
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan keluarga memiliki kaitan yang sangat erat dalam membentuk 

karakter seorang anak. Oleh karena itu, hendaknya orang tua lebih berhati-hati 

lagi dalam mendidik atau membentuk karakter seorang anak, agar anak memiliki 

karakter yang baik. Salah satu faktor utama keberhasilan dalam membentuk 

karakter anak adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak. Peran orang tua dalam lingkungan keluarga 

tekhususnya kepada anak sangat diperlukan untuk membimbing dan mengarahkan 

anak. Orang tua harus memahami bagaimana strategi atau pola asuh yang baik 

sehingga arahan dan bimbingan orang tua dapat diterima dan diamalkan oleh anak 

dengan baik. Untuk dapat memberikan bimbingan kepada anak orang tua harus 

memperhatikan beberapa hal seperti memberikan ketauladanan karakter disiplin. 

Ketauladanan tentunya berawal dari orang tua, karena orang tua merupakan guru 

yang pertama bagi anak. Anak akan meniru bagaimana yang dilakukan orang tua, 

orang tua berkata kasar, anak akan berkata kasar. Orang tua bertindak negatif, 

maka anak juga akan menirunya, dan orang tua yang tidak menanamkan karakter 

misalnya karakter disiplin maka anak juga akan demikian. 

Namun tidak semua orang tua dapat melakukannya dengan baik, hal ini 

dibuktikan dalam kehidupan masyarakat ditemukan anak-anak nakal dengan sikap 

dan perilaku yang tidak baik, misalnya saja anak yang terlibat dalam perkelahian, 

pergaulan bebas seperti perjudian, pencurian, bahkan narkoba. Masalah-masalah 
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tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan agama sehingga tidak menjadi 

kontrol yang efektif mengendalikan perilaku negatif, efek negatif dari kemajuan 

teknologi informasi, serta kesalahan pola asuh orang tua dalam keluarga. Dalam 

hal ini orang tua mempunyai tanggung jawab secara utuh terhadap anak dalam hal 

mengasuh, merawat, memelihara, dan menumbuh kembangkan bakat anak sesuai 

dengan bakat yang dimiliki anak. Hal ini sesuai dengan bunyi (UUD Pasal 8 ayat 

1 No. 21 Tahun 2013) tentang pengasuhan anak sebagai berikut: 

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya 

kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud pada ayat 1 

meliputi: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan 

b. Menumbuh kembangkan anak secara optimal sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

Pendidikan untuk anak dalam perspektif islam sudah dimulai sejak dari 

buaian hingga keliang lahat. Proses dalam melakukan pendidikan dalam keluarga 

perlu dasar yang bersifat Universal dan urgen. Dalam hal ini dasar pendidikan 

yang harus dilakukan dalam keluarga telah banyak disebutkan dalam al-Qur’an. 

Berkenaan dengan kewajiban memelihara dan mendidik anak, Allah SWT 

berfirman dalam  Al-Qur’an (66 : 6). 
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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, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” (Qur’an 66: 6). (Departemen Agama RI 

2010). 

Ayat ini menyiaratkan “perintah” atau fi’il amr merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh kedua orang tua dari anak-anak mereka. Oleh karena itu, 

kedua orang tua harus dapat memainkan peran penting sebagai pendidikan 

pertama dan terdepan bagi anak-anak meraka, sebelum pendidikan anak-anak 

diserahkan kepada orang lain. 

Pola asuh orang tua dalam membentuk atau mendidik anak akan tampak 

terlihat pada karakter atau perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 

dalam karakter disiplin anak, karakter anak yang terbiasa dalam berperilaku 

disiplin merupakan hasil pengasuhan orang tua yang selalu membiasakan 

berperilaku disiplin. Begitupun sebaliknya, anak yang karakternya tidak terbiasa 

dengan sikap disiplin merupakan anak yang diasuh dari orang tua yg tidak 

menerapkan sikap disiplin dan tidak diberi teladan yang baik dalam hal 

kedisiplinan kepada anak. 

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam membentuk 

karakter disiplin anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari 

orang tua sebelumnya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara 

anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, 

minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang 
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dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar 

anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga 

meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter 

disiplin anak. Jadi gaya yang diperankan orang tua dalam mengembangkan 

karakter anak sangat penting, apakah ia otoriter, permisif atau demokratis. (Ayun, 

2017. h. 102-122). 

Rakhmawati (2015) mengemukakan bahwa pola asuh orang tua secara 

garis besar didefinisikan menjadi tiga macam, yang pertama pola asuh otoriter 

merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan 

bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan 

perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya berdampak pada konsekuensi 

hukuman atau sanksi. Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada 

perkembangan psikologis anak. Anak kemudian cenderung tidak dapat 

mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tidak 

kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola pengasuhan ini akan 

menyebabkan anak menjadi stress, depresi, dan trauma. Oleh karena itu, tipe pola 

asuh otoriter tidak dianjurkan. 

Sebaliknya pola asuh permisif adalah, pola asuh yang dilakukan dengan 

memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka 

hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak, 

Pengasuhan yang didapat anak cenderung di lembaga formal atau di sekolah. Pola 

asuh semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi egois karena orang tua 
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cenderung memanjakan anak dengan materi. Keegoisan tersebut akan menjadi 

penghalang hubungan antara sang anak dengan orang lain. Pola pengasuhan anak 

yang seperti ini akan mengahasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi 

sosial karena kontrol diri yang kurang. 

Kemudian yang terakhir adalah pola asuh demokratis, pola asuh ini orang 

tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak, anak dapat berkembang 

secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya, anak 

akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan 

orang tua bersikap objektif, perhatian dan memberikan dorongan positif kepada 

anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, bisa 

mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan 

mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua. 

(Rakhmawati, 2015. h. 1-18). 

Desa talaga 2 merupakan desa dengan penduduk yang sangat padat. 

Masyarakat di desa talaga 2 memiliki berbagai macam mata pencaharian, 

diantaranya mulai dari berkebun, melaut, buruh bangunan, guru hingga berkantor. 

Berdasarkan hasil data studi dokumentasi di desa talaga 2, dengan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 530. Kehidupan masyarakat di desa talaga 2 mengenai tentang 

pola asuh dalam membentuk karakter disiplin anaknya tentu berbeda-beda, ada 

yang menerapkan pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang diterapkan secara keras, 

sebaliknya ada yang menerapkan pola asuh permisif yaitu pola asuh yang 

memberikan kebebasan terhadap anak serta ada yang menerapkan pola asuh 
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demokratis yaitu pola asuh yang memberikan kesempatan terhadap anak apa yang 

diinginkannya tetapi tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan orang 

tua. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti kepada beberapa 

orang tua terdapat kecenderungan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

masing-masing. Ada orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter yaitu sangat 

tegas dan sangat keras dalam mengatur dan membentuk perilaku anak, sebaliknya 

ada juga yang menerapkan pola asuh permisif yaitu selalu memberi kebebasan 

sebanyak mungkin kepada anak untuk mengatur dirinya, dan ada pula orang tua 

yang menerapkan pola asuh demokratis yaitu menerapkan peraturan yang telah 

disepakati bersama. Pola asuh yang diterapkan tersebut sangat berpengaruh 

kepada pembentukan karakter disiplin anak, dalam hal ini dapat dilihat dari 

keseharian anak-anak di desa talaga 2, peneliti menemukan pada waktu shalat 

fardhu masih ada anak-anak yang menunda shalatnya, lebih banyak saat waktu 

shalat maghrib masih ada anak-anak yang bermain dan mengabaikan aturan yang 

telah ditetapkan orang tua mereka seperti tidak pergi mengaji dan pulang tidak 

sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh orang tuanya, peneliti juga 

menemukan banyak kasus anak usia dini yang berbicara kurang sopan kepada 

orang yang lebih tua, tidak patuh serta ada pula yang memberontak jika keinginan 

mereka tidak dipenuhi oleh orang tuanya. 

Berdasarkan latar belakang masalah dari hasil observasi tersebut, peneliti 

ingin mengkaji lebih dalam tentang “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk 
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Karakter Disiplin Anak di Desa Talaga 2 Kabupaten Buton Tengah”. Peneliti 

berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dalam hal 

penerapan pola asuh dalam membentuk karakter disiplin anaknya. 

1.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya 

tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu pola asuh orang tua dalam membentuk karakter disiplin anak di 

Desa Talaga 2 Kabupaten Buton Tengah. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa rumsan 

masalahnya sebagai berikut : 

1.1.1 Bagaimana pola asuh orang tua dalam membentuk karakter disiplin 

anak di Desa Talaga 2 Kabupaten Buton Tengah? 

1.1.2 Bagaimana karakter disiplin yang muncul pada anak dari adanya pola 

pengasuhan yang mereka dapatkan? 

1.1.3 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola asuh orang tua di Desa 

Talaga 2 Kabupaten Buton Tengah dalam membentuk karakter disiplin 

anak? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam 

membentuk karakter disiplin anak di Desa Talaga 2 Kabupaten Buton 

Tengah. 

1.4.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakter disiplin yang muncul 

pada anak dari adanya pola pengasuhan yang mereka dapatkan. 

1.4.3 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua di Desa Talaga 2 Kabupaten Buton 

Tengah dalam membentuk karakter disiplin anak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada peneliti dan pembaca mengenai pola asuh orang 

tua dalam membentuk karakter anak di Desa Talaga 2 Kabupaten 

Buton Tengah. 

1.5.2 Secara Praktis 

1.5.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang relevan di masa akan datang. 

1.5.2.2 Orang tua, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

setiap keluarga di Desa Talaga 2 untuk digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam cara mengasuh, membentuk, 

mengarahkan, membimbing dan memimpin anak agar dapat 
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mengenal aturan-aturan dan batasan-batasan dalam berperilaku 

yang baik. 

1.5.2.3 Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi kepada pemerintah terkait karakter anak yang kurang 

baik, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan program 

pembinaan karakter kepada anak-anak di Desa Talaga 2. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Pola asuh orang tua yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah 

pola asuh menurut hourlock yaitu pola asuh otoriter, permisif dan 

demokratis yang diterapkan di Desa Talaga 2. 

1.6.2 Orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang tua kandung 

(ayah dan ibu) yang memiliki anak usia 6-12 tahun. 

1.6.3 Karakter anak yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah 

karakter disiplin waktu, disiplin beribadah (shalat fardhu), dan disiplin 

sosial. 

1.6.4 Anak yang peneliti maksud adalah anak yang berusia mulai dari 6 – 12 

tahun yang berdomisili di Desa Talaga 2. 

 

 

 

 

 

 


