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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Keluarga merupakan sebuah institusi yang terbentuk karena adanya 

ikatan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah 

mawaddah warahma, bahagia, kekal dan sejahtera. Keluarga dalam bentuk 

sederhananya terdiri dari ayah ibu dan anak, (Dwi Indriani, 2018). 

Menurut Hyoscymina (2011) keluarga merupakan forum pendidikan 

yang pertama dan utama dan akan menjadi sejarah hidup sang anak yang 

menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Untuk 

menciptakan karakter yang kuat dan jiwa yang baik pada anak di dalam 

keluarga diperlukan terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis. 

Hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah 

antarah orang tua dan anak. 

Adapun menurut Syuhada (2016) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa peran keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian 

anak mempunyai makna yang sangatlah besar. Pada lingkungan keluarga 

manusia pertamakali diperkenalkan tentang bentuk interaksi antar anggota 

keluarga, belajar bekerja sama, bantu membantu juga belajar memperhatikan 

keinginan orang lain, sehingga anak pertama kali belajar memegang peranan 

sebagai makhluk sosial melalui lembaga keluarga yang memiliki norma-

norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya terhadap orang lain. Dan 
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Komponen yang paling penting yang harus ada dalam keluarga ialah orang tua 

yang terdiri dari ibu dan ayah.  

Arief dalam Taubah (2015) mengatakan bahwa orang tua merupakan 

pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah 

anak mulai menerima pendidikan.dan bahakan mereka mempunyai kewajiban 

yang teramat penting dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana juga yang 

dikatakana oleh (Roesli, Syafi‟I dan Amalia 2018) dalam penelitiannya bahwa  

orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga yang bagaimanapun juga 

mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dan tidak 

boleh diwakilkan oleh orang lain, kecuali mereka tidak mampu untuk 

mendidiknya adapun Sekolah merupakan tempat mereka belajar dan mencari 

ilmu, di mana Guru mempunyai tanggung jawab dalam hal pendidikan 

mereka, keterlibatan orang tua sangat besar dalam mendidik dan menjaga 

anak-anaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

ا  ٍَ ا ٱنلذاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ َعلَۡي ٌَ لِيُكۡم ىَاٗرا َوكَُُد ٌۡ َ
ىُفَسُكۡم َوأ

َ
َٓاْ أ َاْ كُ ِيَو َءاَنُي ا ٱَّلذ ٍَ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡم َويَۡفَعلََُن َنا يُۡؤَمُروَن   ٌُ َمَر
َ
َ َنآ أ  ٦َنَلَٰٓئَِهٌث ِغََلٞظ ِصَدادٞ َّلذ َيۡعُصََن ٱَّللذ

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga 

kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan 

bebatuan, penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya, kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.” (Al-

Qur‟an Surah At-Tahrim/66: 06). 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa betapa besarnya sebuah 

tanggung jawab sebuah keluarga terutama orang tua yaitu ayah dan ibu dalam 

memelihara keluarganya dari siksa api neraka atas segala perbuatannya. Itulah 

sebabnya orang tua wajib untuk mendidik mengarahkan dan membentuk 
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karakter anak yang akan berpengaruh dalam keberlangsungan hidup yang 

sehat dan baik. Sesuai tuntutan ajaran Islam orang tua juga memiliki tanggung 

jawab dan kewajiban terhadap anak yakni menanamkan rasa cinta pada 

Agama dan adab-adabnya agar mereka mengamalkan ajaran Agama Islam 

dengan senang hati. Untuk menciptakan keluarga yang berhasil dalam 

mendidik anak keutuhan keluarga tentunya menjadi hal yang terpenting, 

namun tidak jarang kita jumpai orang tua yang berstatus Single parent (orang 

tua tunggal). 

Single parent secara umum adalah orang tua tunggal. Single parent   

mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan 

pasangan, baik itu pihak suami maupun istri. Single parent dapat terjadi 

karena adanya kematian maupun percerian. (layliyah 2013). Duffa dan Millar  

dalam Suprihatin (2018) juga mengemukakan Single parent adalah orang tua 

yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa dukungan dari 

pasangan. Apapun alasannya menjadi seorang single paret sudah pasti 

mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan dengan orang tua yang 

lengkap di mana Single parent  “Orang tua tunggal” harus mencari uang untuk 

menafkahi  keluarganya, memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya dan 

juga menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam mendidik mengasuh 

anaknya seorang diri. 

Sejalan dengan itu di dalam penelitian Utomo (2013) anak yang 

dibesrkan dalam keluarga lengkap yang bahagia lebih banyak kemungkinan 

mempunyai kebahagiaan dan kesehatan secara psikologis oleh karena keluarga 

yang tentram tenang dan penuh kasih sayang. Hal tersebut tentunya akan 
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memberikan rasa aman bagi seluruh keluarga terutama bagi anak-anak. Lain 

halnya yang terjadi pada anak-anak dari keluarga yang terpisah karena 

perceraian atau meninggal dunia mereka akan merasa kehilangan kasih sayang 

dari kedua orang tuanya.  

Desmitah dalam Budikuncoroningsih (2017) menjelaskan bahwa pola 

asuh merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan orang tua dan 

anak. Perhatian, kendali dan tindakan orang tua merupakan salah satu bentuk 

pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap keberlangsungan 

perkembangan fisik dan mental anak. Pola asuh adalah suatu model perlakuan 

atau tindakan orang tua dalam membina dan membimbing serta memelihara 

anak agar dapat berdiri sendiri. Lebih dari itu pola asuh ini akan membentuk 

watak dan karakter anak dimasa dewasanya.  

Dreikurs dan Bacon dalam Anisah (2011) menjelaskan bentuk-bentuk 

pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia 

menjadi dewasa, perlakuan orang tua pada anak-anaknya sejak masi kecil akan 

berdampak pada perkembangan sosial moralnya dimasa dewasanya 

perkembangan sosial moral inilah yang akan membentuk watak sikap dan sifat 

anak kelak meskipun akan ada faktor lain yang akan berpengaruh dalam 

pembentukan sikap anak yang tercermin dalam karakter yang dimilikinya. 

Lebih Lanjut Anisah (2011) dalam penelitiannya mengatakan  bahwa 

Pentingnya pembentukan karakter, di mana karakter identik dengan akhlak. 

Kata akhlak yang berasal dari bahasa Arab Akhlaq (yang berarti Tabiat, 

Perangai, dan kebiasaan). Karakter atau akhlak merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia baik dalam 
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rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dengan sesama 

manusia  maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum 

Tatakrama, Budaya dan Adat Istiadat. Karakter yang harus terbentuk dalam 

diri anak  adalah peningkatan keiman dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa. Iman dan Taqwa kepada Tuhan sebetulnya merupakan landasan 

yang kuat untuk terbentuknya karakter Yang lainnya meliputi karakter 

terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, dan kebangsaan, yang terbentuk 

melalui olah pikir, olah hati, olah raga dan olah rasa serta olah karsa. Sehingga 

terbentuk manusia yang berkarakter.  

Pembentukan karakter, budi pekerti atau akhlak yang baik tentunya 

menjadi dambaan bagi setiap orang tua kepada anak-anaknya dan tentunya 

juga menjadi tujuan dalam pendidikan Islam. Namun tidak semua orang tua 

bisa melakukannya, banyak penyebab gagalnya orang tua dalam pembentukan 

sebuah karakter atau budi pekerti yang baik, di antaranya ialah tidak 

terpenuhinya peran dan fungsi orang tua dengan baik dalam sebuah keluarga.  

Tidak jarang kita jumpai seorang ayah atau ibu yang berstatus single 

parent yang mendidik dan membesarkan anaknya seorang diri tentu hal ini 

bukanlah hal yang mudah, sejalan dengan itu, Yusuf dalam Veronica (2020) di 

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

ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya, single parent harus mampu 

mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan mengurus anak, mendidik 

anak, memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya dan pekerjaan mencari 
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uang untuk menafkahi keluarganya ia harus melakukan perencanaan yang 

matang dalam menjalankan peran ganda tersebut. 

Kematian orang tua (ayah/ibu) merupakan psikotrauma bagi anak yang 

berkembang, kehilangan cinta, kasih sayang dari salah satu orang tua 

seringkali diikuti kelainan pada anak. Dan kematian orang tua apalagi ayah 

sebagai pencari nafkah juga akan mempengaruhi sosial ekonomi keluarga. 

Kasus keluarga single parent yang terdapat di Desa Iwoimopuro 

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka memang tidak banyak dibandingkan 

dengan anggota keluarga yang lengkap namun hal ini menjadi daya tarik 

penulis untuk meneliti karena melihat keluarga single parent menjadi kaum 

minoritas dalam masyarakat serta beban hidup seorang ibu single parent 

dalam mendidik anak tidaklah mudah di mana juga mereka harus mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Terdapat 235 jumlah kepala 

keluarga di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan 

terdapat kurang lebih 12 ibu tunggal di antaranya 3 ibu tunggal yang ditinggal 

cerai dan 9 ibu tunggal yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Diantara 

orang tua tunggal tersebut ada yang mempunyai anak 1-5 anak, anak tersebut 

juga dari berbagai macam usia baik dari SMP, SMA. Dan juga ada anak yang 

memutuskan sekolah dan memilih untuk bekerja. Adapula anak yang sudah 

menikah dan tida tinggal bersama orang tuanya lagi 

Berdasarkan  hasil  Observasi awal subjek penelitian ini adalah  3 

orang ibu tunggal yang ditinggal meninggal oleh suaminya di Desa 

Iwoimopuro Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, adapun penulis mengambil 
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3 orang ibu single parent  karena peneliti menganggap hanya 3 orang single 

parent yang sesui dengan kriteria penelitian.  

Berdasarkan  informasi yang didapatkan dari kerabat keluarga single 

parent yang ada di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka 

mengatakan bahwa anak yang diasuh oleh orang tua single parent   dalam satu 

keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang berprilaku baik, ada 

yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti mencuri, ugal-ugalan dalam 

berkendara, kurang beradab terhadap orang yang lebih tua. dan ada yang 

enggan untuk bersosialisasi dengan orang disekitarnya. sementara dalam 

keluarga single parent yang lain ada yang terlibat dalam pergaulan bebas 

sehingga menyebabkan terjadinya hubungan di luar nikah. dari sini peneliti 

tertarik untuk mengetahu bagaimana pola asuh orang tua single parent   dalam 

membentuk karakter anak dan kendala apa saja yang dialami orang tua single 

parent dalam pembentukan karakter anak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Single parent Dalam 

Pembentukan Karakter Anak (Studi Kasus Desa Iwoimopuro Kecamatan 

Wolo Kabupaten Kolaka) 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di Identifikasikan 

permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu melihat adanya kasus 

anak yang diasuh oleh orang tua single parent dengan karakter yang berbeda-

beda. Ada anak yang terlibat dalam pergaulan bebas, adanya anak yang 

terlibat dalam kasus pencurian, bersifat tidak jujur. Ada pula anak dengan 
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orang tua yang sama namun memiliki pribadi yang baik, sehingga dari sini 

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola asuh orang tua single parent 

dalam pembentukan karakter anak dan apa saja kendala yang dialaminya. 

1.3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada  bagaimana tanggapan ibu terhadap 

karakter yang penting dan harus dibentuk kepada anak, bagaimana 

pengasuhan orang tua (ibu) yang berstatus single parent yang ditinggal 

meninggal oleh suaminya, dan kendala apa saja yang dialami oleh orang tua 

dalam pembentukan karakter melalui pola asuh yang dilakukan terhadap anak. 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut  

1. Bagaimana pandangan Ibu single parent terhadap karakter utama yang 

harus dibentuk ? 

2. Bagaimana pola asuh Ibu single parent dalam pembentukan karakter 

anak di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo  Kabupaten Kolaka. ? 

3.  Apa hambatan yang dialami Ibu Single parent dalam pembentukan 

karakter anak ? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Merujuk dari rumusan masalah yang ada maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ibu single parent terhadap 

karakter utama yang harus dibentuk.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh ibu single parent   dalam 

pembentukan karakter anak di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo 

Kabupaten Kolaka. 

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami ibu single parent   

dalam pembentukan karakter anak. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka manfaat yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.6.1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran  

kepada peneliti selanjutnya dan menjadi motivasi dalam memperkaya 

hasanah ilmu pengetahuan. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang 

pola asuh orang tua single parent dalam pembentukan karakter anak, 

1.6.2.  Manfaat secara praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan pada 

pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut: 

a.  Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang pola asuh orang tua single parent dalam pembentukan 

karakter anak 
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b. bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang tua 

tunggal pada khususnya dan pada seluruh orang tua pada umumnya 

dalam menanamkan  pola asuh dalam pembentukan karakter pada anak. 

1.7.  Definisi operasional 

  Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan beberapa istilah 

dalam judul penelitian ini maka perlu merumuskan definisi opreasional 

tentang pola asuh orang tua single parent dalam pembentukan karakter anak 

(Studi Kasus Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka) sebagai 

berikut: 

1.7.1. Pola asuh adalah gambaran yang dipakai oleh orang tua dalam 

mengasuh membesarkan, merawat, dan mendidik anak yang 

berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian anak. 

 Pola asuh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu  cara 

mengasuh dan metode disiplin seorang single parent dalam 

berhubungan dengan anaknya sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, 

antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara 

memberikan hadiah, cara orang tua memberikan otoritas dan cara 

orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan 

anak. dengan bertujuan untuk membentuk watak, kepribadian dan 

memberikan nilai-nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar dan bagaimana dia bisa meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah 

1.7.2. Single parent adalah keluarga atau orang tua tunggal, yang di mana 

orang tuanya hanya terdiri dari ibu atau ayah yang bertanggung jawab 
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dalam mengurus mendidik dan mencukupi kebutuhan anaknya secara 

mandiri setelah perceraian atau meninggal. 

 Single parent yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah seorang ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal (Janda) 

yang ditinggal meninggal oleh suaminya yang bertanggung jawab 

dalam mendidik mengasuh membesarkan dan menafkahi anaknya 

seorang diri 

1.7.3. Pembentukan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

yang dilakukan oleh ibu dalam membentuk karakter religius, yang 

mencakup pengamalan nilai-nilai religius seperti pengamalan ibadah 

sholat, mengaji, adab dan kejujuran pada Anak.  

1.7.4. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang di asuh 

oleh ibu yang berstatus single parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


