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ABSTRAK 

 

Peran dan tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan 

pendidikan disiplin dalam keluarga. Dalam kehidupan di masyarakat terkadang 

ditemukan anak-anak nakal yang sikap dan perilakunya tidak hanya terlibat dalam 

perkelahian dan pencurian, tetapi juga terkadang ada anak yang membolos sekolah. 

Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan disiplin atau kurang 

berfungsinya pendidikan disiplin sehingga tidak menjadi control yang efektif dalam 

mengendalikan perilaku yang tidak baik. Fakta dilapangan menunjukkan beberapa 

masalah yang timbul dalam keluarga, misalnya melanggar aturan, tidak patuh, ada 

juga anak yang mengambil barang milik tetangga tanpa sepengetahuan 

pemiliknya,serta ditemukan pola asuh yang bervariasi dalam setiap keluarga. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan 

fakta lapangan, dengan masalah bagaimana pola asuh orang tua dalam mendidik 

disiplin anak, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pola asuh orang tua 

dalam mendidik anak di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten 

Banyuasin. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola asuh yang 

diterapkan dalam mendidik disiplin anak serta faktor apa saja yang menjadi 

penghambat dan pendukung penerapan pola asuh tersebut. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan informan utama 

yaitu 10 orang tua yang mempunyai anak usia sekolah dasa atau usia 6-12 tahun, dan 

informan pendukungnya ialah kepala desa dan warga setempat. Untuk menmperoleh 

data yang akurat maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 

observasi, interview, dan dokumensi. 

Analisis penelitian dilaksanakan dengan “reduksi data,penyajian data, dan 

verifikasi/penyimpulan”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, pola asuh yang diterapkan orang tua dalam meningkatkan disiplin 

pada anak yang 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 penghmabat dan pendukung yang 

mempengaruhi penerapan pola asuh orang tua di desa Margorukun yaitu pertama, 

faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam keluarga mislanya usia orang tua, 

keterlibatan orang tua, kesibukan orang tua. Kedua, faktor eksternal ialah faktor yang 

berasal dari luar misalnya lingkungan tempat tinggal, pesatnyaarus globalisasi seperti 

televise dan game, serta kultur budaya yang ada di desa Margorukun Kecamatan 

Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab  memberikan pendidikan kepada 

anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak dan sepiritual 

yang luhur. Namun sayangnya tidak semua orang tua dapat melakukannya dengan 

baik, hal ini dibuktikan dalam kehidupan masyarakat ditemukan anak-anak nakal 

dengan sikap dan prilauku jahiliyah yang tidak hanya terlibat dalamperkelahian, 

tetapi juga terliibat dalam pergaulan bebas, perjudian, pencurian, narkoba, dan 

sebagainya.1 

Masalah-masalah yang ada tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan atau 

kurang fungsionalnya pendidikan agama sehingga tiak menjadi kontrol yang efektif 

mengendalikan perilaku negatif, efek negatif dari kemajuan teknologi komunikasi 

dan informasi, serta kesalhan pola asuh orang tua dalm keluarga. Dalam kasus 

tertentu ada orang tua terlalu memperhatikan kesejah teraan materi anak, sementara 

santapan rohani anak berdasarkan prinsip-prinsip agama , etika, dan sopan santun 

terabaikan.2 

Dalam perspektif Islam, pendidikan untuk anak sudah dimulai sejak dari buaian 

hingga keliang lahat. Bahkan Islam mengajarkan pendidikan itu dimulai dari pemilihan 

                                                 
1 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga,(Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014), hlm. 67 
2 Ibid., hlm. 69 
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jodoh. Orang yang akan berumah tangga harus memikirkan kemungkina-kemungkina 

yang akan terjadi pada rumah tangganya kelak. Oleh karena itu dalam memilih jodoh 

terutama calon istri diharuskan benar-benar wanita yang shalehah karena peran mendidik 

anak akan banya dilakukan oleh ibu.3  

Keluarga yang dapat membekali anak-anaknya dengan nilai dan norma yang 

diperlukan sebagai pedoman dalam pergaulan, agar jika anak bergaul dengan anak 

yang nakal ia tidak akan terbawa nakal, karena ia mampu menyaring mana yang baik 

dan mana yang tidak. Berkenaan dengan kewajiban  memelihara dan mendidik anak 

Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim:6, 

                ..... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka.....” (QS. At-Tahrim: 6) 

 

Ditinjau dari ilmu sosiologi, keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang 

terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan 

anatara ayah ibu dan anak yang merupakan kesatuan kecil dari bentuk-

bentukkesatuan masyarakat.4 Keluarga merupakan sebuah intuisi pendidikan utama 

                                                 
3  Jalaluddin, Mempersiapkan Anak Sholeh, (Palembang, Noer Fikri Offiset, 2015), hlm. 17 
4 Sri lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 

(Jakarta, Prenada Media Group, 2012), hlm. 177 
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dan bersifat kodrati. Dan orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi 

anak-anaknya, karena dari merakalah anak mula-mula menerima pendidikan.5 

Masing-masing keluarga memiliki perlakuan yang berbeda-beda dalam 

mengasuh dan membimbing anak. Dalam keluarga sering kita jumpai orang tua yang 

berlaku keras terhadap anaknya. Semua aturan yang telah ditentukan oleh orang tua 

harus dituruti sebab jika anak melanggar peraturan, orang tua akan marah, akibatnya 

anak diancam atau dihukum. 6 

Keinginan dan pendapat anak sepanjang tidak bertentangan dengan norma-

norma yang berlaku dalam keluarga dan tidak berdampak buruk bagi anak, orang tua 

akan selalu memperhatiakn dan disetujui untuk dilaksanakan. Sebaliknya terhadap 

keinginan dan pendapat yang bertentangan dengan norma-norma dalam keluarga dan 

masyarakat, orang tua akan memberi pengertian secara rasional dan objektif, 

sehingga anak mengerti apa yang menjadi keinginan dan pendapatnya tersebut tidak 

disetujui orang tuanya.7 

Seperti halnya yang ada di desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan 

kabupaten Banyuasin peneliti melihat pada saat waktu sholat fardu tiba masih ada 

anak yang menunda sholatnya hanya untuk bermain serta orang tua yang kurang 

keras terhadap anaknya sehingga ia lupa dengan waktu sholatnya. Begitu juga 

dengan waktu belajarnya, anak masih sering malas-malasan untuk melakukan 

kewajibannyasebagai pelajar. Di desa Margorukun terdapat banyak macam 

                                                 
5 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 35 
6 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., hlm. 42 
7 Mahmud, dkk., Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,(Jakarta: Indeks, 2014), hlm.189 
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pemikiran orang tua di antaranya ada orang tua yang keras dan mengharuskan sang 

anak menegrjakan apa yang di perintahknnya dengan tepat waktu, di lain pihak, ada 

juga orang tua yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun 

kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Berbagai cara pengasuhan tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kedisiplinan anak.8 

Sejalan dengan itu, disinilah peran dan tanggung jawab orang tua sangat 

dibutuhkan dalam memberikan pendidikan disiplin dalam keluarga. Orang tua 

senantiasa memberi bimbingan yang penuh pengertian. 

Namun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga dalam hal ini orang tua 

dapat melaksanakan peranannya dengan baik. Kurangnya komunikasi yang terjalin 

antara orang tua dan anak menyebabkan kedisplinan anak baik itu kedisiplinan dalam 

hubungnnya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, maupun dengan 

orang lain menjadi kurang terkontrol oleh orang tuanya. 

Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin mayoritas 

penduduknya dalam usia produktif, sehingga dalam aktivitas sehari-hari masyarakat 

disibukkan oleh pekerjaannya masing-masing padahal mereka mempunyai keluarga 

yaitu anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan serta arahan dari kedua orang 

tua mereka. Mengingat pentingnya peran keluarga dalam memberikan dasar-dasar 

disiplin pada anak dan sebagai orang tua  yang mempunyai tanggung jawab, 

meskipun orang tua disibukkan dengan pekerjaan dan sebagainya harus tetap 

memperhatikan pendidikan disiplin dalam keluarga baik itu dalam hubungannya 

                                                 
8 Observasi, pada tanggal 23 November 2017 
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dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, maupun dengan orang lain, 

sehingga anak tidak terbawa oleh arus globalisasi yang berdampak negatif dan 

melanggar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.9 

Dari uraian di atas tergambar keragaman orang tua dalam menggunakan pola 

asuh dalam mendidik disiplin anak,  untuk mengetahui jawaban dari permasalahan 

maka diperlukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang diperlukan, maka 

peneliti  ini mengambil judul: “POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENDIDIK 

DISIPLIN ANAK DI DESA MARGORUKUN KECAMATAN MUARA 

SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN”. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah yaitu batas dari pemahaman untuk menghindari pembahasan 

yang melebar luas, serta mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya. 

Adapun hal yang dibatasi  yaitu peneliti lebih menekankan pola asuh khusus pada 

Anak usia 6-12 tahun (usia Sekolah Dasar). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan batasan masalah masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua dalam mendidik disiplin anak usia 6-12 tahun di 

Desa Margorukun  Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin? 

                                                 
9 Observasi, pada tanggal 23 November 2017 
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2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat orang tua dalam mendidik 

disiplin anak di Desa Margorukun  Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten 

Banyuasin? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam 

mendidik disiplin anak di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan 

Kabupaten Banyuasin.. 

b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat orang 

tua dalam mendidik disiplin anak di Desa Margorukun Kecamatan Muara 

Sugihan Kabupaten Banyuasin. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian mengenai pola asuh orang tua dalam mendidik disiplin 

anak di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, 

diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis pola asuh orang tua 

dalam mendidik disiplin anak. 
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2. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang pola asuh orang 

tua dalam mendidik disiplin anak. 

b. Manfaat Praktis 

1.  Bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan tentang pola asuh orang tua, 

pentingnya keluarga, pentingnya peranan orang tua dalam meningkatkan 

mendidik disiplin anak, serta bermanfaat bagi peneliti sendiri karena nantinya 

akan menjadi orang tua bagi anak-anak kelak. 

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam cara mengasuh, membina, mengarahkan, membimbing dan memimpin 

anak supaya anak mengenal aturan-aturan batasan-batasan dalam berperilaku 

yaitu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh 

dilakukan serta perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku 

di masyarakat. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka (literature review) adalah proses kegiatan menelaah dan 

membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, 

mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil 

survei tentang masalah yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.10 

                                                 
10 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm. 205 
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Berikut akan diuraikan berbagai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian 

ini, dan membantu peneliti dalam  menyusun skripsi ini, yaitu: 

Atih Wijayanti, dalam skripsinya yang berjudul “Pembentukan Kedisiplinan 

Anak dalam Keluarga Polisi di Asrama Polsek Nalum Sari Kabupaten Jepara” 

Menyatakan bahwasannya  di keluarga Asrama Polsek Nalumsari menerapkan 

bentuk-bentuk kedisiplinan yang mencakup: disiplin waktu, disiplin berpakaian, 

disiplin berprilaku santun. Faktor penghambat dalam pembentukan disiplinanak di 

antaranya adalah  pertama: hambatan disiplin waktu yaitu membatasi waktu pada 

anak agar tidak mempunyai ketergantungan acara tertentu pada televisi, kedua: 

hambatan dalam disiplin berpakaian yaitu orang tua dituntut bisa memberikan arahan 

sesuai dengan moral, norma agama, dan susila, dan yang ketiga sulit mengajarkan 

bahasa krama untuk anak-anak kepada orang yang lebih tua.11 Persamaan penelitian 

Atih Wijayanti dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang disiplin, sedangkan 

letak perbedaannya yaitu  penelitian Atih Wijayanti tentang Pembentukan 

Kedisiplinan Anak dalam Keluarga Polisi di Asrama Polsek Nalum Sari Kabupaten 

Jepara” sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tentang Pola Asuh orang 

tua dalam Mendidik  Disiplin Anak di Desa Margorukun kecaatan Muara Sugihan 

Kabupaten Banyuasin. 

Atina, dalam skripsinya yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Islam pada Anak di RT 22 Kelurahan 5 Ulu Palembang” 

                                                 
11 Atih Wijayanti, Pembentukan Kedisiplinan Anak dalam Keluarga Polisi di Asrama Polsek 

Nalum Sari Kabupaten Jepara, Online, (Semarang: skripsi Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang, 

2010), hlm. 70 
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menyatakan bahwa Pola asuh yang diterapkan dapat dikatakan sedang, hal ini dapat 

dilihat dari orang tua mengajarkan anak pentingnya mengucapkan salam, 

mengajarkan tata cara solat, memebaca do’a, dan memeberikan makanan yang baik, 

membaca al-Qu’an, memberikan sedekah, membiasakan berpuasa dan memberi 

nasehat kepada anak supaya rajin mengerjakan ibadah.12 Persamaan penelitian Atina 

dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pola asuh, sedangkan letak 

perbedaannya yaitu  penelitian Atina tentang Pola Asuh Orang Tua dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Islam pada Anak di RT 22 Kelurahan 5 Ulu Palembang, 

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tentang Pola Asuh orang tua dalam 

Mendidik  Disiplin Anak di Desa Margorukun kecaatan Muara Sugihan Kabupaten 

Bnayuasin. 

Sri Rahayu dalam skripsinya yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua dalam 

Membina Akhlak Anak di Desa Sukadamai Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten 

Banyuasin”, menyatakan bahwa pola asuh orang tua di Desa Sukadamai Kecamatan 

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pola asuh 

orang tua dalam membina akhlak anak dilakukan dengan memberikan perhatian 

kepada anak.13 Persamaan penelitian Sri Rahayu dengan peneliti yaitu sama-sama 

meneliti tentang pola asuh, sedangkan letak perbedaannya yaitu  penelitian Sri 

Rahayu tentang Pola Asuh Orang Tua dalam Membina Akhlak Anak di Desa 

                                                 
12 Atina, Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam pada Anak di RT 22 

Kelurahan 5 Ulu Palembang, (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Rden Fatah, 2005), hlm. 46 
13 Sri Rahayu, Pola Asuh Orang Tua dalam Membina Akhlak Anak di Desa Sukadamai 

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 

2014), hlm. 71. 
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Sukadamai Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, sedangkan penelitian 

yang akan peneliti lakukan tentang Pola Asuh orang tua dalam Mendidik  Disiplin 

Anak di Desa Margorukun kecaatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pola diartikan sebagai corak, model, 

sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap).14 Ketika pola diartikan sebagai 

bentuk/struktur yang tetap, maka hal itu semakna dengan “kebiasaan”. Sedangkan 

asuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengasuh, satu bentuk kata kerja 

yang bermakna, menjaga, merawat, memeihara, membimbing, dan menjaga anak 

kecil.15 Sedangkan menurut istilah asuh adalah membantu atau melatih anak agar 

berdiri sendiri, memimpin ata menyelenggarakan badan kelembagaan.16 

Djamarah menyatakan bahwa pola asuh orang tua adalah pola perilaku atau 

kebiasaan orang tua yang ditetapkan pada anak yang bersifat relatif  konsisten dari 

waktu ke waktu dan pola perilaku ini dapat diraskan oleh anak dari segi negatif 

maupun positif.17 Sendangkan menurut schohib pola asuh atau pengasuhan adalah 

orang yang melaksankan tugas, membimbing, memimpin, atau mengelola.18 

                                                 
14 Departemen Pendidikn dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), hlm. 791. 
15 Ibid., hlm.76 
16 Ibid. 
17  Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hlm. 51 
18 Moh. Shochib, hlm. 15 
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Pola asuh adalah bentuk atau struktur pengasuhan yang seharusnya diterapkan 

oleh orang tua  untuk memelihara, membimbing, dan mendidik sebagai perwujudan 

kasih sayang terhadap anak-anaknya. 

Orang Tua adalah orang yang dianggap tua, berumur, orang-orang yang 

dihormati (disegani), ayah dan ibu. Dalam konteks keluarga, tentu saja orang tua 

yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung kita dengan tugas dan tanggung jawab 

mendidik anak dalam keluarganya.19  

Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Djamarah pola asuh berarti 

pendidikan. Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang 

konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan 

hingga remaja. Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan 

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

dengan keluarga yang lainnya.20 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pola asuh orang tua adalah suatu 

bentuk/struktur yang secara sadar diberlakukan orang tua untuk  menjaga, 

membimbing, dan mendidik serta mengoptimalkan perkembangan jasmani dan 

rohani anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang mandiri. 

 

 

 

                                                 
19 Syaiful Bahri Djamarah, Loc.Cit. 
20 Ibid. 
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2. Macam-macam Pola Asuh 

Orang tua mempunyai berbagai macam tanggung jawab, salah satunya ialah 

mengasuh putra-putrinya. Dalam mengasuh anak orang tua dipengaruhi oleh budaya 

yang ada di lingkungannya. Selain itu, orang tua juga diwarnai oleh sikap-sikap 

tertentu dalam memelihara, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Sikap 

tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anaknya yang berbeda-beda, 

karena orang tua mempunyai pola pengasuhan tertentu. Pola pengasuhan tersebut 

terdiri dari tiga kecenderungan pola asuh orang tua yaitu:  

“Dalam Jalaluddin dan Abdullah Idi, Baumrind megkategorikan pola asuh 

menjadi tiga jenis, yaitu pola asuh: democratic, authoritative, dan permissive. 

Pola asuh permisif  yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk 

berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. 

Bagaimanapun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal 

mana yang baik dan mana yang salah. Dengan memberikan kebebasan yang 

berlebihan apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan 

berpotensi salah arah.”21 

“Pola asuh demokratis tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter 

anak. Menurut Baumrind orang tua yang demokratis lebih mendukung 

perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggung jawab. Orang 

tua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggung 

jawab serta agresif, sedangkan orang tua yang permesif mengakibatkan anak 

kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah.”22 

Tiga jenis pola asuh Baumrind di atas hampir sama dengan jenis pola asuh 

menurut Hurlock juga Hardy & Heyes yang dikutip oleh Mahmud, yaitu:23 

                                                 
21 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 215 
22 Ibid., hlm. 216 
23 Mahmud, dkk., Op.Cit, hlm.150 
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1. Pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh 

anak dengan aturan-aturan yang ketat, memaksa anak untuk berprilaku 

seperti orang tuanya, dan mebatasi kebebasan anak untuk bertindak atas 

nama diri sendiri (anak). 

2. Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang mempunyai ciri orang tua 

memberikan pengakuan dalam mendidik anak, maka selalu mendorong 

anak untuk membicarakan apa yang ia inginkan secara terbuka. 

3. Pola asuh permesif, yaitupola asuh yang mempunyai ciri orang tua 

memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat, ia 

diberikebebasan untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Dalam 

hal ini kontrol orang tua juga sangat lemah bahkan mungkin tida ada. 

3. Mendidik Disiplin anak 

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata 

“PAIS” artinya anak dan “AGAIN” artinya membimbing. Adapun pendidikan secara 

istilah banyak pakar pendidikan mengungkapkan diantaranya:24 

“Menurut Roussenan, pendidikan ialah pembekalan diri kita dengan sesuatu 

yang belum ada pada kita sewaktu masa kanak-kanak, akan tetapi kita 

membutuhkannya waktu dewasa.” 

“Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan 

kodratyang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota 

massyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yyang setinggi-

tingginya.” 

“Menurut Langeveld, mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha 

membimbing supaya menjadi dewasa.” 

                                                 
24 Indah Wigati, Pengantar Ilmu Pendidikan, Bahan Ajar,  disusun dan diberikan kepada 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang 2013, hlm hlm. 3-4. 
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Dari beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan seseorang yang 

dewasa  secara terus menerus kepada anak agar anak tersebut mencapai kedewasaan, 

dan hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Menurut Singgih Gunarso Disiplin Adalah Suatu Proses dari latihan atau 

belajar yang bersangkut paut dengna pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pengertian lain dikemukakan oleh Yuwano bahwa disiplin merupakan kesadaran 

untuk mentaati nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau 

masyarakat.25 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa disipln merupakan proses latihan 

kesadarn untuk mentaati nilai-nilai dan aturan yang berlau di masyarakat seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 

kepada manusia dalam keadaan fisik dan psikologis sangat tergantung pada 

lingkungan sekitar yaitu keluarga terutama orang tuanya. Dalam mengupayakan 

dasar-dasar disiplin anak, orang tua perlu menerapkan pola asuh tertentu sesuai 

dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga.  

Untuk pembentukan disiplin pada diri anak memerlukan suatu proses belajar, 

pada awal proses belajar perlu ada upaya orang tua yaitu dengan cara keteladanan 

diri dari orang tua yaitu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, kebersamaan 

                                                 
25www.lib.unnes.Pembentukan-kedisiplinan-anak-dalam-keluarga-polisi-di-Asrama-Polsek-

Nalumsari-kabupaten-Jepara.ac.id. Diakses pada tanggal 14 desember 2017 

http://www.lib.unnes.pembentukan-kedisiplinan-anak-dalam-keluarga-polisi-di-asrama-polsek-nalumsari-kabupaten-jepara.ac.id/
http://www.lib.unnes.pembentukan-kedisiplinan-anak-dalam-keluarga-polisi-di-asrama-polsek-nalumsari-kabupaten-jepara.ac.id/
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orang tua dengan anak dalam merealisasikan niali-nilai moral, kontrol orang tua 

terhadap perilaku anak, mengajarkan nilai moral pada anak, melatih tanggung jawab 

anak.26 

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari 

masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan 

periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah 

dasar.27 

Menurut Hurlock yang dikutip oleh Khairani Anak adalah seorang manusia 

yang hendak menjadi remaja dan dewasa. Dengan demikian anak tersebut masih 

dalam suatu pertumbuhan dan perkembangan dimana ia sangat memerlukan 

pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk menjadi dewasa.28 

Yang dimaksud anak dalam penelitian ini yaitu anak pada masa sekolah dasar 

(usia 6-12 tahun). Anak pada masa usia 6-12 tahun merupakan masa transisi atau 

peralihan menuju ke masa remaja dan dewasa sehingga pendidikan disiplin sangat 

diperlukan supaya pada masa remaja anak sudah mampu membedakan perbuatan-

perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta 

mampu bertanggung jawab dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. 

 

 

                                                 
26 Moh. Shochib, Op.Cit., hlm. 124 
27 id.m.wikipedia.org-wiki-anak, diakses pada 28 agustus 2017, 19:45. 
28 Makmun Khaerani, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2010), hlm. 

63. 

https://.id.m.wikipedia.org-wiki-anak/
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G. Definisi Oprasional 

1. Pola asuh adalah bentuk/struktur yang seharusnya dilakukan orang tua untuk 

memelihara, mengarahkan dan membimbing anak-anaknya dengan pola 

komunikasi yang baik. 

2. Orang tua adalah ayah dan ibu yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar mencapai kesejahteraan hidup. 

3. Mendidik adalah memberikan suatu bimbingan, pengajaran yang dilakukan secara 

sengaja antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. 

4. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan kesetiaan, 

keteraturan dan tata tertib.Disiplin dalam penelitian ini yaitu ketaatan, kesetiaan 

dalam mematuhi tata tertib yang berlaku dalam keluarga. 

5. Anak adalah tahap perkembangan yang harus dilalui sebelum mencapai tahap 

remaja. 

 

H. Metodologi Penelitian 

Metode diartikan sebagai prosedur penelitian atau langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam penelitian.29 Sukardi berpendapat bahwa penelitian merupakan 

penyelidikan yang dilakukan secara kritis dan sistematik untuk menemukan fakta 

dari gejala atau hubungan anatar gejala tertentu. Metode penelitian dapat diartikan 

                                                 
29 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), hlm. 33 
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sebagai studi sistematik atau proses pencaria fakta secara sistematik untuk 

menemukan fakta dari gejala atau hubugan antar gejala tertentu.30 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini beralokasi di desa Margorukun kecamatan Muara Sugihan 

kabupaten Banyuasin. Oleh sebab itu, penelitian ini digolongkan pada jenis 

penelitian lapangan(field research), yaitu jenis penelitian yang beroriantasi pada 

pengumpulan data empiris dilapangan.31 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif tersebut 

terdiri dari data tentang pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik  

disiplin anak, serta upaya yang digunakan oleh orang tua di Desa Margorukun 

kecamatan Muara Sugihan kabupaten Banyuasin.  

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan 

langsung dari tangan pertama, yaitu orang tua yang mampu mengetahui 

banyak hal yang berkaitan dengan  data yang dibutuhkan, yaitu keluarga 

yang mempunyai anak usia 6-12 tahun (Sekolah Dasar), para tokoh 

                                                 
30 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 2 
31 Tim Dosen Fakultas Tarbiyah, Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, (Palembang: 

t.p., 2014), hlm. 12. 
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masyarakat serta masyarakat yang bertempat tinggal  di Desa Margorukun 

Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.  

2) Sumber Data Skunder, yaitu sumber data pendukung/ sumber yang tidak 

langsung memberikan data, diantaranya yaitu keterangan dari Kelurahan 

setempat di Desa Margorukun kecamatan Muara Sugihan kabupaten 

Banyuasin, serta berupa buku literatur yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian. 

c. Informan 

Menurut Moleong informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada penelitian. Jadi informen 

yang dimaksud  adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis informan yaitu: 

1) Informan Kunci 

Informan kunci adalah orang-orang yang memahami permasalahan. 

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki 

anak usia 6-12 tahun 

2) Informan Pendukung 

Informan pendukung yaitu orang yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Maka informan pendukung yang dimaksud 

adalah kepala desa Margorukun.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan adalah kegiatan 

mengamati secara langsung dengan menggunakan seluruh alat indera.32 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk mengamati dan 

mencatat secara sistematis tentang Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik  Disiplin 

Anak di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data 

ini medasar pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan 

dan atau keyakinan pribadi.33 

Wawancara juga diberlakukan untuk pendeskripsian suasana kehidupan 

masyarakat pada umumnya. Pada khususnya peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada informan yang ditujukan untuk mengetahui pola asuh seperti apa 

                                                 
32 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif,  Kulaitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 330 
33 Ibid., hlm. 317.  
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yang diterapkan orang tua dalam mendidik  disiplin anak, serta cara atau upaya yang 

digunakan oleh orang tua di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan 

Kabupaten Banyuasin. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi  merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang 

berbentuk dokumen tertulis, foto, dan karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen dalam bentuk foto oleh peneliti digunakan untuk mengumpulkan data 

ketika peneliti mewawancarai responden.34 

d. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti menggunakan teknik ini 

sebenarnya untuk mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredebilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data.35 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam peridoe tertentu. Pada 

saat  wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalis terasa belum 

                                                 
34 Ibid., hlm. 329. 
35 Ibid., hlm. 330. 
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memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap 

tertentu. 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis yang 

dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu:36 

a. Reduksi Data (Data Reduksi) 

Reduksi data merujuk pada prosem merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambarang yang jelas, sehingga peneliti dapat 

melakukan tahap selanjutnya dengan membuat tema-tema, melakukan pengkodean 

pada aspek tertentu agar kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasikan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat 

dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola 

hubungan satu data dengan data lainnya. 

c. Verifikasi/Penyimpulan 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi 

dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan 

kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara perlu divirifokasi, untuk 

memverifikasi dapat digunakan teknik triangulasi suber data, dan metode diskusi 

teman sejawat. 

  

                                                 
36 Ibid., hlm. 337 
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I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan penjelasan dan 

pemahaman pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis menyusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi 

skripsi meliputi: latar belakang masalah, Rumusan masala, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasa. 

BAB II Landasan teori, yang menguraikan tentang pengertian pola asuh orang 

tua macam-macam pola asuh, Pengertian Disiplin, Tujuan Disiplin, Unsur-Unsur 

Disiplin, Bentuk Kedisiplinan Pada Anak, Terbentuknya Disiplin Dalam Diri Anak, 

Upaya Orang Tua dalam Membantu Meningkatkan Disiplin Anak. 

BAB III  tentang  deskripsi wilayah penelitian, yang berisi gambaran umum 

Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten, kondisi ekonomi sosial 

budaya, masyarakat Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten 

Banyuasin. 

BAB IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan analisis data yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa Margorukun Kecamatan Muara 

Sugihan Kabupaten Banyuasin 

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENDIDIK DISIPLIN ANAK 

 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian pola asuh orang tua 

Pola asuh orang tua adalah sebuah frase yang menghimpun tiga unsur 

penting yaitu pola, asuh, dan orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pola artinya “sistem atau cara kerja”.1 Pola juga berarti “bentuk (struktur) yang 

tetap”.2 Sedangkan asuh yaitu menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, 

membimbing (membantu, melatih dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan 

menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.3  

Dalam penelitian ini yang dimaksud pola asuh yaitu sistem, cara atau pola 

yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak. Dari 

pengertian tersebut dapat diartikan pola asuh yaitu sistem atau cara yang terstruktur 

untuk merawat, mendidik, membimbing, membantu, memelihara dan melindungi 

anak untuk kelangsungan hidupnya. 

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, orang tua diartikan sebagai orang 

yang sudah berumur, orang yang usianya banayk, orang yang sudah lama hidup di 

                                                 
1 Departemen Pendidikn dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), hlm. 778 
2 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), hlm. 1 
3 Departemen Pendidikn dan Kebudayaan, Op.Cit.,  hal.65 
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dunia, ayah dan ibu, orang yang cerdik cendikia.4 Namun dalam konteks keluarga, 

tentu saja orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung dengan tugas dan 

tanggung jawabnya mendidik anak dalam keluarga.5 

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiridari kepala keluarga dan 

anggotanya dalam ikatan pernikahan, yang hidup dalam satu tempat tingga, memiliki 

aturan yang disepakati bersama, dan memiliki tujuan yang jelas dalam membina 

mahligai rumah tangga. Di dalamnya terdiri atas ayah, ibu dan anak yang menjadi 

tanggung jawab orang tua.6 

Dengan demikian, orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam 

perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari 

anak-anak yang dilahirkannya. 

“Jalaluddin dan Abdullah mendefinisikan pola asuh sebagai pola interaksi 

antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti 

makan, minum, dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, rasa 

kasih sayang, dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di 

masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya”.7 

“Menurut Singgih dalam bukunya Psikologi Remaja, Pola asuh orang tua 

adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih 

                                                 
4 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahsa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pers,  2001), hlm 692 
5 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., hlm. 70 
6 Safrudin Aziz, Pendidikan Keeluarga: Konsep dan Strategi, (Yogyakarta:  Gava Media, 

2015), hlm. 16 
7 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 215 
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muda termasuk anak supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak 

sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepadaorang tua 

menjadi berdiri sendiri dan bertanggung jawab  sendiri”.8 

“Menurut Sri Lestari, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga 

mengungkapkan bahwa pola Asuh merupakan serangkaian sikap yang ditunjukkan 

oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi 

interaksi  antara orang tua dan anak”.9 

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 asih sayang. Dengan demikian, tugas 

pengasuhan anak murnu tanggung nawab orang tua. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa , Psikologi Remaja, (Jakarta: Gunung 

Mulia, 2007), cet. 16, hlm. 109 
9 Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 50 
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Dasar pengasuhan anak di antaranya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an 

sebagai berikut: 

                           

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-

Tahrim: 6)10
 

                           

               

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, 

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu”.(Q.S. Lukman: 14)11 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerinta orang-orang yang 

beriman untuk menjaga keluarganya, orang tua mempunyai tugas dantanggung jawab 

masing-masing. Orang tua dituntut harus dapat mengasuh, mendidik dan 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan 

                                                 
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 

560 
11 Ibid., hlm. 412 
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rohani dapat berkembang secara optimal. Dengan interaksi sosial di dalam keluarga, 

terjadilah proses pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap 

aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Orang tua sebagai pembentuk pribadi pertama dalam kehidupan anak, 

kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur 

pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam 

pribadi anak yang sedang tumbuh.12 

2. Macam-macam pola asuh 

Pola asuh orang tua pada dasarnya merupakan implementasi dari sikap dan 

perilaku orang tua terhadap anaknya. Pola asuh orng tua terhadap anak-anaknya 

sangat menentukan dan mempengaruhi sifat serta perilaku anak. Anak menjadi baik 

atau buruk semua tergantung dari pola asuh orang tua dalam keluarga. Orang tua 

sebagai sebagai pemimpin dan pembimbing anak dalam keluarga memang dituntut 

untuk bersikap arif terhadap gejolak emosi atau sikap khas anak. 13 

Sebagai seorang pemimpin orang tua dituntut mempunyai dua keterampilan, 

yaitu keterampilan manajemen maupun keterampilan teknis. Sedangkan kriteria 

kepemimpinan yang baik yaitu mampu memikat hati anak, kemampuan membina 

hubungan yang serasi dengan anak, penguasaan keahlian tekniis mendidik anak, 

memberikan contoh yang baik kepada anak, memperbaiki jika merasakan ada 

                                                 
12 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 26 
13 Helmawati, Pendidikan Keluarga,  (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 138 
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kesalahan dan kekeliruan dalam mendidik, membimbing dan melatih anak. Berbagai 

macam pola asuh orang tua yang ada dalam keluarga.14 

Secara umum, Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu 

pola asuh authoritarian (otoriter), pola asuh democratic, pola asuh permissive“.15 

a. Pola asuh otoriter, orang tua yang otoriter merugikan, karena anak tidak 

mandiri, kurang tanggung jawab serta agresif. 

b. Pola asuh demokratis lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. 

Menurut Baumrind orang tua yang demokratis lebih mendukung 

perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggung jawab.  

c. Pola asuh permisif, pola asuh yang cenderung memberi kebebasan terhadap 

anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan 

karakter anak. Bagaimanapun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua 

untuk mengenal mana yang baik dan mana yang salah. Dengan memberikan 

kebebasan yang berlebihan apalagi terkesan membiarkan, akan membuat 

anak bingung dan berpotensi salah arah, serta mengakibatkan anak kurang 

mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah. 

 

Tiga jenis pola asuh Baumrind di atas hampir sama dengan jenis pola asuh 

menurut Hurlock juga Hardy & Heyes, yaitu:16 

                                                 
14  Syaiful Bahri Djamarah., Op.Cit.,  hlm.60 
15 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Op. Cit., hlm. 215 
16 Mahmud, dkk., Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,(Jakarta: Indeks, 2014), hlm.150-

152 
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a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-

aturan yang ketat,memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, dan 

membatasi kebebasan anak untuk bertindak atas nama diri sendiri (anak). 

Orang tua yang memiliki pola asuh demikian selalu membuat semua 

keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Pola asuh 

seperti ini juga ditandai dengan adanya aturan hukuman yang ketat, keras, 

dan kaku. Anak juga diatur segala keperluannya dengan aturan yang ketat 

dan masih tetap diberlakukan meskipun ia sudah menginjak usia dewasa. 

Anak yang tumbuh dalam suasana seperti ini akan tumbuh dengan sikap 

yang negatif, misalnya memiliki sikap yang ragu-ragu, lemah kepribadian, 

dan tidak sanggup mengambil keputusan. 

Pola asuh orang tua otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Kekuasaan orang tua sangat dominan 

2) Anak tidak diakui sebagai pribadi 

3) Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat 

4) Orang tua menghukum anak jika anak tidak patuh. 

Pola asuh otoriter cenderung membatasi prilaku kasih sayang, 

sentuhan, dan kelekatan emosi orang tua dan ana, sehingga anatara orang 

tua dan anak seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan orang 

tua dengan anak. Pola assuh otoriter cenderung membuat anak menjadi 
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penakut, tidak tumbuh menjadi sosok yang periang, dan biasanya semangat 

hidupnya akan menjadi patah. 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua memberikan 

pengakuan dalam mendidik anak, mereka selalu mendorong anak untuk 

membicarakan apa yang anak inginkan secara terbuka. Anak selalu 

diberikan kesempatan untuk selalu tidak bergantung pada orang tua. Orang 

tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik 

bagi dirinya, segala pendapatnya didengarkan, ditanggapi, dan diberikan 

apresiasi. Anak selalu dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang 

menyangkut tentang kehidupannya di masa depan. 

Untuk hal-hal yang bersifat prinsipil dan urgen, seperti dalam 

pemilihan agama, dan pilihan hidup yang bersifat universal dan absolut 

tidak diserahkan kepada anak. Karena orang tua harus bisa membentengi 

anak-anak terutama dalam pemilihan agama, tidak harus diberikan pilihan. 

Walaupun demikian, pengajaran agamanya tetap dilakukan secara 

demokratis dan dialogis seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan 

anaknya Nabi Ismail. Hanya untuk pendidikan akidah dan keyakinan harus 

diberikan secara dogmatis. 

Pola asuh demokratis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Ada kerja sama antara orang tua dan anak 

2) Anak diakui sebagi pribadi 
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3) Ada bimbingan dan arahan dari orang tua 

4) Ada kontrol dari orang tua yang tidak kaku 

Orang tua dengan pola asuh demokratis akan memposisikan anak dalam 

posisi yang sama dengan orang tua artinya memiliki hak dan kewajiban yang 

sama, orang tua tidak harus menang dan tidak harus kalah artinya orang tua 

bersikap keras, jelas dan konsekuen tetapi memaksakan kehendak. Orang tua 

bersikap hanya sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas 

anak. Anak akan semakin termotivasi dalam melakukan kegiatan karena 

adanya kepercayaan diri yang diberikan oleh orang tua, sehingga semakin 

bertanggung jawab. 

c. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permesif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan 

penuh kepada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang matang, 

yang diberikan kebebasan untuk melakukan apa saj yang dikehendakinya. 

Dalam hal ini, kontrol orang tau sangat lemah bahkan mungkin tidak ada. 

Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup kepada anak, semua yang 

dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapat teguran, arahan dan 

bimbingan. 

Pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: 

1) Dominasi pada anak 

2) Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua 

3) Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua 
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4) Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang dan mungkin bahkan tidak 

ada sama sekali. 

Pola asuh permisif yang cenderung memberikan kebebasan kepada anak 

untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. 

Karena bagaimanapun anak yang belum dewasa (bahkan yang sudah dewasa 

sekalipun terkadang) tetap memerlukan arahan, dan bimbingan serta nasihat 

dari orang tuanya untuk mengenal mana yang benar dan mana yang salah. 

Dengan memberikan kebebasan yang berlebihan dan tanpa batas kendali, 

apalagi terkesan membiarkan anak akan membuat anak bingung dan berpotensi 

salah kaprah. 

Menurut Hurlack yang dikutip oleh Mansur, untuk mendidik anak agar 

berkembang ada berbagai macam pola asuh, yaitu:17 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan mengasuh 

anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk 

berprilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama 

diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi, bercerita, serta 

bertukar pikiran dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua 

sikapnya yang dilakukan sudah benar sehingga tidak perlu meminta 

perimbangan anak atas keputusan yang menyangkut kepentingan anak-

                                                 
17 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, cet.v, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), hlm. 353-357 
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anaknya. Pola asuh yang bersifat otoriter ini juga ditandai dengan adanya 

hukman-hukuman yang dilakukan dengan keras. 

Kewajiban orang tua adalah menolong anak dalam memenuhi kehidupan 

anak-anaknya, akan tetapi tidak boleh berlebihan sehingga anak tidak 

kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri di masa yang akan datang. 

Orang tua yang suka mencampuri urusan anak sampai masalah-masalah kecil, 

misalnya mengatur warna pakaian yang cocok, memilihkan teman, memilih 

jurusan sekolah yang akan dimasuki, dan lain-lain.  Hal-hal kecil yang selalu 

diatur orang tua dapat menyebabkan ketika anak menginjak dewasa 

mempunyai sifat  ragu-ragu, lemah dalam mengambil keputusan tentang apa 

yang dihadapi sehingga akan bergantung pada orang lain. 

b. Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan 

orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan kemudian akan diberi 

kesempatan untuk tidak bergantung pada orang tua. Orang tua memberi sedikit 

kebebasan kepada anak untuk memilih apa yag diinginkannya, anak 

diperhatikan, memberikan kesempatan untuk berbicara, serta dilibatkan dalam 

pembicaraan yang menyangkut kehidupan anak itu sendiri. Anak dilatih dan 

diberi kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak 

semua orang tua mentolelir terhadap anak, tetapi dalam hal-ahal tertentu orang 

tua bisa ikut campur tangan, misalnya dalam hal permainan yang 
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menyenangkan bagi anak, tapi  memnyebabkan atau mengganggu ketenangan 

umum juga perlu diperhatikan orang tua. 

Demikian pula terhadap hal-hal yang ssangat prinsip mengenai pilihan 

agama, pilihan nilai hidup yang bersifat universal dan absolut, orang tua dapat 

memaksakan kehendak kepada anak karena anak belum memiliki alasan cukup 

tentang hal itu. Dengan demikian, tidak semua materi atau pengetahuan juga 

hal tentang agama tidak harus diajarkan secara demokratis kepada anak. 

c. Pola asuh laisses fire 

Pola asuh ini adalah pola asuh dimana orang tua mendidik anak secara 

bebas, anak dianggap orang dewasa yang diberikan kelonggaran memilih 

sesuatu sesuai kehendaknya. Kontrol orang tua sangat lemah, sehingga semua 

yang dilakukan anak dianggap benar dan tidak perlu mendapat teguran, arahan, 

atau bimbingan. 

Pola asuh seperti ini tidak cocok diterapkan untuk mendidik anak-anak, 

cocoknya diterapkan pada orang dewasa yang sudah matang pemikirannya. 

Apalagi jika diterapkan untuk pendidikan agama atau disiplin karena banyak 

hal yang harus disampaikan secara bijaksana. Oleh karena itu orang tua harus 

merealisasikan perannya ata tanggung jawabnya dalam mendidik anak. 

 

Untuk lebih jelasnya tentang pola pengasuhan anak dapat merujuk pada 

pendapat Bjorklund dan Bjorklund (1992) dalam Daeng Ayub Natuna (2007: 146) 
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menyimpulkan bahwa karakteristik dari tiga pola pengasuhan orang tua beserta 

pengaruhnya terhadap perilaku anak, seperti tertera pada tabel berikut:18 

Tabel 2.1 

Pola Pengasuhan Orang Tua Yang Otoriter, Permisif, Dan Demokratis 

Tipe Perilaku Orang Tua Karakteristik Anak 

Otoriter  

Kontrol yang ketat dan penilaian 

yang kritis terhadap perilaku 

anak, sedikit dialog (memberi 

dan menerima) secara verbal, 

kurang hangat dan kurang 

terjalin secara emosional. 

Menarik diri dari pergaulan 

serta tidak puas dan tidak 

percaya terhadap orang lain 

Permisif 

Tidak mengontrol; tidak 

menuntut; sedikit menerapkan 

hukuman atau kekuasaan; 

penggunaan nalar; hangat dan 

menerima. 

Kurang dalam kendali diri, 

dan kecenderungan untuk 

bereksplorasi. 

Demokratis  

Mengontrol; menuntut; hangat; 

represif; rasional; berdialog 

(memberi dan menerima) secara 

Mandiri; bertanggung jawab 

secara sosial’ memiliki 

kendali diri; bersifat 

                                                 
18 https://aindah.wordpress.com/2010/07/03/pola-asuh-orang-tua/ diakses pada 27 Desember 

2017 

https://aindah.wordpress.com/2010/07/03/pola-asuh-orang-tua/
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verbal; menghargai disiplin, 

kepercayaan diri; dan keunikan. 

eksploratif; dan percaya diri. 

Sumber: Daeng Ayub Natuna (2007: 146) 

 

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua dalam Mendidik 

Anak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terbagi menjadi dua 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari uar 

keluarga.19 

Adapu faktor-faktor pendukung dan penghambat pola asuh orang tua yang 

dikemukakan Abu Ahmadi bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama 

dan pertama.20 Faktor penghambat dan pendukung pola asuh orang tua juga meliputi 

hal-hal berikut:21 

a. Cara mendidik anak   

Orang tua yang tidak/kurang memperhataikan anak-anaknya, mungkin acuh 

tak acuh, tidakmemperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya akan menjadi 

kkesulitan belajarnya. 

 

                                                 
19 Franc. Andri Yanuarita, Rahasia Otak dan Kecerdasan Anak, (Yogyakarta: Teranova Books, 

cet. 1, 2014) hlm. 84 
20 Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.176 
21 Franc. Andri yanuarita, Op.Cit, hlm. 83-85 
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b. Hubungan orang tua dan anak 

Yang dimaksud hubungan adalah kasih saying serta penuh pengeertian, atau 

kbencian, sikap keras,  acuh tak acuh, memanjakan, dan lain-lain. Kasih saying 

dari orang tua, perhatian dan penghargaan kepada anak-anak menimbulkan mental 

yang sehat bagi anak. Sedangkan kurangnya kasih saying akan menyebabkan 

kelebihan emosional. 

c. Contoh/Bimbingan dari orang tua 

Orang tua merupaka contoh terdekat bagi anak-anaknya. Segala yang 

diperbuat oleh orangg tua tanpa disadari aan ditiru oleh anak-anaknya, demikian 

juga belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar sikap dewasa dan 

tanggung jawab belajar tumbuh pada diri anak. 

d. Suasana rumah/keluarga 

Suasana keluarga yang sangat ramai tidak mungkin anak dapat belajar 

dengan baik, anak akan terganggu konsentrasinya sehingga sukar untuk belajar. 

Maka dari itu, hendaknya suasana dirumah selalu dibuat menyenangkan, tentran, 

damai, harmonis agar anak betah tinggal di rumah. Keadaan tersebut akan 

menguntungkan bagi kemajuan belajar anak. 

e. Keadaan ekonomi keluarga 

faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena 

belajar dan kelangsungannya mmemerlukan biaya. 
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Dalam menjalankan tugas, orang tua banyak melewati hal-hal yang bias 

menjadi penghambat dan pendukung bagi mereka dalam mengatasi anak-anak. 

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu:22 

a. Budaya 

Orang tua mempertahankan konsep tradissional mengenai peran orang 

tua bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, maka 

mereka menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik dan mengasuh anak 

mereka. 

b. Pendidikan Orang Tua 

Orang tua memiliki pengetahuan lebih banyak dalam mengasuh anak, 

mereka akan mengerti kebutuhan anak. 

c. Status Sosial Ekonomi 

Orang tua dari kelas menengah rendah cenderung lebuih keras atau lebih 

permisif dalam mengasuh anak. 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi pola asuh anak menurut Edwards adalah 

sebagai berikut:23 

a. Pendidikan orang tua  

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan 

mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada  beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran 

                                                 
22 Elizzabeth B harlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 56 
23https://id.scribd.com/document/371738422/Faktor-Yang-mempengaruhi-pola-asuh-pdf, 

diakses pada 23 Desember 2017 

https://id.scribd.com/document/371738422/Faktor-Yang-mempengaruhi-pola-asuh-pdf
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pengasuhan antara lain: terlibat aktif dalam setiap  pendidikan anak, 

mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu 

berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan 

fungsi keluarga dan kepercayaan anak. 

Orang tua yang suda mempunyai pengalaman sebelumnya dalam 

mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuhnya, selain itu mampu 

mengetahui tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang normal. 

b. Lingkungan 

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak 

mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang 

diberikan orang tua kepada anaknya  

c. Budaya 

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap 

berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Orang tua mengharapkan 

kelak anaknya dapat diterima dimasyarakat dengan  baik, oleh karena itu 

kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga 

mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap 

anaknya. 
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B. Disiplin 

1. Pengertian Disiplin 

Kata disiplin merupakan kata serapan dari bahasa asing, “discipline” (Inggris), 

“disciplin” (Belanda) yang artinya belajar. Menurut Singgih Gunarso (1995: 81) 

dalam Shochib mengatakan bahwa disiplin adalah suatu proses dari latihan atau 

belajar yang bersangkut paut dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.24 

Pengertian lain dikatakan bahwa di dunia Barat, disiplin merupakan focus dari segi 

kemanusiaan untuk mengatur kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

Tuhannya, serta sebagai kesadaran untuk mentaati nilai, norma dan aturan yang 

berlaku dalam keluarga dan masyarakat.25 

Kata disiplin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan latihan batindan watak 

dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib, dan dapat 

pula berarti ketaatan pada aturan dan tata tertib. Keinginan untuk menegakka disiplin 

adalah sejalan dengan fitrah manusia.26 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan kesadaran diri 

untuk mentaati nilai, norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lingkungan, 

sehingga tercipta suatu ketertiban. 

Dalam al-Qur’an kata disiplin banyak dihubungkan dengan ketertiban hokum 

yang diciptakan Tuhan, dalam surat Fushilat, ayat 9-12 dinyatakan: 

                                                 
24 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 5) 
25 Ibid.,  
26 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, (Jakarta: Rajaw Pers, 2014), hlm. 248 
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Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Patutkah kamu kafir kepada yang 

menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu 

bagiNya? (yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam". 

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di 

atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar 

makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu 

sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia 

menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan 

asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah 

kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau 

terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 

Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia 

mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit 

yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami 

memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang 

Maha Perkasa lagi Maha mengetahui”. 
 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, ketaatan dalam menjalani kehidupan sesuai 

dengan aturan Tuhan terlihat memberatkan, tetapi sesungguhnya dibalik kepathan 

tersebut, sebenarnya manfatnya adala untuk manusia sendiri. Dengan tetap menjaga 

disiplin akan tercipta ketertiban dan kelancaran dalam segala urusaan. Dengan 

                                                 
27 Departemen Agama RI, Op., Cit.,  hlm. 477 
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disiplin setiap orang akan merasa tenang karena tidak mungkin keempatannya dicuri 

orang lain. 

 

2. Tujuan Disiplin 

Menurut Sobur yang dikutip oleh Shochib, bahwa tujuan pemberian disiplin 

adalah agar anak bisa bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan oleh 

lingkungannya. Menurut Shochib, tujuan disiplin diri adalah mengupayakan 

pengembangan minat anak dan mengembangkan anak menjadi menusia yang baik, 

yang akan menjadi sahabat, tetangga dan warga negara yang baik.28 

Dari kedua batasan tentang tujuan disiplin di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan disiplin adalah mengajarkan kepada individu (anak) untuk dapat 

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya (keluarga) sehingga 

menjadi manusia dan warga negara yang baik. 

Gunarsa dan Ny. Gunarsa menjelaskan bahwa disiplin diperlukan dalam 

mendidik anak supaya dengan mudah anak dapat :29 

a. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain mengenai hak milik 

orang lain. 

b. Mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban serta secara 

langsung mengerti larangan-larangan. 

c. Mengerti tingkah laku yang baik dan yang buruk. 

                                                 
28  Moh. Shochib, Op., Cit., hlm. 3 
29 Gunarsa dan Ny. Gunarsa, Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang, (Jakarta : BPK 

Gunung Mulia,2001), hlm. 37 
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d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam 

oleh hukuman. 

e. Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain.  

Terdapat banyak kondisi yang mempengaruhi kebutuhan anak akan disiplin, 

menurut Hurlock empat diantaranya yang dianggap sangat penting adalah:30 

1) Variasi dalam laju perkembangan anak 

Tidak semua anak dengan usia yang sama dapat diharapkan mempunyai 

kebutuhan akan disiplin yang sama. Disiplin yang cocok untuk anak yang satu 

belum tentu cocok untuk anak yang lain dalam usia yang sama. Hal ini 

dikarenakan tiap individu mempunyai perbedaan individual. 

2) Kebutuhan akan disiplin bervariasi menurut waktu dalam sehari 

Pada jam-jam tertentu, anak membutuhkan disiplin yang lebih dibandingkan 

pada jam-jam yang lain. 

3) Kegiatan yang dilakukan anak mempengaruhi kebutuhan anak akan disiplin. 

Disiplin paling besar kemungkinannya dibutuhkan untuk kegiatan sehari-

hari yang rutin dan paling sedikit diperlukan bila anak bebas bermain sekehendak 

hatinya. 

 

 

 

                                                 
30 Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. 

Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 83-84 
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4) Kebutuhan akan disiplin bervariasi dengan hari dalam seminggu. 

Hari Senin dan akhir Minggu merupakan saat disiplin paling dibutuhkan. 

Pada hari tersebut anak mempunyai banyak tugas sekolah yang diperoleh atau 

yang harus dikerjakannya. 

 

3. Unsur-Unsur Disiplin 

Hurlock menyebutkan empat unsur pokok yang digunakan untuk mendidik 

anak agar berperilaku dengan standar dari norma kelompok sosial mereka yaitu :31 

a. Peraturan. 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku oleh orang tua, guru 

atau teman bermain. Peraturan mempunyai tujuan untuk membekali anak dengan 

pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Peraturan berfungsi untuk 

memperkenalkan pada anak bagaimana harus berperilaku sesuai dengan perilaku 

yang disetujui oleh anggota kelompok mereka dan membantu anak mengekang 

perilaku yang tidak diinginkan anggota kelompok tersebut. 

b. Hukuman. 

Hukuman berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu 

kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. 

Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi perbuatan yang salah dan tidak 

diterima oleh lingkungannya. Dengan adanya hukuman tentunya anak dapat berpikir 

                                                 
31 Ibid., hm. 85 
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manakah tindakan yang benar dan manakah yang salah sehingga anak akan 

menghindari perbuatan yang menimbulkan hukuman. 

c. Penghargaan. 

Penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik, 

tidak perlu berbentuk materi tetapi dapat berupa pujian, senyuman atau tepukan 

dipunggung. Penghargaan berfungsi supaya anak mengetahui bahwa tindakan yang 

dilakukannya disetujui oleh lingkungannya. Dengan demikian anak akan mengulangi 

perbuatan tersebut sehingga mereka termotivasi untuk belajar berperilaku sesuai 

norma atau aturan yang berlaku. 

d. Konsisitensi. 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stbilitas, yaitu suatu 

kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus ada dalam peraturan, hukuman 

dan penghargaan. Disiplin yang konsistensi akan memungkinkan individu (anak) 

menghadapi perubahan kebutuhan perkembangan dalam waktu yang bersamaan dan 

anak tidak akan bingung. Penyebab dari disiplin yang tidak konsisten adalah adanya 

perbedaan pendapat antara ayah dan ibu atau orang tua yang tidak diselesaikan 

sehingga anak menjadi tidak mengerti mana yang harus ditaati. Anak-anak 

memerlukan suatu gambaran yang jelas dengan segala batasan tentang perbuatan 

yang diijinkan dan yang dilarang. 

 

 

 



46 

 

4. Bentuk Kedisiplinan Pada Anak 

Kedisiplinan pada anak merupakan aspek utama dan essensial pendidikan 

dalam keluarga yang diemban oleh orang tua, karena mereka bertanggung jawab 

secara kodrati dalam meletakkan dasar-dasarnya pada anak. Upaya orang tua sebagai 

pendidik sekaligus pemimpin akan tercapai bila anak telah mampu mengontrol 

perilakunya sendiri dengan acuan nilainilai moral, peraturan, tata tertib, adat, 

kebudayaan dan sebagainya. 

Kedisiplinan anak jelas akan mempengaruhi perilakunya dilingkungan apapun 

termasuk didalamnya adalah lingkungan keluarga (rumah), lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Kedisiplinan anak mencakup : 

a. Kedisiplinan di rumah seperti ketaqwaan terhadap Tuhan YME, melakukan 

kegiatan secara secara teratur, melakukan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga 

(membantu orang tua), menyiapkan dan membenahi keperluan belajarnya, 

mematuhi tata tertib yang berlaku di rumah dan sebagainya. 

b. Kedisiplinan dilingkungan sekolah dimana anak sedang melakukan kegiatan 

belajarnya. Di lingkungan sekolah kedisiplinan ini diwujudkan dalam 

pelaksanaan tata tertib sekolah. 

c. Kedisiplinan dilingkungan masyarakat, bisa berupa ketaatan terhadap rambu-

rambu lalu lintas, kehati-hatian dalam menggunakan milik orang lain dan 

kesopanan dalam bertamu. 

d. Disiplin waktu, banyak orang mengeluh susah sekali memanajemen waktu, 

padahal sebenarnya hanya satu poin utama yang perlu mereka perhatikan yaitu 
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disiplin waktu. Oleh karena itu orang tua harus mengajarkan kedisiplinan 

kepada anak-anaknya. Orang tua juga harus memberikan teladan  jika ingin 

anaknya memilikisikap disiplin. 

e. Disiplin berpakaian, adanya perubahan nilai-nilai di masyarakat juga 

mempengaruhi gaya hidup seseorang, salah satunya adalah cara berpakaian. 

Banyak sekali remaja wanita atau wanita dewasa yang berpakaian mini, 

mereka tanpa malu sedikitpun mengenai pakaian yang minim. Hal tersebut 

wajar karena memang terpengaruh oleh perubahan-perubahan nilai budaya 

tersebut 

f. Disiplin berprilaku santun.orang tua memang telah mendidik, membiasakan, 

mendisiplinkan dan yang paling terpenting memberikan contoh perilaku nyata  

untuk bersikap ramah dan santun bertegur sapa pada orang lain sejak dia kecil. 

Kita perlu hati-hati dalam memberikanlabel kurang ramah pada diri anak-anak. 

Pengertian kurang ramah bisa diartikan sebagai sikap diam, tidak mau 

menyapa, engan beramah tamah dan tidak mau berbaur. 

Uraian tersebut memberikan suatu kejelasan bahwa kedisiplinan itu memang 

merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan penyiapan anak 

untuk mengarungi kehidupannya dimasa yang akan datang atau demi masa depan 

anak. 

 

 

 



48 

 

5. Terbentuknya Disiplin Dalam Diri Anak 

Menurut Soegeng Priyo Darminto, bahwa secara garis besar terbentuknya 

disiplin pada diri anak dapat dituliskan sebagai berikut :32 

a. Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, 

dikembangkan dan diterapkan dalam semua aspek , menerapkan sanksi dan 

ganjaran serta hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan. 

b. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Hal ini tercipta melalui proses binaan 

melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan dari 

keteladanan lingkungannya. 

c. Disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang di dalam 

sistem nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakat. 

d. Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan pendidikan atau 

penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu yang harus 

dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga, pada masa kanakkanak dan terus 

tumbuh berkembang menjadikannya bentuk disiplin yang semakin kuat. 

e. Disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil 

kesadaran manusia. Disiplin yang tidak bersumber dari hati nurani manusia 

                                                 
32 Soegeng Priyo Darminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: Pradiya Paramita, 2004), 

hlm. 25 
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akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama atau akan 

lekas pudar. 

 

6. Upaya Orang Tua dalam Mendidik Disiplin Anak 

Yang dimaksud upaya orang tua dalam meningkatkan disiplin anak disini 

adalah cara-cara yang dipergunakan orang tua dalam menanamkan atau memasukkan 

nilai-nilai, norma ke dalam diri anak sehingga anak memiliki disiplin diri. Menurut 

Moh. Shochib, upaya-upaya orang tua tersebut antara lain :33 

a. Keteladanan diri 

Orang tua yang menjadi teladan bagi anak adalah yang pada saat bertemu atau 

tidak bersama anak senantiasa berperilaku yang taat terhadap nilai-nilai moral. 

Keteladanan orang tua tidak mesti berupa ungkapan kalimat-kalimat, namun perlu 

juga contoh dari orang tua. Dari contoh tersebut anak akan melakukan sesuatu 

perbuatan seperti yang dicontohkan orang tua kepada anaknya. Dalam memberikan 

keteladanan pada anak, orang tua juga dituntut untuk mentaati terlebih dahulu 

nilainilai yang akan diupayakan pada anak. 

Dengan demikian bantuan mereka ditangkap oleh anak secara utuh, sehingga 

memudahkan untuk menangkap dan mengikutinya. Misalnya, dalam hal 

mengerjakan sholat, terlebih dahulu orang tua telah mengerjakan atau segera 

menegakkan sholat, sehingga anak akan mencontoh keteladanan orang tua tersebut. 

 

                                                 
33 Moh. Shochib, Op.Cit., hlm. 124-127 
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b. Kebersamaan Orang Tua dengan Anak-anak dalam Merealisasikan Nilainilai 

Moral. 

Dalam mencipatakan kebersamaan dengan anak-anak dalam merealisasikan 

nilai-nilai moral adalah dengan menciptakan aturan-aturan bersama oleh anggota 

keluarga untuk ditaati bersama. Dalam pembuatan aturan ini juga dapat diciptakan 

bantuan diri, khususnya bagi anak maupun anggota lain. Tujuannya adalah 

terciptanya aturan-aturan umum yang ditaati bersama dan aturan-aturan khususnya 

yang dapat dijadikan pedoman diri bagi masing-masing anggota keluarga. 

Dengan upaya tersebut, berarti orang tua menciptakan situasi dan kondisi yang 

mendorong serta merangsang anak untuk senantias berperilaku yang sesuai dengan 

aturan. 

c. Memberi tugas dan tanggung jawab. 

Dalam pemberian tugas yang perlu diperhatikan adalah pertamatama harus 

disesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya perlu diusahakan adanya 

penjelasan-penjelasan sebelum anak melaksanakan tugas. Pada waktu menjalankan 

tugas bila perlu diberikan bimbingan dan penyuluhan secara khusus, dalam hal ini 

orangtua tidak bertindak sebagai tutor, yaitu pembimbing perseorangan atau 

kelompok kecil dan akhirnya anak disuruh melaporkan hasilnya.  

Dalam menanggapi laporan anak, orangtua dapat memberi ulasan. Ulasan itu 

dapat berisi tugas-tugas yang telah betul dan kesalahan-kesalahan yang perlu 

diperbaiki. 
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d. Kemampuan Orang Tua untuk Menghayati Dunia Anak 

Anak dapat memahami bahwa bantuan orang tua akan bermakna bagi dirinya 

untuk memiliki dan mengembangkan nilai-nilai moral sebagai dasar berperilaku jika 

orang tua berangkat dari dunianya, artinya orang tua perlu menyadari bahwa anaknya 

tidak bisa dipandang sama dengan dirinya. 

Orang tua yang mampu menghayati dunia anak mengerti bahwa dunia yang 

dihayati tidak semua dapat dihayati oleh anak. Dengan demikian orang tua dituntut 

untuk menghayati dunia anaknya, sehingga memudahkan terciptanya dunia yang 

relatif sama antara orang tua dengan anak. 

e. Konsekuensi Logis 

Orang tua perlu menyusun konsekuensi logis baik dalam kehidupan di rumah 

maupun di luar rumah, yang dibuat dan ditaati bersama oleh semua anggota keluarga. 

Aturan-aturan ini dibuat agar mereka sejak semula menyadari konsekuensi yang 

harus diterima jika melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai moral. 

Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman karena mereka sendiri yang telah 

menetapkan sesuatu yang harus diambil jika melanggar aturan yang dibuat sendiri 

pula, artinya aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan disadari sebagai wahana untuk 

tetap dan meningkatkan kepemilikannya nilai-nilai moral. 

Dengan demikian masing-masing anggota keluarga secara bersama-sama dapat 

saling membantu untuk membuat pedoman diri dalam mengarahkan dirinya agar 

senantiasa untuk memiliki dan meningkatkan nilai-nilai moral untuk dipolakan dalam 

kehidupannya. 
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f. Kontrol Orang tua terhadap Perilaku Anak 

Dalam melaksanakan kontrol terhadap perilaku anaknya, orang tua haruslah 

senantiasa berperilaku yang taat moral dengan disadari bahwa perilaku yang 

dikontrolkan kepada anaknya telah diterapkan dalam kehidupan. Tujuan kontrol 

perlu dikomunikasikan kepada anak, sehingga kontrolnya dirasakan sebagai bantuan. 

Kontrol mereka pada anak yang masih kecil disertai dengan contoh-contoh 

konkret untuk mengembalikan anak pada perilaku yang taat moral. Bentuk 

konkretnya berbeda dengan anak yang menginjak masa remaja. Kontrol mereka 

terhadap anak yang menginjak remaja dapat dimulai dengan jalan dialog terbuka. 

g. Nilai Moral Disandarkan pada Nilai-nilai Agama 

Dalam era globalisasi orang tua dituntut untuk menyadari bahwa sumber nilai-

nilai moral diupayakan kepada anaknya perlu disandarkan kepada sumber nilai yang 

dimiliki kebenaran mutlak. Hal ini dapat memberikan kompas pada anak untuk 

mengarungi dunia dengan perubahan yang sangat cepat, sehingga tidak larut di 

dalamnya. Disamping itu, untuk memberikan kepastian pada anak agar berperilaku 

yang jelas arahnya untuk waktu yang tidak terhingga. 

Bagi anak yang telah memiliki nilai-nilai moral yang sandaran nilainya berasal 

dari agama, tanpa kehadiran orang tua pun nilai itu direalisasikan. Realisasiannya 

mereka rasakan sebagai kewajiban dan mereka senantiasa merasa dipantau oleh 

Yang Maha Segalanya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA MARGORUKUN KECAMTAN MUARA 

SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN 

A. Historis dan Letak Geografis Desa Margorukun 

Desa Margorukun terbentuk oleh program transmigrasi  pada tahun 1980, 

dan terjadi setiap tiga bulan sekali. Di saat itu merupakan bagian dari wilayah 

Kecamatan Mariana Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian di tahun 1994 menjadi 

wilayah Kecamatan Muara Padang Kabupaten Musi Banyuasin, di akhir tahun 2003 

terjadi pemekaran wilayah kabupten sehingga Desa Margorukun menjadi bagian dari 

wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Muara Sugihan. 

Desa Margorukun terletak di Kecmatan Muara Sugihan Kabupaten 

Banyuasin dengan luas wilayah  ± 1765 Ha, yang terdiri dari 4 Dusun dan 18 RT, 

dan letak batas wilayahnya adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Belango 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa sumber Mulyo 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Daya kesuma 

d. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Ganesa Mukti 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Kepala seksi meliputi 

kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi 
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Kemasyarakatan. Kepala Dusun meliputi Kepala Dusun I, II, III, dan Kepala Dusun 

IV. 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagai berikut: 

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MARGORUKUN 

 

 

  

KEPALA DESA MARGORUKUN 

ROMADHON 

SEKRETARIS 

SUPRIONO 

KASI KESRA 

MUHAMIN 

KASI PEMERINTAHAN 

MAHMUDI 

KEPALA DUSUN I 

PARMIN 

 

KEPALA DUSUN IV 

KHOLIDUN 

 

BENDAHARA 

ENDANG LESTARI 

KASI PEMBANGUNAN 

DARYONO 

 

KEPALA DUSUN III 

TUNAR 

 

KEPALA DUSUN II 

MUHADI 
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Anggota BPD = 9 

Anggota LPMD = 6 

Dokumentasi: Desa Margorukun 

 

B. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikan 

Pendduk Desa Margorukun sebanyak 2873 jiwa yang terdiri dari 763 kepala 

keluarga (KK), perincian selengkapnya sebagai berikut: 

 

TABEL 3.1 

JUMLAH PENDUDUK DESA MARGORUKUN 

No Golongan umur 

Jenis kelamin 

jumlah 

Laki-laki  Perempuan  

1 0-12 bulan 4 7 11 

2 13bulan- 5 tahun 27 34 61 

3 6-12 tahun 119 123 242 

4 13-15 tahun 20 33 53 

5 16-18 tahun 39 47 86 

6 19-25 tahun 102 107 209 

7 26-30 tahun 47 53 100 

8 31-40 tahun 69 78 147 
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9 41-60 tahun 97 105 202 

10 61-75 tahun 79 65 144 

11 >75 tahun 1 2 3 

Jumlah  604 654 1258 

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Margorukun 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Margorukun 

dalam usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berusia 

16-76 tahun ke atas. Dari segi ekonimi dan pendidikan, kebutuhan yang diperlukan  

oleh masyarakat Margorukun ini cukup baik. Pertumbuhan jjumlah penduduk akan 

semakin bertambah dalam setiap tahunnya, sehingga dalam hal ini diperlukan usaha 

dan kerja keras dari setiap individu untuk memenuhi kebutuhan yang mereka 

butuhkan. 
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TABEL 3.2 

KEADAAN PENDDUK DESA MARGORUKUN 

Nama wilayah 
Jmlh 

KK 

Jmlh Penduduk 

Awal Bln 
Lahir Mati Pindah Datang 

Jmlh penduduk 

Akhir Bln 
Ket 

 

Dusun 

Telagareja 

  L P T L P T L P T L P T L P T L P T  

RT 

1 
37 62 58 120 - - - - - - - - - - - - 62 58 

12

0 
 

RT 

2 
38 59 67 126 - - - - - - - - - - - - 59 67 

12

6 
 

RT 

3 
36 60 63 123 - - - - 1 1 - - - - - - 60 62 

12

2 
 

RT 

4 
38 58 55 113 - - - - - - - - - - - - 58 55 

11

3 
 

Dusun 

Sudodadi 

RT 

5 
44 93 99 192 - - - - - - - - - - - - 93 99 

19

2 
 

RT 

6 
47 89 103 192 - - - - - - - - - -  - 89 103 

19

2 
 

RT 

7 
45 95 87 182 - - - - - - - - - - - - 95 87 

18

2 
 

RT 

8 
44 98 89 187 - - - - - - - - - - - - 98 89 

18

7 
 

RT 

18 
52 109 93 202 - - - 1 - 1 - - - - - - 

10

8 
93 

20

1 
 

Dusun 

Sidomulyo 

RT 

9 
46 96 102 198 - - - 1 1 2 - - - - - - 95 101 

19

6 
 

RT 

10 
50 105 92 197 - - - - - - - - - - - - 

10

5 
92 

19

7 
 

RT 

11 
49 93 101 194 - - - - - - - - - - - - 93 101 

19

4 
 

RT 

12 
47 102 91 193 - - - - - - - - - - - - 

10

2 
91 

19

3 
 

RT 

13 
47 100 97 197 - - - - - - - - - - - - 

10

0 
97 

19

7 
 

Dusun 

Dulangmas 

RT 

14 
36 65 50 115 - - - - - - - - - - - - 65 50 

11

5 
 

RT 

15 
33 52 56 108 - - - - - - - - - - - - 52 56 

10

8 
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RT 

16 
34 49 54 103 - - - 1 - 1 - - - - - - 48 54 

10

2 
 

RT 

17 
40 60 71 131 - - - - - - - - - - - - 60 71 

13

1 
 

Jumlah 

Keseluruhan 
18 763 

144

5 

142

8 

287

3 
- - - - - - - - - - - - 

14

42 

142

6 

28
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Sumber:: Dokumentasi Data Desa Margorukun 

Margorukun,     januari 2018 

Kepala Desa 

 

ROMADHON 

Tingkat pendidikan masyarakat desa Margorukun tidak lepas dari 

perkembangan sarana pendidikan yang ada, baik tingakat dasar hingga perguruan 

tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan pada masyarakat dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL 3.3 

TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA MARGORUKUN 

No Usia dan Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan  

1 3-6 tahun yang belum masuk TK 37 28 

2 3-6 tahun yang sedang TK 35 42 

3 7-18 tahun yang sedang sekolah 121 116 

4 Usia18-75 tahun yang tidak tamat SD/Sederajat 15 24 

5 Usia18-75 tahun yang tidak tamat SMP/Sederajat 21 15 
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6 Usia18-75 tahun yang tidak tamat SMA/Sederajat 26 13 

7 Tamat SD/Sederajat 196 167 

8 Tamat SMP/Sederajat 98 93 

9 Tamat SMA/Sederajat 75 86 

10 Tamat D-1/Sederajat 2 1 

11 Tamat D-2/Sederajat 2 3 

12 Tamat D-3/Sederajat 5 4 

13 Tamat S-1/Sederajat 9 12 

14 Tamat S-2/Sederajat 1 - 

15 Tamat S-3/Sederajat - - 

 Jumlah 643 604 

 Jumlah total 1247 

Sumber: Dokumentasi Kepala Desa Margorukun 

Dari tabel di atas diketahui bahwamasyarakat desa Margorukun telah 

mengenyam pendidikan  dalam berbagai tingkatan, dari tingkat SD sampai tingkat 

perguruan tinggi.  

Dari segi pendidikan, masyarakat desa Margorukun telah cukup 

berkembang dari tahun ketahunnya, hal ini dilihat dari lembaga pendidikan yang ada 

sudah ada, yaitu dari tingkat pendidikan pra sekolah yang dikenal dengan taman 

kanak-kanak (TK) samapi dengan tingkat SMP. Di antara lembaga pendidikan 

tersebut yaitu: 
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a. Lembaga pendidikan pra sekolah/TK: 2 buah 

Yaitu: TK, TPA 

b. Lembaga pendidikan Dasar : 3 buah 

Yaitu: SDN 04 dan SDN 24 Margorukun dan 1 MI Nurul Ikhsan 

c. Lembaga Pendidikan Tingkat Pertama 1 buah 

Yaitu: SMP Negeri 1 Muara Sugihan 

Di samping lembaga-lembaga pendidikan formal tersebut, terdapat juga 

srana pendidikan non formal seperti adanya kelompok-kelompok simulasi P4, 

penduduk usia dewasa yang telah mengikuti P4 seerta anggota BP3 pada sekolah 

yang ada. 

 

C. Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Masyarakat 

Mata pencaharian adalah salah satu usaha individu dalam mendapatkan hasil 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Margorukun dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar bertani sawah. Lebih lanjutnya dapat 

dilihat pada table berikut: 
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TABEL 3.4 

SUMBER PENGHASILAN MASYARAKAT DESA MARGORUKUN 

 

No Jenis Mata Pencarian 

Jumlah 

KK 

1 Petani 684 

2 Pedagang 59 

3 PNS 7 

4 Pertukangan  4 

5 Montir  6 

6 Bidan  3 

Jumlah 763 

Sumber: Dokumentasi Desa Margorukun 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Margorukun ini 

sebagian besar mempunyai sumber penghasilan sebagai petani. Pertanian yang 

dilakukan ada beberapa macam di antaranya petani padi, petani kelapa, petani sayur-

sayuran dan sejenisnya. Sedangkan penduduk yang lainnya bekerja sebagai PNS, 

pedagang, pertukangan, dan lain-lain.  

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan gambaran bahwasannya 

masyarakat desa Margorukun  hidup dalam keadaan cukup, tidak ada yang hidup di 
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bawah kemiskinan. Ini terlihat dari beraneka ragam dan jenis pekerjaan yang dijalani. 

Karena pada dasarnya mata pencaharian merupakan faktor terpenting untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana Desa Margorukun sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat, seperti kantor desa, balai pertemuan desa , tempat pendidikan, tempat 

ibadah, tempat olahraga, kesehatan, perbelanjaan, transportasi dan air bersih. 

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki desa margorukun secara bertahap 

semakin membaik. 

Kondisi tersebut berkembang karena selain dilaksanakan oleh pemerintah 

desa, juga berkat dukungan masyarakat desa, serta bantuan dari pemerintah 

kabupaten Banyuasin dan lain-lain. 

Untuk lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana desa Margorukun 

Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel V berikut: 

 

TABEL 3.5 

Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan 

Kabupaten Banyuasin 

No.  Jenis Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah  Kondisi  

1 Kantor Desa dan Balai 

pertemuan desa 

1 Baik 
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2 Peribadatan  

a. Masjid 

b. Musholla/Langgar 

 

5 

5 

 

Baik 

Baik 

3 Pendidikan 

a. TK 

b. TPA 

c. SD 

d. MI 

e. SMP 

 

1 

3 

2 

1 

1 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik  

4 Perbelanjaan 

a. Warung 

b. Toko/agen  

c. Pasar  

 

29 

7 

1 

 

Baik 

Baik 

Baik 

5 Kesehatan 

a. Posyandu 

b. Puskesmas 

c. Took obat 

 

4 

2 

3 

 

Baik 

Baik 

Baik 

6 Olahraga 

a. Lapangan sepak bola 

b. Lapangan bola voli 

c. Lapangan bulu tangkis  

 

5 

9 

7 

 

Baik 

Baik 

Baik 

7 Transportasi darat dan air Ada Baik 

8 Air bersih Ada baik 

Sumber: Dokumentasi Data Desa Margorukun tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel V diperoleh gambaran bahwa keadaan sarana dan 

prasarana Desa Margorukun kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin adalah 

dalam kategori baik karena sudah ada kantor desa, balai pertemuan desa, tempat 

peribadatan, tempat kesehatan, tempat olah raga, perdagangan, transportasi, serta air 
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bersih. Keadaan sarana dan prasarana tersebut menjadi modal penting bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta gambaran keberhasilan peaksanan 

pembangunan. 

 

E. Keagamaan di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten 

Banyuasin 

Masyarakat Desa Margorukun seluruhnya beragama Islam. Ketaatan dalam 

menjalankan kegiatan keagamaan, seperti, pengajian ibu-ibu, yasinan bapak-bapak 

majelis taklim, IRMAS dan karang taruna  tergolong cukup baik. Hal ini tercermin 

pada saat pelaksanaan pengajian ibu-ibu, dan yasinan bapak-bapak jum’at, kegiatan 

majelis ta’lim IRMAS dan kegiatan Karang taruna. Berikut beberapa aktivitas 

keagamaan di Desa Margorukun. 

1. Majelis Taklim 

Kegiatan majelis taklim di desa Margorukun cukup aktif dikarenakan 

adanya  partisipasi dari masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan, walaupun kegiatan ini dilakukan hanya 1 bulan 2 kali. Dan bertempat 

di masjid-masjid, sehingga majelis taklim berjalan dengan baik  

 

2. Yasinan Bapak-bapak 

Pelaksanaan yasinan bapak-bapak di desa margorukun biasanya bertempat 

di rumah-rumah warga bergantian setiap minggunya. Tetapi setiap 1bulan sekali 

yasinan tersebut dilakukan diadakan  masjid/di mushollah. Dan  kegiatan yasinan 
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bapak-bapakdi desa Margorukun terdiri dari 4 kelompok yaitu Dusun 1, Dusun 2 

Dusun 3, dan Dusun 4. Sehingga tempat yang disediakan oleh warga yang 

mendapat giliran tempat terlihat kondusif. 

 

3. Pengajian Ibu-Ibu 

Pengajian ibu-ibu di desa Margorukun  diadakan rutin di masjid-masjid 

biasanya setiap hari senin dan jum’at pukul 13:30 wib. Pengajian ibu-ibu masih 

aktif  meskipun terkadang ada kesibukan masing-masing ibu-ibu tetapi masih ada 

partisipasi ibu-ibu yang lainuntuk mengikuti kegiatan yang ada di pengajian.  

 

4. IRMAS 

IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) di desa Margorukun tidak memiliki 

kegiatan rutin tetapi untuk peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra’ Miraj, 

Maulid Nabi, dan hari besar Islam lainnya, remajanya berperan aktif  dalam 

kegiatan tersebut. Dan terkadang melakukan perlombaan yang berkaitan dengan 

keagamaan sebelum tiba hari peringatan hari-hari besar Islam terntu. 

 

5. Karang Taruna 

Seperti halnya IRMAS, kegiatan karang taruna di desa Margorukun berjalan 

cukup  baik. Dikarenakan remaja di Desa Margorukun berpartisipasi dalam 

kegiatan yang positif seperti melakukan persahabatan antar dusun dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan olah raga seperti: perlombaan bola voli, bola kaki, 

bulu tangkis, dan lain-lain. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keagamaan masyarakat baik. 

Dapat terlihat adanya kesadaran melakukan kegiatan keagamaan. Dan juga 

partisipasi para remaja untuk mengaktifkan IRMAS dan karang taruna dalam 

meningkatkan kegiatan positif para remaja dan dalam meningkatkan organisasi 

keagamaan di sana.   
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BAB IV 

Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Disiplin Anak di Desa Margorukun 

Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin 

 

A. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pada Masyarakat Desa 

Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin 

Pada bab ini pembahasan akan dilakukan untuk mengetahui tentang pola 

asuh yang digunakan oleh orang tua di Desa Margorukun Kecamatan Muara 

Sugihan Kabupaten Banyuasin dalam mendidik disiplin anak.dalam rangka 

mengetahui pola asuh yang diteerapkan maka peneliti melakukan wawancara 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu orang tua yang 

mempunyai anak usia 6-12 tahun. 

Sebelum membahas lebih jauh, akan lebih baik jika orang tua faham akan 

makna dari pola asuh, poa asuh itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. 

Dimana pola berarti model, corak, cara kerja, ataupun bentuk, sedangkan asuh 

memiliki arti menjaga (merawat atau mendidik) anak kecil, membimbing 

(membantu atau melatih), dan memimpin (mengepalai atau menyelenggarakan) 

suatu badan atau lembaga.1 

Menurut para ahli psikologi dan sosiologi yang dikutip dari buku 

mengembangkan pola asug demokratis karangan Al-Tridhonanto bahwa, dalam 

                                                 
1 Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, (Jakarta: PT. Alex Media 

Komputindo, 2014), hlm. 4 
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pandangan Singgih D Gunarsa pola asuh merupakan gambaran yang dipakai orang 

tua untuk mengasuh (merawat, menjaga, mendidik) anak. Sedangkan menurut 

Chabib toha pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua 

dalam mendidik anak sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak.2 

Makna pola asuh kepada anak berdasarkan hasil wawancara yaitu: 

Menurut ibu wasirah menjelaskan pemahamannya tentang pola asuh 

kepada anak adalah “coro wong tuo ngurus anak neng omah dengan 

apik lan bener”. “Cara mendidik anak di rumah dengan baik dan 

benar”.3 Senada dengan penuturan di atas ibu Ernawati menyatakan 

pemahamannya tentang pola asuh kepada anak adalah “Coro ndidek 

anak sopoyo pinter, nurut karo wong tuo, lan supoyo ora lontang lantong 

seng ora genah juntrunge”. “Cara Mendidik anak supaya pinter, supaya 

patuh kepada orang tua dan supaya tidak lontang lantung yang tidak 

jelas tujuannya”.4 Lain lagi menurut bapak M. Yunus , beliau 

mengungkapkan pemahamannya bahwa pola asuh adalah “coro wong 

tuo nguwe’i pengertian neng anak tentang hal seng apik seng patut 

dilakoni lan hal elek seng ora patut dilakoni”. “Cara orang tua memberi 

pengertian kepada anak tentang hal yang baik yang pantas untuk 

dilakukan dan hal yang jelek yang tidak pantas untuk dilakukan”.5 

Sedangkan menurut ibu Riyanti pola asuh adalah “coro wong tuo ndidek 

utowo momong anak seko anak jeh cilek sampe anak gede”. “Cara orang 

tua mendidik atau mengasuh anak dari anak masih kecil sampai anak 

dewasa”.6 Menurut penuturan ibu Mustiah pola asuh anak adalah 

“corone wong tuo ndidek anak seng apik mergo ndidek anak kui wes 

kewajibane wong tuo neng omah”. “Cara  orang tua mendidik anak 

dengan baik, karena mendidik anak itu sudah kewajiban orang tua di 

rumah”.7 Menurut ibu Sri Murti Ningsih pola asuh adalah “coro wong 

tuo ngomongi anak supoyo ora dadi bocah nakal, marai anak ngelakokne 

hal-hal seng apik”. “Cara orang tua memberi pengertian kepada anak 

supaya tidak menjadi anak nakal, mengajari anak melakukan hal-hal 

                                                 
2 Ibid.,  
3 Wasirah, Orang Tua dari Feri Kurniawan Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 

2018 
4 Ernawati, Orang Tua dari Nizam Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 2018 
5 M. Yunus,  Orang Tua Dari Uswatun Khasanah Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 9 

Januari 2018 
6 Riyanti, Orang Tua dari Puput  Kelas 5, Wawancara, Margorukun, 11 Januari 2018 
7 Mustiah, Orang Tua Dari Gita Kelas 5, Wawancara, Margorukun, 12 Januari 2018 



69 

 

yang baik”.8 Selanjutnya menurut ibu Khomliah pola asuh adalah 

“carane wong tuo nagajari tatakrama seng apik meng anak”.”Cara 

orang tua mengajari tata karma yang bagus kepada anak”.9 

 

Dengan merujuk dari beberapa penjelasan dari para orang tua 

mengenai pola asuh kepada anak maka dapat disimpulkan dan dianalisis bahwa 

orang tua yang mengasuh anak di desa Margorukun sudah cukup baik dalam 

memahami makna pola asuh itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

adalah suatu interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua memberikan 

bimbingan dan dorongan kepada anak dengan mengubah tingkah laku, 

memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai yang dianggap tepat supaya anak 

bisa mandiri, bersahabat dan dapat menghormati orang tua maupun teman 

sebayanya. 

Mengenai macam-macam pola asuh orang tua, menurut Hurlock 

juga Hardy & Heyes, yang dikutip oleh Mahmud menjelaskan bahwa ada tiga 

macam pola asuh  yang diterapkan oleh masing-masing orang tua diantaranya 

yaitu pola asuh Otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif.10 

1. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-

aturan yang ketat, memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, 

                                                 
8 Sri Murti Ningsih, Orang Tua dari Fira Adi Kusuma Kelas 3, Margorukun, 15 Januari 

2018 
9 Khomliah, Orang Tua Dari Fadil Kelas 1, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
10 Mahmud, dkk., Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,(Jakarta: Indeks, 2014), 

hlm.150-152 
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dan membatasi kebebasan anak untuk bertindak atas nama diri sendiri 

(anak). Orang tua yang memiliki pola asuh demikian selalu membuat semua 

keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. 

Pola asuh seperti ini juga ditandai dengan adanya aturan hukuman 

yang ketat, keras, dan kaku. Anak juga diatur segala keperluannya dengan 

aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun ia sudah 

menginjak usia dewasa 

Pola asuh orang tua otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Kekuasaan orang tua sangat dominan 

b. Anak tidak diakui sebagai pribadi 

c. Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat 

d. Orang tua menghukum anak jika anak tidak patuh. 

Pola assuh otoriter cenderung membuat anak menjadi penakut, tidak 

tumbuh menjadi sosok yang periang, gemar menentang, suka melanggar 

norma, cemas, dan berkepriibadian lemah. Anak yang besar dengan teknik 

asuhan seperti ini biasanya tidak bahagia dan senang berada diluar rumah. 

Hal tersebut senada dengan penuturan ketidak sepakatan dalam 

penggunaan pola asuh otoriter oleh ibu Sutini dalam wawancara yang 

dilakukan, beliau menuturkan bahwa memang benar apabila anak 

diperlakukan dengan cara yang kasar maka akan menghasilkan karakteristik 
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anak yang cenderung penakut, keras dan penentang.11 Sama halnya yang 

dituturkan oleh ibu Sri Murti Ningsih dalamwawancara yang dilakukan 

beliau mengungkapkan bila orang tua cenerung melakukan pola asuh 

otoriter anak akan cenderung tidak bahagia.12 

Namun, dalam kondisi tertentu orang tua perlu menerapkan pola asuh 

otoriter untuk mendidik disiplin anak, dan pada situasi kondisi tertentu orang tua 

juga menerapkan pola asuh demokratis dalam mendidik disiplin anak. 

Orang tua dalam memberikan dasar-dasar pendidikan disiplin pada anak, 

menerapkan pola asuh yang otoriter. Namun otoriter dalam batasan-batasan 

tertentu yaitu dalam melatih kedisiplinan anak belajar, beribadah, disiplin dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah dan disiplin mentaati peraturan dalam keluarga. 

Orang tua tidak selamanya otoriter dan mengekang segala aktivitas anak, namun 

anak dalam beraktivitas  mendapatkan batasan-batasan dan pengawasan dari orang 

tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Rokhi Pitoyo: 

“Memang saya keras mbak dalam melatih disiplin pada anak, kalau 

memang waktunya belajar, waktunya sholat, walaupun anak baru 

bermain dengan temannya pasti saya panggil lalu saya suruh pulang 

atau kalau lagi nonton TV saya suruh matikan dulu dan segera belajar 

atau sholat”.13 

Sedangkan ibu Sri Murti Ningsih mengungkapkan: “ saya terkadang 

keras terhadap anak tetapi itu dalam hal-hal tertentu misalnya anak 

sedang bermain dengan temannya dan sudah waktunya untuk pulang 

                                                 
11 Sutini, Orang Tua dari Dwi Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 11 januari 2018 
12 Sri Murti Ningsih, Orang Tua dari Fira Adi Kusuma Kelas 3, Margorukun, 15 Januari 

2018 

 
13 Rokhi Pitoyo, Orang Tua dari Aurora Kelas 3, Wawancara, Margorukun, 15 Januari 2018 
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sudah dipanggil-panggil kok belum pulang ya  saya nyeret dia biar 

pulang, kalau waktunya mengaji saya suruh ke mushola dan ketika dia 

benar-benar tidak mau pergi ke mushola saya ajari dia membaca Iqro’ 

atau Juz’amma dirumah, begitu juga  ketika waktunya belajar dia malah 

nonton ya saya matikan dulu TV nya kemudian saya ajak belajar.”14 

Dari pernyataan di atas, memang sebagai orang tua harus bersikap keras 

atau malaksanakan pengawasan yang ketat, tetapi keras dan ketat dalam hal ini 

bukan kita lalu bersikap keras setiap hari pada anak, selalu marah-marah dan 

selalu memberi hukuman dan ancaman pada anak melainkan semata-mata hanya 

untuk melatih dan mendidik disiplin pada anak supaya mereka dapat mengerti 

perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk.  

 

2. Pola Asuh Demokratis 

Polaasuh demokratis merupakan pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak, tetapi tidak ragu mengendalikannya. Pola asuh 

demokratis mempunyai ciri orang tua memberikan pengakuan dalam 

mendidik anak, mereka selalu mendorong anak untuk membicarakan apa 

yang anak inginkan secara terbuka. Orang tua memberikan kebebasan 

kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, segala 

pendapatnya didengarkan, ditanggapi, dan diberikan apresiasi. Anak selalu 

dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut tentang 

kehidupannya di masa depan. 

                                                 
14 Sri Murti Ningsih, Orang Tua dari Fira Adi Kusuma Kelas 3, Margorukun, 15 Januari 

2018 
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Untuk hal-hal yang bersifat prinsipil dan urgen, seperti dalam 

pemilihan agama, dan pilihan hidup yang bersifat universal dan absolut 

tidak diserahkan kepada anak. Karena orang tua harus bisa membentengi 

anak-anak terutama dalam pemilihan agama, tidak harus diberikan pilihan. 

Walaupun demikian, pengajaran agamanya tetap dilakukan secara 

demokratis dan dialogis seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan 

anaknya Nabi Ismail. Hanya untuk pendidikan akidah dan keyakinan harus 

diberikan secara dogmatis. 

Pola asuh demokratis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Ada kerja sama antara orang tua dan anak 

b. Anak diakui sebagi pribadi 

c. Ada bimbingan dan arahan dari orang tua 

d. Ada kontrol dari orang tua yang tidak kaku 

Orang tua dengan pola asuh demokratis akan memposisikan anak 

dalam posisi yang sama dengan orang tua artinya memiliki hak dan 

kewajiban yang sama, orang tua tidak harus menang dan tidak harus kalah 

artinya orang tua bersikap keras, jelas dan konsekuen tetapi memaksakan 

kehendak. Orang tua bersikap hanya sebagai pemberi pendapat dan 

pertimbangan terhadap aktivitas anak. Anak akan semakin termotivasi dalam 

melakukan kegiatan karena adanya kepercayaan diri yang diberikan oleh 

orang tua, sehingga semakin bertanggung jawab. 
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Hal tersbut senada dengan penuturan beberapa informan dalam 

wawancara yang dilakukan dengan: ibu Mustiah, beliau menuturkan bahwa 

pola asuh demokratis merupakan salah satu pola asuh yang menjadikan anak 

bijaksana.15 Kemudian menurut bapak Rokhi Pitoyo, beliau mengungkapkan 

bahwa pola asuh demokratis merupakan salah satu pola asuh yang 

menjadikan anak berani dalam menjalani kehidupan kedepannya.16 

Sama halnya dengan pendapat di atas, berdasarkan wawancara dengan 

ibu Wasirah, bapak Soderi mereka juga menyatakan kesepakatan dalam 

menggunakan pola asuh demokratis: 

“Menurut ibu Wasirah, beliau menyatakan bahwa pola asuh demokratis 

memang cocok untuk di terapkan dalam mendidik disipin anak. Hal ini 

berdasarkan penuturan ibu Wasirah tentang cara orang tua menerapkan 

pola asuh demokratis tersebut, “anak ojo dikasari nemen-nemen, soale lek 

anak terlalu dikasari  anak iso wedi karo wong tuo, wong tuo kudu sabar 

ngadepi anak.”.17 Kemudian bapak Soderi mengungkapkan bahwa pola asuh 

demokratis, sangat cocok untuk digunakan dalam mendidik displin anak 

dengan alasan anak akan menjadi pintar dan bijaksana. Beliau juga 

menuturkan bahwa penerapan pola asuh ini yaitu ”anak dike’I kesempatan 

nek ngpo-ngopo, misale anak peengen dolan ya ora popo, tapi nek misale 

                                                 
15 Mustiah, Orang Tua Dari Gita Kelas 5, Wawancara, Margorukun, 12 Januari 2018 
16 Rokhi Pitoyo, Orang Tua dari Aurora Kelas 3, Wawancara, Margorukun, 15 Januari 2018 
17 Wasirah, Orang Tua dari Feri Kurniawan Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 

2018 
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anak nglakoni kesaalahan yo wong tuo kudu ngelingno, lek misale anak 

males sekolah utowo males ngaji yo wong tuo kudu mekso soale kanggo 

masa depanne anak sok mben”18 

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwasannya pola asuh 

demokratis memang paling banyak digunakan dalam mendidik disiplin anak, 

hal ini dilihat dari berbagai alasan yang dituturkan oleh inform, dimana jika 

orang tua menerapkan pola asuh demokratis maka anak akan memiliki rasa 

percaya diri,memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mandiri. Namun pada 

keadaan tertentu orang tua juga bisa menggunakan pola asuh otoriter demi 

kebaikan anak-anaknya untuk memiliki arah hidup yang jelas. 

 

3. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permesif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan 

penuh kepada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang 

matang, yang diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang 

dikehendakinya. Dalam hal ini, kontrol orang tau sangat lemah bahkan 

mungkin tidak ada. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup 

kepada anak, semua yang dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu 

mendapat teguran, arahan dan bimbingan. 

 

 

                                                 
18 Soderi, Orang Tua dari Wulan Kelas 2, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
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Pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: 

a. Dominasi pada anak 

b. Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua 

c. Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua 

d. Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang dan mungkin bahkan 

tidak ada sama sekali. 

Pola asuh permisif yang cenderung memberikan kebebasan kepada 

anak. Dengan memberikan kebebasan yang berlebihan dan tanpa batas 

kendali, apalagi terkesan membiarkan anak akan membuat anak bingung dan 

berpotensi salah kaprah. 

Hal tersebut senada dengan penuturan ibu Khomliah, dalam 

wawancara yang dilakukan beliau mengungkapkan tidak cocok diterapkan 

dalam mendidik disiplin anak karena anak tidak akan berkembang dengan/ 

baik tanpa pengawasan orang tua.19 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu khomliah tidak 

sepakat dengan pola asuh permisif karena  bila orang tua menerapkan pola asuh 

permisif maka akan menghasilkan karakter anak yang tidak dapat berkembang 

dengan baik tanpa control dari orang tua. 

Dari macam-macam pola asuh yang telah di paparkan di atas yaitu pola 

asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif, orang tua harus benar-

benar memperhatikan kegiatan anak sehari-hari. Memberikan dasar-dasar 

                                                 
19 Khomliah, Orang Tua Dari Fadil Kelas 1, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 



77 

 

pendidikan disiplin anak merupakan kewajiban orang tua. Dimulai dari anak 

dilatih disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar dan disiplin dalam beribadah. 

Anak diberikan batasan-batasan dan penjelasan terhadap segala sesuatu yang 

dilaksanakannya. Dengan demikian anak akan terbiasa melakukannya dan 

mempunyai tanggung jawab dalam segala aktivitas sehari-hari.20 

Namun dari beberapa penjelasan infoman di atas dapat dianalisis 

bahwasannya orang tua di desa Margorukun  lebih banyak menggunakan pola asuh 

demokratis, dan sebagian yang menggunakan pola asuh otoriter namun 

penggunaan pola asuh otoriter ini dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu, dan 

sedikit yang menggunakan pola asuh permisif. 

Dalam meningkatkan disiplin, pada umumnya orang tua di Desa 

Margoukun menerapkan pola asuh anak yang demokratis, akan tetapi pada situasi 

dan kondisi tertentu orang tua juga bersikap otoriter. Seorang anak pada usia 

sekolah dasar, masih memerlukan pengawasan dari orang tua, namun tidak perlu 

dikontrol terlalu ketat. Karena pada usia ini anak sudah mengetahui tugas dan 

kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai seorang 

anak, seorang pelajar, seorang Warga Negara. Mereka sudah bisa berpikir dan 

menyerap penjelasan dari orang tua serta ditambah penjelasan dari guru mereka di 

sekolah. 

                                                 
20 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua: Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 20 
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Dalam hal ini orang tua memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. 

Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Orang tua senantiasa 

memberikan bimbingan yang penuh pengertian. Keinginan dan pendapat anak 

sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarga 

dan tidak berdampak buruk pada anak, orang tua akan selalu memperhatikan dan 

disetujui untuk dilaksanakan.21 

Selain orang tua bersikap demokratis dalam mendidik disiplin anak, 

namun pada saat-saat tertentu orang tua perlu menerapkan sikap otoriter yaitu 

berupa sanksi dan peraturan-peraturan yang tegas supaya anak memiliki tanggung 

jawab dalam mentaati peraturan keluarga.22 Hal tersebut senada dengan hasil 

wawancara dengan bebrapa informan berikut: 

Ibu Mustiah menuturkan, “saya tidak membatasi anak bermain atau 

nonton TV, tetapi saya selalu berpesan sebelum dia minta ijin untuk 

bermain dengan temannya, kamu boleh bermain tetapi harus tahu waktu. 

Misalnya saat mendengar adzan maghrib maka harus segera pulang. 

Kalau tidak akan mendapat sanksi”.23 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh ibu Ernawati,“Saya dan 

bapaknya anak-anak dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada 

anak berdasarkan kesepakatan bersama semua anggota keluarga dan 

menjadi peraturan dalam keluarga saya”.24 

Jadi dalam keluarga yang demokratis terdapat adanya peraturan-peraturan 

yang tegas dalam keluarga dimana peraturan itu harus disepakati dan dipatuhi 

bersama. 

                                                 
21 Moh. Shochib, Op. Cit., hlm. 23 
22 Moh. Shochib, Op. Cit., hlm. 27 
23 Mustiah, Orang Tua Dari Gita Kelas 5, Wawancara, Margorukun, 12 Januari 2018 
24 Ernawati, Orang Tua dari Nizam Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 2018 
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Pendidikan agama juga merupakan ilmu yang orang tua, karena disinilah 

anak memperoleh dasar-dasar hidup yang akan dikembangkan di sekolah dan 

lingkungan pergaulan dengan orang lain.25 

Pendidikan agama yang ditanamkan sejak kecil pada anak-anak akan 

merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya, akan bertindak menjadi 

pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan-dorongan yang 

timbul. Karena keyakinan agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu, akan 

mengatur sikap dan tingkah laku seseorang  secara otomatis dari dalam.26 

Menjadi tugas dan kewajiban orang tua yaitu memberikan pendidikan 

disiplin pada anak supaya anak bisa menjadi manusia bertanggung jawab dalam 

kehidupannya baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anak 

dan sebagai Warga Negara. Dalam memberikan dasar-dasar pendidikan kepada 

anak, orang tua harus menerapkan unsur-unsur disiplin sebagai berikut :27 

1. Adanya peraturan 

Peraturan mempunyai tujuan untuk membekali anak dengan pedoman 

perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Peraturan berfungsi untuk 

memperkenalkan pada anak bagaimana harus berperilaku sesuai dengan perilaku 

yang disetujui oleh anggota kelompok mereka dan membantu anak mengekang 

                                                 
25 Moh. Shochib, Op.Cit., hlm. 37 
26 Ibid., hlm 38  
27 Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, 

(Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 85 
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perilaku yang tidak diinginkan anggota kelompok tersebut. Hal ini seperti dalam 

keluarga Bapak Soderi: 

“Supaya anak disiplin dalam belajar maka pukul 18.30 WIB, sesudah 

shalat maghrib dan makan malam, anak harus sudah belajar dan TV harus 

dimatikan selama jam belajar. Itu sudah menjadi peraturan bersama dalam 

keluarga saya”.28 

Lain lagi dengan keluarga bapak M. Yunus, beiau mengungkapkan: 

“kalau masalah disiplin belajar saya memang mengharuskan anak belajar 

ketika magrib tiba anak harus sudah pergi ke mushola untuk sholat 

maghrib berjamaah dan belajar mengaji, setelah meraka pulang dari 

mengaji yaitu setelah sholat isya’ mereka harus belajar pelajaran 

sekolah.”29 

Dari hasil wawancara dari bapak Soderi di atas, dapat diketahui bahwa di 

dalam keluarga bapak Soderi, terdapat suatu peraturan yang tegas dalam mendidik 

anak supaya anak disiplin dalam belajarnya. 

2. Adanya Hukuman 

Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi perbuatan yang salah 

dan tidak diterima oleh lingkungannya. Dengan adanya hukuman tentunya anak 

dapat berpikir manakah tindakan yang benar dan manakah tindakan yang salah 

sehingga anak akan menghindari perbuatan yang menimbulkan hukuman. 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh ibu Khomliah: 

                                                 
28 Soderi, Orang Tua dari Wulan Kelas 2, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
29 M. Yunus,  Orang Tua Dari Uswatun Khasanah Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 9 

Januari 2018 
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“Kami selalu menekankan kepada anak kami, sepulang sekolah boleh main 

kerumah teman tetapi harus pulang kerumah dulu dan minta ijin sama Ibu, 

kalau itu dilanggar kamu akan ayah beri sanksi”.30 

Ibu Ernawati juga mengungkapkan bahwa: kalau pulang sekolah istirahat 

dirumah jangan langsung pergi main dengan teman, tapi namanya juga 

anak-anak pasti ngeyel terkdang tetap pergi sama teman-temannya, ketika 

dia pulang baru kami nasehati.31 

Dari wawancara dengan para orang tua di atas, dapat diketahui bahwa 

untuk mendidik anak disiplin dalam waktu, maka diperlukan suatu sanksi supaya 

anak mengetahui bahwa perbuatannya salah dan tidak akan mengulangi perbuatan 

tersebut. 

3. Adanya Penghargaan 

Penghargaan berarti setiap bentuk pemberian atau pengakuan untuk suatu 

hasil yang baik, tidak perlu harus berbentuk materi tetapi dapat berupa pujian, 

senyuman atau tepukan pada pungung. Penghargaan berfungsi supaya anak bahwa 

tindakan yang dilakukannya disetujui oleh lingkungannya. Dengan demikian anak 

akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga mereka termotivasi untuk belajar 

berperilaku sesuai norma atau aturan yang berlaku. Dalam memberikan 

pendidikan disiplin pada anak, selain orang tua bersikap keras dengan memberikan 

sanksi supaya anak mengetahui batas-batas mana perbuatan yang salah dan mana 

perbuatan yang benar, orang tua sesekali juga harus memberikan motivasi berupa 

penghargaan atau pemberian hadiah. Namun dalam pemberian hadiah harus 

                                                 
30 Khomliah, Orang Tua Dari Fadil Kelas 1, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
31 Ernawati, Orang Tua dari Nizam Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 2018 
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bijaksana jangan sampai pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan anak 

untuk berbuat yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hadiah.32 

Berdasarkan hasil wawancara: 

“Ibu Sutini menyatakan setiap anak menghadapi ujian semester genap, 

saya memotivasinya dengan member hadiah seperti membelikannya 

sepatu baru ataupun baju baru, tetapi syaratnya kalau mereka bisa 

rangking 5 besar”.33.  

Pernyataan di atas, juga dikemukakan oleh Ibu Riyanti yang bertempat: 

“Kami sebagai  orang tua mengharapkan anak kami berhasil mencapai 

cita-citanya,, masa depannya cerah, makanya sedini mungkin kami 

menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada anak. Kalau soal 

belajar dan ibadah kami memang selalu mengontrol walaupun kami 

berdua tidak sepenuhnya membibing belajar dan ibadahnya. Nah, supaya 

anak tidak malas dalam belajar dan ibadah, terkadang kami memang 

memberikan hadiah. Tetapi kami membatasi hadiah berupa perlengkapan 

yang berguna bagi belajarnya atau perlengkapan untuk ibadah”.34 

Selain pernyataan dari beberapa orang tua di atas, peneliti juga 

mendengarkan pernyataan yang bijaksana dari Bapak Rokhi Pitoyo: 

“Untuk memotivasi anak supaya rajin belajar, rajin mengaji, rajin membantu 

orang tua dirumah, rajin sholat dan latihan untuk berpuasa, memang saya 

menjanjikan hadiah kepada anak. Kadang berupa barang, terkadang tambahan 

uang saku. Namun saya tidak hanya memberikan hadiah begitu saja, saya 

menjelaskan pada anak manfaat belajar, manfaat shalat, manfaat ibadah 

puasa, manfaat berbakti pada orang tua dan mereka akan mendapatkan pahala 

yang lebih besar dari Allah SWT apabila kita dalam melakukannya atas dasar 

kesadaran dan niat yang tulus dalam diri kita sendiri bukan kalau hanya 

mendapatkan hadiah saja”.35 

                                                 
32 Moh. Shochib, Op.Cit.,  hlm. 22 
33 Sutini, Orang Tua dari Dwi Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 11 januari 2018 
34 Riyanti, Orang Tua dari Puput  Kelas 5, Wawancara, Margorukun, 11 Januari 2018 
35 Rokhi Pitoyo, Orang Tua dari Aurora Kelas 3, Wawancara, Margorukun, 15 Januari 2018 
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Jadi adanya penghargaan atau pemberian hadiah tersebut dapat digunakan 

oleh orang tua untuk memotivasi belajar, misalnya orang tua menjanjikan akan 

membelikan sepeda kepada anaknya kalau si anak mendapat ranking sepuluh besar 

di kelas, tetapi orang tua dalam memberikan hadiah tersebut harus disertakan 

dengan penjelasan pada anak tentang mengapa kita harus belajar dan manfaat dari 

belajar. Dengan demikian anak mengetahui bahwa kita harus belajar meskipun 

tidak ada hadiah dari orang tua. 

  

4. Adanya Konsistensi 

Konsisten harus ada dalam peraturan, hukuman dan penghargaan. Aturan-

aturan yang dibuat harus disetujui dan dipatuhi bersama oleh keluarga dan bagi 

yang melanggar aturan tersebut tentu ada sanksinya. Dalam hal ini dibutuhkan 

adanya konsisitensi seluruh anggota keluarga, terutama para orang tua, harus 

konsisten dengan pendidikan yang diajarkan pada anak. Misalnya dalam 

mengajarkan nilai kebenaran atau kejujuran, nilai kebaikan dan nilai keagamaan 

pada anak. 

Pernyataan di atas senada dengan yang dikemukakan oleh bapak M. 

Yunus:“Sebagai orang tua, saya berharap anak saya dapat berperilaku 

tidak menyimpang dari nilai-nilai moral. Anak, saya didik untuk selalu 

berkata jujur kepada orang tua, sebaliknya saya sebagai orang tua juga 

harus berkata dihadapan anak-anak”.36 

 

                                                 
36 M. Yunus,  Orang Tua Dari Uswatun Khasanah Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 9 

Januari 2018 
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Dari pendapat Bapak M. Yunus di atas dapat diketahui bahwa sikap 

konsisten diperlukan dalam mendidik anak, jika orang tua mendidik anak untuk 

berkata jujur, maka orang tua pun harus konsisten dalam bersikap selain itu harus 

mencerminkan kejujuran, jangan sampai orang tua sendiri berkata bohong kepada 

anak, karena hal ini dapat menyebabkan anak mengikuti sikap dan perbuatan 

orang tua. 

5. Keteladanan Orang Tua 

Orang tua yang menjadi teladan bagi anak adalah orang tua yang pada 

saat bertemu atau bersama anak senantiasa berperilaku yang taat terhadap nilai-

nilai moral. Keteladanan orang tua tidak mesti harus berupa ungkapan kalimat-

kalimat, namun memerlukan suatu contoh nyata dari orang tua. Dari contoh 

tersebut anak akan melaksanakan suatu perbuatan seperti yang dicontohkan orang 

tua pada anak. Dalam memberikan keteladanan pada anak, orang tua juga dituntut 

mentaati terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diupayakan pada anak. Keteladanan 

diri tersebut dicontohkan oleh Bapak Soderi kepada anak-anaknya, yaitu: 

“Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan, kami sekeluarga 

membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Misalnya sebelum kami 

makan, saya memimpin doa dan anak-anak mengikutinya begitu juga 

setelah makan mengakhiri dengan mengucapkan puji syukur pada Allah. 

Dengan begitu anak akan terbiasa dan mereka akan melakukan seperti 

itu walaupun saya tidak dirumah”.37 

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Khomliah: 

“Saya dan bapaknya selalu bangun pagi, begitu mendengar suara adzan 

subuh, untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini kami lakukan 

                                                 
37 Soderi, Orang Tua dari Wulan Kelas 2, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
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supaya anak terbiasa untuk menjalankan ibadah sholat tepat pada 

waktunya”.38 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diketahui bahwa keteladanan diri dari 

orang tua yang ditunjukkan secara langsung atau kongkrit akan mudah ditiru oleh 

anak. Oleh karena itu semua perbuatan dan tingkah laku orang tua haruslah 

merupakan contoh-contoh yang baik untuk diterapkan oleh anak dalam diri dan 

kehidupannya, karena anak dapat merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang 

tuanya itu adalah sifat-sifat yang baik. 

Para orang tua yang mempunyai anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD 

di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin pada 

umumnya dalam mendidik disiplin anak bersandar pada pendidikan agama. 

Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan keluarga dalam mendidik anak.  

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Wasirah :“Selain anak saya 

sekolahkan kesekolah umum, pada sore harinya anak saya sekolahkan ke 

TPQ supaya dapat mendalami tentang ilmu agama”.39 

 

Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Soderi, yaitu : 

“Agar anak mendapatkan pendidikan moral dan dapat mengaji dengan 

baik, setiap jam empat sore anak saya suruh untuk belajar mengaji di 

TPQ, selain itu setelah sholat magrib secara berjamaah kurang lebih 10 

menit setiap hari saya memberikan ajaran-ajaran agama yaitu memberi 

arahan-arahan yang mudah dipahami oleh anak”.40 

                                                 
38 Khomliah, Orang Tua Dari Fadil Kelas 1, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
39 Wasirah, Orang Tua dari Feri Kurniawan Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 

2018 
40 Soderi, Orang Tua dari Wulan Kelas 2, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
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Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebagai orang tua 

mempunyai kewajiban untuk mendidik anak agar anak mempunyai perilaku yang 

baik dengan menerapkan ajaran-ajaran agama sebagai pilar utama yang menjadi 

penyaring dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologi anak dan hal itu harus dilaksanakan 

sedini mungkin pada anak. 

 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Orang Tua dalam Mendidik 

Disiplin Anak di Desa Margorukun Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten 

Banyuasin  

Terdiri dari dua faktor pendukung dan penghambat penerapan pola asuh 

orang tua kepada anak dalam keluarga, di antaranya yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Kedua faktor tersebut dapat menjadi faktor penghambat dan 

pendukung pola asuh orang tua. 41  

 

1. Kendala Intern 

a. Usia Orang Tua 

Tujuan dari undang-undang sebagai salah satu upaya dalam setiap 

pasangan dimungkinkan untuk siap secara fisik maupun psikososial untuk 

membentuk rumah tangga dan menjadi orang tua. Oleh karena itu rentang 

usia menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan peran 

                                                 
41 Tridhonanto, Op. Cit., hlm. 24-28 



87 

 

mengasuh dan mendidik anak. karena bila terlalu muda atau terlalu tua maka 

tidak akan menjalankan peran-peran tersebut secara optimal karena 

diperlukan kekuatan fisik dan psikososial. 

Hal tersebut senada dengan ungkapan bapak M. Yunus, yaitu “faktor 

usia memang sangat berperan dalam mendidik disiplin anak, usia orang tua 

yang terlalu lanjut bisa menyebabkan keterbatasannya dalam mendidik 

disiplin anak.”  

 

b. Keterlibatan orang tua 

Pendekatan termutahir yang digunakan dalam hubungan ayah dan bayi 

baru lahir, sama pentingnya dengan hubungan ibu dan bayi sehingga dalam 

proses persalinan, ibu dianjurkan ditemani suami dan begitu bayi lahir 

diperbolehkan untuk menggendong langsung setelah ibunya mendekap dan 

menyusui. 

Hal tersebut seperti berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Murti 

Ningsih, beliau menuturkan” sudah seharusnya orang tua terlibat 

dalam mendidik anak, apalagi yang berkaitan dengan disiplin anak, 

karena kedisiplinan memang harus dilatih orang tua sedini mungkin 

agar anak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab.”42 

  

                                                 
42 Sri Murti Ningsih, Orang Tua dari Fira Adi Kusuma Kelas 3, Margorukun, 15 Januari 

2018 
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c. Kesibukan Orang Tua 

Kesibukan orang tua dalam bekerja dan kurangnya waktu berkumpul 

dengan keluarga sehingga aktivitas anak sehari-hari kurang terkontrol dari 

pengawasan orang tua, dapat menjadi kendala bagi orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak. 

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengang ibu Ernawati, 

beliau mengungkapkan “kesibukan orang tua  bisa mengakibatkan 

anak kurang mendapatkan perhatian, sehingga anak bermain sendiri 

dengan teman-temannya tanpa mendapat kontrol dari orang tua.”43 

 

2. Kendala Ekstern 

a. Lingkungan tempat tinggal 

Lingkungan tempat tinggal suatu keluarga akan mempengaruhi cara 

orang tua dalam menerapkan pola asuh. Hal ini dpat dilihat dari suatu 

keluarga tempat tinggal dilingkungan yang baik dan banyak tokoh agama, 

maka orang tua kemungkinan tidak begitu khawatir jika anak-anaknya pergi 

kemana-mana sendirian. 

b. Kultur budaya 

Budaya suatu tempat tinggal akan mempengaruhi pola asuh orang tua. 

Misalnya, orang tua yang mempertahankan konsep tradisional mengenai 

peran orang tua bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan 

                                                 
43 Ernawati, Orang Tua dari Nizam Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 2018 
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baik, maka mereka menggunakan teknik yang sama dalam mendidik dan 

mengasuh anak mereka. 

 

c. Pesatnya arus globalisasi seperti televisi, game di HP 

Pesatnya arus globalisasi sangat berpengaruh terhadap penerapan pola 

asuh karena dengan adanya media seperti hp, televise yang menanyangkan 

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 yang menghambat orang tua dalam 

mendisipinkan anak. 

Pernyataan di atas  senada dengan kemudian menurut Bapak Rokhi 

Pitoyo tentang faktor penghambatnya yaitu, media-media elektronik 

seperti hp, televis yang menyebabkan anak malas bila disuruh untuk 

belajar, pergi TPA dan lebih memilih untuk main game di androidnya 

atau memilih tayangan televise kesukaannya .44 

 

Berdasarkan hasil wawancara tentang faktor yang menjadi pendukung 

dan penghambat penerapan pola asuh untuk mendidik disiplin anak di desa 

Margorukun kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, yaitu: 

“Bapak M. Yunus menuturkan penghambat pola asuh dalam mendidik 

disiplin anak yaitu anak yang bandel yaitu ketika televisi dimatikan saat 

belajar anak malah gk mau belajar, sedangkan faktor pendukungnya ialah 

                                                 
44 Rokhi Pitoyo, Orang Tua dari Aurora Kelas 3, Wawancara, Margorukun, 15 Januari 2018 
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dari  terlibatnya orang tua dalam membimbing anak belajar”.45 “Ibu 

Khomliah mengungkapkan yang menjadi kendala saya untuk mengajak anak 

disiplin dalam belajar yaitu adanya siaran TV film-film kartun yang menarik 

bagi anak-anak sehingga anak malas kalau disuruh belajar”.46 Pendapat  

Ibu Wasirah tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan pola 

asuh yaitu“faktor pendukung dan penghambat yaitu dari kawan 

sepermainan, jika kawan sepermainannya baik  ya anak pasti ikut baik,dan 

bisa juga sebaliknya”.47 Kemudian menurut ibu sutini “faktor pendukung 

dan penghambat pola asuh orang tua dalam mendidik disiplin anak yaitu 

dari orang tua itu sendiri, serta nasehat-nasehat dari orang tua, faktor 

penghambatnya ya pengaruh dari teman bermainnya”.48 Lain lagi menurut 

Ibu Sri Murti Ningsih mengatakan bahwa “foktor pendukung penerapan 

pola asuh agar anak disiplin yaitu dari orang tua yang memberikan motivasi 

dan dukungan dalam segala hal, sedangkan faktor penghambatnya ya 

tergantung dari lingkungan jika kita sudah menyuruh berbicara yang baik-

baik tapi teman-teman bermainnya barkata yang kurang baik bisa jadi si 

anak ikut berkata yang kurnag baik”. 49 Bapak soderi juga mengatakan 

pendapatnya tentang faktor pendukung pola asuh  yaitu seko pengajaran 

wong tua, penghambate iku iso soko pengaruh konco dolan, misale dikon 

ngaji nak jawab males iku disebabke seko lagi dolan mau. “faktor 

pendukungnya ialah dari pengajaran/ pendidikan orang tua, dan 

penghambatnya itu bias dari teman bermain, akibatnya ketika anak disuruh 

mengaji anak menjadi malas hal itu dikarenakan bermain tadi”50 

Dari pernyataan di atas, mengandung ungkapan bahwa orang tua di Desa 

Margorukun perkembangan zaman yang semakin modern serta lingkungan 

yang baik. Pada saat ini orang tua dituntut untuk bisa mendidik, membimbing, 

memberikan arahan yang sesuai dengan norma yang berlaku, namun di satu sisi 

pesatnya arus globalisasi lewat media seperti tayangan TV, game yang ada di 

                                                 
45 M. Yunus,  Orang Tua Dari Uswatun Khasanah Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 9 

Januari 2018 
46 Khomliah, Orang Tua Dari Fadil Kelas 1, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
47 Wasirah, Orang Tua dari Feri Kurniawan Kelas 6, Wawancara, Margorukun, 9 Januari 

2018 
48 Sutini, Orang Tua dari Dwi Kelas 4, Wawancara, Margorukun, 11 januari 2018 
49 Sri Murti Ningsih, Orang Tua dari Fira Adi Kusuma Kelas 3, Margorukun, 15 Januari 

2018 
50 Soderi, Orang Tua dari Wulan Kelas 2, Wawancara, Margorukun, 16 Januari 2018 
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HP sangat menjadi faktor penghambat anak untuk disiplin serta sangat kuat 

mempengaruhi jiwa anak. 

Disinilah orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan disiplin dan 

menerapkan pola asuh yang tepat supaya anak memiliki disiplin diri dan tidak 

terjerumus oleh arus globalisasi yang berdampak negatif bagi anak. 

Dari pemaparan di atas dapat dimengerti bahwa kedisiplinan anak dalam 

belajar juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya, misalnya anak 

malas belajar karena lebih tertarik dengan ajakan teman-temannya untuk 

bermain atau lebih memilih menonton acara televisi kesukaannya. 

Jadi orang tua di Desa Margorukun dalam mendidik disiplin pada anak 

terhambat oleh perkembangan zaman yang semakin modern seperti adanya 

tayangan TV berupa film kartun yang menarik perhatian anak, permainan yang 

ada di hp serta terhambat oleh pengaruh lingkungan sekitar yaitu tertarik ajakan 

teman untuk bermain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola asuh orang tua 

dalam meningkatkan disiplin anak dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola asuh yang diterapkan orang tua dalam meningkatkan disiplin pada anak 

yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan orang tua dan usia anak. 

Orang tua di desa Margorukun sebagian besar menerapkan pola asuh 

demokratis dengan alasan bahwa pola asuh demokratis sangat cocok untuk di 

terapkan dalam mendidik disiplin anak serta apabila orang tua menggunakan 

pola asuh demokratis maka anak akan bahagia, orang ua tidak membiarkan 

anak, juga tidak membebaskan anak sebebas-bebasnya. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pola asuh 

orang tua di desa Margorukun terbagi menjadi dua: pertama, faktor internal 

yang berasal dari dalam keluarga misaknya, pendidikan orang tua, usia orang 

tua, keterlibatan orang tua, serta kesibukan orang tua. Kedua faktor eksternal, 

yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti faktor yang di sebabkan dari segi 

lingkungan tempat tinggal, Kultur budaya, dan pesatnya arus globalisasi 

seperti televisi, game di HP. 
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B. Saran-saran 

1. Diharapkan orang tua dapat memdidik disiplin anak dengan cara demokratis, 

dengan cara orag tua bersikap sebagaimana mestinya tidak membiarkan anak, 

juga tidak membebaskan dengan sebebas-bebasnya, memperhatikan anak, tidak 

member kekerasan atau memaksakan kehendak pada anak, memberikan 

kesempatan untuk menentukan apa yang diminati, karena dengan begitu anak 

akan lebih bijak sana dalam menjalani hidup. 

2. Diharapka kepada orang tua agar lebih bijaksana dalam mendidik disiplin anak 

serta dapat menjadi contoh yang baik untuk anak dengan tetap berlandaskan Al-

Qur’an dan Hadis. Serta diharapkan pada anak agar bisa berlaku sopan dan 

bertutur kata lembut kepada orang tua, serta dapat memilih teman bermain yang 

baik akhlaknya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar wawancara ini dibuat untuk mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan 

tugas akhir. Dengan hormat, saya mohon kesedian bapak/ibu untuk membantu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 

A. Wawancara dengan Kepala Desa Margorukun, Tokoh Masyarakat, dan 

Masyarakat: 

1. Bagaimana keadaan masyarakat desa Margorukun (jumalah penduduk, mata 

pencaharian, pendidikan, dan lain-lain)? 

2. Bagaimana mayoritas kedisiplinan  anak-anak yang ada di desa Margorukun? 

3. Bagaimana pola asuh orang tua dalam mendidik disiplin  anak di desa 

Margorukun kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin? 

4. Bagaimana cara yang dilakukan oleh  masyarakat dalam menerapkan perilaku 

terpuji terutama kedisiplinan? 

 

B. Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 



5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar?. 

6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak? 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



  



  



 

  



  



  



  



HASIL INTERVIEW 

POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENDIDIK DISIPLIN ANAK DI DESA  

MARGORUKUN KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN 

BANYUASIN 

Nama : Wasirah 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : veri 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara mendidik anak di rumah dengan baik dan benar 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab: yaitu pola asuh yang mengutamakan anak tetapi tidak membiarkan anak 

untuk semaunya. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: tidak terlalu kasar kepada anak, sabar menghadapi anak. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: ya ada, faktor pendukung dan penghambat yaitu dari kawan 

sepermainan, jika kawan sepermainannya baik  ya anak pasti ikut baik,dan bisa 

juga sebaliknya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 



Jawab: tentu menerapkan, Selain anak saya sekolahkan kesekolah umum, pada 

sore harinya anak saya belajar ke TPQ supaya dapat mendalami tentang ilmu 

agama. 

6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu baru menyuruh 

anak, misalnya sholat berjamaah di musholla. 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan, misalnya ketika akan pergi main harus izin dulu 

dengan orang tua, supaya orang tua tidak bingung mencari. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: jika diperlukan hukuman ya kami beri hukuman tapi yang bersifat 

mendidik,, jika tidak kami hanya cukup menasehatinya. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: kalau motivasi pasti diberikan namanya juga sama anak,  tapi kalau 

hadiah  sesekali dikasih, yang lebih sering member pujian jiaka anak 

mendapatkan nilai bagus disekolahnya. 

 

 

 

 

 



Nama : Ernawati 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Nizam 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara Mendidik anak supaya pinter, supaya patuh kepada orang tua dan 

supaya tidak lontang lantung yang tidak jelas tujuannya 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab:  pola asuh demikratis ialah pola asuh  yang bias meberikan kesempatan 

anak untuk mengungkapkan pendapatnya. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: dengan memberi perhatian kepada anak agar anak merasa terlindungi 

dan diperhatikan orang tua. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: tentu ada, faktor pendukungnya dari nasehat dan motivasi orang tua, 

faktor penghambatnya dari lingkungan dan teman bermainnya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 

Jawab: tentu menerapkan,saya menyuruh anak belajar dirumah itu setelah dia 

pulang dari sholat dan mengaji di musholla. 

 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: contohnya membiasakan berdo’a sebelum makan, 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: ya menerapkan, misalnya menyuh anak menaruh barang-barang miliknya 

sesuai dengan tempatnya 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: tidak selalu memberikan hukuman, tetapi selalu menasehati, misalnya 

ketika waktunya pergi belajar ke TPA  anak harus pergi, jika tidak maka akan 

dimarahi. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: memberikan motivasi kepada anak sudah pasti agar anak semangat 

dalam melakukan kegiatan yang baik, member hadiah tidak selalu kami lakukan 

tetapi ketika anak berhasil dalam belajarnya kami selalu memberi pujian supaya 

anak tetap bersemangat dan disiplin dalam belajarnya,. 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : Soderi 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Wulan 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: cara memberikan perhatian kepada anak 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab: pola asuh demokratis, sangat cocok untuk digunakan dalam mendidik 

displin anak dengan alasan anak akan menjadi pintar dan bijaksana. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang 

diinginkannya dengan tetap memberikan pengawasan. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: faktor pendukungnya ialah dari pengajaran/ pendidikan orang tua, dan 

penghambatnya itu bias dari teman bermain, akibatnya ketika anak disuruh 

mengaji anak menjadi malas hal itu dikarenakan bermain tadi 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak agar disiplin dalam belajar? 

Jawab:  iya menerapkan, misalnya ketika sedang belajar tidak boleh meyalakan 

televisi,  

 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan, kami membiasakan untuk 

berdoa terlebih dahulu, misalnya membiasakan berdoa sebelum atau sesudah 

makan begitu juga ketika mau belajar. 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan , karena dengan adanya aturan  bias lebih disiplin, 

seperti ketika waktu magrib tiba anak harus pergi ke mushola untuk beribadah 

dan belajar mengaji, setelah pulang dari mushola saya menyuruh anak 

mengulang pelajaran sekolahnya. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: iya memberikan hukuman supaya anak tidak mengulangi lagi 

kesalahannya, misalnya dengan tidak memberikan uang jajan untuk sementara. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: iya, karena motivasi untuk anak itu penting agar dia lebih senang dan 

semangat lagi dalam belajarnya. Sesekali memberikan hadiah jika anak berhasil 

dalam belajarnya. 

 

  



Nama : Mustiah 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Gita 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara  orang tua mendidik anak dengan baik, karena mendidik anak itu 

sudah kewajiban orang tua di rumah. 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab: pola asuh demokratis merupakan salah satu pola asuh yang menjadikan 

anak bijaksana. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: tidak terlalu kasar kepada anak, sabar menghadapi anak. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: ya ada, faktor pendukung dan penghambat yaitu dari kawan 

sepermainan, jika kawan sepermainannya baik  ya anak pasti ikut baik,dan bisa 

juga sebaliknya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 

Jawab: tentu menerapkan, Selain anak saya sekolahkan kesekolah umum, pada 

sore harinya anak saya belajar ke TPQ supaya dapat mendalami tentang ilmu 

agama. 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu baru menyuruh anak, 

misalnya sholat 5 waktu 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan, misalnya ketika akan pergi main harus izin dulu 

dengan orang tua, supaya orang tua tidak bingung mencari.. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: ya kadang memberikan hukuman dengan tidak memberikan uang saku 

untuk sementara, jika tidak kami hanya cukup menasehatinya. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: kalau motivasi pasti diberikan namanya juga sama anak,  tapi kalau 

hadiah  sesekali dikasih, yang lebih sering member pujian jiaka anak 

mendapatkan nilai bagus disekolahnya. 

 

  



Nama : M. Yunus 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Uswatun khasanah 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara orang tua memberi pengertian kepada anak tentang hal yang baik 

yang pantas untuk dilakukan dan hal yang jelek yang tidak pantas untuk 

dilakukan 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab:  pola asuh demikratis ialah pola asuh  yang bias meberikan 

kesempatananak untuk mengungkapkan pendapatnya. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: dengan memberi perhatian kepada anak agar anak merasa terlindungi 

dan diperhatikan orang tua. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: tentu ada, faktor pendukungnya dari nasehat dan motivasi orang tua, 

faktor penghambatnya dari lingkungan dan teman bermainnya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 

Jawab: tentu menerapkan,saya menyuruh anak belajar dirumah itu setelah dia 

pulang dari sholat dan mengaji di musholla. 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: contohnya membiasakan berdo’a sebelum makan, 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: ya menerapkan, misalnya menyuh anak menaruh barang-barang miliknya 

sesuai dengan tempatnya 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: tidak selalu memberikan hukuman, tetapi selalu menasehati, misalnya 

ketika waktunya pergi belajar ke TPA  anak harus pergi, jika tidak maka akan 

dimarahi. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: memberikan motivasi kepada anak sudah pasti agar anak semangat dalam 

melakukan kegiatan yang baik, member hadiah tidak selalu kami lakukan tetapi 

ketika anak berhasil dalam belajarnya kami selalu memberi pujian supaya anak 

tetap bersemangat dan disiplin dalam belajarnya,. 

 

  



Nama : Rokhi Pitoyo 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Aurora 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara mengasuh anak di rumah agar mempunyai tatakrama dan sopan 

santun yang baik 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab: yaitu pola asuh yang mengutamakan anak tetapi tidak membiarkan anak 

untuk semaunya. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: tidak terlalu kasar kepada anak, sabar menghadapi anak. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: ya ada, faktor pendukung dan penghambat yaitu dari kawan 

sepermainan, jika kawan sepermainannya baik  ya anak pasti ikut baik,dan bisa 

juga sebaliknya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 

Jawab: tentu menerapkan, Selain anak saya sekolahkan kesekolah umum, pada 

sore harinya anak saya belajar ke TPQ supaya dapat mendalami tentang ilmu 

agama. 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu baru menyuruh 

anak, misalnya sholat berjamaah di musholla. 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan, misalnya ketika akan pergi main harus izin dulu 

dengan orang tua, supaya orang tua tidak bingung mencari.. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: jika diperlukan hukuman ya kami beri hukuman tapi yang bersifat 

mendidik,, jika tidak kami hanya cukup menasehatinya. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: kalau motivasi pasti diberikan namanya juga sama anak,  tapi kalau 

hadiah  sesekali dikasih, yang lebih sering member pujian jiaka anak 

mendapatkan nilai bagus disekolahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : Sutini 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Dwi 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: cara mendidik dan memberikan perhatian kepada anak supaya 

berkelakuan baik. 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab: pola asuh demokratis, sangat cocok untuk digunakan dalam mendidik 

displin anak dengan alasan anak akan menjadi pintar dan bijaksana. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang 

diinginkannya dengan tetap memberikan pengawasan. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: faktor pendukungnya ialah dari pengajaran/ pendidikan orang tua, dan 

penghambatnya itu bias dari teman bermain, akibatnya ketika anak disuruh 

mengaji anak menjadi malas hal itu dikarenakan bermain tadi 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak agar disiplin dalam belajar? 

Jawab:  iya menerapkan, misalnya ketika sedang belajar tidak boleh meyalakan 

televisi,  



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan, kami membiasakan untuk 

berdoa terlebih dahulu, misalnya membiasakan berdoa sebelum atau sesudah 

makan begitu juga ketika mau belajar. 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan , karena dengan adanya aturan  bias lebih disiplin, 

seperti ketika waktu magrib tiba anak harus pergi ke mushola untuk beribadah 

dan belajar mengaji, setelah pulang dari mushola saya menyuruh anak 

mengulang pelajaran sekolahnya. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: iya memberikan hukuman supaya anak tidak mengulangi lagi 

kesalahannya, misalnya dengan tidak memberikan uang jajan untuk sementara. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: iya, karena motivasi untuk anak itu penting agar dia lebih senang dan 

semangat lagi dalam belajarnya. Sesekali memberikan hadiah jika anak berhasil 

dalam belajarnya. 

 

 

 

 

 



Nama : Riyanti 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Puput 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara orang tua mendidik atau mengasuh anak dari anak masih kecil 

sampai anak dewasa. 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab:  pola asuh demikratis ialah pola asuh  yang bias meberikan kesempatan 

anak untuk mengungkapkan pendapatnya. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: dengan memberi perhatian kepada anak agar anak merasa terlindungi 

dan diperhatikan orang tua. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: tentu ada, faktor pendukungnya dari nasehat dan motivasi orang tua, 

faktor penghambatnya dari lingkungan dan teman bermainnya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 

Jawab: tentu menerapkan,saya menyuruh anak belajar dirumah itu setelah dia 

pulang dari sholat dan mengaji di musholla. 

 

 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: contohnya membiasakan berdo’a sebelum makan, 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: ya menerapkan, misalnya menyuh anak menaruh barang-barang miliknya 

sesuai dengan tempatnya 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: tidak selalu memberikan hukuman, tetapi selalu menasehati, misalnya 

ketika waktunya pergi belajar ke TPA  anak harus pergi, jika tidak maka akan 

dimarahi. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: memberikan motivasi kepada anak sudah pasti agar anak semangat 

dalam melakukan kegiatan yang baik, member hadiah tidak selalu kami lakukan 

tetapi ketika anak berhasil dalam belajarnya kami selalu memberi pujian 

supaya anak tetap bersemangat dan disiplin dalam belajarnya, 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : Sri Murti Ningsih 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Wira 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara orang tua memberi pengertian kepada anak supaya tidak menjadi 

anak nakal, mengajari anak melakukan hal-hal yang baik. 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut 

Jawab: pola asuh demokratis merupakan salah satu pola asuh yang menjadikan 

anak bijaksana. 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: tidak terlalu kasar kepada anak, sabar menghadapi anak. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: ya ada, faktor pendukung dan penghambat yaitu dari kawan 

sepermainan, jika kawan sepermainannya baik  ya anak pasti ikut baik,dan bisa 

juga sebaliknya. 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak untuk disiplin belajar? 

Jawab: tentu menerapkan, Selain anak saya sekolahkan kesekolah umum, pada 

sore harinya anak saya belajar ke TPQ supaya dapat mendalami tentang ilmu 

agama. 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu baru menyuruh anak, 

misalnya sholat 5 waktu 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan, misalnya ketika akan pergi main harus izin dulu 

dengan orang tua, supaya orang tua tidak bingung mencari.. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: ya kadang memberikan hukuman dengan tidak memberikan uang saku 

untuk sementara, jika tidak kami hanya cukup menasehatinya. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: kalau motivasi pasti diberikan namanya juga sama anak,  tapi kalau 

hadiah  sesekali dikasih, yang lebih sering member pujian jiaka anak 

mendapatkan nilai bagus disekolahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : Khomliyah 

Warga : Desa Margorukun 

Orang tua dari : Fadhil 

Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki  Anak Usia 6-12 tahun (Sekolah 

Dasar) 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pola asuh? 

Jawab: Cara orang tua mengajari tata karma yang bagus kepada anak 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pola asuh demokratis tersebut? 

Jawab: pola asuh demokratis, sangat cocok untuk digunakan dalam mendidik 

displin anak dengan alasan anak akan menjadi pintar  dan berlaku baik 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang 

diinginkannya dengan tetap memberikan pengawasan. 

4. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Jawab: faktor pendukungnya ialah dari pengajaran/ pendidikan orang tua, dan 

penghambatnya itu bias dari teman bermain, akibatnya ketika anak disuruh 

mengaji anak menjadi malas hal itu dikarenakan bermain tadi 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan anak agar disiplin dalam belajar? 

Jawab:  iya menerapkan, misalnya ketika sedang belajar tidak boleh meyalakan 

televisi,  

 



6. Keteladanan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada anak terkait dengan 

prilaku disiplin?  

Jawab: Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan, kami membiasakan untuk 

berdoa terlebih dahulu, misalnya membiasakan berdoa sebelum atau sesudah 

makan begitu juga ketika mau belajar. 

7. Apakah Bapak/Ibu menerapkan aturan tertentu supaya anak disiplin? 

Jawab: tentu menerapkan , karena dengan adanya aturan  bias lebih disiplin, 

seperti ketika waktu magrib tiba anak harus pergi ke mushola untuk beribadah 

dan belajar mengaji, setelah pulang dari mushola saya menyuruh anak 

mengulang pelajaran sekolahnya. 

8. Apakah Bapak/Ibu memberikan hukuman apabila anak tidak disiplin? 

Jawab: iya memberikan hukuman supaya anak tidak mengulangi lagi 

kesalahannya, misalnya dengan tidak memberikan uang jajan untuk sementara. 

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi dan hadiah untuk anak?  

Jawab: iya, karena motivasi untuk anak itu penting agar dia lebih senang dan 

semangat lagi dalam belajarnya. Sesekali memberikan hadiah jika anak berhasil 

dalam belajarnya.  



Lampiran: Dokumentasi saat Wawancara dengan Informan 

1. Wawancara I

 

Wawancara kepada ibu Srimurti Ningsih, orang tua dari Fira, Margorukun 15 Januari 

2018 

  



2. Wawancara II 

  

Wawancara kepada ibu Sutini, orang tua dari Dwi, Margorukun 11 Januari 2018 

  



3. Wawancara III 

 

 

Wawancara kepada ibu Khomliah, orang tua dari Fadhil, Margorukun 16 Januari 

2018 

  



4. Wawancara IV 

Wawancara kepada bapak M. Yunus orang tua dari uswatun hasanah, Margorukun 9 

Januari 2018 

  



5. Wawancara V 

  
 

Wawancara kepada ibu ERnawati orang tua dari Nizam, Margorukun 9 Jnuari 2018 

  



6. Wawancara VI 

 

 
Wawancara kepada ibu Wasirah orang tua dari Feri, Margorukun 9 Januari 2018 

  



7. Wawancar VII 

 

 
Wawancara keapada bapak Soderi orang tua dari Wulan, Margorukun 16 Januari 

2018 

  



8. Wawancara VIII 

 

 
Wawancara kepada bapak Rokhi orang tua dari Aurora, Margorukun 15 Januari 2018 

  



9. Wawancara IX 

 

 
 

 
Wawancara kepada ibu Riyanti orang tua dari Puput, Mrgorukun 11 Januari 2018 

  



10. Wawancara X 

 

 
Wawancara kepada ibu Musti’ah orang tua dari Gita, Margorukun 12 Januari 2018 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 


