
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pola Asuh 

2.1.1 Pengertian Pola Asuh 

 Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh” yang artinya 

pemimpin, pengelola, pembimbing, sehingga “pengasuh” adalah orang yang 

melaksanakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Pengasuhan yang 

dimaksud disini adalah mengasuh anak. Mengasuh anak adalah mendidik dan 

memelihara anak, seperti mengurus makanannya, minumnya, pakaiannya dan 

keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa. Dengan pengertian 

tersebut, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak yang dimaksud adalah 

kepemimpinan dan bimbingan yang dilakukan terhadap anak yang bekaitan 

dengan kepentingan hidupnya (Hasan, 2013, h. 21). 

 Berdasarkan tata Bahasa, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh, yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pola adalah sistem, model, cara 

kerja, dan bentuk, sedangkan kata asuh adalah mengandung arti menjaga, 

merawat, dan mendidik. Menurut Sunarty (2016) pola asuh adalah perlakuan 

orang tua terhadap anak dalam bentuk merawat, memelihara, mengajar, mendidik, 

membimbing, dan melatih. Menurut Shochib (2002) pola asuh diartikan sebagai 

perlakuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan, dan 

mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Kohn dalam Agustiawati (2014, h. 10-11) Pola asuh merupakan 

sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya sikap ini dapat dilihat dari 

berbagai segi, antara lain cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, 

cara memberikan  hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukan otoritas dan 

cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap keinginan anak.   

Menurut Thoha dalam Mar’atus, 2018, h. 15) Pola asuh orang tua merupakan 

suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya 

sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak dimana tanggung 

jawab untuk mendidik anak merupakan tanggung jawab primer, oleh karena itu 

anak ini adalah hasil dari buah kasih sayang dala tali perkawinan antara suai dan 

istri dalam suatu keluarga. 

 Rachmawati dalam BN Hidayah (2017, h. 27-28) Pola asuh orang tua 

adalah cara atau metode yang ditempuh oleh orang tua dalam mengasuh dan 

menerapkan kemandirian kepada anaknya dalam bentuk watak, kepribadian dan 

memberikan nilai-nilai bagi anak agar dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan Shanti menyatakan bahwa pola 

asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Lebih jelasnya, yaitu 

bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk 

cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan 

kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan 

contoh atau panutan bagi anaknya. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan proses interaksi antara 

anak dengan orang tua dalam pembelajaran dan pendidikan yang nantinya sangat 

bermanfaat bagi aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. 

2.1.2 Jenis-Jenis Pola Asuh orang tua 

Menurut Bumrid dalam Susylowati (2019, h.97-98) seorang ahli psikologi 

yang dikutip Agoes Dariyo mengatakan ada 3 jenis pola asuh yaitu:  

a. Pola Asuh Otoriter (Parent Orinted) 

Ciri-ciri pola asuh ini, menekankan segala aturan orang tua harus 

ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol 

oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membanta terhadap apa 

yang diperintahkan oleh orang tua. Dalam hal ini, anak seolah-olah 

menjadi “robot”, sehingga ia kurang inisiatif, merasa takut dan tidak 

percaya diri, pencemas rendah, diri, minder dalam pergaulan, tapi disisi 

lain anak bisa memberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan. 

Misalnya, dengan menggunakan narkoba dari segi positifnya, anak yang 

dididik dalam pola asuh ini, cenderung akan disiplin yakni mentaati 

peraturan. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau menunjukan kedisiplinan 

dihadapan orang tua, padahal dalam hatinya berbicara lain, sehingga ketika 

dibelakang orang tua, anak bersikap dan bertindak lain. Hal itu tujuannya 

semata hanya untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi anak cenderung 

memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu. 
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b. Pola Asuh Permisif 

Sifat pola asuh ini, children centered yakni segala aturan dan ketetapan 

keluarga ditangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan oleh 

orang tua. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung 

bertindak semena-mena, tanpa pengawasan orang tua. Ia bebas melakukan apa 

saja yang diinginkan. Dari sisi negative lain, anak kurang disiplin dengan 

aturan-aturan sosial yang berlaku. Bila anak mampu menggunakan kebebasan 

tersebut secara bertanggung jawab, maka anak menjadi seseorang yang 

mandiri, kreatif, inisiatif, dan mampu mewujudkan aktualisasinya. 

c. Pola Asuh Demokratis 

Kedudukan antara orang tua dan anak sejajar. Suatu keputusan diambil 

bersama dengan mempertimbangkan kedua bela pihak. Anak diberi kebebasan 

yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak harus tetap di 

bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 

Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena. Anak diberi 

kepercayaan dan dilatih untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. 

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

mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, 

tidak munafik, jujur. Namun akibat negative anak akan cenderung merongrong 

kewibawaan orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara 

anak dan orang tua.  
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Menurut Maimunah Hasan dalam (Susylowati, 2019) ada beberapa tipe 

pola asuh, diantaranya adalah tipe autoritatif, tipe otoriter, tipe penyabar, dan tipe 

penelantar. 

a. Tipe Autoritatif 

Tipe ini akan menerima dan melibatkan anak sepenuhnya. Orang tua 

memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan anak-

anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai dengan usia 

dan kemampuan mereka. Akan tetapi mereka tetap memberi kehangatan, 

bimbingan dan komunikasi dua arah. Mereka memberikan penjelasan dan 

alasan, hukuman dan larangan. Anak dari orang tua seperti ini akan 

tumbuh menjadi anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah 

dengan teman sebayanya, dan mau bekerja sama dengan orang tua. Anak 

juga akan berhasil secara intelektual dan sosial, menikmati kehidupan dan 

memiliki motivasi yang kuat untuk maju.  

b. Tipe Otoriter 

Orang tua tipe otoriter selalu menuntut dan megendalikan dan 

menilai perilaku anak dengan standar mutlak, mereka menghargai 

kepatuhan, rasa hormat terhadap kekuasan mereka dan tradisi. Hukuman 

mental dan fisik akan sering diterimah dengan alasan agar anak terus tetap 

patuh dan disiplin dan menghormati orang tua yang membesarkannya. 

Anak-anak dengan orang tua seperti ini cenderung memiliki kompetensi 

dan tanggung jawab sedang, cenderung menarik diri secara sosial, dan 
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tidak memiliki sikap spontanitas. Anak perempuan akan tergantung pada 

orang tuanya dan tidak memiliki motivasi untuk maju. Anak laki-laki 

cenderung lebih agresif dibandingkan dengan anak laki-laki yang lain.  

c. Tipe Penyabar 

Orang tua tipe penayabar akan menerima, responsive, sedikit 

memberikan tuntutan pada anak-anak. Anak akan lebih positive moodnya 

dan lebih menunjukan vitalitasnya dibandingkan anak dari keluarga 

otoriter. Orang tua yang sering membolehkan (permisif) akan membuat 

anak cenderung berwatak tidak patuh, tidak dapat menahan emosi 

kemarahan dan menuntut orang lain secra berlebihan. Dia memiliki sifat 

cemas, ragu-ragu dan tidak percaya diri. 

Untuk itu orang tua yang terlalu berlebihan dalam memberikan 

perhatian kepada anak mereka terlampau cemas terhadap keadaan-keadaan 

yang dihadapi anak dan kelewat hati-hati. Memang, orang sering keliru 

menerapkan kasih sayang dan menyerah pada keinginan-keinginan anak. 

Ternyata “cinta yang buta” akan mengakibatkan anak sangat bergantung 

kepada orang tua dan si anak kehilangan kesempatan untuk belajar dan 

berusaha bagi diri sendiri. Hal ini berarti menambah masalah baru bagi 

orang tua.  
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d. Tipe Penelantar 

Orang tua tipe penelantar lebih memperhatikan aktivitas diri 

mereka sendiri dan tidak terlibat dengan aktivitas anak-anaknya, mereka 

tidak tahu dimana anak-anak mereka berada, apa yang sedang 

dilakukandan siapa teman-temannya diluar rumah. Mereka tidak tertarik 

pada kejadian-kejadian di sekolah anak. Jarang bercakap-cakap dengan 

anaknya, dan tidak memperdulikan pendapat anak-anaknya. Biasanya pola 

pengasuhan anak oleh orang tua semacam ini diakibatkan oleh orang tua 

yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang 

akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Dengan 

begitu anak  hanya diberi materi atau harta saja dan terserah anak itu mau 

tumbuh dan berkembang menjadi apa.   

Dalam mengasuh anak, orang tua mempunyai cara yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh perbedaan latar belakang 

pendidikan, sosial ekonomi orang tua, dan pengasuhan orang tua 

terdahulunya, seperti ada orang tua yang bersikap keras dan adapula yang 

bersikap lembut penuh toleransi. Orang tua yang tidak otoriter akan dapat 

mentoleransikan kemauan anak-anaknya. Tetapi yang dapat membawa 

anak kejenjang kesuksesan adalah suasana yang hangat dan 

menyenangkan didalam rumah.  

Pernyataan-pernyataan dari beberapa pendapat tokoh diatas dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang 
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bersifat pemaksaan. Pola asuh permisif yang bersifat memberi kebebasan 

pada anak. Pola asuh demokratis, pola asuh yang melibatkan anak dalam 

mengambil keputusan, anak diajarkan untuk bisa terlibat dalam segala hal 

terutama dalam mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan apa 

yang telah dipilihnya. Dari beberapa pola asuh tersebut, pola asuh 

demokratis adalah pola asuh yang bisa diterapkan para orang tua, agar 

orang tua tidak menuntut banyak pada anak, namun tidak begitu saja 

memberikan kebebasan pada anak, tetap memberi pengawasan yang cukup 

serta memberi kepercayaan kepada anak untuk dapat melakukan suatu hal 

sesuai dengan keinginannya dengan penuh tanggungjawab.  

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Hurlock (1992) sikap orang tua mempengaruhi cara mereka 

memperlakukan anak, dan perlakuan orang tua terhadap anaknya sebaliknya 

mempengaruhi sikap anak terhadap orang tuanya. Karena sering kali anak 

memandang orang tua sebagai model yang layak ditiru. 

Sedangkan menurut Smith dalam (Mar’atus Solikha, 2018, h. 20-21) ada 5 

faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua terhadap anak:  

1) Pengalaman orang tua dimasa kecil yaitu perlakuan yang diterimah 

orang tua dimasa kecil dari orang tuanya dulu. 

2) Peristiwa yang mengikuti kelahiran anak yaitu akan mempengaruhi 

orangtua dalam mengasuh anak misalnya jika kehamilannya 

dikehendaki maka akan menumpuk dengan hal yang baik, 
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sebaliknya kehamilan yang tidak dikehendaki atau diluar nikah 

maka seorang ibu akan bersikap memusuhi anaknya. 

3) Pengalaman sebagai orang tua, karena umumnya pengalaman 

menjadi orangtua akan menyebabkan orang tua menjadi lebih 

mengerti dan lebih memahami kebutuhan-kebutuhan anaknya. 

4) Karakteristik dari anak itu sendiri. Anak mempunyai pembawaan 

dari lahir yang dimungkinkan dari genetik orang tuanya yang 

kemudian melekat pada diri anak yang menjadikan anak tersebut 

berbeda satu sama lain dalam kebutuhannya. 

5) Status sosial dari orang tua yang berlatar belakang pendidikan 

rendah, tingkat ekonomi kelas menengah dan rendah cenderung 

lebih keras, memaksa dan kurang toleransi dibanding dengan 

mereka yang berlatar belakang menengah keatas yang cenderung 

lebih konsisten dan toleransi terhadap anak. 

Menurut John W. Santrock dalam (Siti Merisa, 2016, h. 17-18) 

menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor yang menonjol yang menentukan cara 

orang tua mengasuh anak, yaitu:  

1) Ketegangan Orang Tua 

Pola asuh seseorang bisa berubah ketika merasakan ketegangan 

ekstra. Orang tua yang demokratis kadang bersikap keras atau 

lunak setelah melewati hari-hari yang melelahkan, orang tua bisa 

selalu bersikap konsisten. Peristiwa sehari-hari dapat 

mempengaruhi orang tua dalam berbagai cara. Namun, sebagian 
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orang tua secara tidak konsisten terombang ambing antara tipe 

otoriter, permisif-lunak, dan permisif lepas tangan dengan cara 

yang tidak bisa diperkirakan. Bisa saja menghadapi sikap anak 

dengan cara berbeda dari waktu ke waktu.  

2) Pengaruh Cara Orang Tua Dibesarkan 

Para orang tua cenderung membesarkan anak-anak mereka dengan 

cara yang sama seperti mereka dibesarkan oleh orang tua 

sebelumnya. Namun, kadang-kadang orang tua membesarkan anak 

dengan cara yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan waktu 

mereka dibesarkan.  

Abu Ahmadi dan Munawarah Sholeh dalam (Mar’atus Solikha, 2018, h. 

22) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai berikut:  

1) Faktor Hereditas, yakni keturunan atau warisan sejak lahir dari 

kedua orang tuanya, neneknya, dan seterusnya, yang biasanya 

diturunkan melalui kromosom. 

2) Faktor lingkungan, yakni segala sesuatu yang ada pada lingkungan 

dia berada (bertempat tinggal) atau (bergaul). Jadi segala sesuatu 

yang berada diluar diri anak dialam semesta ini baik yang berupa 

makhluk yang mati seperti benda-benda mati, cair, gas, juga 

gambar-gambar, dan lain-lain.  

 Demikian pula disamping yang telah disebutkan di atas, sebagai benda-

benda yang bersifat konkret, ada juga lingkungan yang bersifat abstrak antara lain: 
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situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adat istiadat serta ideologi atau pandangan 

hidup. Kesemua bentuk lingkungan tersebut dapat berdampak menguntungkan 

(positif) atau merugikan (negatif) bagi proses perkembangan anak.  

 Berdasarkan pendapat di atas terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu lingkungan tempat tinggal, sub kultur 

budaya, status sosial ekonomi dan kepribadian orang.  

2.2 Orang Tua 

2.2.1 Tugas Dan Kewajiban Orang Tua 

Ahmat Tafsir dalam (Wida Astita, 2016, h. 39-41) Keberadaan orang tua 

memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesinambungan 

bagi perkembangan anak-anaknya. Dalam orang tua agama islam telah 

memberikan kekuasaan pada orang tua supaya ia dapat memelihara keturunan 

atau anak-anaknya dengan cara tidak hanya memenuhi kebutuhan anak secara 

jasmani saja, seperti makan, minum, pakaian tetapi orang tua harus dapat 

memberikan atau memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang bersifat rohani, seperti 

halnya pendidikan. 

Tugas dan kewajiban orang tua dalam membimbing anak-anaknya, 

mendidik serta mengayomi yang kesemuanya itu akan membentuk karakter anak. 

Selain anugrah anak diberikan pada orang tua sebagai amanah untuk dipelihara, 

dididik dan dibina agar berkualitas dan tangguh.  
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Setiap orang tua harus menyadari amanah yang diberikan Allah SWT, 

karena orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. 

Jika orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mendidik, tanggung jawab 

memang dapat dibagi kepada guru, disekolah ataupun kepada lembaga-lembaga 

diluar sekolah. Setiap orang tua dalam menjalankan kehidupan berumah tangga 

tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, adapun tugas dan peran 

orang tua terhadap anaknya yaitu mengasuh, membesarkan dan mengarahkan 

menuju kepada kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku.  

Disamping itu juga harus mengembangkan potensi yang ada pada diri 

anak, memberi teladan dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan 

penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dengan 

berbagai bakat dan kecenderungan masing-masing adalah karunia yang sangat 

berharga, yang digambarkan sebagai perhiasan dunia.  

Orang tua dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

menentukan masa depan anaknya. Secara fisik supaya anak-anaknya tumbuh sehat 

dan berpostur tubuh yang lebih baik, maka anak-anak harus diberi makanan yang 

bergizi dan seimbang. Secara mental anak-anak tumbuh cerdas dan cemerlang, 

maka selain kelengkapan gizi perlu juga diberi motivasi belajar disertai sarana dan 

prasarana yang memadai. Sedangkan secara sosial supaya anak-anak dapat 

mengembangkan jiwa dan budi pekerti yang baik mereka harus diberi peluang 

untuk bergaul mengaktualisasikan diri, memupuk kepercayaan diri seluas-luasnya. 

Orang tua tidak memperdulikan anak-anaknya, orang tua yang tidak memenuhi 
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tugas-tugasnya sebagai ayah dan ibu, karena akan sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan hidup anak-anaknya. Terutama peran seorang ayah dan ibu 

adalah memberikan pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya.  

Orang tua harus respek terhadap gerak-gerik anaknya serta memberikan 

kebebasan pribadi dalam mengembangkan bakat serta menggali potensi yang 

dimiliki, orang tua dalam menjalani rumah tangga juga harus dapat menciptakan 

rumah tangga yang nyaman, sakinah serta mawadah sehingga bisa memberikan 

rasa nyaman pada anak-anaknya, orang tua harus memiliki sikap demokratis. Ia 

tidak bisa memaksakan kehendak sehingga anak menjadi korban, ia harus betul-

betul mengerti, memahami, serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang 

penuh. Orang tua yang tidak memenuhi peran dan tidak menjalankan tugas-

tugasnya seperti apa yang dijelaskan diatas, maka anak-anak hidupnya menjadi 

telantar, ia akan mengalami kesulitan dalam menggali potensi dan bakat yang ia 

miliki.  

2.2.2 Aspek Pengukuran Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Sri Esti Wahyuni Diwandono dalam (Susylowati, 2019, h. 22-23)  

ada beberapa aspek dalam pola asuh orang tua yaitu:  

a. Kontrol Orang Tua Terhadap Anak 

Kontrol orang tua terhadap anak adalah bagaimana sikap orang tua 

dalam menerima dan menghadapi tingkah laku anaknya, yang tidak sesuai 

dengan perilaku yang diharapkan. 
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Dalam membimbing anak, tentunya orang tua akan menerima perilaku 

anak yang kadang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam prosesnya orang 

tua harus dapat mengontrol perilaku anak, dengan tujuan untuk mengarahkan 

anak kearah yang lebih baik, bukan untuk mengendalikan anak sesuai dengan 

keinginan orang tua. Jika perilaku anak yang muncul adalah hal positif maka 

orang tua memberikan respon berupa pujian, atau penghargaan sebagai 

apresiasi diri yang anak lakukan. Jika perilaku anak yang muncul adalah 

negative, orang tua tidak berhak semena-mena untuk menyalahkan anak dan 

langsung memberi hukuman. Orang tua harus tau faktor apa yang 

mempengaruhi anak bersifat buruk tersebut, sehingga orang tua dapat 

memberi respon yang tepat kepada anak, yaitu berupa nasihat, atau diskusi 

bahwa perilaku yang telah ia lakukan adalah hal kurang baik. Sehingga anak 

akan lebih mudah untuk menerima segala nasihat yang diberikan orang tua. 

b. Tuntutan Orang Tua Kepada Anak Untuk Menjadi Matang 

Adalah bagaimana tingkah laku orang tua mendorong kemandirian 

anak dan mendorong anak memiliki rasa tanggung jawab atas segala 

tindakannya dan mengharapkan anak-anak bertindak dengan cara yang 

matang. Orang tua bertugas untuk memberikan fasilitas serta arahan yang 

dapat menumbuh kembangkan kemandirian, dan rasa tanggung jawab anak 

terhadap segala tindakan yang dilakukan. 
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c. Kejelasan Komunikasi Orang Tua Dan Anak 

Adalah bagaimana usaha orang tua pada anak agar tampil pada tingkat 

yang tinggi secara intelektual, sosial, dan emosional. Bagaimana ungkapan 

orang tua dalam menunjukan kasih sayang, perhatian, terhadap anak dan 

bagaimana cara memberikan dorongan kepada anaknya.  

2.3 Akhlak 

2.3.1 Pengertian Akhlak 

Rosihan Anwar (dalam Mohammad Adnan, 2018, h. 78) Ada dua 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan 

linguistic (kebahasan), dan pendekatan terminology (peristilahan). Kata akhlak 

berasal dari bahasa arab “khuluq”, jamaknya ’’kubuluqun’’ ,menurut lugbat 

diartikan sebagai budi pekerti , perangkai, tingkah laku dan tabiat. 

Menurut kamus besar  bahasa Indonesia (dalam Mohammad Adnan, 2018, 

h. 78) akhlak mempunyai pengertian budi pekerti atau kelakuan. Dalam bahasa 

yunani pengertian khuluq ini disamakan dengan kata ethicos atau ethos, artinya 

adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan melakukan perbuatan. Dalam 

kamus al-munjid, khuluq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Rosihan Anwar (2008, h. 206) Sedangkan untuk menjelaskan pengertian 

akhlak dari segi istilah ini kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat dari para 

ahli. Imam Al-Ghazali dalam ibya ulumuddin menyatakan bahwa “ahlak ialah 

suatu daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-
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perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran dan diwujudkan  

dalam tingkah laku dan perbuatan”.  

Menurut Soegarda Poerbakawatja (dalam Mohammad Adnan, 2018, h. 78) 

mengatakan akhlak adalah budi pekerti, watak kesusilaan, dan kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap 

sesama manusia.  

Menurut Akhyar dalam Hamzah (2014, h. 61). Akhlak adalah suatu 

tindakan atau perbuatan, tabiat, adat kebiasaan serta watak seseorang yang ada 

dalam dirinya. Kata-kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan 

perkataan khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan 

khaliq yang berarti sang pencipta. 

Dari defenisi akhlak diatas tampak tidak ada perbedaan dan pertentangan, 

melainkan memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat 

kita ketahui bahwa akhlak adalah suatu sifat atau kondisi yang telah meresap 

dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dan dari sini timbullah berbagai macam 

perbuatan dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran.  

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, jatuh bangunnya 

masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, 

maka sejahtera lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir 

dan batinnya. 



31 

 

2.3.2 Ruang Lingkup Akhlak 

Abidun Nata (dalam Herawati, 2017, h. 130) mengatakan bahwa ruang 

lingkup pendidikan akhlak adalah perbuatan-perbuatan manusia yang selanjudnya 

perbuatan itu ditentukan baik atau buruk. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan 

karena tidak sengaja atau khilaf maka tidak dikatakan perbuatan akhlak, karena 

perbuatan tersebut dilakukan bukan karena dasar pilihan. Hal ini berlandaskan 

pada sabda Rasulullah SAW yang artinya “bahwasannya Allah memaafkanku dan 

umatku yang berbuat salah, lupa dan dipaksa” (HR. Ibn Majah dari Abi Zar). 

Abidun Nata (dalam Herawati, 2017, h. 131) Sebagai muslim, akhlak yang 

diajarkan kepada anak adalah ahlak islami yang menggunkan tolak ukur ketentuan 

Allah SWT. Adapun yang menjadi ruang lingkup akhlak islami adalah:  

1) Abidun Nata (dalam Herawati, 2017, h. 131) Akhlak terhadap 

Allah, yaitu sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia sebagai ciptaan Allah. Ada 4 (empat) alasan mengapa 

manusia perlu berakhlak kepada allah yaitu: (a) Karena Allah-lah 

yang telah menciptakan manusia (b) Karena Allah-lah yang telah 

memberikan perlengkapan panca indera, berupa pendengaran, 

penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, disamping anggota 

badan yang sempurna kepada manusia (c) karena Allah-lah yang 

telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan 

sebagai kelangsungan hidup manusia; dan (d) Allah-lah yang telah 
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memulikan manusia dengan diberinya kemampuan menguasai 

daratan dan lautan. 

Imam Al Ghazali (dalam Eko Setiawan, 2017, h. 48) orang tua 

dianjurkan sejak dini untuk membiasakan anak-anaknya untuk 

beribadah seperti shalat, berdoa, membaca Al-Qur’an, berpuasa 

dibulan ramadhan, sehingga secara berangsur-angsur tumbuh rasa 

senang melakukan ibadah tersebut, kemudian dengan sendirinya 

anak akan terdorong untuk melakukannya tanpa perintah dari luar 

tetapi dorongan itu timbul dari dalam dirinya dengan penuh 

kesadaran tanpa paksaan. Dengan kata lain, anak yang banyak 

mendapatkan kebiasaan dan latihan keagamaan, sehingga pada 

waktu dewasanya akan semakin merasakan kebutuhan terhadap 

pentingnya agama dalam kehidupan.  

2) Abidun Nata (dalam Herawati, 2017, h. 131) Akhlak terhadap 

sesama manusia yaitu sikap atau perbuatan dan larangan yang 

harus dihindari dalam berhubungan dengan sesama manusia yang 

sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma adat. Bagi 

umat islam semua larangan dan anjuran tentang hubungan manusia 

seperti saling menghargai sesama manusia dan tidak menceritakan 

keburukan orang lain terdapat didalam Al-Qur’an dan hadist 

sebagai pedoman hidup. 

Prof. Dr. Quraish Shihab (dalam St Johariyah, 2019, h. 77) Akhlak 

terhadap sesama manusia yaitu memposisikan manusia pada posisi 



33 

 

sewajarnya, berkomunikasi dengan perkataan baik dan benar, tidak 

berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan dan kekurangan 

orang lain, tidak meremehkan dan menjelek-jelekan serta jika 

terjadi kesalahpahaman tidak diperpanjang tapi segera diklarifikasi 

dan saling memaafkan. 

3) Ahlak terhadap lingkungan, lingkungan yang dimaksud  adalah 

segala sesuatu  yang ada disekitar manusia baik binatang, tumbuh-

tumbuhan dan benda mati. Manusia harus mempunyai interaksi 

yang baik  terhadap alam atau lingkungannya sehingga manusia 

harus mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan 

pada mahluk lainnya. Hal ini menuntut manusia bertanggung jawab 

sehingga tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. 

2.3.3 Macam-macam Akhlak  

Ulama akhlak dalam (Winarti, 2011, h. 26-27) menyatakan bahwa akhlak 

yang baik merupakan sifat para nabi dan orang-orang shiddiq, sedangkan akhlak 

yang buruk merupakan sifat syaithan dan orang-orang tercela. Maka pada 

dasarnya akhlak dibagi menjadi 2 macam, antara lain:  

1. Akhlak terhadap tuhan, dibedakan menjadi dua yaitu:  

• Akhlak terhadap tuhan yang meliputi bertaubat, bersabar, 

bersyukur, bertawakal, ikhlas, raja’, dan takut. 

• Akhlak buruk terhadap tuhan yang meliputi takabur, musyrik, 

murtad, munafiq, riya’, boros atau berfoya-foya, dan rakus atau 

tamak.  
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2. Akhlak terhadap manusia, dibedakan menjadi dua yaitu: 

• Akhlak terhadap manusia, yang meliputi belas kasihan atau sayang, 

rasa persaudaraan, memberi nasehat, suka menolong, menahan 

amarah, sopan santun, dan suka memaafkan. 

• Akhlak buruk sesama manusia, yang meliputi mudah marah, iri 

hati atau dengki, mengadu-adu, mengumpat, bersikap congkak, 

bersikap kikir, dan berbuat aniaya. 

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Nata dalam (Weli Yuliza, 2016, h. 32) terdapat 3 aliran yang menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yaitu: 

1) Aliran nativisme, menurut aliran ini, faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah faktor 

pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa 

kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah 

memiliki pembawaan-pembawaan atau kecenderungan pada yang 

baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. 

2) Aliran Empirisme, menurut aliran ini, faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan akhlak adalah faktor dari luar, 

yaitu lingkungan sosial, termaksud pembinaan dan pendidikan 

yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan 

kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Aliran ini tampak 

begitu percaya pada peran yang dilakukan oleh dunia pendidikan 

dan pengajaran. 
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3) Aliran konvergensi, menurut aliran ini, pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan anak, dan faktor 

dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara 

khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan 

kecenderungan ke arah yang baik didalam diri manusia dibina 

secara intensif melalui berbagai metode. Pemikiran aliran 

konvergensi itu tampak sesuai dengan ajaran islam, hal ini dapat 

dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nahl 78: 


	َُ��َن َ�ۡ ۡ�َ 
َ

� ۡ�ُِ�ٰ�َ ��
ُ
ََ�ُ� ّ�ِۢ� ُ�ُ��ِن أ��ۡ

َ
ُ أ ��ۡ�َ! َوٱ  ٱ#"�ُ�َُ$ %َ
)ٔ)ٗا وََ�َ

 
ۡ

ف
َ ۡ
� َوٱ+َٰ,َۡ-

َ ۡ
�وَن  َوٱ+ُ.ُ/َۡ0 ۡ�ُ

�
	
  3)ٔ)َِدةَ $ََ

Terjemahannya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberimu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu beryukur 

(Kementerian Agama RI, versi. 2019). 

2.3.5 Tujuan Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini 

Ibrahim Amini (dalam Herawati, 2017, h. 129) pendidikan akhlak 

bertujuan untuk membentuk perilaku dan kepribadian anak didik menjadi lebih 

baik dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan misi Rasulullah 

SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya “Bahwasannya 

aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. (HR. Ahmad). 

Karena dengan memiliki generasi yang berakhlak mulia kehidupan akan selamat 

dunia dan akhirat.  

Amirul Mukminin as mengatakan “seandainyapun kita tidak 

mengharapkan surga, tidak takut kepada panasnya api neraka, tidak 
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mengharapkan pahala dan tidak merasa terancam dengan siksanya, maka kita 

harus tetap memiliki akhlak yang mulia karena itu sangat membahagiakan.  

Pendidikan akhlak yang baik juga dapat menyempurnakan iman seseorang 

seperti yang tertuang dalam hadist Rasulullah  SAW yang diriwayatkan oleh 

Turmudzi yang berbunyi “orang mukmin yang paling sempurna keimanannya 

adalah orang yang sempurna budi pekertinya”. (HR. Turmudzi). 

Menurut Ibrahim Amini (Herawati, 2017, h. 130) Tujuan pendidika akhlak 

diberikan kepada anak supaya dapat membersihkan diri dari perbuatan dosa dan 

maksiat. Karena sebagai manusia yang memiliki jasmani dan rohani, maka 

jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui akhlak. Orang yang memiliki batin 

yang bersih akan melahirkan perbuatan yang terpuji sehingga dengan perbuatan 

terpuji maka akan melahirkan masyarakat yang saling menghargai dan hidup 

rukun serta bahagia dunia akhirat. Akhlak diajarkan kepada anak bertujuan agar 

anak mengetahui hal-hal yang baik yang dianjurkan untuk dilakukan dalam 

menjalankan hidup dan mengetahui perbuatan yang tercela serta bahayanya yang 

akan merugikan bagi kehidupan anak. Dengan demikian, anak akan mampu 

memilah hal yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang harus 

ditinggalkan atau dijauhi untuk kehidupan yang lebih baik. Secara singkat tujuan 

pendidikan akhlak mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa anak melalui 

pelajaran akhlak baik yang di lakukan di sekolah maupun dilingkungan keluarga. 
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2.4 Karakteristik Anak Usia Dini 

Meity H. Idris (2016, h. 38-39) Karakteristik anak usia dini (0-8 tahun) 

adalah individu yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang  

sangat pesat bahkan yang dikatakan sebagai lompatan perkembangan karena 

itulah maka usia dini dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang 

sangat berharga dibanding usia usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan diuraikan karakteristik anak usia 

dini sebagai berikut : 

a. Usia 0-1 tahun 

Pada masa bayi perkembangan fisik menggalami kecepatan luar biasa, 

paling cepat dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan 

keterampilan dasar yang dipelajari anak usia dini. Beberapa karakteristik 

anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain: 

Mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, 

duduk, berdiri, dan berjalan. 

1) Mempelajari keterampilan menggunakan panca indra seperti 

melihat atau menggamati merabah, mendengar, mencium, dan 

menggecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. 

2) Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap 

melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi 

responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memeperluas 

respon verbal dan non verbal bayi.                                                                      
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3) Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan 

modal penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan 

selanjutnya. 

b. usia 2-3 tahun 

Anak pada usia ini memliki beberapa kesamaan karakteristik dengan 

masa sebelumnya. Secara fisik anak masih mengalami pertumbuhan yang 

pesat. Beberapa karakteristik khusus yang dilalui anak usia 2-3 tahun 

antara lain: 

1) Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada disekitarnya. 

Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang 

luar biasa, eksplorasi yang dilakukan oleh anak terhadap benda-benda 

apa saja yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. 

Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi 

dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan. 

2) Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan 

berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat yang belum jelas 

maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami 

pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan 

pikiran. 

3) Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi 

anak didasrakan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. 

Sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan namun lebih banyak pada 

lingkungan. 
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c. usia 4-6 tahun 

anak usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain: 

1) Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan 

berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot 

kecil maupun besar. 

2) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu 

memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan 

pikirannya dalam batas-batas tertentu. 

3) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditujukan dengan 

rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal 

itu terlihat dari seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat 

4) Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan 

sosial. Walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama. 

d. Usia 7-8 tahun 

Karakteristik perkembangan anak usia 7-8 tahun antara lain: 

1) Perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yag cepat. Dari 

segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian 

perbagian. Artinya anak sudah mampu berpikir analisis dan sintesis, 

deduktif dan induktif. 

2) Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas 

orang tuanya. Hal ini ditunjukan dengan kecenderungan anak untuk 

selalu bermain diluar rumah bergaul dengan teman sebaya.  
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3) Anak mulai menyukai permainan sosial. Bentuk permainan yang 

melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. 

4) Perkembangan emosi anak sudah mulai terbentuk dan nampak sebagai 

bagian dari kepribadian anak. Walaupun pada usia ini masih pada taraf 

pembentukan, namun pengalaman anak sebenarnya telah 

menampakkan hasil. 

2.5 Kajian Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dapat kita lihat pada table berikut:  

No Penelitian Relevan Perbedaan Persamaan 

1.  Susylowati dalam 

penelitiannya yang 

berjudul Pola Asuh 

Orang Tua Dalam 

Menanamkan Akhlak 

Pada Anak Sejak Usia 

Dini 

Perbedaan penelitian 

Susylowati dengan 

peneliti terletak pada 

pengumpulan data. 

Pada penelitian ini 

data diperoleh 

melalui observasi, 

wawancara dan 

anket. 

Persamaan 

penelitian 

Susylowati dengan 

peneliti yaitu sama-

sama mengangkat 

pola asuh orang tua 

dalam menanamkan 

akhlak pada anak 

sejak usia dini 

2. Dessy Izzatun Nisa 

dalam penelitiannya yang 

berjudul pengaruh pola 

asuh orang tua dalam 

Membentuk perilaku 

sosial emosional  anak 

Usia dini 

Perbedaan penelitian 

Dessy Izzatun Nisa 

terletak pada fokus 

penelitian yaitu 

membentuk perilaku 

sosial emosional 

anak usia dini 

Persamaan 

penelitian Dessy 

Izzatun Nisa 

dengan peneliti 

yaitu sama-sama 

mengangkat pola 

asuh orang tua  

3. Fela Anggun Sahara 

dalam penelitiannya yang 

berjudul Pola Asuh 

Orang Tua Dalam 

Membina Pendidikan 

Agama Islam Pada Anak 

Di Desa Nampirejo 

Kecamatan Batanghari 

Perbedaan penelitian 

Fela Anggun Sahara 

dengan peneliti 

terletak pada fokus 

penelitian yaitu Pola 

Asuh Orang Tua 

Dalam Membina 

Pendidikan Agama 

Persamaan 

penelitian Fela 

Anggun Sahara 

dengan peneliti 

yaitu sama-sama 

mengangkat pola 

asuh orang tua 
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Kabupaten Lampung 

Timur  

Islam Pada Anak Di 

Desa Nampirejo 

Kecamatan 

Batanghari 

Kabupaten Lampung 

Timur 

4. Winarti dalam 

penelitiannya yang 

berjudul Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua 

Terhadap Pembentukan 

Akhlak Anak Usia 7-12 

Tahun di Ketapang 

Tangerang 

Perbedaan penelitian 

Winarti dengan 

peneliti yaitu 

penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif  

Persamaan 

penelitian Winarti 

dengan peneliti 

yaitu sama-sama 

mengangkat pola 

asuh  

5. Ika Tri Wulandari Pola 

Asuh Orang Tua Dalam 

mengembangkan 

Kemandirian kelompok 

B di RA Perwanida 

Kadipaten Kecamatan 

Andong Kabupaten 

Boyolali tahun 

pembelajaran 2018/2019 

Perbedaan penelitian 

Ika Tri Wulandari 

pada focus penelitian 

yang mana Ika Tri 

Wulandari ingin 

mengetahui 

bagaimana cara 

orang tua dalam 

mengembangkan 

kemandirian anak. 

Persamaan 

penelitian Ika tri 

Wulandari dengan 

peneliti yaitu sama-

sama mengangkat 

judul pola asuh 

orang tua dengan 

menanamkan 

kemandirian pada 

anak dan penelitian 

ini merupakan 

penelitian kualitatif. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, 

membina, dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan 

harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupan dimasa depan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Euis (2004) pola asuh merupakan serangkaian interaksi 

yang intensif, orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup. 

Menurut Agus Wibowo, pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang 

tua, yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-

lain) dan kebutuhan non fisik seperti perhatian, empati, kasih sayang dan lain-lain. 
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Menurut Bumrind ada tiga macam bentuk pola asuh adalah sebagai 

berikut: pola asuh otoriter adalah suatu jenis bentuk pola asuh yang menuntut agar 

anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh 

orangtua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat 

sendiri. Anak dijadikan sebagai miniatur  hidup dalam pencapaian misi hidupnya. 

Bumrind juga mengatakan bahwa pola asuh autoritatif atau demokrasi. Pada pola 

asuh ini orangtua yang mendorong agar anak-anaknya mandiri namun masih 

memberikan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Anak-

anak yang hidup dalam keluarga demokratis ini memiliki kepercayaan diri, harga 

diri yang tinggi dan menunjuk perilaku yang terpuji.  

Sedangkan yang dimaksud pola asuh permisif dimana pada pola asuh ini 

orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, namun menetapkan 

sedikit batas atau kendali terhadap anak mereka. Orangtua cenderung membiarkan 

anak-anak mereka melakukan apa saja, sehingga anak tidak dapat mengendalikan 

perilakunya serta tidak mampu untuk menaruh hormat pada orang lain. Orang tua 

permisif berusaha menerima dan mendidik anaknya sebaik mungkin tapi 

cenderung sangat pasif ketika sampai pada masalah penetapan batas-batas atau 

menanggapi ketidak patuhan. Pola asuh orang tua yang permisif, tidak dapat 

menanamkan perilaku moral yang sesuai dengan standar sosial pada anak. Karena 

orang tua bersifat longgar dan menuruti semua keinginan anak.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa masing-

masing dari pola asuh yang diterapkan orang tua juga akan menghasilkan macam-

macam akhlak pada anak. Oleh karena itu orang tua harus memahami dan 
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mengetahui pola asuh yang mana yang paling baik diterapkan dalam mengasuh 

dan mendidik anak-anaknya.  

Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir yang dirancang oleh peneliti: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola asuh orangtua 

Otoriter  Demokratis  

Penanaman Akhlak 

Permisif  


