musnamar (1992:49) metode langsung dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 

• Metode individu yaitu pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi 
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langsung secara individual dengan pihak yang dibimbing diantaranya 

adalah percakapan pribadi yaitu pembimbing melakukan dialog langsung 

tatap muka dengan  pihak yang dikunjungi atau dibimbing. 

• Metode kelompok, yaitu pelayanan yang diberikan kepada terbimbing 

lebih dari satu orang, baik kelompok kecil, besar atau sangat besar 

(Winkel,1999: 122) 

• Metode ceramah, yaitu suatu teknik atau metode dakwah yang banyak 

diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang dai atau mubalig pada 

suatu aktivitas dakwah. 

2.4 AnakRemaja 

2.4.1 Pengertian Anakremaja 

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun 

bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Menurut Zakiah 

Darajat Bahwa remaja “adolescene” diartikan sebagai masa perkembangan 

transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, 

kognitif dan sosial-emosional. Menurut Hurlock Remaja berasal dari kata latin 

adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah 

adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan 

mental, emosional sosial dan fisik. Dalam perkembangan jiwa pada masa remaja 

juga semakin mantap, yang pada akhir masa remaja, jiwanya sudah tidak mudah 

terpengaruh serta sudah mampu memilih dan menyeleksi. Remaja juga mulai 

belajar bertanggung jawab pada dirinya, keluarga dan lingkungan. Pada remaja ini 

akan mulai sadar dengan dirinya sendiri dan tidak mau diperlakukan seperti anak- 
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anaklagi. 

2.4.2 Ciri-CiriRemaja 

 
Terdapat beberapa perubahan atau ciri-ciri yang terjadi selama masa 

remajayaitu: 

• Peningkatan emosional yang terjadi secaracepat. 

• Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan 

kematanganseksual. 

• Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan 

oranglain. 

• Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa 

kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. 

2.4.3 Fase-fase Perkembangan AnakRemaja 

 
Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan 

yang terjadi.Fase Pertumbuhan Remaja ,Berikut ini terdapat beberapa fase 

pertumbuhan remaja, terdiri atas: 

• Masa pra-pubertas (12 – 13tahun) 

 
Masa ini disebut juga masa pueral, yaitu masa peralihan dari kanak-

kanak ke remaja. Pada anak perempuan, masa ini lebih singkat dibandingkan 

dengan anak laki-laki. Pada masa ini, terjadi perubahan yang besar pada 

remaja, yaitu meningkatnya hormon seksualitas dan mulai berkembangnya 

organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. 

Di samping itu, perkembangan intelektualitas yang sangat pesat jga 

terjadi pada fase ini. Akibatnya, remaja-remaja ini cenderung bersikap suka 
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mengkritik (karena merasa tahu segalanya), yang sering diwujudkan dalam 

bentuk pembangkangan ataupun pembantahan terhadap orang tua, mulai 

menyukai orang dewasa yang dianggapnya baik, serta menjadikannya sebagai 

“hero” atau pujaannya. Perilaku ini akan diikuti dengan meniru segala yang 

dilakukan oleh pujaannya, seperti model rambut, gaya bicara, sampai dengan 

kebiasaan hidup pujiann tersebut. 

Selain itu, pada masa ini remaja juga cenderung lebih berani 

mengutarakan keinginan hatinya, lebih berani mengemukakan pendapatnya, 

bahkan akan 

mempertahankan pendapatnya sekuat mungkin. Hal ini yang sering 

ditanggapi oleh orang tua sebagai pembangkangan. Remaja tidak ingin 

diperlakukan sebagai anak kecil lagi. Mereka lebih senang bergaul dengan 

kelompok yang dianggapnya sesuai dengan kesenangannya. 

Mereka juga semakin berani menentang tradisi orang tua yang 

dianggapnya kuno dan tidak/kurang berguna, maupun peraturan-peraturan 

yang menurut mereka tidak beralasan, seperti tidak boleh mampir ke tempat 

lain selepas  sekolah, dan sebagainya. Mereka akan semakin kehilangan minat 

untuk bergabung dalam kelompok sosial yang formal, dan cenderung 

bergabung dengan teman-teman pilihannya. Misalnya, mereka akan memilih 

main ke tempat teman karibnya daripada bersama keluarga berkunjung ke 

rumahsaudara. 

Tapi, pada saat yang sama, mereka juga butuh pertolongan dan 

bantuan yang selalu siap sedia dari orang tuanya, jika mereka tidak mampu 
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menjelmakan keinginannya. Pada saat ini adalah saat yang kritis. Jika orang 

tua tidak mampu memenuhi kebutuhan psikisnya untuk mengatasi konflik 

yang terjadi saat itu, remaja akan mencarinya dari orang lain. Orang tua harus 

ingat, bahwa masalah yang dihadapi remaja, meskipun bagi orang tua itu 

merupakan masalah sepele, tetapi bagi remaja itu adalah masalah yang 

sangat-sangat berat. 

• Masa pubertas (14 – 16 tahun) 

 
Masa ini disebut juga masa remaja awal, dimana perkembangan fisik 

mereka begitu menonjol. Remaja sangat cemas akan perkembangan fisiknya, 

sekaligus bangga bahwa hal itu menunjukkan bahwa ia memang bukan anak-

anak lagi. Pada masa ini, emosi remaja menjadi sangat labil akibat dari 

perkembangan hormon-hormon seksualnya yang begitu pesat. Keinginan 

seksual juga mulai kuat muncul pada masaini. 

Pada remaja wanita ditandai dengan datangnya menstruasi yang 

pertama, sedangkan pada remaja pris ditandai dengan datangnya mimpi basah 

yang pertama. Remaja akan merasa bingung dan malu akan hal ini, sehingga 

orang tua harus mendampinginya serta memberikan pengertian yang baik dan 

benar tentang seksualitas. Jika hal ini gagal ditangani dengan baik, 

perkembangan psikis mereka khususnya dalam hal pengenalan diri/gender 

dan seksualitasnya akan terganggu. Kasus-kasus gay dan lesbi banyak diawali 

dengan gagalnya perkembangan remaja pada tahapini. 

Di samping itu, remaja mulai mengerti tentang gengsi, penampilan, 

dan daya tarik seksual. Karena kebingungan mereka ditambah labilnya emosi 
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akibat pengaruh perkembangan seksualitasnya, remaja sukar diselami 

perasaannya. Kadang mereka bersikap kasar, kadang lembut. Kadang suka 

melamun, di lain waktu dia begitu ceria. Perasaan sosial remaja di masa ini 

semakin kuat, dan mereka bergabung dengan kelompok yang disukainya dan 

membuat peraturan- peraturan dengan pikirannya sendiri. 

• Masa pra-pubertas (12 – 13tahun) 

 
Masa ini disebut juga masa pueral, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak ke 

remaja. Pada anak perempuan, masa ini lebih singkat dibandingkan dengan anak 

laki-laki. Pada masa ini, terjadi perubahan yang besar pada remaja, yaitu 

meningkatnya hormon seksualitas dan mulai berkembangnya organ-organ seksual 

serta organ-organ reproduksi remaja. 

• Masa pubertas (14 – 16tahun) 

 
Masa ini disebut juga masa remaja awal, dimana perkembangan fisik mereka 

begitu menonjol. Remaja sangat cemas akan perkembangan fisiknya, sekaligus bangga 

bahwa hal itu menunjukkan bahwa ia memang bukan anak-anak lagi. Pada masa ini, 

emosi remaja menjadi sangat labil akibat dari perkembangan hormon-hormon 

seksualnya yang begitu pesat. Keinginan seksual juga mulai kuat muncul pada 

masaini. 

• Masa akhir pubertas (17 – 18 tahun) 

Pada masa ini, remaja yang mampu melewati masa sebelumnya dengan 

baik, akan dapat menerima kodratnya, baik sebagai laki-laki maupun 

perempuan. Mereka juga bangga karena tubuh mereka dianggap menentukan 

harga diri mereka. Masa ini berlangsung sangat singkat. Pada remaja putri, 

masa ini berlangsung lebih singkat daripada remaja pria, sehingga proses 
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kedewasaan remaja putri lebih cepat dicapai dibandingkan remaja pria. 

Umumnya kematangan fisik dan seksualitas mereka sudah tercapai 

sepenuhnya. Namun kematangan psikologis belum tercapai sepenuhnya. 

• Periode remaja Adolesen (19 – 21tahun) 

 
Pada periode ini umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang 

sempurna, baik segi fisik, emosi, maupun psikisnya. Mereka akan 

mempelajari berbagai macam hal yang abstrak dan mulai memperjuangkan 

suatu idealisme yang didapat dari pikiran mereka. Mereka mulai menyadari 

bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya. Sikapnya terhadap 

kehidupan mulai terlihat jelas, seperti cita-citanya, minatnya, bakatnya, dan 

sebagainya. Arah kehidupannya serta sifat-sifat yang menonjol akan terlihat 

jelas pada faseini. 

2.5 Kenakalan Remaja 

2.5.1 Pengertian Kenakalan Remaja  

Remaja, dalam bahasa aslinya disebut adolenscence bahasa latin  

adolenscence yang artinya ‘tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan’. 

Bangsa premitif dan orang-orang purbakala memandang masa pubertas dan masa 

remaja tidak  berbeda denga periode lain dalam rentang kehidupan. Anak 

dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. 

Masa remaja adalah peralihan dari masa anak denga masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semuaa aspel/fungsi untuk dewasa yang memasuki 

masa dewasa. Sedangkan masa remaja, menurut Mappiare (1982), berlagsung 

antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 
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dengan 22 tahun bagi pria. 

Dalam usia remaja ini biasanya orang sangat labil, mudah terpengaruh 

terhadap bujuakan dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru mungkin dia 

belum tahu apakah itu baik atau tidak.  

Menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja (juvenile 

delinquensy)adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahata/kenakalan anak-anak 

muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja 

yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk dan tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda 

yang delinkuin atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. 

Anak-anak muda yang delinkuin atau jahat itu disebut juga anak cacat 

secara sosial. Mereka menderita cacat mental yag desebabkan oleh pengaruh 

sosial yang ada ditengah masyarakat. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa kenakalan remaja adalah 

segala tindakan dan tingkah laku anak-anak muda (remaja) yang menyimpang dari 

aturan-aturan norma yang berlaku sebagai ketentuan hukum diluar sekolah yang 

dianggap sebagai perbuatan tercela. 

2.5.2 Ciri-Ciri Kenakalan Remaja 

 
Menurut Gunawan, perbuatan yang melanggar atau menyelewengkan 

norma sosial/kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran atau mengganggu 

ketentraman masyarakat, sehingga yang wajib terpaksa mengambil tindakan 

pengamanan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain : 

• Ngebut , yaitu mengendari kendaran dengan kecepatan yang melampaui 



 

48 
 

kecepatan. Sehingga dapat menggangu atau membahayakan penajalan kaki 

yang lainnya. 

• Membentuk kelompok atau geng dengan norma yang menyeramkan 

seperti kelompok bertato, kelompok berpakaiian acak-acakan atau 

sebagainya. 

• Menggangu atau mengejek orang-orang yang lewat di depannya 

• Anak-anak yang suka berbuat perusakan-perusakan terhadap barang-

barang milik orang lain. 

• Berpakaian dengan model yang tidak selaras dengan selera lingkungan 

sehingga dipandang kurang baik atau kurang sopan dimata lingkungannya. 

•  Peredaran ponografi dikalangan pelajar, baik dalam bentukgambar-

gambar cabul, majalah, dan cerita porno yang dapat merusak moral anak, 

sampai peredaran obat-obat perangsang nafsu seksual, kontrasepsi. 

2.5.3 Macam-macam Kenakalan Remaja 

Seiring perkembangan zamannya sekarang ini ada banyak macam-macam 

kenakalan remaja.Kenakalan menunjukan berbagai gaya perilaku atau bentuk 

perilaku. Berikut ini ada beberapa macam kenakalan remaja yang ada dilingkung 

selkitar: 

• Pacaran  

Menurut Reiss (Dalam Duvall dan Miller, 1985), pacaran merupakan  

hubungan  antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Pacaran adalah 

menjalankan suatu hubungan dimana dua orang, bertemu dan melakukan 

rangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. 
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• Mabuk 

Mabuk dalam pengertian umum adalah kecanduan karena 

mengkonsumsi alkohol sampai dimana terjadi penurunan kemampuan mental 

dan fisik. Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, 

koordinasi buruk, muka semburat, mata merah dan kelakukan- kelakuan aneh 

lainnya.  

Salah satu jenis minuman beralkohol yang sering dikonsumsi oleh 

masyarakat yaitu Tuak. Tuak adalah salah satu jenis minuman yang 

beralkohol yang terbuat dari batang kelapa atau batang aren yang diambil air 

nya kemudian dicampur dengan raru. Minuman alkohol tradisional lain nya 

yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti minuman ‘Cap  Tikus’ dan 

‘Ballo’.  

Tidak hanya alkohol, ada jenis lain yang bisa membuat seseorang 

mabuk atau ngefly yaitu Lem. Lem yang digunakan untuk mabuk atau ngefly 

adalah lem Aibon, yang digunakan orang ‘ngelem’ untuk mendapatkan 

sensasi mabuk atau ngefly. Praktik ini umumnya digunakan para remaja 

sebagai alternatif mabuk yang murah meriah. Padahal ngefly memakai lem 

Aibon ini bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan, seperti gangguan 

pendengaran, kulit kering, gangguan pernafasan, kerusakan otak, aritmia dan 

kerusakan organ dalam tubuh.  

Dibalik kegunaan yang diandalkan banyak orang, lem Aibon kerap 

kali disalah gunakan. Lem ini memiliki aroma kuat yang dipercaya bisa 

membuat seseorang ngefly. Beberapa kasus mengirup lem Aibon ini kerap 
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muncul terutama dikalangan anak remaja. Lem Aibon mengandung senyawa 

Toluene. Dalam indrustri senyawa ini biasa digunakan sebagai lem, bahan 

baku cat, tinta, penghapus make up, ataupun sejumlah produk kimiawi. 

Toluene inilah yang memberikan aroma kuat pada lem Aibon.  

Salah satu dari bentuk eksplorasi yang dilakukan oleh beberapa remaja 

yaitu dengan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menghisap Lem. 

Remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan menghisap Lem pada 

awalnya dikarenakan mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap 

dunia tempat mereka berada. Dan secara progresif memiliki kebebasan lebih 

untuk membuat keputusan sendiri (Hurlock, 2004:223). Remaja ingin 

mencoba banyak hal untuk pemahaman mereka sendiri daripada bergantung 

pada informasi yang diberikan oleh orang lain.  

• Merokok  

Merokok pada dasarnya merupakan tindakan membakar tembakau 

yang kemudian diisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa (sitepoe,2000:20). Menurut Bigham (1991:2) perilaku 

merokok merupakan perilaku yang dianggap menyenangkan dan bergeser 

menjadi aktivitas yang bersifat obsesif, karena sifat nikotin adalah adiktif 

(menyebabkan ketergantungan). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak remaja 

memiliki perilaku merokok. Kebiasaan merokok pada sebagian orang, 

umumnya dipicu oleh niat yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan 

dorongan sosial masyarakat atau sekitar(sicial support) yang menbdorong 
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seseorang untuk merokok. Kebiasaan merokok dapat diawali dengan meniru 

orang lain atau mengikuti tren yang ada disekitarnya. 

• Tawuran antar kelompok  

Salah satu perilaku menyimpangadalah tawuran antar kelompok 

remaja. Tawuran antar kelompok adalah salah satu bentuk dari kenakalan 

remaja yang merupakan bagian permasalahan dan perkembangan sosial yang 

dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Banyak para anak remaja melakukan 

aksi tawuran disebabkan mudah emosi, keisengan yang dapat menciptakan 

masalah bagi diri sendiri dan orang lain. 

2.5.4 Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Yang perlu diperhatikan dalam faktor-faktor penyebab terjadinya 

kenakalan remaja adalah berawal dari Perilaku “nakal” yang dimiliki oleh anak 

remaja ataupun siswa bisa disebabkan oleh faktor dari anak itu sendiri (internal) 

maupun faktor dari luar (eksternal). sebagai dasar referensi berpedoman kepada B. 

Simanjutak menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan 

sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dari faktor internal sebagai berikut: 

2.5.4.1 Faktor internal 

• Cacat keturunan yang bersifat biologis- psikis. 

• Pembawaan yang negatif yang mengarah ke perbuatan nakal. 

•  Ketidak seimbangan pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginan. Hal 

ini menimbulkan frustasi dan ketegangan. 

•   Lemahnya kontrol diri serta persepsi sosial. 

• Ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang 
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baik dan kreatif. 

•  Tidak ada kegemaran, dan tidak memiliki hobi yang sehat. 

•  Masalah yang dipendam dan tidak mau memberitahu kepada orang lain. 

Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi bila Masa remaja sering 

penuh dengan berbagai problem, terkadang remaja tidak terbuka pada orang 

tua, sehingga merek merasa bahwa mereka mampu mengatasi masalah itu 

sendiri, ternyata mereka tidak sanggup. Contoh masalah berpacaran ketika 

remaja putus cinta terkadang mereka tidak mau menceritakan hal ini kepada 

orang tua tetapi yang mereka lakukan adalah memendam dan akhirnya 

mereka sendiri yang depresi dan akhirnya lari ke hal-hal yang tidak 

baik.mabuk-mabukan merokok,dan lain sebagainya. 

2.5.4.2 . Faktor eksternal 

Faktor-faktor kenakalan remaja yang terjadi dalam faktor eksternal 

dapat diketahui dengan Kemungkinan kenakalan remaja bukan karena 

murini dari dalam diri remaja itu sendiri tetapi mungkin kenakalan itu 

merupakan efek samping dari hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh 

remaja dalam keluarganya. Bahkan orang tua sendiri pun tidak mampu 

mengatasinya, akibatnya remaja menjadi korban dari keadaan keluarga 

tersebut. Faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja, menurut Turner dan 

Helms antara lain berikut ini: 

4.2.1 Masalah yang datang dari lingkungan keluarga yang berantakan 

4.2.1.1 Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi berupa: 

• broken home; struktur keluarga yang tak lengkap, seperti 
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ada yang meninggal dunia, bercerai atau ada yang tidak 

bisa hadir di tengah keluarga dalam rentang waktu yang 

cukup panjang. 

• quasi broken home; kedua orang tua yang terlalu sibuk 

dengan tugas dan pekerjaannya, sehingga kesempatan 

memperhatikan anak sangatlah kurang. 

Pada dua penyebab di atas, maka Faktor-faktor kenakalan 

remaja juga terjadi perbuatan deliquent dapat muncul yang dilatar 

belakangi oleh tidak diterimanya kasih sayang yang penuh oleh sang 

anak, sehingga dia menyalurkan keinginan tersebut dengan berbagai 

cara dan kesempatan, manakala itu juga tidak terpuaskan, maka ia 

akan mewujudkannya dalam bentuk tindakan lain, yang kadang kala 

termasuk dalam perbuatan deliquent yang merugikan. 

4.2.1.2  Masalah yang datang dari Lembaga Pendidikan Formal Secara 

umum 

Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi bila Upaya yang 

dilakukan oleh sekolah adalah dalam rangka membentuk kepribadian yang 

utuh bagi para peserta didiknya, namun tidaklah dapat dimungkiri di 

sekolah juga sering dapat menbentuk anak (tentu relatif kecil) untuk 

menjadi delikuen. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya deliquent 

bagi peserta didik, adalah :Pengaruh Teman, Tindakan tenaga pendidik 

dan  Lingkungan sekolah 

4.2.1.3 Masalah yang datang dari Masyarakat 
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Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi bila Perkembangan 

iptek dan kemodernan tata kehidupan, telah memberi pengarus pada 

akselarasi perubahan sosial, yang ditandai dengan berbagai peristiwa yang 

dapat menimbulkan ketegangan jiwa, seperti persaingan perekonomian, 

ketenaga kerjaan, berita media massa, ketimpangan sosial dan lain-lain. 

Ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat, akan banyak 

mempengaruhi kejiwaan para remaja, seperti adanya yang merasa rendah 

diri atau direndahkan, dan sebagainya yang mengundang lahirnya 

tindakan-tindakan deliquent. 

Berbagai wujud tindakan deliquent yang sering dilakukan oleh para 

remaja, antara lain: kejahatan dengan kekerasan, pembunuhan, pencurian, 

penggelapan, penipuan, pemerasan, gelandangan, penggunaan narkoba, 

dan lain sebagainya. 

4.2.1.4 Dasar-dasar agama yang kurang 

Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi bila Hal ini terkadang 

tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua yang sibuk dengan segala usaha 

dan kegiatan mereka dan juga oleh pihak sekolah terkadang kurang 

memperhatikan hal ini. karena jika remaja tidak mendapat pendidikan 

agama yang baik mereka akan jauh dari Tuhan dan pasti tingkah laku 

mereka akan sembarangan. 

4.2.1.5  Tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya 

Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi bila Masa remaja 

merupakan masa dimana mereka mulai menyalurkan berbagai bakat dan 
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potensi yang mereka miliki dan terkadang media atau tempat untuk mereka 

menyalurkan bakat mereka,tidak tersedia dan akhirnya yang mereka 

lakukan adalah mencari kesenangan sendiri dan lebih suka hura-hura 

daripada duduk tenang dirumah atau belajar. 

4.2.1.6 Kebebasan yang berlebihan 

yang terakhir dalam Faktor-faktor kenakalan remaja juga terjadi 

bila Ada orang tua yang dalam mendidik anak mereka menerapkan pola 

asuh yang demokratis yang berlebihan sehingga anak menjadi yang keras 

kepala dan sering memaksakan kehendaknya kepada orang tua dan pola 

asuh seperti ini akan berakibat buruk pada anak. 

2.6 Penelitian YangRelevan 

Ada beberapa penelitian yang pernah membahas tentang pendidikan  

keluarga khusussnya tentang  pola asuh orang tua dalam mendidik anak. Kajian 

hassil penelitiaan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah  

2.6.1 Muhammad Mukhtar S, (2016) “Pola asuh orang tua dan dampaknya 

pada kenakalan remaja di Desa Massewae kabupatenpinrang”.Skripsi ini 

mengkaji tentang Pola Asuh Orang Tua dan Dampaknya padaKenakalan 

Remaja di Desa Massewae Kabupaten Pinrang. Rumusan masalah didalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola asuh orang tua di Desa 

Massewae, (2)Apa dampak pola asuh orang tua pada kenakalan remaja di 

Desa Massewae, dan (3)bagaimana bentuk-bentuk kenakalan remaja di 

Desa Massewae. 

 Ada kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh 
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Muhammad Mukhtar dengan peneliti buat. Persamaannya  adalah 

menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang pola asuh , 

sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian 

pada penelitian ini  lebih memfokuskan pada dampak. 

2.6.2 Nurdin, (2018) ‘Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembinaan 

Keagamaan Anak Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar’. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh 

yang diberikan oleh orang tua terhadap  pembinaan keagamaan anak 

didesa Lampoko. 

 Ada kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh 

Nurdin dengan peneliti buat. Persamaannya  adalah menggunakan 

penelitian kualitatif dan membahas tentang pola asuh , sedangkan 

perbedaannya terletak pada fokus masalah.  

2.6.3 Laode Marbia,  (2018) ‘Pola Asuh Orang Tua Dalam Mencegah 

Kenakalan Remaja Di Desa Lawela  Kecamatan Loghia Kabupaten Muna’ 

skripsi ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana pola asuh orang tua di 

desa Laweladan bagaimana bentuk-bentuk pencehan kenakalan remaja di 

desa Lawela. 

 Ada kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh 

Laode Marbia dengan peneliti buat. Persamaannya  adalah menggunakan 

penelitian kualitatif dan membahas kenakalan remaja serta bentuk-bentuk  

pencegahan kenakalan remaja yang diterapkan orang tua dengan 

memberikan contoh ketauladanan, nasihat dan pengawasan terhadap anak. 
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Sedangkan perbedaannya adalah rumusan masalah. 

 Jika dibandingkan dengan ketiga penelitian diatasdapat dinyatakan 

bahwa penelitian ini lebih memfokuskan tentang Pola Asuh Orang Tua 

Untuk Membimbing Keagamaan Anak Remaja Untuk Mencegah 

Pergaulan Bebas. Sehingga diposisikan sebagai pelengkap dan 

memperkaya  khazansah. Hasil penelitian sebagai referensi bagi  peneliti 

selanjutnnya. 

 


