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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pola Bimbingan Orang Tua

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada

individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut

dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan

dapat bertindak secara wajar.9

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “

guidace” berasal dari kata kerja  “ to guide” yang mempunyai arti “menunjukan,

membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Sesuai dengan istilahnya, maka

secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.

Menurut Arthur J. Jones, seperti yang dikutip oleh Dr. Tohari Musnawar

(1985: 4)

Bimbingan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada
orang lain dalam hal membuat pilihan-pilihan. Penyesuian diri dan
pemescahan problem-problem. Tujuan bimbingan ialah membantu orang
tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan
bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.

Dr. Rachman Natawidjaja (1988: 7) menyatakan

Bimbingan adalah suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang
dilakukan secara berkesenambungan, supaya individu tersebut dapat
memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan
bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan,
sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan umumnya.dengan

9 Dewa, Ketut Sukardi, Proses Bimbingan Dan Penyuluhan, (Jakarta: Pt Reneka Cipta, 1995),
h. 2



11

demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dpat memberikan
sumbangan yng berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya.
Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara
optimal. 10

2. Pengertian Konseling

Istilah konseling berasal dari bahasa inggris “to counsel”yang secra

etimologi berarti “to give advice” memberi saran dan nasehat. Koseling adalah

serangkai hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu

dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya.

Berdasarkan definisi diatas dapat di mengerti bahwa bimbingan dan

konseling merupakan suatu tehnik dalam pelayanan bimbingan dimana proses

pemberian bantuan itu berlangsung secara berkesinambungan, terarah kepada

tujuan tertentu, tanpa ada unsur paksaan dan berlangsung melalui wawancara

dalam serangkaian pertemuan langsung antara pembimbing/orang tua dengan

klien/anak dengan tujuan agar anak mampu memperoleh pemahaman yang lebih

baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya  dan

mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke

arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagian pribadi

dan kemanfaatan sosial.

3. Bimbingan Konseling Islam

Dari uraian terdahulu, telah dapat dipahami apa yang di maksud

bimbingan dan koseling, maka pada uraian ini  akan menguraikan pengertian

bimbingan dan konseling Islam, terlebih dulu membahas apa yang menjadi tujuan

10 Hallen, Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 4-5
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bimbingan dan konseling Islam itu sendiri. untuk mendapat jawaban apa tujuan

bimbingan dan konseling Islam maka kita perlu mengetahui apa hakekat manusia

diciptakan. Sebagaimana telah diketahui Islam memandang bahwa pada

hakekatnya manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya sebagai

khalifah di muka bumi untuk mengapdi kepadan-Nya  sebagaimana firman Allah

Swt.

         
Terjemahan:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariat/51:56)

Hal ini di pertegas lagi dalam firman Allah  Swt.

          ...

Terjemahan:
“Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta

segala sesuatu, Maka sembahlah Dia...”(Q.S. Al-An’am/6:102)

Istilah menyembah  (mengabdi) kepada Allah dalam kedua ayat diatas

mengandung arti yang luas. Dengan kata lain istilah menyembah itu bukan hanya

mengandung pengertian melaksanakan ibadah ritual keagamaan semata, seperti

sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya namun lebih luas dari itu. Menyembah

dalam pengertian yang luas adalah seluruh aktivitas dan tingkah laku yang

dilaksanakan seseorang dalam kehidupan semata-mata mencari keridhoan Allah

dan itu merupakan ibadah.
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Implikasi dari pernyataan Allah tentang penciptaan dan tujuan hidup

manusia diatas dunia ini. Maka dapat dirumuskan tujuan dari pelayanan

bimbingan dan konseling Islam yakni untuk meningkatkan dan menumbuh

suburkan kesadaran manusia tentang eksitensinya sebagai makhluk  dan khalifah

Allah Swt di muka bumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkahlakunya tidak

keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah.

Berbicara tentang obyek dari bimbingan dan konseling Islami, tentu kita harus

meneliti dan menghayati bagaimana kondisi manusia pada saat dilahirkan menurut

konsep islam.

Hasan langgulung menyatakan bahwa:

Fitrah yang diberikan Allah Swt kepada manusia itu adalah “berupa
kebolehan atau potensi untuk tumbuh dan berkembang” sesuai dengan
sifat-sifat Tuhan yang disebut Asma’ul Husna”.11

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt:

         
Terjemahan:

“Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah
meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan-Ku), Maka tunduklah kamu
kepadanya dengan bersujud.”(Q.S. Al Hijr/15:29)

Untuk mengembangkan potensi atau fitrah tersebut, Allah Swt. Juga

melengkapi manusia dengan sarana/alat, seperti termaktup dalam Al-Qur’an.

            
           

11 Ibid, h. 15
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Terjemahan:
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”(Q.S. An Nahl/16:78).

Jadi fitrah beragama dan sarana/alat untuk mengembangkan fitrah

tersebut(yakni pendengaran, penglihatan, dan hati) merupakan faktor potensi

internal yang diberikan Allah Swt kepada hambanya yang baru lahir agar ia dapat

mengembangkan tugasnya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka

bumi.

Dari apa yang di kemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan bimbingan islami adalah proses pemberian bantuan yang

terarah, kontiniu, dan sistematis kepada setiap individu/anak agar ia dapat

mengembangkan fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara

mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits

Rasulullah kedalam diri, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan

tuntunana ajaran Islam.

Disinilah sangat di butuhkan peran orang tua selaku pembimbing dari

anak-anak mereka dimana orang tua berkewajiban selain memberikan nafkah

secara lahiriah namun perlu adanya pembinaan moral, ini bertujuan agar anak

memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, sehingga anak mampu

memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengarahkan dirinya untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal,

selain itu penanam jiwa keagamaan juga sangat berberan penting dimana dengan

adanya pembinaan agama yang baik dari orang tua maka seorang anak akan dapat
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membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.

Dengan bimbingan orang tua yang baik dan seiring berjalanya waktu maka

perkembangan moral anak dapat berjalan secara optimal.

B. Fungsi, dan Sasaran Bimbingan

1. Fungsi Bimbingan

Di tinjau dari segi sifatnya layanan bimbingan dapat mempunyai 5 fungsi

berikut.

a. Fungsi pencegahan

Layanan bimbingan dapat berfungsi sebagai pencegahan terhadap timbulnya

masalah. Dalam fungsi agar anak terhindar dari berbagai masalah yang dapat

menghambat perkembanganya.

b. Fungsi penyaluran

Agar anak yang dibimbing dapat berkembang secara optimal, anak perlu

dibantu mendapatkan kesempatan penyaluran pribadinya masing-masing.

Dalam hal ini layanan yang dapat di berikan oleh orang tua, misalnya

pengembangan bakat dan minatnya.

c. Fungsi penyesuaian

Fungsi penyesuaian  dalam layanan bimbingan membantu terciptanya

penyesuian antara anak dan lingkungan sekitarnya.

d. Fungsi perbaikan

Fungsi perbaikan walaupun fungsi pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian

telah dilakukan, namun mungkin saja anak masih menghadapi masalah-
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masalaah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan berperan. Bantuan bimbingan

berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi anak.

e. Fungsi pengembangan

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan dapat membantu

para anak dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan

mantap. Dalam fungsi pengembangan ini hal-hal yang dipandang positif

dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian anak dapat mencapai

perkembangan kepribadian secara optimal.

2. Sasaran Bimbingan

Secara umum sasaran dari bimbingan adalah mengembangkan apa yang

terdapat pada diri tiap-tiap anak secara optimal agar setiap anak bisa berguna bagi

dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya.

Secara lebih khusus sasaran pembinaan pribadi anak melalui layanan

bimbingan mencakup tahapan-tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan :

(1)pengungkapan, pengenalan diri, (2) pengenalan lingkungan, (3) pengambilan

keputusan, dan (4) pengarahan diri.

C. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling

1. Asa Kerahasiaan

Orang tua adalah  pembimbing bagi anak-anak mereka olehnya itu sebagai

orang tua seyogyanya dapat merahasiakan masalah-masalah yang dihadapi oleh

anaknya, karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa mengalami
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masalah merupakan suatu aib dan ini harus di tutup sehingga tidak ada yang

boleh tau terkecuali orang tua dari anak tersebut.

2. Kesukarelaan

Dalam bimbingan konseling telah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan

proses membantu individu atau anak. Perkataan membantu disini

mengandung arti bahwa bimbingan bukan merupakan suatu paksaan. Olehnya

itu dalam membimbing di perlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan

anak.

3. Asas Keterbukaan

Dengan adanya keterbukaan ini dapat ditimbulkan kecenderungan pada anak

untuk membuka dirinya, membuka kedok hidupnya apa yang menjadi

penghalang bagi perkembangan psikisnya.

4. Asas Kekinian

Permasalahan yang dihadapi oleh anak sering bersumbe dari penyesalan

terhadap apa yang terjadi pada masa lalu, dan kehawatiran dalam menghadapi

apa yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga ia lupa dengan apa

yang harus dan dapat di kerjakanya pada saat ini. Dalam hal ini diharapkan

pembimbing atau orang tua menarahkan anaknya untuk memecahkan masalah

yang sedang dihadapinya sekarang.

5. Asas kemandirian

Agar orang tua dapat menumbuhkan kemandirian di dalam diri anak. Pada

tahap awal proses membimbing biasanya anak masih memiliki sikap
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ketergantungan kepada orang tua di bandingan pada tahap akhir proses

pembinaan. Sebenarnya sikap ketergantungan seoarang anak kepada orang

tuanya di tentukan respon-respon yang diberikan oeh orang tuanya terhadap

anaknya. Oleh karena itu antara orang tua dan anak harus berusaha

menumbuhkan sikap kemandirian pada anak dengan cara memberikan respon

yang cermat.

6. Asas Kegiatan

dalam proses pelayanan bimbingan  orang tua akan memberikan tugas dan

kegiatan kepada anaknya. Dalam hal ini seorang anak di harapkan memiliki

kemampuan melaksanakan kegiatan-kegiantan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Di pihak lain orang tua harus memberikan dorongan

agar anaknya mampu melakukan kegiatan yang telah di tetapkan tersebut.

7. Asas Kedinamisa

keberhasilan dari layanan bimbingan ditandai dengan terjadinya perubahan

sikap dan prilaku yang lebih baik. Untuk mewujutkan perubahan sikap dan

prilaku tentunya membutuhkan waktu dan kerja sama antara orang tua dan

anak agar pelayanan bimbingan dapat menimbulkan berubahan sikap dan

tingkah laku anak.

8. Keterpaduan

Pelayanan bimbingan hendaknya terjalin keterpaduan berbagai aspek dari yang

di bimbing untuk itu orang tua perlu bekerja sama dengan orang-orang yang di

harapkan dapat membantu dalam penanggulangan masalah yang di hadapi anak
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tersebut. Dalam hal ini seorang guru dan teman-teman sebayanya sangat

berperan.

9. Asas Kenormatifan

layanan bimbingan hendaknya tidak bertentangan dengan norma-norma yang

berlaku di dalam masyarakat dan lingkungan.

10. Asas Keahlian

Untuk menjamin keberhasilan layanan bimbingan orang tua juga perlu

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian yang baik sehingga

dapat menunjang dalam hal membimbing anak-anak mereka. sebagaimana

firman Allah Swt.

             
                       

Terjemahan:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”.(Q.S. Al Imron/2:159)

11. Asas Alih Tangan

setiap orang tua pasti memiliki  keterbatasan dalam membimbing terutama

penanganan masalah-masalah yag dihadapi seorang anak karena maslah yang

dihadapi anak itu memiliki keunikan yang tidak semua orang tua dapat

menyelesaikannya maka orang tua perlu mengalih tangankan kepada guru
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pembimbing yang profesional, namun demikian orang tua tetap menjadi

pembimbing yang utama bagi anaknya.

12. Asas Tut Wuri Hadayani

Sebagaimana yang telah dipahami dalam pengertian bimbingan dan konseling

bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan kegiatan yang dilakukan

sistematis, sengaja, berencana terus menerus dan terarah kepada suatu tujuan.

Oleh karena itu kegiatan layanan bimbingan tidak hanya dilakukan ketika

seorang anak memiliki masalah. Bimbingan dan konseling harus dilakukan

terus menerus ini dikarenakan agar anak memiliki bekal berupa potensi untuk

menunjang hidupnya dimasa yang akan datang dan anak akan bisa

membedakan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang dilarang serta diikuti

sejauh mana keberhasilan anak mencapai tujuanya.

D. Pengertian  Pola Asuh Orang Tua

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak memperoleh

pembinaan dan mengenal nilai-nilai maupun peraturan-peraturan yang harus

diikutinya yang mendasari anak untuk melakukan hubungan sosial dengan

lingkungan yang lebih luas. Namun dengan adanya perbedaan latar belakang,

pengalaman, bimbingan dan kepentingan dari orang tua maka terjadilah cara

membimbing anak, seperti membimbing anak dengan pengawasan yang ketat,

membimbing anak dengan mengawasi secara tidak langsung, dan membimbing

anak dengan memberikan  kebebasan penuh kepada anak.
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Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang

berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua

sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, harus menjadi

teladan yang baik bagi anak-anaknya.

Sebagaimana yang dinyatakan Zakiyah Daradjat, bahwa

“ Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur
pendidikan yang secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi
anak yang sedang tumbuh”12

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia, “pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk

(struktur) yang tetap.”13 Sedangkan kata “asuh berarti menjaga (merawat dan

membimbing) anak kecil, membimbing (membantu, melatih dan sebagainya), dan

memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.”14

Lebih jelasnya kata asuh adalah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan

pemeliharaan, dukungan dan bantuan sehingga orang tetap berdiri dan menjalani

hidupnya secara sehat.

Menurut Dr. Ahmad Tafsir seperti yang dikutip oleh Danny I. Yatim-

Irwanto,

“Pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah mendidik
secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani
anak bimbingan menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.15

12Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Cet ke-15, h. 56
13Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 54
14Ibid, h. 692
15Danny I. Yatim-Irwanto, Kepribadian Keluarga Narkotika, (Jakarta: Arcan, 1991), h. 94
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Gunarsa mengemukakan bahwa:

“Pola asuh merupakan cara orang tua bertindak sebagai orang tua
terhadap anak-anaknya dimana mereka melakukan serangkaian usaha
aktif’’.16

Menurut Ubaydillah orang tua adalah

“Orang yang lebih tua atau dituakan dan orang yang telah melahirkan
kita”.17 Dengan demikian orang tua berfungsi sebagai pemelihara serta
pelindung keluarga.

Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Sochib menyatakan bahwa

keluarga merupan:

Pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya
adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi budi
pekerti tiapa-tiap manusia. Di samping itu, orang tua dapat menanamkan
benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendirikedalam jiwa
anak-anaknya. Inilah hak orang tua yang utama dan tidak bisa di batalkan
oleh orang lain.18

Keluarga adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan

pembinaan sosial. Keluarga adalah tempat bimbingan yang lebih sempurrna sifat

dan wujudnya daripada pusat-pusat lainnya untuk melangsungkan pembinaan

kearah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan sebagai

persediaan hidup kemasyarakatan.

16 Singgih D. Gunarsa, psikologi perkembangan anak dan remaja, (Jakarta: BPK Gunung
Mulia,1989), h. 111

17 Ubaydillah, Membangun Konsep Diri Positif Pada Anak-Anak, Bonteng, 2007//www.google,
diakses Tanggal 26 Oktober  2013.

18 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 10
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Menurut Chabib Thoha mengemukakan bahwa

“Pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat di tempuh
orang tua dalam membimbing anak sebagai perwujudan dari rasa
tanggung jawab kepada anak’’.19

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan

bahwa, pola bimbingan orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang

tua dan anak,orang tua bermaksud menstimulasi, menunjukan, membimbing, dan

menuntun anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai

yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan

berkembang secara sehat dan optimal.

Peran keluarga menjadi penting baik dalam sudut tinjauan agama,

tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu. Jika pembinaan dalam

keluarga berlangsung dengan baik maka mampu menumbuhkan perkembangan

moral anak yang memiliki sikap positif terhadapa agama. Hal-hal yang dianggap

penting bahwa keluarga mempunyai peranan kunci adalah sebagai berikut :

1) Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya
berintraksi face to face secara tetap.

2) Orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak
karena anak merupakan buah cinta kasih hubungan suami istri.

3) Karena hubungan keluarga bersifat relatif tetap, maka orang tua
memainkan peranan sangat penting terhadap proses pengasuhan
anak.20

19 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar,1996), h. 109
20 Moh. Padil dan Triyo Suprayitno, Sosiologi Pendidikan (UIN-Maliki Press , 2007), h. 120-

121
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Orang tua merupakan pembimbing utama dan pertama bagi anak-anak

mereka, karena dari mereka anak-anak mula-mula menerima bimbingan. Dengan

demikian bentuk pertama dari bimbingan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab yang  besar terhadap anak-anak

mereka sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Swt.dalam (Q.S. At-Tahrim/66:

6) yakni:

                      
           

Terjemahan:
“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”.21

Memelihara dan melindungi keluarga adalah suatu hal yang sangat

penting dalam keluarga yang dilaksanakan sebagai orang tua untuk mencerminkan

pembinaan nilai-nilai agama, sebab Islam membebani orang tua untuk

bertanggung jawab memelihara kehidupan, membimbing, pertumbuhan fisik, dan

perkembangan mental anak, dengan pertimbangan bahwa anak merupakan

amanah yang dibebankan kepada mereka.

21 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah,
2002), h. 561
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Untuk mencapai amanah tersebut, maka ada beberapa petunjuk penting

dan perlu diperhatikan orang tua :

1. Usaha suasana yang baik dalam lingkungan keluarga. Hal ini terutama
bergantung pada bapak dan ibu sebagai pengatur keluarga.

2. Tiap-tiap anggota keluarga hendaklah belajar berpegang kepada hak
dan tugas kewajiban masing-masing. Tidak mungkin seorang anak
kecil akan sama hak dan kewajiban dengan anak yang sudah besar.

3. Orang tua dan orang dewasa lain hendaknya mengetahui tabiat dan
watak anak-anaknya.22

Dengan demikian dari ketiga suasana tersebut diatas maka dalam

keluarga akan terjadi adanya saling pengertian, kebebasan dan keterbukaan

interaksi sesama anggota keluarga.

Dalam memberikan aturan-aturan atau nilai-nilai terhadap anak-anakanya

setiap orang tua akan memberikan bentuk  pola bimbingan yang berbeda

berdasarkan latar belakang pembimbingan orang tua sendiri sehingga akan

menghasilkan bermacam-macam pola bimbingan dari setiap orang tua.

E. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua

Dalam mengelompokkan pola bimbingan orang tua dalam mendidik

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

hampir mempunyai persamaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dr. Paul Hauck menggolongkan pengelolaan anak ke dalam empat macam

pola, yaitu:

a) Kasar dan Tegas
b) Baik Hati dan Tidak Tegas
c) Kasar dan tidak tegas
d) Baik Hati dan Tegas23

22 Ubaydillah, Membangun Konsep Diri Positif Pada Anak-Anak, Bonteng, 2007//www.google,
diakses Tanggal 26 Oktober  2013.
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a. Pola asuh kasar dan tegas

Orang tua yang mengurus keluarganya menurut skema neurotic

menentukan peraturan yang keras dan tegas yang tidak akan dirubah serta

mereka membina suatu hubungan seperti majikan dan pembantu antara

mereka sendiri dan anak-anak mereka.

b. Pola asuh baik hati dan tidak tegas

Metode pengelolaan anak ini cenderung membuahkan anak-anak

nakal yang manja, yang lemah dan yang tergantung, serta yang bersifat

kekanak- kanakan secara emosional.

c. Pola asuh kasar dan tidak tegas

Inilah kombinasi yang menghancurkan kekasaran tersebut, biasanya

diperlihatkan dengan keyakinan bahwa anak dengan sengaja berperilaku

buruk dan ia bisa memperbaikinya apabila ia mempunyai kemauan untuk

itu.

d. Pola asuh baik hati dan tegas

Orang tua tidak ragu untuk membicarakan dengan anak-anak mereka

tentang tindakan yang mereka tidak setujui. Namun dalam melakukan ini,

mereka membuat suatu batas hanya memusatkan selalu pada tindakan itu

sendiri, tidak pernah si anak atau pribadinya.

23Paul Hauck, Psikologi Populer: Mendidik Anak Dengan Berhasil, (Jakarta: Arcan, 1993), h.
376
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2) Agoes Dariyo membagi pola bimbingan orang tua menjadi empat bagian,

yaitu:

a) Otoriter,
b) Permisif,
c) Demokratis,
d) Situasional.24

a. Pola asuh otoriter

Menurut Singgih D. Gunarsa dan Ny. Y. Singgih D Gunarsa, pola asuh otoriter

adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut anak agar patuh dan tunduk

terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada

kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri.25

Jadi, pola asuh otoriter adalah cara mengasuh anak yang dilakukan orang

tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak

harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak.

Serta orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak

Ciri-ciri dari pola asuh ini, ditandai dengan adanya aturan-aturan yang

kaku dari orang tua yakni anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan

tidak boleh membantah, orang tua cenderung mencari kesalahan-kesalahan anak

dan kemudian menghukumnya, jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua

dan anak maka anak dianggap membangkang. Orang tua cenderung memaksakan

segala sesuatu untuk anak. Anak hanya sebagai pelaksana, tidak ada komunikasi

antara orang tua dan anak. Kebebasan anak sangat dibatasi, menekankan segala

24 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 97
25Singgih D. Gunarsa dan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan

Remaja (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), h. 87
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aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa

dapat dikontrol oleh anak. Dalam hal ini anak seolah-olah menjadi “robot’’,

sehingga ia kurang inisiatif, merasa takut, tidak percaya, diri, mudah cemas,

rendah diri, minder dalam pergaulan, tetapi disisi lain anak bisa memberontak,

nakal, atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan menggunakan

narkoba.

Dari segi positifnya, anak yang didik dengan pola asuh ini, cenderung

akan menjadi disiplin yakni mentaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya

mau menunjukan kedisiplinan di hadapan orang tua, padahal  dalam hatinya

berbicara lain, sehingga di belakang orang tua, anak bersikap dan bertindak lain.

Hal itu tujuannya semata hanya untuk menyenangkan hatiorang tua. Jadi anak

cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu.

b. Pola asuh permisif (children centered)/ Laissez Faire

“Kata laissez faire berasal dari bahasa Prancis yang berarti membiarkan

(leave alone). Dalam istilah pendidikan, laissez faire adalah suatu sistem

dimana pendidik menganut kebijaksanaan non intereference (tidak turut

campur).”26

Ciri-ciri dari pola asuh ini, ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas

pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Sifat pola asuh ini yakni

segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang di perlakukan anak

di perbolehkan orang tua. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak

26Soegarda Poebakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h.163
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cenderung bertindak semena-mena, tanpa pengawasan orang tua. Ia bebas

melakukan apa saja yang diinginkan.

Orang tua seperti ini cenderung kurang perhatian dan acuh tak acuh

terhadap anak. Metode pola asuh permisif cenderung menjadikan anak-anak nakal

yang manja, lemah, tergantung dan bersifat kekanak-kanakan secara emosional.

Seorang anak yang belum pernah diajar untuk mentoleransi frustasi, karena ia

diperlakukan terlalu baik oleh orang tuanya, dan akan menemukan banyak

masalah ketika dewasa. Dalam perkawinan dan pekerjaan, anak-anak manja

tersebut mengharapkan orang lain untuk membuat penyasuaian terhadap tingkah

laku mereka. Ketika mereka kecewa, mereka menjadi gusar, penuh kebencian.

Dari segi negatif lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial

yang berlaku.Bila anak mampu menggunakan kebebasan tersebut secara

bertanggung jawab, maka anak menjadi seoarang yang mandiri, kreatif, inisiatif

dan mampu mewujudkan aktualisasinya.

c. Pola asuh demokratis

Menurut Prof. Dr. Utami Munandar,

“pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana orang tua
menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan
dan kebutuhan anak.”27

Jadi pola asuh demokratis adalah suatu bentuk pola asuh yang

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak

mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan

27Utami Munandar, Pemanduan Anak Berbakat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 98
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anak. Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan

kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang

diinginkanya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah

ditetapkan orang tua.

Ciri-ciri dari pola asuh ini, ditandai dengan adanya sikap terbuka antara

orang tua dengan anaknya,kedudukan antara orang tua dan anak sejajar,suatu

keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah

pihak,anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab artinya apa yang di

lakukan oleh anak tetap harus  dibawah pengawasan orang tua dan dapat

dipertanggung jawabkan secara moral, orang tua dan anak tidak dapat berbuat

semena-mena, Anak diberi kepercayaan dan di latih untuk mempertanggung

jawabkan segala tindakanya.

Akibat positif dari pola asuh ini, anak akan menjadi seorang individu

yang mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakannya, tidak

munafik, dan jujur. Namun akibat negatif, anak akan cenderung merongrong

kewibawaan otoritas orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan

anak dan orang tua.

Indikasi dari hasil penelitian Lutfi (1991), Nur Hidayat (1993) dan Nur
Hidayah dkk. (1995), yang dikutip oleh Mohammad Schohib adalah
bahwa dalam pola asuh dan sikap orang tua yang demokratis menjadikan
adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua dan adanya
kehangatan yang membuat anak remaja yang merasa diterima oleh orang
tua memungkinkan mereka memahami, menerima dan menginternalisasi
“pesan” nilai moral yang diupayakan untuk diapresiasikan berdasarkan
kata hati.28

28Mohammad Schohib, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Disiplin Diri, (Jakarta:PT
Rieneka Cipta, 1998), h. 6
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d. Pola asuh situasional

Pada pola asuh ini orang tua tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh

tertentu. Tetapi kemungkinan orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel,

luwes dan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu.

Dari beberapa uraian pendapat para ahli di atas mengenai bentuk pola

asuh orang tua dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pola asuh

yang di terapkan orang tua yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan

pola asuh bebas (permisif). Dari ketiga bentuk pola asuh orang tua tersebut, ada

kecenderungan bahwa pola asuh demokratis dinilai paling baik dibanding

dengan pola asuh yang lain.

Namun demikian, dalam pola asuh demokratis ini bukan merupakan pola

asuh yang sempurna, sebab bagaimanapun juga ada hal yang bersifat

situasional seperti yang di kemukakan oleh Agus Dariyo, “tidak ada orang tua

dalam mengasuh anaknya hanya menggunakan satu pola asuh dalam mendidik

dan mengasuh anaknya’’.29Dengan demikian, ada kecenderunggan bahwa tidak

ada bentuk pola asuh yang murni diterapkan oleh orang tua namun orang tua

dapat menggunakan ketiga bentuk pola asuh tersebut disesuaikan dengan

situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.

29Ibid, h. 18.
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F. Perkembangan Moral Anak

1. Pengertian Moral

Istilah moral berasal dari bahasa latin “mos (moris), yang berarti adat

istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan

moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-

nilai atau prinsip-prinsip moral”.30

Sedangkan menurut Dr. Zakiah Daradjat mengartikan moral yakni :

Moral ini sebagai kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-
nilai) masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar,
yang disertai pula oleh rasa tanggungjawab atas kelakuan (tindakan)
tersebut. Tindakan ituharuslahmendahulukankepentingan umum daripada
keinginan/kepentingan pribadi.31

Bila dilihat dari sisi ajaran agama, maka moral sangatlah penting karena

didalamnya terkandung ajaran tentang kejujuran, kebenaran, keadilan dan

pengabdian, agama juga diyakini sebagai wahyu dari Tuhan sangat efektif dan

memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia. Memang moral

sangat penting bagi suatu masyarakat, bangsa dan umat manusia namun itu

terlepas dari keterkaitanya dengan agama sebagai sumber akhlak. jika moral telah

rusak, maka ketentraman bangsa itu akan hilang.

Berdasarkan pengertian moral diatas maka dapat disimpulkan bahwa

moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak,

kewajiban dan sebagainya.moral mengatur segala perbuatan yang dinilai baik dan

perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari.

30 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,
2000), h.132

31 Alex Sobur, Anak masa depan, (Bandung: Angkasa Bandung, 2000), h. 27
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Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang

benar dan yang salah. Dengan demikian moral merupakan kendali dalam

bertingkah laku.

Sebagai orang dewasa kita tentu tidak bisa mengatakan apakah anak yang

baru lahir bermoral atau tidak, sebab moral itu tumbuh dan berkembang dari

pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh seorang anak sejak ia lahir.

Pertumbuhannya baru bisa dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja,

ketika kecerdasannya makin berkembang. Pembinaan moral sebenarnya terjadi

melalui berbagai pengalaman serta kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan sejak

kecil oleh orang tua.

Perkembangan moral merupakan suatu yang berkaitan dengan aturan dan

konvensi mengenai apa yang harus dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan

orang lain. Sehingga pengalaman berinteraksi dengan orang lain menjadi pemicu

dalam memahami tentang perilaku mana yang baik dikerjakan dan yang tidak baik

dikerjakan. Selain itu perkembangan moral juga terjadi karena proses penguatan,

hukuman, dan peniruan.Penggambaran atau pembagian struktur kepribadian

manusia itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, ide, ego dan super ego.Seseorang

yang bermoral yaitu seseorang yang menerima dan menaati sistem peraturan yang

ada serta bertindak sesuai atas penilaian baik buruknya sesuatu. Moral bagi

seorang anak merupakan suatu kebutuhan yang penting, terutama sebagai

pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang
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harmonis dan menghindari konflik-konflik yang terjadi pada masa transisi.

Perkembangan ini berlangsung sejak masa bayi hingga akhir hayat.

Perkembangan itu sendiri merupakan proses perubahan kualitatif yang

mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah, dan bukan pada organ

jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada

kemampuan organ psikologis. Perkembangan moralhampir dapat dipastikan

merupakan perkembangan sosial, sebab perilaku moral padaumumnya merupakan

unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Seorang anak hanyaakan

berperilaku sosial tertentu secara memadai apabila menguasai pemikiran

normaperilaku moral yang diperlukan. Seperti dalam proses perkembangan yang

lannya, proses perkembangan moral selaluberkaitan dengan proses belajar.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh

lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama

dari orang tuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berprilaku sesuai

dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, peranan orang tua

sangatlah penting, terutama pada waktu masih kecil. Beberapa sikap orangtua

yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak,

diantaranya sebagai berikut :

a) Konsisten dalam mendidik anak

Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam

melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah
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laku anak yang dilarang oleh orangtua pada suatu waktu, harus juga dilarang

apabila dilakukan kembali pada waktu lain.

b) Sikap orang tua dalam keluarga

Secara tidak langsung sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap

ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu

melalui proses peniruan. Oleh karena itu sikap yang sebaiknya dimiliki oleh

orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, konsisten dan

sikap-sikap baik lainnya.

c) Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut

Orang tua merupakan panutan bagi anak, termasukpanutan dalam

mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius

(agamis), dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai

agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang

baik.

d) Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma

Orangtua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, maka mereka

harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Apabila

orangtua mengajarkan kepada anak, agar berperilaku jujur, bertutur kata yang

sopan, bertanggung jawab atau taat beragama, akan tetapi orangtua sendiri

menampilkan perilaku yang sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik

pada dirinya, dan akan menggunakan ketidak konsistenan orangtua itu sebagai
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alasan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orangtuanya, bahkan

mungkin dia akan berperilaku seperti orangtuanya.

3. Proses Perkembangan Moral

Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara,

yakni sebagai berikut :

a) Pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang

tingkah laku yang benar dan salah oleh orang tua, guru atau orang

dewasa lainnya. Yang paling penting dalam pendidikan moral ini

adalah keteladanan orangtua, guru atau orang dewasa lainnya dalam

melakukan nilai-nilai moral.

b) Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru

penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya.

c) Proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku

moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau

penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang

mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikannya.32

Dalam membahas proses perkembangan moral ini, Lawrence Kohlerg

mengklasifikasikannya kedalam tiga tingkat, yaitu sebagai berikut :

32 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, ( Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2000 ), h. 134
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Tingkat (Level) Tahap (Stages)

I. Pra Konvensional

Pada tahap ini anak mengenal

baik-buruk benar-salah, suatu

perbuatan, dari sudut

konsekuensi (dampak/akibat)

menyenangkan (ganjaran)

atau menyakiti (hukuman)

secara fisik, atau enak

tidaknya akibat perbuatan

yang diterima.

II. Konvensional

Pada tingkat ini, anak

memandang perbuatan itu

baik/benar, atau berhargabagi

dirinya apabiladapat

memenuhi harapan keluarga,

kelompok, atau bangsa.

Disini berkembang sikap

konformitas, loyalitas atau

penyesuaian diri terhadap

1.Orientasi Hukuman dan

Kepatuhan

Anak menilai baik buruk, atau

benar-salah dari sudut dampak

(hukuman atau ganjaran) yang

diterimanya dari yang mempunyai

otoritas (yang membuat aturan),

baik orang tua atau orang dewasa

lainnya. Disini anak mematuhi

aturan orang tua agar terhindar dari

hukuman

2.Orientasi Relativis-instrumental

Perbuatan baik/benar adalah yang

berfungsi sebagai alat untuk

memenuhi kebutuhan diri. Dalam

hal ini hubungan orang dipasar

(hubungan jual beli). Dalam

melakukan atau memberikan

sesuatu kepada orang lain, bukan

karena rasa terimakasih atau

sebagai curahan kasih sayang, tetapi
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keinginankelompok atau

aturan social masyarakat.

III.Pasca-Konvensional

Pada tingkat ini ada usaha

individu untuk mengartikan

nilai-nilaiatau prinsip-prinsip

moralyang dapat diterapkan

atau dilaksanakan terlepas

dari otoritas kelompok,

pendukung atau orang yang

memegang/menganut

prinsip-prinsip moral

bersifat pamrih (keinginan untuk

mendapatkan balasan) “jika kau

memberiku maka aku akan

memberimu”.

3.Orientasi Kesepakatan antar-

pribadi, atau Orientasi anak

Manis (Good Boy/Girl)

Anak memandang suatu perbuatan

itu baik, atau berharga baginya

apabila dapat menyenangkan,

membantu, atau disetujui/diterima

orang lain.

4.Orientasi Hukum dan Ketertiban

Perilaku yang baik adalah

melaksanakan atau menunaikan

tugas/kewajiban sendiri,

menghormati otoritas, dan

memelihara ketertiban social.

5.Orientasi Kontrol Sosial

Legalistis

Perbutan atau tindakan yang baik

cenderung dirumuskan dalam
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tersebut. Juga terlepas apakah

individu yang bersangkutan

termasuk kelompok itu atau

tidak.

kerangka hak-hak individual yang

umum, dan dari segi aturan atau

patokan yang telah diuji secara

kritis, serta disepakati oleh seluruh

masyarakat. Dengan demikian,

perbuatan yang baik itu adalah yang

sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku.

6.Orientasi Prinsip Etika Universal

Kebenaran ditentukan oleh

keputusan kata hati, sesuai dengan

prinsip-prinsip etika yang logis,

universalitas, dan konsistensi.

Prinsip-prinsip etika universalitas

ini bersifat abstrak, seperti keadilan,

kesamaan hak asasi manusi, dan

penghormatan kepada martabat

manusia.33

33Ibid, h.134-135
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Perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan

aturan dan konfensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam

interaksinya dengan orang lain.

G. Hubungan Pola Bimbingan Orang Tua Dan Perkembangan Moral Anak

Pola bimbingan orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan

moral anak  dengan adanya pola bimbingan yang baik dan sesuai dengan

perkembangan anak, merupakan faktor yang kondusif dalam mempersiapkan anak

menjadi pribadi yang sehat dan bermoral. Hal ini karena orang tua merupakan

suatu wadah atau tempat dalam memenuhi kebutuhan anak, baik itu dalam bentuk

biologis maupun perkembangan kepribadian dan pertahanan hidupnya.

Dalam lingkungan keluarga dimana orang tua melakukan bimbingan,

pengasuhan dan pemberian kasih sayang, secara langsung maupun tidak langsung

akan membawa dampak yang cukup besar terhadap perkembangan moral anak.

Dengan demikian, kondisi lingkungan keluarga dengan model pola asuh tertentu

jelas akan mempengaruhi cara bertutur kata, cara sikap, dan pola tingkah laku

anak termasuk perkembangan jiwanya.

Orang tua merupakan pembimbing luar sekolah yang memiliki peran

penting dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka yaitu menanamkan

keyakinan dalam beragama, nilai, dan moral. Selain itu anak merupakan mahluk

yang membutuhkan pengasuhan, kasih sayang dan tempat bagi perkembanganya.
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Anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga seyogyanya

memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar, untuk perkembanganya yang

lebih baik di masa depan.


