
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, cara 

kerja, bentuk (struktur yang tetap), sedangkan kata asuh mengandung arti 

menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Menurut Petranto 

pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat 

relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan oleh anak, dari 

segi negatif maupun positif. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal 

ini tergantung pandangan dari tiap orang tua. Pola asuh juga merupakan cara 

orangtua bertindak sebagai orangtua terhadap anak-anaknya di mana mereka 

melakukan serangkaian usaha aktif. Sedangkan menurut resolusi Majelis Umum 

PBB fungsi utama keluarga adalah “sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, 

dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh. (Adawiah, 

2017. h. 33-48). 

Pola asuh diartikan cara membimbing atau bimbingan yaitu bantuan 

pertolongan yang diberikan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan 

dalam hidupnya agar supaya individu atau seorang individu itu dapat mencapai 

kesejahteraan hidupnya. (Walgito, 2010. h. 35).  

Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana masing-

masing anggota keluarga saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Orang 
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tua mempunyai peranan utama dan pertama bagi anak-anaknya selama anak 

belum dewasa dan mampu berdiri sendiri. Untuk membawa anak kepada 

kedewasaan, orang tua harus memberi teladan yang baik pada anak, karena anak 

suka mengimitasi atau meniru orang yang lebih dewasa dan mampu berdiri 

sendiri. (Hasanah, 2016. h. 72-82) 

Pendamping orang tua diwujudkan melalui pendidikan cara-cara orang tua 

dalam mendidik anaknya. Cara orang tua mendidik anaknya disebut sebagai pola 

pengasuhan. Interaksi anak dengan orang tua cenderung menggunakan cara-cara 

tertentu yang dianggap paling baik bagi anak. Disinilah letak terjadinya beberapa 

perbedaan pola asuh. Disisi lain sebagai orang tua juga mempunyai keinginan dan 

harapan untuk membentuk anak. salah satunya pola asuh yang diperhatikan orang 

tua. (Muslima, 2015. h. 85-98). 

Dengan merujuk dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud 

dengan pola asuh orang tua adalah cara orang tua bertindak untuk menjaga dan 

membimbing, maupun mendidik agar anak-anaknya mencapai kemandirian. 

Pengasuhan bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan 

anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang. Dengan demikian, tugas 

pengasuhan anak murni tanggung jawab orang tua. 

Dasar pengasuhan anak terdapat dalam firman Allah SWT Qur’an (66 : 6) 

sebagai berikut : 
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Terjemahan: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluarga mu 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). 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan 

orang-orang beriman untuk menjaga keluarganya, orang tua mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Orang tua dituntut harus dapat mengasuh, 

mendidik, membentuk dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki anaknya 

agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang secara optimal. Dengan 

interaksi sosial didalam keluraga, terjadilah proses pembinaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, setiap aktivitas anak dalam kehidupan sehari-

hari. 

2.1.2 Macam-acam Pola Asuh Orang Tua 

Orang tua mempunyai berbagai macam tanggung jawab, salah satunya 

adalah mengasuh anak-anaknya. Dalam mengasuh anak orang tua dipengaruhi 

oleh budaya yang ada di lingkungannya masing-masing. Selain itu, orang tau juga 

diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam memelihara, membimbing, dan 

mengarahkan anak-anaknya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan 
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anaknya yang berbeda-beda, karena orang tua mempunyai pola pengasuhan 

tertentu. Menurut Hurlock pola asuh orang tua terdiri dari tiga kecendrungan 

yaitu: 

2.1.2.1 Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan suatu pola yang membatasi, menghukum dan 

menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan tidak memberi 

peluang kepada anak untuk berbicara. Pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh 

dimana orang tua terlalu banyak menuntut dan sangat kurang merespon dan 

menanggapi keinginan anak. Adapun ciri-ciri pola asuh tersebut sebagai berikut: 

1. Orang tua berupaya untuk membentuk, mengontrol dan mengevaluasi 

sikap dan tingkah laku anaknya secara mutlak sesuai dengan aturan orang 

tua. 

2. Orang tua menerapkan kepatuhan/ketaatan kepada nilai-nilai yang terbaik 

menuntut perintah, bekerja dan menjaga tradisi. 

3. Orang tua senang memberi tekanan secara verbal dan kurang 

memperhatikan masalah saling menerima dan memberi diantara orang tua 

dan anak. 

4. Orang tua menekan kebebasan (independent) atau kemandirian (otonomi) 

secara individual kepada anak. (Ani Siti Anisah 2011. h. 16). 

2.1.2.2 Pola Asuh Permisif 

Kebalikan dari pola asuh otoriter, disini orang tua justru merasa tidak 

peduli dan cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada 
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anaknya. Pola asuh permisif biasanya diterapkan oleh orang tua yang terlalu baik 

cenderung memberi banyak kebebasan pada anak-anak dengan menerima dan 

memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut 

sikap tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak. 

Adapun ciri-ciri pola asuh permisif: 

1. Orang tua bersikap Acceptance tinggi namun kontrolnya rendah, anak 

diizinkan membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya 

sendiri. 

2. Orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan 

dan keinginannya. 

3. Orang tua kurang menetapkan hukuman pada anak bahkan hampir tidak 

menggunakan hukuman. (Tridonanto, 2014. h. 22). 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh permisif adalah pola asuh orang 

tua yang cenderung memberikan kebebasan kepada anak secara luas, anak bebas 

bertindak tanpa diawasi oleh orang tuanya. 

2.1.2.3 Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mengutamakan kepentingan 

anak, tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orangtua dengan perilaku ini 

bersikap rasio atau pemikiran. Orangtua ini bertipe realitis terhadap kemampuan 

anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. 

Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan 
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melakukan suatu tindakan dan pendekatan hangat kepada anak. Contoh ketika 

orangtua menetapkan mengetuk pintu ketika memasuki kamar orangtua dengan 

diberi penjelasan, mengajak anak untuk berdiskusi tentang hal yang tidak boleh 

dilakukan anak, misalnya tidak boleh keluar dari kamar mandi dengan telanjang, 

serta anak juga diajak berkompromi (belajar musyawarah). 

Adapun ciri-ciri pola asuh demokratis adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan 

mempertimbangan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami dan 

dimengerti oleh anak. 

2. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang perlu dipertahankan 

dan yang tidak baik agar di tinggalkan. 

3. Memberikan bimbingan dengan penuh pengertian. 

4. Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. 

5. Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua dan anak serta 

sesama keluarga. (Widiastuti & Elshap 2015. h. 148-159). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak. Orang tua tidak berharap yang berlebihan 

yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan 

kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan pendekatan hangat 

kepada anaknya. 

Menurut Gordon ada tiga system pola asuh orang tua dalam mendidik atau 

menjalankan perannya adalah sebagai berikut: 
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2.1.2.1 Pola asuh otoriter 

Pola asuh yang dimana individu menggunakan peraturan yang ketat dan 

menuntut agar peraturan-peraturan itu dipatuhi. Orang tua yang bersikap otoriter 

dan memberikan kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berprilaku 

agresif. Orang tua tidak mendukung anak untuk membuat keputusan sendiri, 

selalu mengatakan apa yang harus dilakukan anak, tanpa menjelaskan mengapa 

anak harus melakukan hal tersebut. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk 

belajar bagaimana mengendalikan perilakunya sendiri. Ada larangan-larangan 

yang diberlakkan orang tua yang tidak masuk akal, seperti tidak boleh bermain di 

luar rumah. Pola asuh otoriter ini dapat membuat anak sulit menyesuaikan diri, 

ketakutan anak terhadap hukuman justru membuat anak menjadi tidak jujur dan 

licik. 

2.1.2.2 Pola asuh permisif 

Pola asuh permisif yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan pada anak 

tanpa mengambil keputusan dan tanpa adanya control serta perhatian orang tua, 

atau cendrung sangat pasif ketika menanggapi ketidakpatuhan. Orang tua permisif 

tidak begitu menuntut, juga tidak menetapkan sasaran yang jelas bagi anaknya, 

karena yakin bahwa anak-anak seharusnya berkembang sesuai dengan 

kecendrungan alamiahnya. Akibatnya, anak menajdi cemas, takut dan agresif serta 

terkadang menjadi pemarah karena menganggap orang tua kurang memberi 

perhatian. Bagi beberapa orang di lingkungannya, anak yang terlalu dibebaskan 

itu dianggap sebagai anak manja. 

 



17 

 

2.1.2.3 Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis yaitu pola asuh dimana sikap orang tua yang 

memberi bimbingan tetapi tidak mengatur. Pola asuh ini menghargai anak-

anaknya tetapi menuntut mereka memenuhi standar tanggung jawab yang tinggi 

kepada keluarga, teman sebaya dan masyarakat. Dengan adanya pola asuh ini 

anak menjadi lebih percaya diri, mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi, dan 

disukai banyak orang yakni anak-anak dengan kecerdasan emosional berderajat 

tinggi. (Hasanah, 2012. h. 40). 

Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan 

membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga 

dengan yang lainnya. Sikap perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, 

dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak 

sadar akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal ini 

berpengaruh terhadap perkembangan anak, pola asuh orang tua tersebut terdiri 

dari tiga macam yaitu : 

2.1.2.1 Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah jenis pola asuh yang menuntut anak agar anak 

jadi patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang 

tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat sendiri. 

Anak dijadikan sebagai miniatur hidup dalam pencapaian misi hidupnya. (Jannah, 

2012. h. 257-258). 
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2.1.2.2 Pola asuh permisif 

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang dicirikan dengan tidak 

membimbng anak dan menyetujui segala tingkah laku anak termasuk keinginan-

keinginan yang sifatnya segera dan tidak menggunakan hukuman. Pola asuh ini 

ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anaknya untuk berperilaku 

sesuai dengan keinginannya sendiri dan orang tua tidak pernah memberi aturan 

dan pengarahan kepada anak, semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa 

pertimbangan orang tua. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah 

karena orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak, sehingga 

anak akan berprilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal 

itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. (Sanjiwani & Budisetyani, 2014. 

h. 344-352). 

2.1.2.3 Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana orang tua 

menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan 

kebutuhan anak. Dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban orangtua 

sebagai penanggung jawab yang utama dalam mendidik anaknya. Pola asuh 

demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan 

anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Orang 

tua dengan tipe pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap dalam 

batasan dan control. (Arisnaini, 2019. h. 57-76). 
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2.2 Membentuk Karakter Disiplin Anak 

Mendidik atau membentuk pada dasarnya adalah proses memberi 

pengertian atau makna kepada anak agar dapat memahami lingkungan sekitarnya 

dan dapat mengembangkan dirinya secara bertanggung jawab seperti membentuk 

karakter. (Parmanti & Purnamasari, 2015. h. 81). 

Dalam tulisan bertajuk Urgensi Pendidikan Karakter Suyanto,   

menjelaskan bahwa “karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi 

ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara (Zubaedi, 2011. h. 43). 

Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan 

(virtues), yang dipercaya dan diterapkan sebagai landasan untuk cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak (Wibowo, 2013. h. 10). 

Karakter bukan merupakan bakat atau bawaan lahir seorang anak, 

melainkan hasil dari pengasuhan atau didikan orang tua yang dilakukan secara 

konsisten dan terus-menerus. Sehingga penting bagi orang tua untuk 

menggunakan pola asuh yang sesuai dengan karakter masing-masing setiap anak, 

karena setiap anak berbeda-beda karakternya. Setiap anak diciptakan dengan 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti halnya fondasi yang bagus 

dibangun sesuai karakteristik tanah tempat berpijak. Demikian pula dengan 

pembentukan karakter pada masing-masing anak. (Enni hairuddin K, 2014: 66). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak, tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lainnya yang mempengaruhi segenap pikiran, prilaku, budi pekerti dan tabiat yang 

dimiliki manusia yang relatif tetap. 

Anak adalah manusia atau seseorang yang belum dewasa, anugrah 

sekaligus titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan sebagai amanah bagi para 

orang dewasa terutama orang tua dimana orang tua memiliki tanggung jawab 

kepada anaknya dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, pembinaan , 

maupun masa depannya. 

Selanjutnya anak akan berangsur-angsur mengurangi ketergantungannya 

terhadap orangtua. Akhirnya anak sudah mengetahui apakah sesuatu itu salah atau 

benar, baik atau buruk maka akan berproses menuju orang yang bermoral. Dengan 

demikian, hubungan orang tua dan anaknya adalah kunci bagi pertumbuhan dan 

perkembangan karakter anak. (Rosyadi 2013. h. 54). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membentuk 

karakter anak adalah suatu upaya seseorang untuk memberikan asupan didikan 

atau pengajaran untuk menanamkan nilai-nilai yang positif, baik secara fisik 

maupun psikis kepada anak agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk 

serta dapat mengembangkan dirinya secara bertanggung jawab. 

Karakter dalam pendidikan yaitu karakter disiplin. Karakter disiplin adalah 

tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. Kedisiplianan dapat dilakukan dan diajarkan kepada anak di sekolah 
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maupun di rumah dengan cara membuat semacam peraturan dan tata tertib yang 

wajib dipatuhi oleh setiap anak. Namun peraturan dibuat secara fleksibel, tetapi 

tegas dengan kata lain, peraturan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan 

anak. (Mila Sabartiningsih, Jajang Aisyul Muzakki, 2018. h. 60-77) 

Tujuan disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga ia 

akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat 

individu itu diidentifikasikan. Orang tua diharapkan dapat menerangkan terlebih 

dahulu apa kegunaan atau manfaat disiplin bagi anak sebelum mereka melakukan 

kegiatan pendisiplinan terhadap anak. Hal ini dilakukan supaya anak memahami 

maksud dan tujuan berdisiplin pada saat mereka menjalaninya, dan pada akhirnya 

hal tersebut akan berbuah manfaat yang positif bagi perkembangan anak itu 

sendiri. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka karakter disiplin merupakan 

perilaku yang dilakukan oleh seorang dalam rangka mematuhi aturan yang ada. 

Agar disiplin mampu membentuk karakarter anak untuk dapat berperilaku sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan oleh kelompok sosial mereka, maka disiplin 

harus memiliki empat pokok yaitu: 

1. Peraturan, peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, 

dimana pola tersebut ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain 

yang bertujuan untuk membekali anak-anak dengan pedoman perilaku 

yang disetujui dalam situasi tertentu. 

2. Hukuman, tujuan jangka pendek dari menjatuhkan hukuman adalah untuk 
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menghentikan tingkah laku yang salah. Sedangkan tujuan jangka 

panjangnya adalah untuk mengajar dan mendoronng anak untuk 

menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah. 

3. Penghargaan, penghargaan berarti tiap bentuk penghargaan untuk suatu 

hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat 

berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di punggung. 

4. Konsistensi, berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Peraturan, 

hukuman dan penghargaan yang konsisten membuat anak tidak bingung 

terhadap apa yang dihrapkan dari mereka. (Aulina, 2013. h. 49). 

Berikut adalah macam-macam karakter disiplin : 

2.2.1 Karakter disiplin waktu 

 Disiplin dalam menggunakan waktu adalah menggunakan dan membagi 

waktu dengan baik. Karena waktu sangat berharga dan salah satu kunci 

kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Misalnya 

disiplin dalam menggunakan waktu di rumah ataupun di luar rumah. 

2.2.2 Karakter disiplin beribadah (shalat fardhu) 

Salah satu indikator dalam beribadah yaitu melaksanakan shalat fardhu 

adalah kedisiplinan dalam ketepatan waktu pelaksanaan. Ketepatan dalam waktu 

shalat fardhu ialah keaktifan, kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaannnya. 

Artinya, seorang dikatakan disiplin masuk shalat fardhu ia selalu aktif masuk 

shalat fardhu pada waktunya, tidak pernah terlambat serta tidak pernah absen 

setiap waktunya. 
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2.2.3 Karakter disiplin sosial 

 Disiplin sosial adalah gambaran tentang suatu sikap mental masyarakat 

yang memiliki ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib hidup 

bermasyarakat. Misalnya seorang anak menghormati orang yang lebih tua dan 

menghargai yang muda. (Muiz & Suhardi, 2009. h. 23). 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua dalam membentuk 

karakter disiplin anak diantaranya yaitu: 

2.3.1 Kesibukan orang tua 

Banyak orang tua yang dua-duanya berkarier sehingga mereka sibuk 

dengan usahanya sampai kadang-kadang mereka lupa akan kewajibannya sebagai 

orang tua. Anak sering merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya tersebut. Banyak keluarga menjadi tidak harmonis akibat orang tua yang 

terlalu sibuk mengurusi pekerjaan dan melalaikan tugasnya sebagai orang tua. 

Banyak anak menjadi menggantungkan dirinya kepada orang lain yang 

dianggapnya bisa memberikan kasih sayang dan hingga anak pergi dari rumah 

guna melampiaskan kekesalannya karena kurangnya perhatian dan kasih sayang 

orang tua yang terlalu sibuk. (Khotimah & Wahyuningsih 2020. h. 166-182). 

2.3.2 Teman sebaya 

Peran teman sebaya dalam pergaulan anak sangat menonjol. Hal ini sejalan 

dengan meningkatnya minat setiap anak dalam persahabatan serta keikut sertaan 

dalam kelompok. Kelompok teman sebaya mempunyai pengaruh dalam 
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mengembangkan aspek sosial dan psikologis, seperti berkreativitas sesuai dengan 

minatnya. Di dalam kelompok teman sebaya anak dapat merasa saling 

membutuhkan dan saling menghargai. (Desiani 2020. h. 47-68). 

2.3.3 Sosial ekonomi orang tua 

Sejalan dengan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak 

adalah status sosial ekonomi keluarga. Hal ini merupakan kedudukan yang diatur 

secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu didalam struktur 

sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan 

kewajiban sosial. Untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi 

seseorang dapat diukur dari pendapatan, pendidikan dan pekerjaan. (Atika & 

Rasyid 2018. h. 111). 

2.3.4 Pengaruh buruk dari pesatnya arus globalisasi seperti handphone, game 

online dan televisi.  

Pesatnya arus globalisasi sangat berpengaruh terhadap penerapan pola asuh 

karena dengan adanya media seperti hp, televise yang menayangkan film-film 

yang banyak digemari anak-anak, cenderung anak akan merasa  malas bahkan 

lebih memilih menonton film favoritnya, dan sudah pasti hal tersebut menjadi 

salah satu hal y.ang menghambat orang tua dalam mendidik atau membentuk 

karakter disiplin anak. (Dea Ojiel, https://id.scribd.com/document/371738422/ 

Faktor yang mempengaruhi pola-asuh-pdf, diakses 25 februari 2021, pukul 

09.00). 

 

https://id.scribd.com/document/371738422/%20Faktor%20yang%20mempengaruhi%20pola-asuh-pdf
https://id.scribd.com/document/371738422/%20Faktor%20yang%20mempengaruhi%20pola-asuh-pdf


25 

 

2.4 Kajian relevan 

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini penulis akan 

mencantumkan beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini. 

2.4.1 Penelitian yang dilakukan oleh Baedowi (Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Guru Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Kendari) yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

kedisiplinan Ibadah Shalat Anak di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

pola asuh terhadap kedisiplinan ibadah shalat anak di Desa Duriasi 

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil perhitungan yang berada pada kategori sedang dimana sebagaian 

besar atau sebanyak 18 sampel atau 53% dari 34 responden berada pada 

kategori sedang. Pola asuh orang tua berpengaruh secara positif terhadap 

kedisiplinan ibadah shalat anak dengan nilai Fhitung 26,13 ≥Ftabel 4,15 

artinya ada pengaruh positif antara pola asuh orang tau terhadap 

kedisiplinan ibadah shalat anak (Baedowi, Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

kedisiplinan Ibadah Shalat Anak di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe, IAIN Kendari, 2013). 

2.4.2  Penelitian yang dilakukan oleh Amanatul Latifah (Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2019) yang berjudul  

“Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Disiplin Anak di Desa 
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Magorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua 

dalam meningkatkan disiplin pada anak-anak berbeda-beda sesuai dengan 

tingkat pendidikan orang tua dan usia anak, masyarakat desa di 

Margorukun sebagian besar lebih banyak menggunakan pola asuh 

demokratis dengan alasan bahwa pola asuh demokratis sangat cocok untuk 

mendidik disiplin anak. Kedua, faktor penghambat dan pendukung yang 

mempengaruhi penerapan pola asuh orang tua di desa Margorukun yaitu 

yang pertama faktor internal yaitu yang berasal dari dalam keluarga 

misalnya usia orang tua, keterlibatan orang tua, kesibukan orang tua, 

kedua faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar misalnya 

lingkungan tempat tinggal, pesatnya arus globalisasi seperti televise, dan 

game, serta kultur budaya yang di desa Margorukun Kecamatan Muara 

Sugihan Kabupaten Banyuasin (Amanatul Latifah, Pola Orang Tua Dalam 

Mendidik Disiplin Anak di Desa Margorukum Kecamatan Muara Sugihan 

Kabupaten Banyuasin, UIN Raden Fatah, 2019). 

2.4.3 Penelitian yang dilakukan oleh Marwanti Sarwanti (Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta) yang berjudul ”Hubungan Pola Asuh 

Demokratis Orang Tua dan Lingkungan Sekolah dengan Kecerdasan 

Emosional Anak Siswa Kelas V Keceme I Sleman Kabupaten Sleman 

Tahun 2013”. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif 

antara pola asuh demokratis orang tua dan lingkungan sekolah dengan 
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kecerdasan emosional anak siswa SD kelas V Keceme I Sleman 

Kabupaten Sleman tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan antara pola asuh dengan kecerdasan emosional anak siswa SD 

kelas V Keceme I Sleman Kabupaten Sleman yaitu koefisien korelasi 

(rxy) sebesar 0,531, dan ada hubungan positif antara pola asuh demokratis 

orang tua dan lingkungan sekolah secara bersama-sama dengan 

kecerdasan emosional anak SD kelas V Keceme I kabupaten Sleman 

dengan koefisien (rxy) sebesar 0,608 yang termasuk dalam kategori cukup 

baik (Marwati Wulansari, Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua 

dan Lingkungan Sekolah dengan Kecerdasan Emosional Anak Siswa SD 

Kelas V Keceme I Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2013, Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2014).  

  

No 

Judul 

Penelitian/Penulis/Tahun 

Persamaan Perbedaan 

1.1

. 

Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap kedisiplinan Ibadah 

Shalat Anak di Desa Duriasi 

Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe, Baedowi 

(Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Guru Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Kendari), 2013 

Sumber data 

utamanya dari 

orang tua. 

 

Difokuskan pada karakter 

kedisiplinan ibadah shalat 

anak, sedangkan penulis lebih 

memfokuskan tiga macam 

kedisiplinan anak yaitu, 

disiplin waktu, disiplin 

ibadah, dan disiplin sosial. 

Penulis Menggunakan  

jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, sedangkan penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis 

inferensial, dan berbeda tempat 

serta waktu pelaksanaannya. 

 
22. Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Mendidik Disiplin Anak di 

Desa Magorukun Kecamatan 

Muara Sugihan Kabupaten 

Sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

deskriptif 

Difokuskan pada mendidik 

karakter disiplin anak secara 

umum, sedangkan penulis 

lebih memfokuskan pada tiga 
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Banyuasin, Amanatul Latifah 

(Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah 

Palembang), 2019 

kualitatif, dan 

sumber data 

utama 

penelitiannya 

sama yaitu 

orang tua.  

macam kedisiplinan anak 

yaitu disiplin waktu, disiplin 

ibadah, disiplin sosial. Dan 

waktu, tempat pelaksanannya 

berbeda. 

33. Hubungan Pola Asuh 

Demokratis Orang Tua dan 

Lingkungan Sekolah dengan 

Kecerdasan Emosional Anak 

Siswa Kelas V Keceme I 

Sleman Kabupaten Sleman, 

Marwanti Sarwanti 

(Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta), 2013 

Sumber data 

utama 

penelitiannya 

sama yaitu 

orang tua. 

 

  

Penelitian ini lebih 

difokuskan bagaimana 

hubungan antara pola asuh 

demokratis orang tua dan 

lingkungan sekolah dengan 

kecerdasan emosional anak. 

Sedangkan penulis lebih 

memfokuskan pada tiga 

macam kedisiplinan anak 

yaitu disiplin waktu, disiplin 

ibadah, dan disiplin sosial. 

Dan penulis Menggunakan 

jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, sedangkan 

penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan 

menggunkan analisis 

deskriptif dan analisis 

inferensial, dan berbeda 

tempat serta waktu 

pelaksanaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


