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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  2.1.  Pola Asuh Orang Tua 

  2.1.1. Pengertian Pola Asuh 

  Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari dua kata yaitu 

pola dan asuh, Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pola berarti 

model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap), sedangkan kata 

asuh mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri 

sendiri, (KBBI, 2021). 

   Hasnatul Jannah (2012) menyatakan bahwa pola asuh 

merupakan  sikap orang tua dalam berinteraksi membimbing membina dan 

mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan 

menjadikan anak sukses dalam menjalani kehidupan ini. hal ini senada 

dengan yang dikemukakan oleh Tarmudji dalam Pramawaty & Hartati, 

(2012) bahwa pola asuh merupakan pola pengasuhan yang berlaku dalam 

keluarga dan merupakan  serangkaian interaksi yang intensif antara orang 

tua dan anak selama melakukan kegiatan pengasuhan. kegiatan 

pengasuhan dilakukan dengan mendidik, membimbing, memberi 

perlindungan dan mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup. 

  Adapun menurut Baumrind dalam Longkutoy, Sinolungan & Opod  

(2015) pola asuh pada prinsipnya merupakan Parental Control, yakni 

bagaimana orang mengontrol membimbing dan mendampingi anak-

anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada 

proses pendewasaan. Baumrind juga menjelaskan bahwa pola asuh orang 
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tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadiantara orang 

tua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga 

yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian 

anak. 

  Padjrin (2016) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa 

pola asuh merupakan segala bentuk interaksi dan sikap atau cara yang 

digunakan oleh orang tua dalam membina mendidik dan mengasuh anak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. ini sangat berpengaruh 

terhadap anak dalam mendapatkan nilai-nilai dan keterampilan yang akan 

dibutuhkan untuk hidupnya. Mendidik secara langsung yakni bentuk 

asuhan orang tua yang berkenaan dengan pembentukan kepribadian, 

kecerdasan, dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja baik itu 

berupa perintah larangan, hukuman, dan pemberian hadiah yang dijadikan 

sebagai alat pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak langsung 

contohnya kehidupan sehari-hari seperti tutur kata, adat kebiasaan, pola 

hidup, hubungan orang tua keluarga dan masyarakat   

 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka 

pola asuh orang tua yaitu pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu 

bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik membimbing dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai kedewasaan 

sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai 

yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. pola asuh orang tua 

sangat berperan dalam perkembangan kualitas pendidikan serta 
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kepribadian anak. Oleh sebap itu pola asuh yang tepat dalam mendidik 

anak sangat dibutuhkan. 

2.1.2. Macam-macam Pola Asuh  

  Dalam mendidik anak, terdapat beberapa macam bentuk pola asuh 

yang bisa dipilih dan digunakan oleh orang tua. Dalam mengelompokkan 

macam-macam pola asuh para ahli mengemukakan pendapatnya yang 

diantara satu sama lainnya hampir mempunyai kesamaan. Di antaranya 

sebagai berikut: 

  Beumrind dalam putri & nurwianti (2018) mengemukakan terdapat 

tiga jenis pola asuh yang digunakan oleh orang tua, yaitu pola asuh 

authoritarian (otoriter), pola asuh authoritative, (demokratis) dan pola 

asuh permissive (permisif). 

a. Pola Asuh authoritarian (otoriter) 

  Pola asuh otoriter/authoritarian, yaitu gaya pola asuh orang tua 

yang tinggi tuntutan namun rendah tanggapan. Pola asuh yang membatasi 

dan bersifat menghukum yang menDesak untuk mengikuti petunjuk orang 

tua, orang tua yang bersifat authoritarian membuat batasan dan kendali 

yang tegas terhadap sremaja/anak, dan hanya sedikit melakukan 

komunikasi verbal. Pola asuh ini penuh dengan batasan dan hukuman 

(kekerasan) dengan cara orang tua memaksa kehendaknya sehingga orang 

tua dengan pola asuh authoritarian memegang kendali penuh dalam 

mengontrol anak-anaknya. (Makhmudah, 2020). 

“Anak yang dibesarkan dalam pola asuh otoriter cenderung merasa 

tertekan mereka tidak bisa mengendalikan diri, Pola asuh ini akan 

mengakibatkan kurang berkembangnya rasa sosial pada anak, tidak 

timbul kreatif dan keberaniannya untuk mengambil keputusan, 
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anak menjadi penakut dan pemalu kadang-kadang anak menjadi 

keras kepala timbul sifat ingin menyendiri mengalami hambatan 

dalam kematangan jiwa atau kecerdasannya, kurang tegas dalam 

mengambil tindakan atau menentukan sikap dan rasa ingin tahunya 

rendah, anak menjadi tidak mau menurut. Anak yang tumbuh 

dalam keluarga yang otoriter akan menghambat perkembangan 

kepribadiannya dan kedewasaannya”. (Apriastuti, 2013: 10-11) 

  Dengan demikian pengasuhan yang otoriter ini akan berdampak 

negatif terhadap perkembangan anak kelak yang pada gilirannya anak sulit 

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena cenderung harus 

mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya sekalipun itu 

bertentangan dengan keinginan anak. Pola asuh ini juga akan 

menyebapkan anak menjadi depresi dan stress karena selalu ditekan dan 

dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tuanya, untuk itu sebaiknya 

orang tua menghindari pola asuh yang otoriter ini. 

  Adapun ciri-ciri pola asuh otoriter/authoritarian yang tertera dalam 

penelitian Beumrind dalam Fitriyani (2015) Adalah 

1. Memperlakukan anaknya dengan tegas 

2. Suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan 

keinginan orang tua 

3. Orang tua meminta anaknya untuk menerima segala sesuatu 

tanpa pertanyaan  

4. Aturan dan standar yang tetap diberikan oleh orang tua dan 

mereka tidak mendorong tingkah laku anak secara bebas dan 

membatasi anak, kurang simpartik, dan kurang memiliki kasih 

sayang. 
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b. Pola Asuh Authoritative (Demokratis) 

 Beumrind dalam Asiyah (2013) mengemukakan bahwa dalam pola 

asuh demokratis ini orang tua dan anak memiliki kedudukan yang 

sama/sejajar di mana anak bisa berpendapat dan mendiskusikan 

pandangan mereka, komunikasi timbal balik bisa berlangsung dengan 

bebas, bersikap hangat, anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk 

mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Para orang tua dalam 

pola ini memberikan alasan yang jelas dan mau mendengarkan 

anaknya tetapi juga orang tua tidak segan dalam menetapkan beberapa 

perilaku dan tegas dalam menentukan batasan. 

“Anak dengan orang tua bersikap demokratis akan menunjukkan 

sikap atau perilaku tanggung jawab yang besar, dapat menerima 

perintah dan dapat diperintah secara wajar, dapat menerima kritik 

secara terbuka, mempunyai keberanian untuk Berinisiatif dan 

kreatif, Emosinya stabil, dapat menyesuaikan diri, lebih Toleran, 

mau menerima, dan mau memberi, mudah bergaul, rasa sosialnya 

lebih besar, tumbuh konsep diri yang positif, ramah terhadap orang 

lain dapat bekerja sama dan kontrol diri yang lebih besar” 

(Apriastuty, 2013, h. 11).  

 Penerapan pola ini akan berdampak positif terhadap perkembangan 

anak karena anak senantiasa dilatih untuk mengambil keputusan dan 

siap menerima segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, 

dengan demikian potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara 

optimal, karena anak melakukan segala aktivitas sesuai dengan 

kehendak dan potensinya, sementara itu orang tua tetap memberikan 

kontrol dan bimbingan manakala anak melakukan hal-hal yang negatif 

yang dapat merusak kepribadian anak.  
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 Dalam penelitian (Daulay,2014) lebih jauh Beumrind menguraikan 

ciri-ciri pola asuh  Authoritative (Demokratis) sebagai berikut:  

1. Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diberikan secara 

seimbang. 

2. Saling melengkapi satu sama lain, orang tua yang menerima dan 

melibatkan anak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan 

kepentingan keluarga. 

3. Memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan 

anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai 

dengan usia dan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap memberi 

kehangatan, membimbing dan komunikasi dua arah.  

4. Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dn larangan yang 

diberikan oleh orang tua kepada anak. 

5. Selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak tanpa membatasi 

segala potensi yang dimilikinya serta kreativitasnya, namun tetap 

embimbing dan mengarahkan anak-anaknya.  

c. Pola Asuh prmisif. 

 Adapun menurut Beumrind dikutip oleh Driyo dalam Nasution 

(2018) menjelaskan bahwa pola asuh permisif ini merupakan gaya 

pengasuhan di mana orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam 

segala hal tanpa adanya tuntutan apapun atau kontrol, anak diberikan 

kebebasan dalam melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa 

pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka 

dalam mengurus anak yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Hal 
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ini akan mengakibatkan anak tidak mengenal tata tertib atau sopan 

santun, tidak mengenal disiplin, tidak dapat menghargai orang tua, 

tidak menurut dan sulit diperintah. 

  Adapun ciri dari Pola Asuh Permisif yaitu 

1. Orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan 

control 

2. Anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab 

3. Perhatian kurang dan kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak 

itu sendiri. 

   Berdasarkan penjelasan di atas dan juga melihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang telah menjelaskan dampak dari pola asuh yang 

di terapkan oleh orang tua yaitu diantara ketiga pola asuh tersebut bahwa 

yang paling memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter anak 

adalah pola asuh yang otoritatif/demokratis. sebagaimana dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Rosadi dalam Aliyah (2010) yang menjelaskan pola 

asuh yang ideal dalam pembentukan perilaku agama anak, dalam hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa pola asuh demokratis lebih baik dalam 

membentuk perilaku agama anak dibandingkan dengan pola asuh otoriter 

dan permisif.    

  jadi jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter anak, baiknya pola asuh yang diterapkan 

maka baik pula karakter yang terbentuk pada anak begitupun sebaliknya. 
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2.1.3. Pola Asuh Orang Tua dalam Presfektif Islam 

  Dalam presfektif Islam Hanan dalam Prasetyaningrum (2012) 

menguraikan bahwa anak adalah anugrah Allah yang diamanahkan kepada 

orang tua dan Wajib untuk disyukuri, “Jika amanah itu di sia-siakan, maka 

tunggulah saat kehancurannya” demikian salah satu potongan hadis nabi 

sebagai warning bagi orang tua dan para pendidik untuk tidak semenah-

menah kepada mereka. Dan salah satu wujud rasa syukur orang tua atas 

amanah dari Allah ini adalah dengan berusaha mendidik mereka sebaik-

baiknya melalui pola asuh yang tepat, karena tanpa pendidikan dan pola 

asuh yang tepat, mustahil bagi mereka akan menjadi generasi berkualitas 

yang shalih dan sholihah, seperti Sabda Rosulullah SAW yang Artinya:  

“Ajarkanlah kebaikn kepada anak-anakmu, dan keluargamu, dan 

didiklah mereka” (HR Abdur Razzaq dan Sa‟id bin Mansur). 

   Anak adalah amanah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada 

HambaNya. Setiap hamba yang dipercaya untuk menerima amanahNya, 

memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan itu. Santrock 

dan Papalia dalam Prasetyaningrum (2012) mengatakan bahwa salah satu 

tanggung jawab yang harus diberikan orang tua atas anak yang 

diamanahkan kepada mereka adalah pola asuh yang tepat dalam 

pembentukan karakter anak. Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang 

tercantum dalam Hadis Riwayat Abu Hurairah yang dikutip oleh 

Abdurahman dalam Prasetyaningrum Rasulullah SAW bersabda yang 

Artinya:  

“barang siapa yang tidak mengasihi anaknya  maka ia tidak akan  

dikasihi anaknya” (H.R. Abu Hurairah). 
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  Dalam konteks yang lebih luas hadis tersebut dapat diartikan 

bahwa apabila kita menginginkan anak yang berkarakter pengasih maka 

harus dimulai dari orang tua yang selalu mengasihi dan menyayangi anak-

anaknya.    

   Anak merupakan investasi orang tua di masa depan baik itu di 

dunia maupun di akhirat, anak yang sholeh pastinya akan menjadi 

penyebab orang tua masuk surga, oleh karena itu pembinaan sejak dalam 

kandungan hingga ia lahir, beranjak besar hingga dia dewasa nanti itu 

dianggap hal yang sangat penting. Tugas orang tua tidak hanya memenuhi 

kebutuhan dunianya semata tapi wajib bagi orang tua untuk memberikan 

anak semua kebutuhan ukhrawinya, mengajari ajaran Islam yang benar 

mengenal Allah dan Rasul-Nya. (Indriyani, 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Pola pengasuhan anak dalam Islam dikenal dengan istilah 

“Hadanah” ialah “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, 

laki-laki atau perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum Tamyiz, 

menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu 

yang dapat merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalnya agar 

mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 

jawabnya (Lestari, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Padjrin 2016) yang menguraikan bahwa Islam sebagai agama yang 

Rahmatanlilalamin yang menawarkan langkah-langkah dalam mendidik 

anak dan yang menjadi solusi dalam keluarga sesuai dengan petunjuk Al-

Qur‟an dan Hadits. sebagaimana juga Syair yang berbunyi  

“bimbinglah anakmu dengan cara belajar sambil bermain pada 

jenjang usia 0-7 tahun, dan tanamkan sopan santun dan disiplin 
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pada jenjang usia 7-14 tahun, kemudian ajarkan bertukar pikiran 

pada jenjang usia 14-21 tahun dan sesudah itu lepaskan mereka 

untuk mandiri”. 

  Maksud dari Syair di atas, setiap jenjang usia anak dianjurkan 

untuk menerapkan pola mendidik yang berbeda sesuai dengan usia dan 

potensinya. Hal ini penting diperhatikan oleh orang tua yang 

menginginkan tumbuh kembang anak yang efektif dan baik. Secara umum 

tanggung jawab dalam mengasuh anak adalah tugas kedua orang Tua 

sebagaimana dalam firman Allah SWT:  

ا  ٍَ ا ٱنلذاُس َوٱۡۡلَِجاَرُة َعلَۡي ٌَ لِيُكۡم ىَاٗرا َوكَُُد ٌۡ َ
ىُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ ا َٓ ْ كُ َا ِيَو َءاَنُي ا ٱَّلذ ٍَ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡم َوَيۡفَعلََُن َنا يُۡؤَمُروَن  َنَلَٰٓئَِهٌث ِغََلٞظ صِ  ٌُ َمَر
َ
َ َنآ أ  ٦َدادٞ َّلذ َيۡعُصََن ٱَّللذ

 Terjemahnya: 

“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”(Q.S. At-

Tahrim: 66/06). 

  Dari Tafsiran di atas dapat dipahami bahwa orang tua memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara diri dan keluarganya 

(anak-anaknya) dari siksa api neraka. Cara yang dapat dilakukan oleh 

orang tua adalah dengan cara mendidiknya, membimbingnya dan 

mengajarkan Akhlak-Akhlak yang baik. Kemudian orang tua harus 

menjaganya dari pergaulan yang buruk. seharusnya orang tua sejak dini 

sudah mulai mengawasi pertumbuhannya dengan cermat dan bijaksana 

sesuai dengan tuntutan pendidikan Islam (Arsyad, 2018). 

Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang Artinya: “Abu 

Hurairah R.a berkate Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang 

anakpun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci bersih, 
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ayah dan ibunyalah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani 

atau Majusi (Penyemba api berhala)” (HR. Bukhari). 

  Hadis di atas mengandung pengertian bahwa sesungguhnya 

kesuksesan atau bahkan masa depan anak adalah tergantung bagaimana 

orang tua mendidik dan membimbingnya, selain itu setiap anak yang 

dilahirkan sudah memiliki potensi, dan dari potensi itu yang kemudian 

dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal itupun jika diasah dengan 

lingkungan keluarga dengan baik. dengan demikian tugas orang tua bukan 

hanya sekedar menjadi induk yang membesarkan anak kemudian 

melepaskannya untuk hidup mandiri, akan tetapi memiliki Misi yang 

sangat agung dan berat yakni mendidik dan membina anak hingga 

memiliki karakter ahli Surga. (Salamah dalam Rukana, 2007). 

  Adapun konsep pola asuh dalam Islam lebih berorientasi pada 

praktek pengasuhan, di mana pengasuhan tersebut lebih mengarahkan 

kepada metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak. adapun 

metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pola asuh yang bersifat keteladanan. Pendidikan dengan memberikan 

contoh atau keteladanan merupakan dasar pendidikan yang utama dan 

terbaik, hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada 

keluarga dan ummatnya Muallifah dalam Adnan (2018). Allah SWT 

Berfirman yang berbunyi: 

ََةٌ َحَسيَثٞ لَِّهو ََكَن يَرُۡجَ ۡس
ُ
ِ أ ََۡم ٱٓأۡلِخرلذَلۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسَِل ٱَّللذ َ َوٱۡۡلَ  اْ ٱَّللذ

َ َنثرِٗيا     ٢١َوَذَنَر ٱَّللذ
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu Suri Teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.” (Q.S Al-Ahzab/33:21). 

 

  Lanjut Muallifah dalam Adnan (2018), mengatakan bahwa 

Keteladanan mengandung sebuah konsekuensi apa yang kita sampaikan 

kepada anak yang pada dasarnya tidak cukup dengan kata-kata saja namun 

perlu ditopang dengan perbuatan atau sikap nyata, apalagi pola pikir anak 

sangat sulit mencerna sesuatu yang bersifat abstrak. Dalam memberikan 

keteladanan hendaknya sebagai orang tua memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Pahami kemampuan dan kesenangan anak dalam melakukan 

aktivitas 

2. Melibatkan diri dalam keinginan dan kebutuhan anak terlebi 

dahulu 

3. Memberikan informasi yang jelas kepada anak 

b. Pola asuh yang bersifat nasihat ini mengandung beberapa hal. 

Pertama, seruan ajakan yang menyenangkan disertai dengan 

penolakan yang lemah lembut jika memang ada perilaku anak yang 

tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kedu, metode cerita 

yang disertai dengan perumpamaan yang mengandung pelajaran dan 

nasihat. Yang ke tiga, gabungan antara metode wasiat dan nasihat. 

Muallifah dalam daulay (2014) 

c. Pola asuh dengan perhatian dan pengawasan yang meliputi perhatian 

dalam pendidikan sosialnya, terutama peraktek dalam pembelajaran, 
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pendidikan spiritual, moral dan konsep pendidikan yang berdasarkan 

imbalan (reward) dan hukuman (punishment) terhadap anak 

  Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Islam sangat 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan 

anak di dalam keluarga, menurut Muallifah yang dikutip oleh Adnan 

(2018) yang menyatakan bahwa “Secara umum, pola asuh dalam Islam 

adalah mempersiapkan generasi muda yang memiliki moral yang mengacu 

dalam norma-norma Islam dan membentuk generasi yang Soleh dan 

Solehah. 

2.1.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh 

  Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh di 

antaranya ialah: 

1. Kepribadian orang tua 

Tentunya setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda, hal ini 

tentunya sangat mempengaruhi pola asuh pada anak. Misalkan orang 

tua yang lebih gampang marah mungkin akan tida sabar dengan 

perubahan anaknya sedangkan orang tua yang sernsitif akan berusaha 

untuk mendengarkan anaknya. 

2. Persamaan dengan pola asuh yang diterima oleh orang tua 

Sadar atau tidak sadar orang tua akan  meniru pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua mereka dahulu, apa bila pola asuh yang 

diterapkan itu benar maka ia akan menerapkan pola asuh yang serupa, 

namun apabila pola asuh yang diterapkan tidak tepat maka ia akan 
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beralih pada pola pengasuhan yang lain. Hurlock dalam Adawiah 

(2017) 

 

3. Status Sosial Ekonomi 

Orang tua dengan satatus sosial ekonomi yang tinggi biasanya lebih 

memberikan kebebasan kepada anak untuk explore atau mencoba 

sesuatu yang lebih bagus, sementara orang tua dengan status ekonomi 

yang lebih rendah akan mengajarkan anaknya untuk lebih bekerja 

keras 

4. Pendidikan Orang tua 

Orang tua yang memiliki pendidikan yang memadai akan sangat 

mempengaruhi kepekaan terhadap anak dan pengasuhannya, seperti 

kemampuan komuikasi yang berhubungan dengan cara yang tepat 

dengan bagaimana sebaiknya mengasuh anaknya cenderung akan 

mengembangkan pola pengasuhan yang sesuai dengan diri anak. 

Namun sebaliknya pada orang tua yang memiliki pendidikan yang 

kurang memadai atau rendah kesempatan untuk berbagai pengalaman 

dan bertukar pikiran dengasn anaknya sangat kurang mungkin untuk 

menerapkan pola pengasuhan yang sesuai dengan diri anak. 

Orang tua yang memiliki informasi tentang parenting baik itu lewat 

buku maupun seminar-seminar yang diikuti ataupun yang lain-lain 

akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan 

orang tuanya. Hurlock dalam Sahara (2020) 

 



26 
 

5. Lingkungan 

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak 

mustahil jika lingkungan ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan 

yang diberikan orang tua terhadap anaknya. 

6. Budaya 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua adalah 

budaya Seringkali orang tua mengikuti cara-cara yang diakukan oleh 

masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat  

karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak 

kearah kematangan, karena orang tua berharap anaknya dapat diterima 

kelak di masyarakat dengan baik oleh karena itu kebudayaan atau 

kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi 

setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya 

(Firdaus, 2014). 

2.2.  Orang Tua Single parent   

2.2.1. Pengertian orang tua  

  Dalam persfdektif Islam orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik 

yang paling bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, 

yang dalam kehidupan sehari-hari memperoleh keterampilan dan 

ketenangan dalam hidupnya. Orang tua adalah tokoh ideal, pembawa 

norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan sekaligus pembawa 

cahaya terang bagi anaknya dalam kehidupan. Arifin dalam Sari (2020). 

  sementara itu dalam penelitian Respitariani (2015) menguraikan 

bahwa “Orang tua adalah orang yang pertama kali dikenal oleh anak dalam 
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lingkungan keluarga, maka bimbingan dan arahan sebaik mungkin harus 

diberikan kepada anak. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, oleh 

karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat, 

menjaga dan mendidik mereka sebaik-baiknya berdasarkan pada ajaran 

Islam. Perhatian dan bimbingan yang selalu terarah pada anak akan 

memegang peranan yang penting dalam menerapkan pendidikan agama. 

Sementara dalam konteks pendidikan, orang tua merupakan pendidik yang 

pertama dan utama bagi anak. Orang tua merupakan model dan tokoh yang 

akan pertama kali melekat dalam diri anak. Oleh karenanya, memiliki 

sebuah keluarga dan orang tua yang utuh merupakan idaman dari setiap 

keluarga”. 

2.2.2. Pengertian Single parent   

  keluarga orang tua tunggal atau single parent families adalah orang 

tua yang hanya terrdiri dari ibu atau ayah yang bertanggung jawab dalam 

mengurus anak setelah perceraian kematian atau kelahiran anak di luar 

nikah. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan pribadi anak perawatan orang tua yang penuh kasih 

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun 

Sosial Budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk 

menjadikan pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Yusuf dalam 

(Indra, Julia, & Jurnawi, 2019). 

  Sedangkan single parent dalam pengertian psikologis yang 

diuraikan oleh Sari (2015) dalam penelitiannya adalah orang tua yang 

terdiri dari ayah maupun ibu yang siap menjalani tugasnya dengan penuh 
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tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. jika ia mampu mengurus anak-

anak berani dan bertanggung jawab dengan segala resikonya sebagai orang 

tua tunggal itulah disebut single parent  .  

“Pertaruhan orang tua tunggal disini adalah mengenai tanggung 

jawabnya, bagaimana ia mampu untuk menjalankan segalanya 

dengan sorang diri. terlebih lagi itu bagi seorang ibu yang berstatus 

sebagai seorang single parent yang di mana permasalahan-

permasalahan umum lainnya yang mungkin harus dihadapi oleh 

seorang wanita single parent   ialah permasalahan perekonomian, 

harus mengurus segala sesuatu sendiri, mengasuh dan mendidik 

anak sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain”.Hall dan 

Perlmutter Dalam (Ahsyari, 2014: 172).  

  Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa single 

parent adalah orang tua yang sendiri baik itu ibu maupun ayah yang 

bertugas untuk mengasuh mendidik merawat dan membesarkan anak-

anaknya seorang diri tanpa adanya pasangan baik itu seorang ayah atau 

seorang ibu. 

  Dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada single parent 

mother. Jadi single parent  adalah ibu sebagai orang tua tunggal yang 

harus mengambil peran ayah sebagai kepala keluargha mengurus rumah 

tangga dan memenuhi kebutuhan anak. 

2.2.3. Macam-macam Single parent   

  Santrock dalam Ahsyari (2014) mengemukakan bahwa ada dua 

macam single parent,  yaitu: 

a. Single parent mother ialah ibu sebagai orang tua tunggal harus 

menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, pengambil 

keputusan, pencari nafkah di samping perannya mengurus rumah 

tangga, membesarkan, membimbing dan memenuhi psikis anak. 
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b. Single parent father ialah ayah sebagai orang tua tunggal harus 

menggantikan peran ibu sebagai ibu rumah tangga yang 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan 

rumah, memasak dan mengatur pemasukan dan pengeluaran rumah 

tangga, selain itu juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan 

fisik dan psikis anak-anaknya Selain kewajiban sebagai kepala 

rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. 

2.2.4. Sebab  terjadinya Single parent   

  Ada beberapa penyebab terjadinya single parent di antaranya 

adalah: 

a. Single parent yang disebabkan oleh perceraian 

 Adanya ketidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan 

perbedaan persepsi atau perselisihan yang sudah tidak menemukan 

jalan keluar selain perceraian, masalah ekonomi/pekerjaan, salah satu 

pasangan selingkuh, kematangan emosiaonal yang kurang, perbedaan 

agama, aktifitas suami istri yang tinggi di luar rumah sehingga kurang 

terjalin komunikasi diantara keduanya itu semua dapat mempoengaruhi 

faktor perceraian 

b. Single parent  yang disebapkan oleh kematian 

 Takdir hidup dan mati manusia berada ditangan Allah, manusia 

hanya bisa berupaya dan berdoa, adapun sebab kematian ada berbagai 

macam antara lain ialah; Kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, 

musibah bencana alam, kecelakaan kerja, keracunan penyakit dan lain 

sebagainya. (Maripadang, 2017) 
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c. Tanpa ikatan pernikahan yang sah 

 Kasus ini dapat terjadi pada kehamilan di luar nikah, pria yang 

menghamili tidak bertanggung jawab. Setelah hamil setelah hamil 

kemudian tidak di nikahi danditinggal pergi sehingga seorang 

perempuan membesarkan anaknya sendirian. Selain ini Kasus 

kriminalitas yang terjadi pada perempuan seperti pelecehan seksual 

dan pemerkosaan. 

d. Pasangan yang terpisah jarak karena suatu hal yg lain 

 Single parent bentuk ini bisa berupa orang tua masuk penjara  

akibat tindakan kriminal yang dilakukan seperti perampokan, 

pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian study ke pulau lain atau 

Negara lain demi tuntutan profesi orang tua untuk melanjutkan study 

sebagai peserta tugas belajar sehingga harus berpisah dengan keluarga 

dengan jangka waktu yang lumayan lama. kemudian yang terakhir  

yaitu adanya salah satu orang tua yang kerja di luar daerah atau di luar 

negri. (Retriarti, 2020) 

2.2.5.  Pola pengasuhan orang tua ibu Single parent   

  Meriland & Emmi (2019) Dengan status sebagai ibu single parent   

atau ibu tunggal maka otomatis membawa konsekuensi perubahan peran 

pada ibu, ibu harus bertanggung jawab penuh baik dalam bidang ekonomi, 

pendidikan dan cara mengambil keputusan yang tepat, sehingga 

mengakibatkan berkurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan nilai-

nilai yang diajarkan oleh orang tuanya tidak terpenuhi dengan baik. Dengan 

segala keterbatasan dan peran ganda yang dipegang oleh seorang ibu maka 
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tugas dalam pengawasan dan pendidikan akan mengalami hambatan 

sehingga peran ibu sebagai orang tua tunggal dalam hal mendidik anak 

tidak dapat dijalankan secara maksimal. 

  Sejalan dengan itu Dangun dalam Sari (2018) peran ganda lainnya 

yang harus ditanggung seorang ibu adalah masalah pengasuhan. Anak yang 

tidak mendapatkan asuhan dan perhatian ayahnya perkembangan anak akan 

menjadi pincang. Kelompok anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya 

cenderung memiliki kemampuan akademis menurun, aktivitas sosial 

terhambat dan interaksi sosial terbatas bahkan bagi anak laki-laki ciri 

maskulin (ciri-ciri kelakian ) bisa menjadi kabur. 

  Ada perbedaan pola pengasuhan anak antara single parent mother 

dan single parent father sebagai mana yang dikutip oleh oleh Aliya (2017) 

dalam penelitian Shundy yaitu perbedaan antara pola pengasuhan single 

parent mother dan single parent father terletak pada komunikasi, kontrol, 

peraturan dan hukuman bagi anak. Komunikasi pada single parent father 

kurang terjalin dengan baik antara ayah dengan anak, pada single parent 

mother komunikasi terjalin dengan baik tetapi tidak hangat, pada single 

parent father tidak ada kontrol yang dilakukan kepada anak sedangkan 

pada single parent mother kontrol yang dilakukan kepada anaknya 

tergolong rendah. Pada single parent father peraturan dan hukuman yang 

diterapkan tidak ada, sedangkan pada single parent mother kurang fleksibel 

dalam menerapkan peraturan dan hukuman pada anak. 

 

 



32 
 

2.2.6. Tipe-tipe Single parent   

  Dalam menghadapi masalah-masalah keluarga tunggal, setiap 

orang tua akan mempunyai cara-cara dan kiat yang berbeda satu dengan 

yang lainnya tergantung pada kondisi masing-masing orang tua tunggal. 

Ada yang mampu bertahan secara mandiri da nada juga yang menyerah 

sama sekali kepada keadaan tanpa mampu berbuat apa-apa. Sekurang-

kurangnya ada tiga tipe orang tua single parent yang diuraikan oleh yusuf 

dalam (Rahmadiani, 2015) yaitu tipe mandiri, tipe tergantung dan tipe tak 

berdaya. 

a. Tipe Mandiri 

 Yaitu mereka yang mampu menghadapi kenyataan situasi sebagai 

orang tua tunggal dan mampu mengatasi masalah-masalahnya dengan 

sukses. Ia menyadari kenyataan yang dihadapinya, segala masalah 

keluarga dapat teratasi dengan berbagai cara dengan sebaik-baiknya. 

Anak-anak dan anggota keluarganya diberi pengertian dan kesadaran 

akan kenyataan, serta tabah dalam menghadapinya 

b. Tipe Tergantung 

 Yaitu orang tua tunggal yang tergolong dengan tipe ini hampir 

mampu mengatasi berbagai masalah dari tantangan yang timbul akan 

tetapi kurang memiliki kemandirian. Dalam hal ini menghadapi 

berbagai masalah ia hanya bergantung pada berbagai pihak di luar 

dirinya, seperti kakak-kakanya, saudara-saudaranya, kawan-kawannya 

atau relasi suaminya dan sebagainya. Ia kurang yakin akan 

kemampuan dirinya ia menganggap kenyataan ini bukan tanggung 
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jawabnya sendiri sehingga senantiasa tanpa sungkan menitih beratkan 

tanggung jawabnya kepada orang lain, misalnya dalam mendidik 

anaknya mungkin yang satu diserahkan kepada neneknya dan yang 

satu diserahkan kepada saudaranya yang lain. 

c. Tipe tak berdaya 

 Yaitu tipe ini berada dalam keadaan yang tak berdaya dalam 

menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang ditimbulkan oleh 

kenyataan orang tua tunggal. Ia tidak tau apa yang harus dilakukan dia 

terlalu menyerah dengan keadaan dan tanpa melakukan apa-apa. 

Biasanya tipe ini cenderung akan mengalami berbagai kegagalan, 

seperti terputusnya anak-anak untuk sekolah, berkurangnya 

penghasilan, makin menurunya kondisi kesehatan munculnya berbagai 

masalah-masalah hambatan psikologis seperti curiga, putus asah 

frustasi, konflik dan sebagainya. Mereka yang tergolong tipe tak 

berdaya biasanya mereka terlalu besar menggantungkan hidupnya pada 

suami atau istri, kurang memiliki konpotisi hidup, kurang memiliki 

keterampilan sosial, sikap rendah diri, ketahanan diri yang rendah, 

kurang mampu mengendalikan diri terlalu emosional. (Rahmadiani, 

2015: 31-33) 

  2.3. Pembentukan Karakter Anak 

2.3.1. Pengertian Pembentukan Karakter Anak  

  Dalam penelitian Kaimuddin (2018) menguraikan akar kata 

karakter berasal dari bahasa latin kharakter, kharassein dan kharax yang 

berarti ”tools for marking”, “to engrave”, dan “pointed stake”,  dan pada 
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abad ke-14 kata ini mulai sering digunakan dalam bahasa prancis carakter, 

dan kemudian  dalam bahasa inggris menjadi character, dan barulah 

menjadi bahasa Indonesia yaitu karakter. Dan kemudian dalam kamus 

Poerwadarminta, yang dikutip oleh kaimuddin, karakter diartikan sebagai 

tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, Akhlak atau budi pekerti yang dapat 

membedaka seseorang dengan yang lain. 

 Adapun Sumani dan Hariyanto dalam Fatmah (2018) mengatakan 

bahwa karakter dapat diartikan sebagai cara untuk berpikir dan berprilaku 

tiap individu untuk hidup dan bersosialisasi, baik itu dalam lingkungan 

keluarga sekolah, masyarakat dan Negara, individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap untuk 

mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan  ciri 

khas seseorang dalam berprilaku, perilaku yang ditunjukan dalam 

kehidupannya sehari-hari yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain 

 Pembentukan karakter dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan karakter, definisi pendidikan karakter adalah “sebuah usaha 

untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak 

dan memperaktekan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya” Darma Kusuma 

Dkk dalam yunarti (2014). 

  Sejalan dengan itu Lickona dalam Sakdiah (2017) Pendidikan 

karakter merupakan pendidikan sepanjang hayat sebagai proses 

pengembangan kearah manusia kafah. Oleh karena itu, pendidikan karakter 
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melakukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa karena 

pembentukan karakter tidak bisa dilakukan dengan sekejap. pembentukan 

karakter sangat membutuhkan teladan kesabaran, pembiasaan dan 

pengulangan.. Adapun  Peran yang sanagat sensitif dan paling menentukan 

adalah pendidikan dalam keluarga yang di mana itu menjadi tanggung jawab 

orang tua. Dalam keluargalah anak pertama kali mendapatkan pengalaman hidup 

Mereka sehingga keluarga khususnya orang tua mempunyai kewajiban 

penuh untuk mencontohkan hal-hal yang baik terhadap anaknya.  

2.3.2. Nilai-nilai Karakter 

  Adapun nilai-nilai karakter yang terdiri dari 18 nilai, versi 

kemendiknas sebagaimana yang dikutip oleh Suyadi dalam (Kamil P, 

2015) sebagai berikut: 

1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, 

termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama (aliran kepercayaan) lain serta hidup rukun dan 

berdampingan. 

2. Jujur, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui yang benar, 

mengatakan yang benar dan melakukan yang benar), sehingga dapat 

menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat 

dipercaya 

3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, 
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adat, bahasa, ras, etnis, pendapat dan hal-hal lain yang berbeda 

dengan dirinya dan secara sadar dan terbuka dan dapat hidup tenang 

di tengah perbedaan tersebut 

4. Disiplin,  yakni kebiasaan dan tindakan fleksibel terhadap segala 

bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku; 

5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukan upaya secara 

sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai tugas, 

permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya 

6. Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam 

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga menemukan 

cara-cara baru bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari 

sebelumnya 

7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak  mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan dan nasionalisme, yakni sikap dan tindakan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negra di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan golongan 
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11. Cinta tanah air, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang 

lain dan mengakui kekurangan orang lain dan mengakui kekurangan 

diri sendiri, tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih 

tinggi. 

13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan 

tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang 

santun sehingga tercipta kerja sama kalaboratif dengan baik 

14. Cinta Damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana 

damai, aman, tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam 

komunitas atas masyarakat tertentu 

15. Gemar Membaca, yakni kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar 

17. Peduli Sosial,  yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang 

membutuhkannya  

18. Tanggung Jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, mayarakat, bangsa, Negara maupun agama. (Kamil P, 2015, 

h. 55-57) 
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  Sejalan dengan itu adapun konsep pendidikan karakter perspektif 

Thomas Lickona dan Abdullah Nashih Ulwan yang dikutip oleh Ahsani 

(2014) Sebagai berikut: 

1. Menurut Thomas Lickona 

 Konsep pendidikan karakter prespektif Thomas Lickona lebih 

mengedepankan nilai-nilai antara lain meliputi nilai-nilai amanah dapat 

dipercaya (trushworthines), rasa hormat (respect), sikap tanggung 

jawab (responsibility), berlaku Adil dan jujur baik kepada diri sendiri 

maupun orang lain (eairness), kepedulian (caring), kejujuran 

(honesty), dan kewargaan (citizenship), kebijaksanaan (wisdom), 

keadilan (justice), ketabahan (fortitude), pengendalian diri (self-

control), kasih (love), sikap positif (positiveeattitude), kerja keras 

(hardwork), integritas (integrity), penuh syukur (gratitude), dan 

kerendahan hati (humility). 

2. Menurut Abdullah Nashih Ulwan 

 Konsep pendiikan karakter perspektif Abdullah Nashih lebih 

mengedepankan nilai-nilai seperti: pendidikan moral, pendidikan fisik, 

rasio pendidikan kejiwaan dan pendidikan sosial.  

2.3.3. Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak 

   Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam 

berlangsungnya sebuah proses pembentukan pendidikan dan perilaku anak 

yang sesuai dengan nilai karakter anak yang ada dalam masyarakat. 

Pendidikan anak tentunya membutuhkan peran orang tua yang sangat besar. 

Anak yang umumnya berusia antara 0 sampai 12 tahun sangat 
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membutuhkan arahan, bimbingan dan tuntutanan dari orang tua dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang 

seimbang utuh dan selaras dengan nilai-nilai kehidupan sehingga anak tidak 

hanya mengetahui nilai karakter namun juga mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari”. (Setiardy, 2017) 

“Peranan pendidikan keluarga adalah agar anak memiliki bekal dalam 

mempersiapkan perkembangannya kelak dalam kehidupan masyarakat, 

sebap pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan potensi sesuai dengan nilai-nilai 

karakter yang tumbuh dengan masyarakat. Keberhasilan dalam 

pendidikan karakter bukan terletak pada pendidikan di sekolah saja 

namun yang lebih utama adalah terletak pada proses pendidikan dalam 

keluarga, karena anak lebih mempunyai banyak waktu berinteraksi 

dengan orang tua”.(Setriady, 2017:136) 

 Andriyani (2018) pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan orang 

tua merupakan dasar pokok dalam pembentukan karakter pada anak. 

Pendidikan karakter dapat dilakukan sedini mungkin secara perlahan. 

Pertama, biasakan anak hidup dalam lingkungan positif dan orang orang 

disekitar rumah harus mendemonstrasikan karakter yang positif dan 

keimanan seperti kebiasaan dalam hal berkata jujur sopan santun, dan berbagi 

kepaada sesama. Melibatkan anak dalam hal-hal yang positif lambat laun 

akan terbawa menjadi bagian dari pembentukan karakter. Peran dalam 

pembentukan karakter akan menjadi panutan dalam memberikan nasihat yang 

bijak untuk anak. 

 Pendidikan karakter anak diberikan berdasarkan karakteristik dan 

tahap perkembangannya adapun menurut Hidayatullah yang dikutip oleh 

Majid & Andayani di dalam penelitian Aeni (2014) ada beberapa tahap 

pengembangan dan pembentukan karakter pada anak sebagai berikut: 
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a. Tauhid (Usia 0-2 tahun) 

.   Pada saat bayi lahir sangat penting untuk memperdengarkan 

kalimat-kalimat Tauhid yakni meng Esakan Allah  ini dalam rangka tetap 

menjaga Ketauhidan sampai bayi menginjak usian 2 tahun sampai ia diberi 

kemampuan untuk berbicara, maka kata-kata yang akan keluar dari 

mulutnya ialah kata-kata tauhid/kalimat toyyiban sebagaimana yang sering 

diperdengarkan kepadanya 

b. Adab (usia 5-6 tahun) 

  Pada fase ini anak dididik budi pekerti, terutama yang berkaitan 

dengan nilai-nilai karakter jujur (tidak berbohong), mengenal yang baik-

buruk, benar-salah diperintahkan dan yang dilarang. 

c. Tanggung jawab (usia 7-8 tahun) 

  Berdasarkan hadist tentang perintah sholat pada usia tujuh tahun 

menggambarkan bahwa pada fase ini anak dididik untuk bertanggung 

jawab. Jika perintah sholat itu tidak dikerjakan maka akan mendapat 

sangsi, dipukul (pada usia 10 tahun). 

d. Peduli (usia 9-10 tahun) 

 Pada Fase ini setelah anak dididik tanggung jawab diri, maka 

selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada orang lain, terhadap 

lingkungan maupun kepedulian terhadap sesama.  

e. Kemandirian (11-12 tahun) 

  pada fase ini anak dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri, 

yang meliputi, Memisahkan tempat tidur. Dan kemandirian ini juga 

ditandai dengan siapnya menerima resiko jika tidak menaati peraturan. 
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Misalnya  Jika anak tidak mau sholat maka boleh memukul dengan batas 

wajar. 

f. Bermasyarakat (usia 13 tahun ke atas) 

  Dalam fase terakhir ini pendidikan karakter pada anak dididik 

dalam bermasyarakat, seperti, Anak dilatih untuk bermusyawarah, dan 

Anak dilatih untuk bersosialisasi. 

 Sehubungan dengan itu dalam penelitian (Halrina, 2016) pendidikan 

anak harus dimulai sejak Usia dini. dari Usia 1-7 tahun pada masa ini 

Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua untuk memanjakan 

mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak terbatas 

biarkan anak-anak bermandikan kasih sayang pada tahap ini. pada Usia 7-

14 tahun orang tua menanamkan disiplin pada anak-anak dengan mengajar 

dan menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, bahkan apabila umurnya 

sudah 10 tahun bahkan orang tua bisa memukulnya dengan batas wajar 

jika ia enggan mengerjakan sholat. Kemudian pada usia 14-21 tahun. 

Orang tua suda menukar penanaman disiplin dengan cara yang agak keras 

kepada yang rasional, orang tua sudah semestinya mendidik anak dengan 

menjadikannya sahabat dalam berdiskusi, mengajaknya ikut dalam 

membincangkan masalah keluarga dan diberikan satu-satu tanggung jawab 

dalam hal-hal tertentu di rumah. Selanjutnya pada usia 21 tahu orang tua 

boleh melepaskan anaknya untuyk belajar menempuh hidup akan tetapi 

tetap melihat perkembangannya dan memberika nasihat serta peringatan-

peringatan ketika anak salah atau terlupa. 
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2.3.4. Karakter Dalam Persfektif Islam 

 Karakter dalam Islam lebih akrab disapa dengan Akhlak, kepribadian 

dan watak seseorang yang dilihat dari sikap cara bicara dan perbuatannya 

yang kesemuanya melekat dalam dirinya menjadi sebuah identitas dan 

karakter sehingga sulit bagi seseorang untuk memanipulasinya.(Chasanah, 

2017).  

 Sejalan dengan itu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa karakter lebih 

dekat dengan Akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau 

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. (Hairuddin, 2014: 2) 

 Mohammad Daud Ali dalam penelitian (Indriyani, 2018) menuturkan 

bahwa Akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan 

dan penerapan melalui tingkah laku seseorang yang mungkin positif dan 

mungkin negatif, mungkin baik dan mungkin buruk, yang termasuk dalam 

pengertian postif (baik) adalah segala tingkah laku, tabiat, watak, dan 

perangai yang sifatnya benar, amanah, sabar, pemaaf, pemurah, rendah hati, 

dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk ke dalam pengertian Akhlak negatif 

(buruk) adalah semua tingkah laku, tabiat, watak, perangai sombong, 

dendam, dengki, khianat, dan lain-lain yang merupakan sifat buruk.  

 Karakter dan Akhlak tidak memiliki perbedaan yang sikniFKn 

keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada 

pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran dan dengan kata lain 

keduanya dapat disebut kebiasaan tabiat atau perangai Abdul dalam (Nawali, 

2018). Oleh karena itu pentingnya orang tua dalam membiasakan hal-hal baik 



43 
 

dalam kehidupan sehari-hari Anahk karena pembentukan karakter tidak 

terjadi begitu saja melainkan memerluukan keteladanan dan ketekunan.  

 Sejalan dengan itu menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Ahsani, 

(2014) menguraikan terdapat beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk 

membentuk karakter anak dalam Islam yang meliputi: yang pertama 

pendidikan dengan keteladanan. Kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. 

Ketiga, nasehat. Keempat, memberikan pengawasan dan yang Kelima, 

memberikan hukuman. 

 Implementasi Akhlak dalam Islam tersimpul dalam kareakter pribadi 

Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasulullah bersama nilai-nilai Akhlak yang 

mulia dan Agung, Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Qalam yang 

berbunyi 

 ٤وإِىذَم لََعََلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم  

Terjemahnya:  

 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.”(Q.S Al-Qalam/68:04). 

 

 Selain itu juga ada sebuah hadis yang berbunyi: Innamaa buitstu 

liutammima makharimal akhlaq,  

Yang Artinya: “sesungguhnya aku diutus dimuka bumi ini untuk 

menyempurnakan Akhlak manusia” (HR. Ahmad) 

 Dari potongan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Akhlak 

merupakan perbuatan yang mulia yang juga dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW yang di mana Rasulullah SAW memiliki Akhlak yang terpuji. Dan 

memang pada dasarnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan untuk 

menyempurnakan Akhlak manusia. (Nawali, 2018) 
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  Khalid dalam (Indrawan, 2014) juga menguraikan bahwa Dalam 

Islam karakter mempunyai kedudukan penting dan dianggap mempunyai 

fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana 

firman Allah SWT  yang Berbunyi: 

 

ُمُر ةِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسِٰو ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُلۡرََبٰ َويَۡيََهٰ َعِو ٱۡلَفۡحَضآءِ َوٱلُۡهيَهرِ 
ۡ
َ يَأ  إِنذ ٱَّللذ

ي  ُروَن  يَعُِظُههۡ  َوٱۡۡلَۡغِ  ٩لََعلذُكۡم تََذنذ
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.S. 

An-Nahal/16:90). 

 Berdasarkan ayat di atas telah memposisikan bahwa “Akhlak dalam 

Islamempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga salah-satu tugas 

nabi Muhammad SAW adalah untuk membawa risalah memperbaiki Akhlak 

manusia agar memiliki perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan dunia” 

Setiawan & Firdaus dalam Salsabila (2018). 

 karakter Islam adalah karakter yang benar-benar memelihara eksistensi 

manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya. Adapun yang 

menjadi dasar pendidikan karakter atau Akhlak adalah Al-Qur‟an dan Hadist. 

Alqur‟an yang menjadi dasar pendidikan karakter di antaranya adalah Surah 

Luqmaan sebagai berikut: 

َصاةََمَۖ إِنذ َذٰلَِم 
َ
ٰ َنآ أ ًَ َعِو ٱلُۡهيَهرِ َوٱۡصِِبۡ لََعَ ُمۡر ةِٱلَۡهۡعُروِف َوٱىۡ

ۡ
ةَ َوأ َٰ لَ كِِم ٱلصذ

َ
ِنۡو َعۡزِم َيُٰتََنذ أ

ُمَرِ  
ُ
َك لِليذاِس َوََّل َتۡهِش ِِف  ١٧ٱۡۡل َتاٖل َوََّل تَُصّعِۡر َخدذ َ ََّل ُُيِبُّ ُُكذ ُُمۡ َۖ إِنذ ٱَّللذ ۡرِض َمرًَحا

َ
ٱۡۡل

 ١٨فَُخَرٖ  
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Terjemahnya: 

 Hai anakku, dirikanlah Shalat dan Suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang Mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. (Q.S. Luqman/31:17-18). 

 Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam merupakan 

pendidikan karakter yang harus diteladani agar manusia dapat hidup sesuai 

dengan tuntutan syari‟at yang bertujuan untuk kemaslahatan serta 

kebahagiaan umat manusia. Sesungguhnya Rasulullah adalah contoh teladan 

yang baik yang menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia kepada 

ummatnya sebaik-baik manusia adalah yang baik karakter atau Akhlaknya 

dan manusia yang baik adalah manusia yang memiliki Akhlakul karimah 

karena ia merupakan cerminan iman yang sempurna. (Indrawan, 2014).  

2.4.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Dwi Indriyani (2018). dengan judul skripsi Pola Asuh Orang 

Tua single parent Dalam Pembentukan Karakter anak (Studi Kasus Keluarga 

TKW di Desa Patu rejo Kecamatyan Grabang Kabupaten Purworejo). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa (1).pola asuh orang tua Single parent   

dalam membentuk karakter anak TKW di Desa paturejo menggunakan pola 

asuh demokratis dan pola asuh permisif. Ke (2) strategi pengasuhan orang tua 

single parent dalam membentuk karakter anak TKW di Desa paturejo 

menggunakan strategi nasehat, pembiasaan keteladanan serta pemberian 

rewerd dan punishment, (3) selama menerapkan pengasuhan pada anak TKW 
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oleh single parent   yang menjadi hambatan yaitu faktor internal keterbatasan 

pengetahuan agama ayah, kesibukan orang tua, keterbatasan orang tua dalam 

mendidik anak, dan salah satu orang tua tidak berada pada tempat yang sama 

sehingga menyebapkan rindu. sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh 

dilingkungan bermain anak. Pada penelitian sama dengan apa yang akan 

menjadi penilitian penulis yaitu sama membahas masalah pola asuh orang tua 

single parent dalam pembentukan karakter anak dan letak perbedaannya yaitu 

penelitian Indriyani membahas bagaimana pengasuhan orang tua single 

parent   ayah yang ditinggal istri untuk menjadi TKW, sementara penelitian 

yang akan dilakukan fokus pada pola asuh single parent ibu dalam 

pembentukan karakter anak yang ditinggal meninggal oleh suaminya. 

 Skripsi Himatul Aliyah (2017) yang berjudul “pengaruh pola asuh 

single parent (ayah) terhadap perilaku keberagamaan anak di Desa 

Lumansari Kecamatan gemuh kabupaten Kendal”. Pola asuh yang dilakukan 

oleh  ayah single parent di Desa Lumansari Kecamatan Gemuh Kabupaten 

Kendal sebagian menggunakan pola asuh permisif, ada beberapa yang 

otoritarian dan juga otoritatif. aspek kontrol, pembatasan, tuntutan, sikap 

ketat, campur tangan dan kekuasaan yang sewenang-wenang (otoriter). 

Aspek kehangatan berupa perhatian responsivitas, waktu, antusiasme dan 

empati. (otoritatif). Aspek kelonggaran, pembebasan tiadak ada kontrol dan 

perhetian (permisif) dalam penelitian ini menunjukan bahwa adanya 

pengaruh pola asuh orang tua  single parent (ayah) terhadap perilaku 

keberagaman anak. Anak yang tidak memiliki akhlak yang baik seperti 

mengumpat, suka berantem, berbohong dan berbicara tidak sopan. Hal 
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tersebut karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua. 

Sebaliknya adanya pengawasan dan kontrol dari orang tua dapat 

mempengaruhi perilaku anak menjadi lebih baik.  

 Pagarwati & Fauziah (2020) dengan judul penelitian “Profil 

pendidikan karakter anak dengan pengasuhan orang tua tunggal (Single 

parent)”. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 

pendidikan karakter anak dengan gaya pengasuhan anak orang tua tunggal di 

kota Palembang provinsi Sumatera Selatan yaitu memberikan kebebasan, 

namun bertanggung jawab, menyalahkan anak-anak,jika mereka salah, 

memberikan batasan. Di sisi lain, perkembangan emosi sosial anak-anak pada 

usia dini dengan orang tua tunggal terbukti dengan beberapa pendidikan 

karakter anak: 1) bisa berbagi dengan temannya. 2) peduli dengan teman-

teman 3) bertanggung jawab atas tugas yang diberikan 4) jujur atas perilaku 

yang dilakukan, dan 5) peduli dengan teman-teman. Dalam penelitian ini 

sama-sama membahas masalah bagaimana karakter anak melalui pola asuh 

orang tua single parent, Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni 

penulis menggunakan deskriptif kualitatif, dan penulis juga membahas 

hambatan apa saja yang dialami oleh orang tua single parent dalam 

membentuk karakter anak.. 

 Dina Fitria (2016) dengan Skripsi yang berjudul Pola Asuh single 

parent dalam Pembentuka Akhlak Anak. (Studi di Desa Sukaramai 

Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh). Dari hasil penelitian diketahui para 

responden menerapkan pola asuh yang mengarah pada pola asuh permisif 

dalam mendidik anak mereka, dikarenakan kesibukan mereka sebagai orang 
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tua tunggal yang harus menjalankan dua peran sehingga tidak banyak waktu 

untuk membimbing anak dan memperhatikan kegiatan anak. Ada dua kendala 

yang dihadapi para responden dalam mendidik anak yaitu, kendala internal 

yang bersumber dari dalam diri anak seperti sikap anak yang tidak mau untuk 

dididik, suka membantah dan melawan orang tua. Dan kendala eksternal 

yang bersumber dari luar diri anak, seperti dari segi ekonomi yang kurang 

menguntungkan. Perbedaannya dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis 

yaitu penelitian ini lebih kepada single parent yang ditinggal meninggal dan 

ditinggal cerai oleh  suaminya sementara penulis lebih fokus pada orang tua 

single parent  “ibu” yang ditinggal meninggal oleh suami 

 Dalam berbagai penelitian di atas telah banayak yang mengkaji tentang 

pola asuh orang tua single parent, dan dari penelitian di atas pola asuh orang 

tua single parent ayah yang ditinggal oleh istrinya menjadi TKW di luar 

negeri, single parent ibu yang ditinggal meninggal oleh suaminya  cenderung 

demokratis dan permisif. Namun dalam penelitian di atas belum menjelaskan 

bagaimana pola asuh secara khusus yang dilakukan terhadap orang tua single 

parent (ibu) yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tidak bekerja. 

Peneliti dalam hal ini berupaya untuk melengkapi apa yang belum dibahas 

dalam penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode kualitatif agar 

dapat menguraikan fenomena tentang polaasuh secara khusus yang dilakukan 

oleh orang tua ibu yang berstatus single parent dalam pembentukan karakter 

anak. 
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2.5.  Kerangka Berpikir 

 

  

 

` 

 

   

 

 

 

gambar 1. Kerangka Pikir 

Pada dasarnya komponen dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu 

dan anak, dan tentunya keluarga yang lengkap merupakan idaman semua 

pasangan, dan setiap orang pasti tidak pernah berharap menjadi orang tua 

tunggal, tetapi perjalanan hidup terkadang yang mengharuskan seseorang 

harus menjalani apa yang mereka tidak inginkan, karena sejatinya Allah lah 

yang menentukan segalanya. Dalam sebuah keluarga di Desa Iwoimopuro 

terdapat keluarga yang hanya diatur oleh seorang ibu saja atau disebut degan 

single mother “ibu tunggal” yang disebabkan karena kematian dari seorang 

suami, sehingga semua tanggung jawab dalam sebuah keluarga  beralih 

menjadi tanggung jawab seorang ibu. 

Menjadi single parent  tentunya bukan hal yang mudah di mana   

menjadi orang tua single parent di tuntut harus bisa menjalankan peran ganda 

untuk keberlangsungan hidup keluarganya, harus bisa mengkombinasikan 

dengan baik antara pekerjaan mengurus anak, mendidik anak,  memenuhi 
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kebutuhan kasih sayang keluarganya dan pekerjaan untuk menafkahi 

keluarganya. 

Di samping itu ada beberapa hambatan yang akan dialami menjadi 

seorang single parent setelah ditinggal meninggal suaminya, sehingga itu  

dapat memengaruhi pengasuhan terhadap anak, di antaranya seperti faktor 

pendidikan orang tua yang rendah sehingga berpengaruh terhadap proses 

pembentukan karakter anak yang di mana juga sangatlah penting wawasan 

dan pendidikan orang tua dalam penerapan/peletakan pola asuh karena orang 

tua adalah pembentuk dasar tingkah laku anak yang nantinya akan berperan 

pada perkembangan anak selanjutnya, kemudian faktor  ekonomi yang 

rendah sehingga menuntut seorang ibu untuk bekerja di luar rumah dan 

membuat kurangnya waktu untuk anak dalam memberikan pengasuhan dan 

mengontrol anak dengan baik terutama pegontrolan terhadap lingkungan 

pertemanan anak yang juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian 

anak, sehingga orang tua tidak boleh abai begitu saja akan pengaruh 

lingkungan sekitar anak. 

Jadi hambatan juga dapat mempengaruhi pengasuhan orang tua yang 

di mana pola asuh merupakan aspek yang sangat penting dalam hubugan 

orang tua dan anak, perhatian, kendali dan tindakan orang tua merupakan 

salah satu bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap 

keberlangsugan perkembangan anak, lebih dari itu pola asuh juga akan 

membentuk watak dan karakter anak jadi pola asuh dan juga hambatan yang 

dialami oleh orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. 

          


