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ABSTRAK 

POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENGATASI KENAKALAN ANAK DI 

SMP N 31 PURWOREJO 

Oleh : Radiva Mahar Rizky 

 

  Pola asuh orang tua dapat didefenisikan sebagai cara dan sikap orang 

tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Orang tua  menjadi unsur yang 

sangat penting dalam mendidik anak, karena orang tua adalah guru pertama 

bagi anak. Kenakalan yang berkembang dari diri anak tak lepas dari peran 

kedua orang tua.  Sudah seharusnya orang tua bisa mengatasi kenakalan 

anak. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana pola asuh orang tua 

dalam mendidik anak, dan bagaimana cara memotivasi anak supaya 

sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Penelitian ini menggunakan fild 

research dengan participant observation dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, teknik analisin data yang digunakan 

yakni triangulasi, metode penelitian yang digunakan adalah observasi, 

dokumentasi, dan wawancara.  

  Hasil dari penelitian ini terdapat 4 subyek yang diteliti, peneliti 

menemukan gambaran pola asuh orang tua yang dapat dilihat melalui  aspek 

cara mendidik, aspek komunikasi, dan aspek cara mengatasi kenakalan. 

Dalam mendidik anak orang tua harus memberikan kewajiban dan tugas 

kepada anak, orang tua harus mengetahui kapan waktunya berperan sebagai 

orang tua, dan kapan waktunya menjadi sahabat bagi anaknya. Orang tua 

sudah seharusnya memberikan tuntunan dan tuntutan, karena jika anak 

selalu diberi tuntutan tanpa tuntunan pada akhirnya anak hanya mempunyai 

takut kepada orang tua, tetapi jika diberi tuntunan dan tuntutan anak akan 

belajar mengikuti tuntunan orang tua juga menaati tuntutan orang tua.  

  

 Kata kunci : pola asuh orang tua, dan mengatasi kenakalan anak 

   

 

KATA PENGANTAR 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak untuk 

mempelajari berbagai macam hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya. 

Dalam proses belajar inilah, seorang anak akan mencontoh apa yang diajarkan 

dan dilakukan oleh setiap anggota keluarganya. 

Perilaku keluarga khususnya orang tua dalam menerapkan pola asuh 

terhadap anak akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak terutama 

dalam bentuk kepribadian anak. Kepribadian anak akan menjadi baik atau tidak 

tergantung dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya.  

Orang tua yang cenderung menuntut dan mengekang dapat memberikan 

dampak negatif pada anak khususnya anak yang sudah beranjak remaja. Remaja 

yang dala kehidupannya cenderung dituntut dan dikekang, justru akan 

berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis remaja tersebut.  

Orang tua diharapkan mampu menerapkan pola asuh yang sesuai pada 

remaja dengan memberikan contoh yang baik serta dukungnnya kepada remaja 

dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun, 

kenyataannya masih banyak orang tua yang menerapkan pola asuh yang tidak 
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sesuai kepada remaja, seperti pola asuh ototriter, dimana orang tua cenderung 

menuntut remaja dan tidak memberi dukungannya pada remaja.  

Pola asuh otoriter yaitu pola asuh dimana orang tua cenderung 

mengandalkan kekuasaan dari pada ulasan untuk menegakkan tuntunan, 

menciptakan disiplin yang tinggi dan perilaku pengasuhan yang rendah., 

menilai kepatuhan sebagai suatu kebajikan, mendukung adanya hukuman 

sebagai usaha menegakkan tuntunan orang tua, tidak memberikan dorongan 

dan penerimaan secara verbal, dan menganggap bahwa keputusan mereka tidak 

dapat dirubah. 

Banyak anak di era modern ini yang bersikap berani/membantah perintah 

orang tua. Faktor penyebab anak berani kepada orang tua disebabkan teman-

teman yg kurang baik. Sebagai Orang tua yang baik harus Memperhatikan dan 

mengetahui  teman untuk anaknya, orang tua harus tahu apakah teman anaknya 

itu terlalu dewasa atau tidak, sebab jika terlalu dewasa akan berakibat anak 

menjadi lebih dewasa sebelum saatnya. 

Kenakalan pada anak merupakan sebuah perilaku yang sering kali di 

keluhkann oleh orang tua ataupun keluarganya. Anak dikatakan nakal apabila 

ia melakukan suatu perilaku yang melanggar dari norma aturan yang berlaku 

dalam suatu lingkungan, termasuk keluarga. 
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Kenakalan anak setiap periode sifatnya khas, dan memberikan jenis 

tantangan khusus kepada generasi mudanya, sehingga anak-anak ini bereaksi 

dengan cara yang khas pula terhadap stimulasi sosial yang ada.  

Kenakalan anak dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih 

sayang orang tua dan juga dapat terjadi karena kurangnya pendidikan agama 

untuk kepentingan hidup anak. Di SMP N 31 Purworejo, pada masa 

perkembangannya anak-anak seharusnya berkelakuan baik dan mempunyai 

kepribadian yang baik, tetapi masih banyak terdapat bermacam-macam 

kenakalan anak disekolah, sehingga dapat menghambat proses belajar 

disekolah. 

Ada beberapa kasus kenakalan siswa yang terjadi di SMP N31 Purworejo 

seperti  membolos, menyelewengkan uang SPP, berkelahi, melawan guru, dan 

berani kepada orang tua. 

Berdasarkan bermacam-macam kenakalan siswa yang terdapat di SD N 

31 Purworejo, maka peneliti tertarik untuk meneliti tempat tersebut, yaitu 

mengenai pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan anak. Pola asuh 

orang tua sangat penting diperhatikan dalam membimbing dan mendidik anak-

anaknya. 

Pola asuh orang tua yang baik untuk pembentukan kepribadian anak 

adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi dengan 

pengawasan dan pengendalian orang tua. Sebagai orang tua harus bisa 
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membentuk karakteristik anak yang dapat mengontrol diri, anak yang mandiri, 

mempunyai hubungan yang baik dengan teman, dan mampu menghadapi stress. 

Orang tua harus memilih pola asuh yang ideal bagi anaknya. Orang tua 

yang salah memberikan pola asuh akan berakibat buruk bagi kejiwaan anak. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengedepankan 

masalah pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan anak di SMP N 31 

Purworejo. 

Pola asuh yang baik dari orang tua, akan meningkatkan motivasi dan 

semangat belajar anak. Apabila anak merasa tidak terpaksa untuk bersekolah dan 

semangat dalam belajarnya pun akan terus tumbuh. Dengan adanya sikap yang 

positif ini, maka anak akan merasa lebih mudah untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya. Anak akan mengoptimalkan potensi berpikirnya di sekolah dan selalu 

berusaha yang terbaik untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada orang 

tuanya, sebab anak akan lebih termotivasi jika ada yang mendukung akan hasil 

yang telah diusahakannya. 

Orang tua adalah subjek terpenting dalam membentuk karakter dan 

pribadi anak menjadi cakap dalam sosial dan mahir dalam intelektual. Orang 

tua berpengaruh besar dalam pembentukan sikap dan karakter anak.  

Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, 

karena sebagian besar kehidupan anak ada di dalam keluarga, sehingga 

pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah pendidikan dalam 

keluarga. Oleh karena itu peran keluarga disini memiliki pengaruh yang sangat 



5 
 

besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi positif 

maupun negatif. 

Setiap orang tua pasti memiliki prinsip atau pandangan yang berbeda-

beda dalam memberikan pendidikan kepada anak mereka, ada beberapa orang 

tua lebih terfokus memberikan pendidikan sosial kepada anaknya, sehingga 

dalam perilaku sosial di masyarakat akan baik dan tidak canggung. Ada pula 

beberapa orang tua yang memberikan fokus pendidikan sekolah yang baik 

untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Namun demikian masih ada 

beberapa kendala dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua 

dalam memberikan motivasi belajar kepada anak. 

Di SMP N 31 Purworejo merupakan tempat yang tepat untuk meneliti 

tentang mengatasi kenakalan anak karena di sekolah ini banyak anak yang 

mempunyai latar belakang keluarga yang kurang baik. Pada tanggal 23 

november 2017 peneliti melakukan penelitian seperti mewawancarai saudara 

raga priatama yang merupakan siswa sekolah tersebut. Dari wawancara dengan 

saudara Raga Priatama penulis mendapat beberapa keterangan bahwa saudara 

Raga Priatama   mengakui pernah atau bahkan sering membolos karena lebih 

menyenangkan bermain playstation. 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

mengatasi kenakalan anak, memotivasi anak ,serta  menangani masalah dan 

memberikan solusi yang baik kepada orang tua dalam membimbing anaknya 
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menumbuhkan motivasi. Dalam penelitian ini, akan dikhususkan pada SMP N 

31Purworejo, kecamatan Purworejo, kabupaten Purworejo. 

 

B. Focus Dan Pertanyaan Penelitian 

Focus Penelitian : 

Penelitian ini focus kepada cara mengatasi kenakalan anak di SMP N 31 

purworejo dan cara menumbuhkan motivasi anak. 

Pertanyaan Penelitian : 

1. Bagaimana cara orang tua memberikan pola asuh yang baik untuk anak 

SMP N 31 Purworejo? 

2. Bagaimana cara orang tua Memotivasi anak supaya anak selalu berusaha 

dengan baik dan sungguh-sungguh ? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian Ini Bertujuan  Untuk : 

1. Penelitian ini bertujuan supaya orang tua anak SMP N 31 Purworejo dapat 

memberikan pola asuh yang baik untuk anak.  

2. Untuk memotivasi anak supaya berusaha dengan baik dan sungguh-

sungguh. 
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Jika Tujuan Penelitian Diatas Tercapai, Maka Terdapat 3 Kegunaan 

Yaitu :  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan untuk memperdalam 

dan memperkaya khasanah ilmiah tentang pola asuh orang tua dalam 

mengatasi kenakalan anak. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak 

sekolah,siswa, dan orang tua dalam hal mengatur dan membimbing siswa. 

3. Sebagai bekal  penulis untuk mempraktikkan pola asuh anak kepada 

anaknya kelak. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran kongkrit dari alur pembahasan penelitian 

ini. Maka penulis mendeskrifikasikan sistematika pembahasan skripsi ini 

sebagai berikut :  

BAB 1 :  

Pendahuluan merupakan bab yang menjadi landasan dasar dan gambaran secara 

global tentang langkah-langkah penulisan skripsi ini : 

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika pembahasan yang dimaksudkan sebagai pengantar untuk memasuki 

bab-bab berikutnya. 

BAB II :  

Pada bab ini berisi kajian pustaka, dan landasan teori.  

BAB III:  
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Berisi metode penelitian tentang pola asuh orang tua dalam mengatasi 

kenakalan anak. 

BAB IV: Poins sesuai rumusan masalah 

a. Hasil 

b. Pembahasan 

 

BAB V: Penutup   

A. Simpulan  

B. Saran-saran 

C. Kata penutup  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

Kajian Pustaka Dan Landasan Teori 

A. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap peneliti-penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan 

guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. 

Sepanjang pengetahuan penelitian, telah terdapat beberapa penelitian ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema pola asuh orang tua dalam 

mengatasi kenakalan anak.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2011), dalam skripsinya 

yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku 

Keagamaan Anak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Pakem. 

Hasil penelitian yang didapat, ada pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Perilaku Keagamaan Anak Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Pakem sebesar 9,3%. 

Sepanjang pengetahuan penulis, kajian-kajian yang telah 

dilakukan melalui penelitian tersebut,belum pernah menyentuh 

tentang hubungan pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan 

anak. Maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

Yuliati (2011) adalah penelitian ini membahas tentang pola asuh 

orang tua dalam mengatasi kenakalan anak, memotivasi anak ,serta  
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menangani masalah dan memberikan solusi yang baik kepada orang 

tua dalam membimbing anaknya menumbuhkan motivasi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akif Hermawan Eko Susanto dan 

Faridha Nurhayati (2013) pada jurnal ilmiah yang berjudul 

Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi 

Berprestasi Anak Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sangkapura Gresik. 

Hasil penelitian yang didapat, yakni tidak ada hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan motivasi berprestasi anak kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Sangkapura Gresik. Maka yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian Akif Hermawan Eko Susanto dan Faridha 

Nurhayati (2013)  adalah penelitian ini membahas tentang pola asuh 

orang tua dalam mengatasi kenakalan anak, memotivasi anak di 

SMP N 31 Purworejo. 

3. Penelitian yang lain dilakukan oleh S. Nurcahyani Desy Widowati, 

dkk. (2013) pada jurnal ilmiah yang berjudul Hubungan antara Pola 

Asuh Orang Tua, Motivasi Belajar, Kedewasaan dan Kedisiplinan 

Anak dengan Prestasi Belajar Sosiologi Anak Kelas XI SMA Negeri 

1 Sidoharjo Wonogiri. Hasil penelitian yang didapat, yakni Ada 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar 

sosiologi anak kelas XI SMA Negeri 1 Sidoharjo Wonogiri, yang 

berarti pola asuh yang diterapkan  oleh orang tua mempunyai 

peranan yang penting dalam keberhasilan belajar anak, pola asuh 
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orang tua berkaitan erat dengan cara orang tua mendidik anak, 

apakah ia ikut mendorong, merangsang dan membimbing terhadap 

aktivitas anaknya atau tidak. 

Ada hubungan antara motivasi belajar anak dengan prestasi 

belajar sosiologi anak kelas XI SMA Negeri 1 Sidoharjo Wonogiri, 

yang berarti semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki oleh anak 

dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Motivasi belajar yang 

tinggi ditunjukkan dengan memiliki minat untuk belajar, anak rajin 

belajar, anak berusaha memecahkan masalah dalam belajar, serta 

anak memiliki kreativitas dalam belajar. 

Penulis memberikan perbedaan dari obyek penelitian yang 

akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan oleh S. Nurcahyani 

Desy Widowati, dkk.. Namun yang membedakan penelitian ini 

dengan jurnal penelitian tersebut adalah penelitian ini membahas 

tentang pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan anak dan 

memotivasi anak. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nazdiroh Nur Chayati (2014), dalam 

skripsinya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Anak di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu (SDIT) Nidaul Hikmah Salatiga Tahun Pelajaran 

2013/2014. Hasil penelitian yang didapat, yakni pengaruh pola asuh 

orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi anak tidak 
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signifikan. Artinya, pola asuh orang tua dan motivasi belajar anak 

SDIT Nida’ul Hikmah Salatiga tidak mempengaruhi prestasi 

belajarnya. 

Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nazdiroh Nur Chayati dengan penelitian yang akan 

peneliti laksanakan, yakni obyek yang diteliti dimana penelitian 

terfokus pada peran pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan 

anak di SMP N 31 Purworejo. 

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ririn Anggraini (2014) pada 

jurnal ilmiah yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Motivasi Belajar Anak. Hasil penelitian yang didapat, yakni 

menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan, dan 

menunjukan bahwa nilai koefisien korelasinya 0,618 dan nilai 

signifikasinya 0,000. Dimana p atau signifikannya tersebut lebih 

kecil dari 0,01 hal ini berarti bahwa terdapat hubungan pola asuh 

orang tua dengan motivasi belajar yang signifikan. 

Sepanjang pengetahuan penulis, yang membedakan 

penelitian ini dengan jurnal penelitian tersebut adalah penelitian ini 

membahas tentang pola asuh orang tua dan metode yang digunakan 

dalam memberikan motivasi belajar anak pada jam belajar 

masyarakat. 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad joko sulistyo (2016) pada 

skripsinya yang berjudul pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

motivasi belajar anak pada jam belajar masyarakat Dusun Denokan, 

Maguwoharjo, Depok Sleman. 

Hasil penelitian yang didapat yakni  menangani masalah dan 

memberikan solusi yang baik kepada orang tua dalam membimbing 

anaknya dan menumbuhkan motivasi belajarnya. Dalam penelitian 

ini,  dikhususkan pada lingkungan masyarakat di Kabupaten Sleman, 

Kecamatan Depok, Kelurahan Maguwoharjo, yaitu di Dusun 

Denokan Rw 1, Rw 2 dan Rw 63. 

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal penelitian tersebut 

adalah penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua dan 

metode yang digunakan dalam memberikan motivasi belajar anak 

pada jam belajar masyarakat. 

7. Tinjauan pustaka ini dilakukan pada skripsi DINNO 

IRENSA(105052001740), Jurusan: Bimbingan Penyuluhan 

Islam/Fakultas:Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta. Skripsi ini tentang “Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Akhlak Anak Usia 6-10 

Tahun di Komplek Sekretariat Negara RI Kebon Nanas Tangerang”. 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara mengasuh anak 
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dengan membentuk akhlak anak di komplek SEKNEG RI Kebon 

Nanas Tangerang.  

Dimana pada skripsi yang telah ada memiliki persamaan pada 

subjek penelitian yaitu berkenaan dengan pola asuh orang tua 

sedangkan pada objek penelitian berbeda yaitu pembentukan akhlak 

sedangkan objek penulis yaitu mengatasi kenakalan anak di SMP N 

31 purworejo. 

8. Penelitian yang lain dilakukan oleh Ahmad Latief 

Zulfikar(10410058) jurusan: 

Psikologi/Fakultas:Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini tentang “pengaruh Pola Asuh 

Orang tua Terhadap kenakalan Remaja Siswa Kelas X dan XI SMKN 

2 Malang”. Skripsi ini membahas tentang pola asuh orang tua 

terhadap kenakalan remaja. Menurut guru konseling yang 

diwawancarai peneliti, kelas X dan XI yang diteliti terindikasi 

banyak melakukan kenakalan remaja, hal ini terbukti dari hasil 

observasi yang telah dilakukan.  

   Pada skripsi yang telah ada memiliki persamaan pada subjek 

penelitian yaitu berkenaan dengan pola asuh orang tua sedangkan 

pada objek penelitian berbeda yaitu kenakalan remaja sedangkan 
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objek penulis yaitu mengatasi kenakalan anak di SMP N 31 

purworejo. 

9. Penelitian selanjutnya dilakukan pada skripsi Anggis Karawaci 

(11102244010), jurusan : pendidikan luar sekolah Fakultas ilmu 

pendidikan/Fakultas : ilmu pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta.  Skripsi ini tentang “pola asuh orang tua terhadap anak 

perilaku menyimpang di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka 

Selatan”. Skripsi ini membahas tentang cara orang tua mendidik 

anak yang berkelakuan nakal. 

Pada skripsi ini telah memiliki subjek penelitian yang sama, 

namun objeknya berbeda yaitu perilaku anak menyimpang, 

sedangkan objek penulis yaitu mengatasi kenakalan anak di SMP N 

31 purworejo. 

10. Penelitian ini dilakukan oleh Fitriah Indriani(04130002), jurusan : 

Ilmu Pengetahuan Sosial/Fakultas : Tarbiyah Universitas Islam 

Negeri Malang. Skripsi ini tentang “pola asuh orang tua terhadap 

anak berprestasi disekolah”.  

Skripsi ini mengungkapkan pola asuh orang tua yang diterapkan 

kepada anak berprestasi supaya anak dapat menjadi orang yang 

berprestasi ditengah kesibukan kerja orang tua.  
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 Skripsi ini mempunyai perbedaan di objeknya, jika skripsi milik 

Fitriah indriani memiliki objek anak berprestasi, sedangkan objek 

penulis yaitu kenakalan anak. 

B. Landasan Teori  

 

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. “pola adalah 

model, sistem, atau cara kerja”, selanjutnya “asuh adalah menjaga, merawat, 

mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya”.1 Sedangkan arti 

orang tua  “Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu 

keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut 

sebagai bapak dan ibu.”2 Pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang 

dipilih pendidik dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana 

pendidik memperlakukan anak didiknya. Jadi yang dimaksud pendidik adalah 

orang tua terutama ayah dan ibu atau wali.3 

 pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, 

mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam 

mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama 
2 Nasution, T dan Nurhalijah. (1986). Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. 

Jakarta: BPK  Guna Mulia  
3 Gunarsa, S.D. (2000). Azas psikologi Keluarga Idaman, Jakarta: BPK Gunung Mulia  
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norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.4 

“Pola Asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak.5” “Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan 

dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara 

orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan 

hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan 

perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak.” Dengan demikian yang 

dimaksud dengan Pola Asuh Orang Tua adalah bagaimana cara mendidik anak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan dalam lingkungan 

keluarga dapat dilakukan oleh orang tua. Keluarga mempunyai peranan dan 

tanggung jawab utama atas perawatan dan perlindungan anak sejak bayi hingga 

dewasa. Pengenalan anak kepada kebudayaan, pendidikan, nilai dan norma-

norma kehidupan bermasyarakat dimulai dari lingkungan keluarga.  

Untuk perkembangan kepribadian yang sempurna dan serasi, anak-anak 

harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam suatu iklim kebahagiaan. Orang 

tua juga bertanggung jawab dalam memperhatikan kebutuhan belajar anak. 

Karena anak merupakan manusia yang harus didewasakan. Kedewasaan anak 

                                                           
4 Palupi, D. R. (2013). Hubungan Antara Motivasi Berprestasi dan Persepsi Terhadap Pola Asuh 

Orangtua Dengan Prestasi Belajar Psikologi Angkatan 2010 Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal 

Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Vol. 2, No. 01 

5 Thoha, C. (1996). Kapita Selekta Pendidikan Islam.Yogyakarta : PustakaPelajar (IKAPI)  
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dapat dipengaruhi oleh tanggung jawab dan pola asuh dari orang tua.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang 

tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi 

kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing serta mendisplinkan dalam 

mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

2. Jenis-jenis Pola Asuh Orang Tua  

Terdapat perbedaan yang berbeda-beda dalam mengelompokkan pola asuh 

orang tua daam mendidik anak, yang antara satu dengan yang lainnya hampir 

mempunyai persamaan. Diantaranya sebagai berikut: 

 Hurlock  membagi bentuk pola asuh orang tua dalam mendidik anak dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

1. Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis pola yang memprioritaskan kepentingan anak, 

akan tetapi tidak ragu-ragu dalam mengendalikan mereka. Orang 

tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio-rasio atau pemikiran. Orang tua tipe ini juga 

memberikan kebebasan terhadap anak untuk memilih dan 

melakukan suatu tindakan yang bersifat hangat. 

2. Pola asuh otoriter 

Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua 
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tipe ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum. 

Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang 

tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang 

tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi 

biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe ini tidak memerlukan 

umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya. 

3. Pola asuh permisif 

Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup darinya. Orang tua cenderung tidak 

menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam 

bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. 

Namun orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga 

seringkali disukai anak. 

  Berdasarkan hasil penelitian Baumrind  dikatakan terdapat 3 jenis pola 

asuh yaitu, otoritatif, otoritarian, dan permisif. Kemudian Macoby dan Martin 

menambahkan satu jenis pola asuh uninvolved/neglectful. 

1. Otoritatif; orang tua otoritatif lebih flexible, mereka mengendalikan dan 

menggunakan control, tetapi mereka juga menerima dan responsif. 

Seimbang dalam dua dimensi baik kontrol maupun responsif. Orang tua 

tidak hanya membuat peraturan yang jelas dan secara konsisten 

melakukannya, tetapi juga menjelaskan rasionalisasi dari panutan mereka 
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dan pembatasannya. Orang tua juga responsif pada kebutuhan anak-anak 

mereka dan sudut pandang anak, serta melibatkan anak dalam pengambilan 

keputusan keluarga. Anak yang dididik dengan cara ototritatif umumnya 

cenderung mengungkapkan agresifitasnya dalam bentuk kebencian yang 

bersifat sementara saja. 

2. Otoritarian; pola asuh ini mengkombinasikan tingginya kontrol dan 

rendahnya responsif. Orang tua banyak memaksakan peraturan, 

mengharapkan kepatuhan yang ketat, jarang menjelaskan mengapa anak 

harus memenuhi peraturan-peraturan tersebut, dan biasanya mengandalkan 

taktik kekuasaan seperti hukuman fisik untuk memenuhi kebutuhannya. 

Ada keterkaitan antara factor keluarga dan tingkat kenakalan seorang anak. 

Keluarga yang tidak harmonis ditambah lagi dengan orang tua yang 

ototorian cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah dan pada 

akhirnya akan melakukan kenakalan remaja. 

3. Permisif; pola pengasuhan ini mengandung kontrol 

Yang rendah dan responsif yang tinggi. 

Orang tua permisif membuat beberapa pengendalian pada anak-anak untuk 

berperilaku matang, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaan dan 

dorongan mereka dan jarang menggunakan kontrol pada perilaku mereka. 

Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 

impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, 

kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. 
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Uninvolved; merupakan orang tua yang mengkombinasikan rendahnya 

kontrol dan responsif yang rendah pula. Secara relative tidak melibatkan diri 

pada pengasuhan anak dan tidak terlalu peduli pada anak-anak. Colbert dan 

Martin  mengatakan bahwa anak-anak dari pola asuh univolved cenderung 

tidak memiliki kompetensi baik secara sosial maupun akademik. Mereka juga 

cenderung terlibat dengan kenakalan remaja dan anti perilaku sosial pada saat 

mereka remaja. 

    

Baumrind    membagi pola asuh orang tua menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Pola Asuh Otoriter (parent oriented) 

Ciri pola asuh ini menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh 

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

anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa 

yang diperintahkan oleh orang tua. 

b. Pola Asuh Permisif 

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

keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan 

orang tua, orang tua menuruti segala kemauan anak. 

c. Pola Asuh demokratis 

Kedudukan antara anak dan orang tua sejajar. Suatu keputusan diambil 

bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi 

kebebasan yang bertanggung jaw\ab, artinya apa yang dilakukan oleh 
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anak tetap harus di bawah  

pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 

d. Pola Asuh Situasional 

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini, tidak berdasarkan pada pola 

asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara luwes 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu.6 

  

Menurut Baumrind bahwa orang tua berinteraksi dengan anaknya lewat salah 

satu dari empat cara: 

1) Pola Asuh Authoritarian 

Pola asuh authoritarian merupakan pola asuh yang membatasi dan 

menghukum. Orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka 

dan menghargai kerja keras serta usaha. Orang tua authoritarian secara 

jelas membatasi dan mengendalikan anak dengan sedikit pertukaran 

verbal. 

2) Pola asuh Authoritative 

Pola asuh authoritative mendorong anak untuk mandiri namun tetap 

meletakkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Pertukaran 

verbal masih diizinkan dan orang tua menunjukkan kehangatan serta 

mengasuh anak mereka. 

                                                           
6 Dariyo, A. (2004). Psikologi Perkembangan Remaja. Bogor: Ghalia Indonesia 
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3) Pola Asuh Neglectful 

Pola asuh neglectful merupakan gaya pola asuh di mana mereka tidak 

terlibat dalam kehidupan anak mereka. Anak-anak dengan orang tua 

neglectful mungkin merasa bahwa ada hal lain dalam kehidupan orang 

tua dibandingkan dengan diri mereka. 

4) Pola Asuh Indulgent 

Pola asuh indulgent merupakan gaya pola asuh di mana orang tua 

terlibat dengan anak mereka namun hanya memberikan hanya sedikit 

batasan pada mereka. Orang tua yang demikian membiarkan anak- anak 

mereka melakukan apa yang diinginkan.7 

 

Menurut Yatim dan Irwanto. Ada tiga cara yang digunakan oleh orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya. Ketiga pola tersebut adalah: 

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari 

orang tua. Kebebasan anak sangat dibatasi, orang tua memaksa anak 

untuk berperilaku seperti yang diinginkannya. Bila aturan-aturan ini 

dilanggar, orang tua akan menghukum anak, biasanya hukuman yang 

bersifat fisik. 

b. Pola Asuh Demokratis 

                                                           
7 King, L. A. (2010). Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif. 

Jakarta: Salemba Humanika  
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Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang 

tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui 

bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

perasaan, dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi 

pendapat orang lain. 

c. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan pada 

anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua 

tidak pernah memberi aturan dan pengarahan kepada anak. 

Semuakeputusan diserahkan kepada anak tanpa adanya pertimbangan 

orang tua.8 

Hardy dan Heyes  mengemukakan 4 macam pola asuh yang dilakukan orang tua 

dalam keluarga, yaitu :  

1. Autokratis (otoriter) 

Ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan 

anak sangat dibatasi.  

2. Demokrasi  

Ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak 

3. Permisif  

Ditandai dengan adanya kebebasan pada anak untuk berprilaku sesuai dengan 

                                                           
8 Yatim D.I., dan Irwanto. (1991). Kepribadian Keluarga dan Narkotika. Jakarta: Arcan.  
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keinginannya sendiri 

4. Laissez faire  

Pola ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya. 

 

Feldman juga mengemukakan empat macam pola asuh yang dilakukan orang tua 

dalam keluarga, yaitu: 

1) Autokratis (Otoriter) 

Ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan 

kebebasan anak sangat di batasi. 

2) Demokratis 

Ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. 

3) Permisif 

Ditandai dengan adanya kebebasan pada anak untuk berprilaku sesuai 

dengan keinginannya sendiri. 

4) Laissez faire 

Pola ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya.9 

 

Dari berbagai macam bentuk pola asuh di atas pada intinya hampir sama. 

Misalnya saja antara pola asuh parent oriented, authoritarian, otoriter, semuanya 

menekankan pada sikap kekuasaan, kedisiplinan dan kepatuhan yang berlebihan. 

                                                           
9 Feldman, R.S. (2012). Pengantar Psikologi: Understanding Psychology edisi 10. Jakarta: Salemba 

Humanika.  
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Demikian pula halnya dengan pola asuh authoritative atau demokratis 

menekankan sikap terbuka dari orang tua terhadap anak. Sedangkan pola asuh 

neglectfu, indulgent, children centered, permisif dan laissez faire orang tua 

cenderung membiarkan atau tanpa ikut campur, bebas, acuh tak acuh, apa yang 

dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua, orang tua menuruti segala 

kemauan anak. 

Dari berbagai pola asuh yang dikemukakan di atas, pada dasarnya terdapat 

tiga pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

salah satunya menurut Hurlock. Pola asuh tersebut antara lain pola asuh otoriter, 

pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Adapun penjelasan lebih lanjut 

mengenai ketiga pola asuh tersebut: 

1. Pola asuh otoriter 

Dariyo menyebutkan bahwa: 

Pola asuh otoriter adalah sentral artinya segala ucapan, berkataan, 

maupun kehendak orang tua dijadikan ukuran atau patokan yang harus 

ditaati oleh anak-anaknya. Supaya taat orang tua tidak segan-segan 

menerapkan hukuman yang keras kepada anak.  

Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang 

tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang 

mutlak harus ditaati oleh anak tanpa harus kompromi dan 

memperhitungkan keadaan anak.  
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Orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak, 

dan anak hanya objek pelaksana saja. Jika anak membantah orang tua 

tidak segan-segan memberikan hukuman, biasanya berupa hukuman 

fisik. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Hurlock (dalam Thoha, 

1996: 111-112) bahwa :  

Pola asuh yang bersifat otoriter ditandai dengan penggunaan 

hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman 

badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang 

ketat dan masih diberlakukan meskipun sudah menginjak usia 

dewasa.  Anak yang dibesarkan dengan suasana semacam ini 

akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian dan 

tidak sanggup dalam mengambil keputusan apa saja.  

  Tetapi apabila anak patuh maka orang tua tidak akan memberikan 

penghargaan karena orang tua menganggap semua itu adalah kewajiban yang 

harus dituruti oleh seorang anak. Ini sejalan dengan pemaparan yang 

disampaikan oleh Yatim dan Irwanto (1991:96-97) bahwa apabila anak patuh, 

orang tua tidak memberikan hadiah karena sudah dianggap sewajarnya bila 

anak menuruti kehendak orang tua.  

  Jadi dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua, apa 

saja yang akan dilakukan anak harus sesuai dengan keinginan orang tua, jika 

anak membantah perintah orang tua maka anak akan dihukum, bahkan 

mendapat hukuman yang bersifat fisik dan jika patuh orang tua tidak akan 
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memberikan hadiah. 

2. Pola asuh demokratis  

 Pola asuh demokratis adalah gabungan antara pola asuh 

permisif dan otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, 

sikap dan tindakan antara orang tua dan anak.  

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu 

tidak mutlak, orang tua memberikan bimbingan yang penuh terhadap 

anak.  

Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkan dengan 

tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan 

orang tua.  

Dalam pola asuh ini ditandai dengan sikap terbuka antara orang 

tua dengan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang telah disetujui 

bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

perasaan dan keinginan. Jadi dalam pola asuh ini ada sebuah hubungan 

yang baik antara orang tua dan anak.  

Menurut Yatim dan Irwanto menjelaskan  

Dengan pola asuh demokratis anak mampu mengembangkan 

control terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat 

diterima oleh masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk 
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mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap 

diri sendiri. Daya kreatifitasnya berkembang dengan baik karena 

orang tua mampu merangsang anaknya untuk mampu 

berinisiatif. 

Sehingga dengan pola asuh demokratis anak akan menjadi anak yang 

mau menerima kritif dari orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang 

tinggi dan mau bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.  

3. Pola asuh permisif 

Menurut Dariyo   pola asuh permisif ini orang tua merasa tidak 

peduli dan cenderung memberi kesempatan dan kebebasan secara luas 

kepada anknya. Sedangkan  menurut Yatim dan Irwanto  bahwa 

Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang 

diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya 

sendiri. Anak tidak tau apakah perilakunya benar atau salah karena 

orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. 

Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak 

peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. 

Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan 

berbuat.  

3. Pola Asuh Dalam Pandangan Islam 

Anak merupakan amanah sekaligus buah hasil kasih sayang orang tua 

dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ia dapat menjadi penyejuk dalam 
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keluarga, bahkan anak juga dapat menjadi berkah dan datangnya rizki. 

Imam Ahmad (Al-ghazali; 1980) mengatakan anak adalah amanat bagi orang 

tua, hatinya yang suci bagaikan mutiara yang bagus dan bersih dari setiap 

kotoran dan goresan. Anak merupakan anugerah dan amanah dari allah kepada 

manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat 

bertanggung jawab penuh supaya anak dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, 

bangsa, Negara, dan agamanya sesuai kehemdak tuhan. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwai dan diisi oleh pendidikan 

yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan 

sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya 

ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak sejak awal 

kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita menjadi 

manusia berguna.  

 Dalam islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan 

vertical dengan Allah penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua 

dan masyarakatnya yang bertanggung jawab untuk mendidiknya menjadi 

manusia yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui 

pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena 

salah asuhan, tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma agama Islam. 

Agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik sesuai harapan orang 

tua, sikap dan perhatian orang tua terhadap anak sangat mempengaruhi 
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pembentukan pribadi anak.  

Orang tua yang menghendaki anaknya memiliki sifat yang baik dan 

motivasi belajar yang tinggi harus memperlihatkan contoh atau ketauladanan 

dan dorongan kearah yang diinginkan. Sikap orang tua memberikan 

kemungkinan yang sangat besar terhadap sukses atau gagalnya usaha seorang 

anak dalam membentuk pribadi yang sholeh. Oleh karena itu orang tua adalah 

modal utama dalam menanamkan kebaikan dalam mendidik anak. 

Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan akhlak 

dan perilaku anaknya. Yahudi atau nasrani anaknya tergantung dari orang 

tuanya, pembinaan dari orang tua adalah factor terpenting dalam memperbaiki 

dan membentuk generasi yang baik. 

Anak ketika sudah berusia 7 tahun maka orang tua harus sudah 

menyuruhnya melakukan sholat, sampai ia berumur 9-10 tahun ketika anak 

tidak melaksanakn sholat maka orang tua boleh memukulnya tetapi tidak 

dengan pukulan yang menyakitkan. 

Orang tua adalah model bagi anaknya, ketika orang tua melakukan 

seuatu yang baik, maka anak akan mengikuti itu, ketika orang tua melakukan 

sesuatu yang buruk, maka anak juga akan mengikutinya. Secara langsung atau 

tidak langsung, anak merupakan pengcopy segala kepribadian orang tuanya.  

  

4. Factor-faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua  

Dalam pola pengasuhan sendiri terdapat banyak faktor yang 
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mempengaruhi serta melatarbelakangi orang tua dalam menerapkan pola 

pengasuhan pada anak-anaknya. Menurut Ishak Solih (1991:53) beberapa faktor 

yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan orang tua adalah: 

a. Latar belakang pola pengasuhan orang tua 

Maksudnya para orang tua belajar dari metode pola pengasuhan yang 

pernah didapat dari orang tua mereka sendiri. 

b. Tingkat pendidikan orang tua 

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda pola 

pengasuhannya dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah. 

c. Status ekonomi serta pekerjaan orang tua 

Orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya terkadang 

menjadi kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya. Keadaan ini 

mengakibatkan fungsi atau peran menjadi “orang tua” diserahkan kepada 

pembantu, yang pada akhirnya pola pengasuhan yang diterapkanpun sesuai 

dengan pengasuhan yang diterapkan oleh pembantu.10 

 

Sedangkan Santrock menyebutkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam pola pengasuhan antara lain : 

1) Penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua 

                                                           
10 Solih, Ishak, Drs., Manajemen Rumah Tangga, Angkasa, Bandung, 1991. 
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menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan 

yang pernah didapat sebelumnya. 

2) Perubahan budaya, yaitu dalam hal nilai, norma serta adat istiadat antara 

dulu dan sekarang.11 

 

Pendapat di atas juga didukung Mindel yang menyatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam 

keluarga, diantaranya: 

1) Budaya setempat 

Dalam hal ini mencakup segala aturan, norma, adat dan budaya yang 

berkembang di dalamnya. 

2) Ideologi yang berkembang dalam diri orangtua 

Orangtua yang mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung 

untuk menurunkan kepada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya 

nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak 

dikemudian hari. 

3) Letak geografis dan norma etis 

Penduduk pada dataran tinggi tentu memiliki perbedaan karakteristik 

dengan penduduk dataran rendah sesuai tuntutan dan tradisi yang 

dikembangkan pada tiap-tiap daerah. 

                                                           
11 Santrock, J.W. (1995). Perkembangan Masa Hidup. Jilid I. Alih Bahasa: Juda Damanik. Jakarta: 

Erlangga  
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4) Orientasi religius 

Orangtua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu senantiasa 

berusaha agar anak pada akhirnya nanti juga dapat mengikutinya. 

5) Status ekonomi 

Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang 

diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung 

mengarahkan pola asuh orangtua menuju perlakuan tertentu yang dianggap 

orangtua sesuai. 

6) Bakat dan kemampuan orangtua 

Orangtua yang memiliki kemampuan komunikasi dan berhubungan dengan 

cara yang tepat dengan anaknya cenderung akan mengembangkan pola 

asuh yang sesuai dengan diri anak. 

7) Gaya hidup 

Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar cenderung memiliki 

ragam dan cara yang berbeda dalam mengatur interaksi orangtua dan 

anak.12 

 

Secara garis besar menyebutkan bahwa “ada dua faktor yang 

mempengaruhi dalam pengasuhan seseorang yaitu faktor eksternal serta faktor 

internal.” Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik serta 

                                                           
12 Walker, C. E. (1992). The Handbook of Clinical Child Psychology. Canada: A. Wiley-Inter Science  
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lingkungan kerja orang tua, sedangkan faktor internal adalah model pola 

pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.13 Secara lebih lanjut pembahasan 

faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam pola pengasuhan orang tua adalah: 

1) Lingkungan sosial dan fisik tempat dimana keluarga itu tinggal 

Pola pengasuhan suatu keluarga turut dipengaruhi oleh tempat dimana 

keluarga itu tinggal. Apabila suatu keluarga tinggal di lingkungan yang 

otoritas penduduknya berpendidikan rendah serta tingkat sopan santun yang 

rendah, maka anak dapat dengan mudah juga menjadi ikut terpengaruh. 

2) Model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya 

Kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak 

berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini 

diperkuat apabila mereka memandang pola asuh yang pernah mereka 

dapatkan dipandang berhasil. 

 

3) Lingkungan kerja orang tua 

Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung menyerahkan pengasuhan 

anak mereka kepada orang-orang terdekat atau bahkan kepada baby sitter. 

Oleh karena itu pola pengasuhan yang didapat oleh anak juga sesuai dengan 

orang yang mengasuh anak tersebut. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

                                                           
13 Soekanto, S. (2004). Sosiologi Keluarga.Jakarta: Rineka Cipta  
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mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal-hal yang bersifat internal 

(berasal dalam diri) dan bersifat eksternal (berasal dari luar). Hal itu 

menentukan pola asuh terhadap anak-anak untuk mencapai tujuan agar sesuai 

dengan norma yang berlaku.  

 

5. Ciri-ciri Pola Asuh Orang Tua 

a. Pola asuh otoriter 

Orang tua yang berpola asuh otoriter menurut Yatim dan Irwanto adalah 

sebagai berikut: 

1. Kurang komunikasi 

Orang tua dan anak jarang bertegur sapa, jarang berbicara didalam 

rumah, seperti ketika orang tua bekerja anak dirumah, ketika anak 

sekolah orang tua bekerja, begitu seterusnya. 

2. Suka menghukum 

Orang tua sering menghukum anak karena kesalahannya, bahkan 

sampai kesalahan-kesalahan kecil orang tua menghukum.  

3. Selalu mengatur 

Orang tua menjadi pemeran utama dalam pendidikan anak, orang tua 

mengatur semua hal yang akan anak lakukan. 

4. Suka memaksa 

Memaksa anak supaya menaati semua perintah orang tua, anak harus 

mau ketika orang tua bilang mau, anak harus menolak ketikan orang 
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tua bilang menolak. 

5. Bersifat kaku 

Pendapat orang tua harus benar, apa yang dikatakan orang tua harus 

diataati dan dijalankan. 

 

b. Pola Asuh Demokratis 

Ciri-ciri orang tua berpola asuh demokratis menurut Yatim dan Irwanto 

adalah sebagai berikut: 

1. Suka berdiskusi dengan anak 

Orang tua dan anak melakukan Tanya jawab, bertukar pikiran, saling 

memahami. 

2. Mendengarkan keluhan anak 

Orang tua mendengarkan apa pendapat atau masukan anak. 

3. Memberi tanggapan 

Orang tua memberikan solusi, memberikan masukan kepada anak 

supaya anak paham apa yang ia lakukan. 

4. Sering berkomunikasi 

Berbicara dengan baik antara orang tua dan anak, setiap hari selalu 

ada waktu berbicara kepada anak. 

5. Tidak kaku/ luwes 

Tidak canggung ketika berbicara kepada anak, baik dalam 

memberikan perintah maupun larangan. 
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c. Pola Asuh Permisif 

Ciri-ciri orang tua berpola asuh permisif menurut menurut Yatim dan 

Irwanto  adalah sebagai berikut: 

1. Kurang membimbing 

Pendapat yang tidak seharusnya diberikan untuk anak, atau belum 

saatnya anak mengetahui. 

2. Kurang kontrol terhadap anak 

Kurang perhatian atau kurang mengamati perilaku anak, dimulai 

perilaku di rumah sampai perilaku diluar rumah. 

3. Tidak pernah menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak 

Jarang memberikan hukuman kepada anak walaupun sudah tau kalau 

anak melakukan hal yang tidak baik. 

4. Anak lebih berperan daripada orang tua 

Anak lebih sering ingin berbicara kepada orang tua, tetapi orang tua 

sibuk dengan pekerjaannya sendiri. 

5. Memberi kebebasan terhadap anak 

Anak diberikan kebebasan dalam memilih sesuatu, tetapi tetap dalam 

pengawasan orang tua.14 

 

                                                           
14 Yatim D.I., dan Irwanto. (1991). Kepribadian Keluarga dan Narkotika. Jakarta: Arcan. Halaman 100-

102 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Jenis Penelitian Dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang termasuk penelitian 

lapangan karena informasi yang dikumpulkan dari lapangan yaitu dengan cara 

wawancara. Penelitian ini bersifat kualitatif dan yang menjadi subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP N31 Purworejo yang terindikasi nakal beserta 

orang tuanya. 

 

B. Tempat Dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP N 31 purworejo. SMP N 31 

Purworejo sekarang memiliki siswa sebanyak 375 yang terdiri dari kelas VII (A, 

B, C, D, E), VIII (A, B, C, D, E), IX (A, B, C, D, E) dan peneliti ingin meneliti 

tentang pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan anak. 

 

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah 

wali murid kelas VII, VIII, IX ,  guru BK SMP N 31 Purworejo, dan Kepala 
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sekolah SMP N 31 Purworejo.  

 

D. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan menggunakan teknik Probability Sampling yaitu metode 

pengambilan sampel secara random atau acak. Setelah teknik penentuan 

informan ditentukan, peneliti melalukan pengambilan data, yaitu data primer dan 

data sekunder.  

1. Data primer 

Sumber primer adalah sumber data secara langsung dengan 

memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data langsung 

yang menjadi sasaran peneliti adalah wali murid kelas VII, VIII, IX, guru 

BK, dan Kepala Sekolah SMP N 31 purworejo. 

2. Data sekunder 

  Sumber sekunder adalah data tidak langsung yang didapat peneliti dari 

pemberi data untuk dikumpulkan, contohnya melalui responden lain dan 

dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti meliputi, profil sekolah, 

dokumen kurikulum, sejarah sekolah, visi-misi sekolah, alamat dan lokasi 

sekolah. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai penguat atau pendukung 

untuk melengkapi informasi yang telah ditemukan.  

E. Teknik  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti menggunakan data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :  
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 Metode observasi  

Sutrisno hadi berpendapat bahwa : 

“Observasi sebuah proses compleks, proses yang tersistem dari 

proses biologis dan psikologis secara sistematis. Berdasar 

pengamatan, ingatan, dan pengalaman”.15 

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara 

pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang 

diselidiki, dalam hal ini adalah para siswa kelas VII, VIII, dan IX SMP N 

31 Purworejo yang melakukan kenakalan disekolah seperti bermain HP 

dikelas, membolos, menyelewengkan uang SPP, berkelahi, melawan guru.  

 Metode wawancara 

Wawancara/ kuisioner lisan adalah : sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewaawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.16 

Eterberg mendefinisikan : 

“wawancara merupakan sebuah cara bertukar pikiran, informasi, 

dengan metode interaktif antara dua orang atau lebih untuk 

mengonstruksikan data dari suatu topic yang dibahas”.17 

Metode ini digunakan untuk mengekplorasi data sekunder yang dikumpulkan melalui 

interaktif yakni, Tanya jawab secara face to face antara peneliti dan 

                                                           
15 Sugiono, metode penelitian pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2008) hal. 203 
16 Arikunto, Suharsimi, 1999, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta : 
PT.Rineka Cipta.  
17 Sugiono, metode penelitian pendidikan (Bandung : ALFABETA, 2008), hal.317 
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narasumber atau informan melalui media-media tertentu seperti hand phone 

dan melalui pembicaraan terbuka da interaktif. Data-data diatas diperoleh 

melalui instansi dan para responden atau lembaga terkait yang relevan dan 

mempunyai keterkaitan dengan tema dalam penelitian ini.   

 Metode dokumentasi 

Dokumentasi merupakan hal yang perlu dilakukan dalam penelitian, 

kemudian studi dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari 

wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dilakukan dalam hal ini 

seperti : profil sekolah, kurikulum, letak geografis, struktur organisasi, dan 

lain-lain. 

F. Keabsahan Data 

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam 

penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan). 

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.  

Ada 2 jenis validitas data yaitu18 : 

1. Validitas internal 

                                                           
18 Sugiono, metode penelitian pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2008), hal. 363-364 
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Tingkat akurasi konsep penelitian dengan hasil yang dicapai. 

2. Validitas eksternal 

Tingkat akurasi penelitian apakah dapat dilakukan generalisasi pada 

populasi dimana sampel didapatkan. 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validasi data berupa 

triangulasi data dari berbagai sumber data. Triangulasi diartikan 

sebagai pengecekkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu.19 Maka peneliti menggunakan triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data di lapangan. Ada beberapa 

bentuk triangulasi ; 

a. Triangulasi sumber 

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.20  

Pengujian data pada sumber yang peneliti pilih sebagai pelengkap 

penelitian, yakni ; paparan wali murid, guru BK, Kepala Sekolah 

dan penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan penelitian.  

b. Triangulasi teknik 

Validasi data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda.21  

                                                           
19 Ibid., hal. 372 
20 Ibid., hal. 373 
21 Ibid,. hal. 374 
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c. Triangulasi waktu  

Waktu mempengaruhi kredibilitas data, dalam pengujian data 

dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lainya dalam 

waktu dan situasi yang berbeda.22 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang didapat 

peneliti dari menyusun wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, lalu 

menggolongkannya berdasarkan klasifikasinya, menjabarkan kedalam 

poin-poin, melakukan sintesa dan menjadikan sebuah pola, memilih dan 

mengkaji yang penting, serta menarik kesimpulan pada pembahasan agar 

mudah dipahami.23 Dalam penelitian ini terdapat 3 arah analisis data 

kualitatif yaitu ; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Reduksi data merupakan sebuah proses untuk menetapkan, 

memfokuskan perhatian pada penyederhanaan data, menggeneralisasikan 

dan mentranformasi data  lapangan yang ditulis peneliti dari catatan tertulis 

dilokasi. Proses tersebut terjadi secara continue selama penelitian dilakukan 

bahkan sebelum data terakumulasi sesuai pada permasalahan penelitian, 

pendekatan serta pengumpulan informasi yang dipilih peneliti. 

 Reduksi data meliputi : 

1.Meringkas data 

                                                           
22 Ibid,. hal. 374 
23 Ibid,. hal. 335 
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2.Membuat poin-poin 

  Proses analisis yang ditujukan untuk mengklarifikasi, mengarahkan, 

menghapus yang tidak penting, dan mengorganisasi data dengan berbagai cara 

hingga kesimpulan akhir dapat disimpulkan, ini yang disebut dengan reduksi 

data. Tata cara penyampaian reduksi data adalah sebagai berikut : 

a. Menyeleksi data 

b. Meringkas dan membuat uraian singkat 

c. Mengklarifikasinya kedalam bentuk general 

  Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan berbagai data untuk 

diambil sebuah simpulan dan penentuan tindakan selanjutnya. Yang disajikan 

dengan berbagai bentuk,bentuk penyajian data kualitatif yang bersifat induktif.  

1. Teks naratif : berbentuk catatan lapangan 

2. Gambar, berupa grafik, matrik, jaringan, dan bagan. Bentuk ini 

menggabungkan secara sistematis informasi kedalam informasi yang simpel 

sehingga memudahkan membaca dan mengetahui apa yang sudah terjadi, 

apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya. 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara berangsur dan terus 

menerus selama berada dilokasi penelitian berdasar pada hasil data. 

Pada tahap pengambilan data, peneliti menggali makna dari beberapa data yang 

ditemukan, mencatatnya berdasarkan kategori, penjelasan-penjelasan, 
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hubungan asal-muasal, alur sebab-akibat, dan proposisi. Menindaklanjuti 

kesimpulan secara intensif dan continue, terbuka dan skeptic namun simpulan 

awal belum terasa konkrit kemudian menjadi lebih rinci dan konkrit.  

 Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dilapangan adalah : 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

b. Reduksi data 

Memilih hal-hal yang pokok dan inti, memfokuskan pada hal-hal 

yang terbilang penting, dicari tema, pola pembahasannya, dan 

membuang yang tidak penting.24  

c. Penyajian data 

Display data ini dibatasi dengan sekumpulan data tersusun untuk 

diambil kesimpulan. Hal tersebut dilakukan agar terorganisir dan 

mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk 

bagan, uraian singkat, triangulasi, flow chart, hubungan antara 

kategori dan lain sebagainya. 

d. Penarikan kesimpulan 

Analisis data kualitatif pada simpulan awal yang disimpulkan masih 

bersifat sementara dan akan berubah jika ada temuan bukti lapangan 

                                                           
24 Ibid,. hal. 338 
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yang lebih kuat dan mendukung ditahap berikutnya. Dalam 

penelitian kualitatif kesimpulan diharapkan dapat menjadi temuan 

data baru yang belum pernah ada sebelumnya.25 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif : 

1. Tahap orientasi atau deskripsi 

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan ditanyakan. Pada tahap ini peneliti baru mengenal 

informasi yang didapat secara general.26 

2. Tahap reduksi atau focus 

Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh 

pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 

Peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yanmg 

menarik, penting, berguna, dan baru. Selanjutnya dikelompokkan 

menjadi beberapa kategori yang ditetapkan sebagai focus penelitian.27   

3. Tahap selection 

Ditahap ini peneliti memfokuskan perhatian, melakukan analisis secara 

detail kepada hal yang ditetapkan menjadi lebih jelas dan rinci. Maka 

                                                           
25 Ibid,. hal. 345 
26 Ibid,. hal. 21 
27 Ibid,. hal. 29 
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peneliti akan menentukan tema dengan mengonstruksikan data yang 

didapat menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis atau  ilmu baru.28 

4. Tahap simpulan 

Pada masa penelitian berlangsung peneliti akan mengonstruksikan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dan mendapati jawaban 

dari responden lalu peneliti menganalisis jawaban yang didapat 

dilapangan, jika jawaban sesuai maka ditarik kesimpulan.29  

5. Tahap klarifikasi 

Pada tahap ini peneliti akan mengklarifikasikan dan merumuskan 

hasil simpulan yang telah dibuat, apakah kesimpulan yang dibuat 

kredibel dan relevan atau tidak. Untuk memastikan kesimpulannya 

benar peneliti kembali terjun ke lapangan lagi dengan menanyakan 

kepada responden berbeda dengan tujuan yang sama, jika 

kesimpulan yang dibuat sudah kredibel dan relevan maka penelitian 

dan pengumpulan data dinyatakan selesai.30 

 

 

 

 

                                                           
28 Ibid,. hal. 29-30 
29 Ibid,. hal. 31 
30 Ibid,. hal. 31-32 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Berdirinya SMP N 31 Purworejo 

 Dalam menghadapi tantangan zaman yang begitu besar membutuhkan 

suatu antisipasi yang cermat terutama dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia sebagai sumber generasi penerus bangsa, khususnya dalam bidang 

pendidikan.  

 Dalam merespon hal tersebut diatas maka sekolah mengemban 

tanggung jawab dalam rangka memajukan pendidikan SMP N 31 Purworejo. 

Sejarah singkat sekolah ini pada awalnya SMP N 31 Purworejo merupakan 

SMK Teknik Industri yang berdiri dari tahun 1992, sampai tahun 1998 

berganti menjadi SMP N 5, lalu pada tahun 2002 berganti menjadi SMP N 

31 Purworejo.31 

 SMP N 31 Purworejo termasuk SMP Negeri yang banyak diminati atau 

bisa dibilang SMP Negeri favorit, Sementara itu jumlah peserta didik 375 

siswa, 38 tenaga pendidik, dan 10 karyawan.32 

  

1. Gambaran Umum SMP N 31 Purworejo  

                                                           
31 Dokumentasi dan wawancara berdirinya SMPN 31 Purworejo tanggal 29 Maret 2018 
32 Dokumentasi dan wawancara berdirinya SMP N 31 Purworejo tanggal 30 Maret 2018 
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a. Identitas SMP N 31 Purworejo 

1. Nama sekolah menengah pertama : SMP N 31 Purworejo  

2. NPSN : 20306087 

3. Status : Negeri 

4. Status kepemilikan : milik pemerintah daerah 

5. SK pendirian sekolah : 0259/0/1994 

6. Tanggal SK pendirian : 1994-10-05 

7. Tanggal SK izin operasional : 2004-02-07 

8. Alamat : Jl. Brigjend katamso no : 56 Purworejo, Jawa Tengah 

9. Kode pos : 54114 

 

b. Visi, misi, dan Tujuan 

 Adapun visi sekolah menegah pertama negeri 31 Purworejo sebagai 

berikut :  

“ Unggul dibidang akademis dan non akademis, taqwa, terampil, cerdas, 

disiplin, bertanggung jawab, kompetitif, dan berakhlak mulia. “ 

  Dengan indicator : 

a. Unggul dalam pencapaian ujian nasional 

b. Unggul dalam kegiatan pramuka 

c. Unggul dalam kegiatan olahraga 

d. Unggul dalam kegiatan kesenian 

e. Disiplin, tertib dalam pelaksanaan tata tertib sekolah 
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f. Kompetitif dalam bidang akademis dan non akademis 

g. Aktif dalam kegiatan keagamaan 

h. Berakhlak mulia 

i. Santun dalam bertingkah laku 

j. Terampil mengoprasikan computer 

 

Misi sekolah : 

1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan proses bimbingan agar peserta 

didik dapat mengembangkan dirinya dengan optimal. 

2. Mendorong dan menumbuhkan semangat berprestasi secara intensif kepada 

seluruh komponen sekolah. 

3. Mendorong dan menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran 

agama yang dianutnya antara lain kegiatan sholat dhuhur berjamaah secara 

terjadwal dan pendalaman kitab suci untuk non muslim. 

4. Mendorong dan menumbuhkan nilai-nilai budaya bangsa sehingga menjadi 

sumber kearifan dalam bertindak, bertingkah laku, dan bertutur. 

5. Menyediakan sarana dan prasarana serta menyelenggarakan pembinaan olah 

raga prestasi, pramuka, kesenian, baca tulis Al-qur’an dalam bentuk ekstra 

kurikuler. 

6. Menyelenggarakan program pesantren kilat dalam bulan puasa dan kegiatan 

keagamaan dalam rangka peringatan hari besar agama. 

7. Mendorong terselenggaranya tata tertib dan konsekuen. 
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8. Mewujudkan sekolah yang sehat, ramah anak, dan menyenangkan. 

 

 Tujuan sekolah menengah pertama 31 Purworejo adalah tujuan  

pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar mengacu pada tujuan umum 

pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebh lanjut. 

c. Letak geografis sekolah 

  SMP N 31 Purworejo berlokasikan di Jl. Brigjend katamso No : 56 

Purworejo. SMP  ini cukup strategis karena terletak tepat di tepi jalan raya dan 

dapat dijangkau oleh kendaraan darat apapun, sehingga untuk mencapai 

kesekolah ini tidak sulit. Dan sekolah ini dikelilingi rumah warga yang tinggal 

disekitar sekolah tersebut. 

d. Struktur organisasi sekolah 

1. Kepala Sekolah : Drs. Suyitno 

2. Kepala Tata Usaha : Susilawati, S.Pd 

3. Waka Kurikulum : Toto Sriatmojo, S.Pd 

4. Waka Kesiswaan : Drs. Yuandi P 

5. Waka Sarpras : Budiharjo, S.Pd 

6. Waka Humas : Hj. Tumpuk Sri M. S.Pd., M.Pd 

7. KA. Lab IPA : Hj. Tumpuk Sri M. S.Pd., M.Pd 

8. KA. Lab Bahasa : Mauludin, S.Pd 
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9. KA. Perpustakaan : Satyani Widiastuti, M.Pd 

10.  Koordinator BK : Sugeng Wibowo, S.Pd., M.Pd  

e. Kondisi Orang tua 

 Sebagian besar orang tua siswa SMP N 31 Purworejo bermata 

pencaharian sebagai buruh dan petani. Seperti keadaan petani pada umumnya 

tingkat ekonomi mereka tergolong dalam tataran ekonomi menengah kebawah.  

 Dari segi pendidikan orang tua menurut data sebagian besar dari mereka 

adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah mengah pertama 

(SMP). Tidak jarang juga yang hanya tamat sekolah dasar (SD). Jadi secara 

khusus peneliti mendapat informasi langsung dari informan atau subyek 

bahwasanya mereka bekerja sebagai buruh dan petani.33 

 

B. Hasil Penelitian  

 Hasil subyek yang diteliti, peneliti menemukan gambaran pola asuh 

orang tua yang bisa dilihat melalui aspek cara mendidik, aspek komunikasi, dan 

aspek cara mengatasi kenakalan. 

 Dalam mendidik anak semua orang tua pasti memberikan kewajiban 

dan tugas kepada anak-anaknya. Kewajiban dan tugas berguna utuk melatih 

tanggung jawab anak. Kewajiban dan tugas tersebut diberikan didalam rumah. 

Ada 4 Subyek yang sudah peneliti dapatkan dari hasil penelitian : 

                                                           
33 Dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 2 April 2018 
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1. Ibu Rotijah (Subyek A) 

 Hari Jumat sekitar pukul 11.00  WIB pada waktu pulang sekolah 

peneliti bertemu dengan Subyek A di depan sekolah. Pada saat peneliti 

datang Subyek A sedang menjemput anaknya, pada waktu peneliti datang 

Subyek A mempersilahkan duduk, kebetulan Subyek A menunggu anaknya 

di sekitar taman sekolah.  

 Subyek A bertempat tinggal di desa Baledono, Purworejo beliau 

mempunyai usaha membuat kue dirumahnya sendiri, suaminya sebagai 

pengirim kue tersebut. Dalam segi ekonomi bisa dikatakan  orang yang 

mampu, beliau mempunyai 2 anak yang pertama berumur 18 tahun yang 

baru saja tamat SMA, anak yang satunya lagi berumur 14 tahun sekolah di 

SMP N 31 purworejo. 

 Cara mendidik anak sangat diperlukan oleh semua orang tua, kedua 

orang tua harus memberikan kewajiban dan tugas kepada anaknya. 

Kewajiban dan tugas berguna untuk melatih tanggung jawab anak. 

Orang tua yang baik harus memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang dan mempunyai 

akhlak yang baik.      

 Dalam memberikan tugas mungkin juga mencakup sebuah kewajiban, 

saya sering memberikan tugas/kewajiban  mengaji setiap hari, saya 
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tanamkan paling tidak setiap habis sholat subuh ngaji walaupun sedikit. Saya 

sering juga memberikan tugas/kewajiban  untuk belajar setiap sehabis isya, 

minimal sampai jam 9 malam. Jika anak lalai dalam tugas/kewajiban maka 

saya memberikan nasehat dan saya kasih tau bahwa belajar ilmu dunia itu 

perlu dan belajar ilmu akhirat itu juga perlu.  

 Apabila anak saya masih melanggar aturan yang saya buat saya tidak 

pernah menghukum anak, kasihan soalnya kalau dihukum.  Walaupun anak 

saya tidak pernah dihukum, akhirnya dia sadar juga tentang nasehat saya. 

Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya.  

 Setiap orang tua juga ingin kemauan dan keinginan orang tua dituruti 

oleh anak, tetapi tidak semua anak mau menuruti keinginan dan kemauan 

orang tuanya. Saya selalu mengikuti kemauan anak saya, tetapi dalam hal 

yang positif dan masih dibatas wajar. Komunikasi saya dengan anak selalu 

bagus, anak saya selalu bercerita tentang kesehariannya. Kami sering 

berbicara ketika didepan tv, sambil nonton sambil bercerita.  

 Anak saya sering berbicara tentang kesehariannya seperti hari ini saya 

berenang, hari ini saya dapat teman baru dll. Cara menciptakan keakraban 

saya dengan anak biasanya nonton TV sambil ngemil, jika ada perbedaan 

pendapat saya jelasin pelan-pelan sampai dia paham.  

 Ketika anak saya mempunyai masalah saya selalu berusaha menciptkan 

rasa aman padanya, dan saya beri nasehat. Nasehat tersebut diterima atau 

tidak saya tidak tahu, semoga saja diterima. Anak saya kadang suka 
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membolos di rumah temannya, saya tau dari guru BKnya setelah saya cari 

tau kenapa dan bagaimana, ternyata karena temannya tinggal hanya berdua 

dengan neneknya jadi temannya sering mengajak anak saya untuk tidak usah 

berangkat sekolah dan menonton tv saja dirumahnya. Setelah saya tau 

kenapa dan bagaimana, saya kerumah teman anak saya dan saya beri 

pengetehauan apa sih pentingnya sekolah, saya ajak dia kerumah saya 

supaya dia juga dapat kasih sayang walaupun sedikit.   

2. Bapak Budi (Subyek B) 

 Wawancara dengan bapak budi pada hari jumat pukul 13.00 dirumah 

beliau. Subyek A bertempat tinggal di desa Cangkrep, Purworejo. subyek A 

bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan sekitar rumahnya. 

Bapak budi mempunyai 1 anak, yang bersekolah di SMP N 31 Purworejo.  

 Anak saya sering saya kasih tugas untuk mengaji dan belajar, jika dia 

lupa atau dengan sengaja melupakannya ya saya kasih tahu dan menasehati 

pentingnya belajar. Apabila anak  melakukan kenakalan tidak pernah  saya 

beri hukuman, walaupun anak saya tidak pernah dihukum, akhirnya dia sadar 

juga tentang nasehat saya.  

 Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Setiap 

orang tua juga ingin kemauan dan keinginan orang tua dituruti oleh anak, 

tetapi tidak semua anak mau menuruti keinginan dan kemauan orang tuanya. 

Saya selalu mengikuti kemauan anak saya, tetapi dalam hal yang positif dan 

masih dibatas wajar. Komunikasi saya dengan anak selalu bagus, anak saya 
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selalu bercerita tentang kesehariannya. Kami sering berbicara ketika didepan 

tv, sambil nonton sambil bercerita.  

 Anak saya sering berbicara tentang kesehariannya seperti hari ini saya 

berenang, hari ini saya dapat teman baru dll. Cara menciptakan keakraban 

saya dengan anak biasanya nonton TV sambil ngemil, jika ada perbedaan 

pendapat saya jelasin pelan-pelan sampai dia paham.  

 Ketika anak saya mempunyai masalah saya selalu berusaha menciptkan 

rasa aman padanya, dan saya beri nasehat, diterima atau tidak nasehatnya ya 

tidak tahu. Anak saya pada dasarnya rajin dan nurut tetapi entah kenapa 

kalau disekolah sering berani kepada guru, sering menyepelekan apa yang 

gurunya ucapkan atau perintahkan. Setelah saya mendapat laporan tersebut 

dari guru BKnya saya nasehati kepada anak saya, jikalau kamu yang menjadi 

guru bagaimana rasanya jika siswanya berani, apakah kamu tau, ilmu yang 

kamu dapat itu tiada artinya jika kamu berani atau bisa dibilang durhaka 

kepada gurumu, guru adalah orang tuamu disekolah, kamu berani kepadanya 

sama saja kamu berani pada orang tuamu sendiri.  

 

 

3. Ibu Fajar (Subyek C) 

 Wawancara pada Ibu Fajar dilakukan pada hari Sabtu pukul 12.00 saat 

beliau sedang menunggu anaknya pulang sekolah, disekitar halaman 

sekolah. Subyek C mempunyai 1 anak, anaknya bersekolah di SMP N 31 
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Purworejo.  Subyek C bertempat tinggal di Pangen Juru Tengah, suaminya 

bekerja sebagai penjual tiket bus di sekitar terminal purworejo.  

 Mendidik anak harus dengan sabar, anak juga harus belajar diberi tugas 

atau tanggung jawab. Subyek C biasa memberi tugas untuk mengepel rumah 

dan belajar pada tepat waktu. Apabila anak lalai dalam melaksanakan 

tugasnya akan saya marahi supaya dia belajar tanggung jawab. Jika anak 

melakukan kesalahan kadang-kadang saya berikan hukuman kecil supaya 

anak sadar akan kesalahannya.  

 Anak sesekali mempunyai keinginan, biasanya saya turuti 

keinginannya. Dalam segi komunikasi kami selalu berkomunikasi dengan 

baik. Kami sering berbicara di depan TV, karena di depan TV itu waktu yang 

tepat untuk berbicara. Anak biasa bicara tentang keseharian disekolah, 

dengan cara menonton TV sambil cerita dan ngemil beginilah cara kami 

menciptakan keakraban di rumah.  

 Sesekali kami mempunyai pendapat yang berbeda, karena umur yang 

masih remaja biasanya anak mempunyai pendapat yang aneh-aneh dan 

kurang baik. Jika anak mempunyai pendapat yang kurang baik, biasa saya 

jelaskan sampai dia paham. Jika ada masalah anak saya kadang bercerita 

kadang juga tidak tetapi Saya sebagai orang tua akan selalu bertanya adakah 

masalah atau tidak dan selalu memberikan rasa nyaman kepada anak.  
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 Tidak semua nasehat orang tua didengarkan anak, anak saya terkadang 

saya nasehati, tetapi tidak tau apakah didengarkan dan dijalankan atau tidak. 

Ada beberapa kenakalan yang sering anak saya lakukan seperti 

menyelewengkan uang SPP, sesekali berani kepada saya dan membolos. 

Saya mengetahui dari guru yang dekat dengan dia, atau bisa dibilang guru 

favoritnya. Saya selidiki, ternyata uang SPP 2 bulan belum dibayarkan saya 

Tanya pertama dia tidak mengaku, tetapi saya jelaskan bagaimana usaha 

orang tua mendapatkan uang untuk membiayainya, akhirnya dia jujur, uang 

tersebut untuk membayar playstation dan dia juga mengaku sering 

membolos di tempat tersebut. Saya tidak marah, tetapi saya jelaskan 

bagaimana orang tua mencari rezeki, bagaimana orang tua memperjuangkan 

kamu. Saya jelaskan kamu jadi orang sesukses apapun  itu percuma, jika 

kamu berani kepada orang tua. Islam selalu mengajarkan bagaiman 

menghormati kedua orang tua. 

4. Ibu Siti (Subyek D) 

 Wawancara dengan Ibu Siti dilakukan pada hari minggu sekitar pukul 

09.00 dirumah beliau, pada saat peneliti datang beliau sedang menyapu 

rumah, beliau tinggal di desa Tuksongo, Purworejo. suami beliau bekerja 

sebagai pedagang, dari segi ekonomi bisa dikatakan sebagai orang mampu, 

beliau punya 4 orang anak, 2 orang sudah bekerja di luar kota, yang 1  kls 3 

SMP serta yang paling bungsu kls 5 SD.  
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 Selanjutnya peneliti memulai wawancara dengan menanyakan tentang 

kewajiban dan tugas untuk anak. Beliau berkata bahwa anak harus selalu 

diberi kewajiban dan tugas, supaya dia bisa mandiri, biasanya saya suruh 

bawakan barang-barang ke mobil. Jika anak tidak menjalankan tugas, saya 

biasa memberi sedikit hukuman untuk efek jera. Sesudah diberi hukuman 

kadang anak saya sadar kadang lupa lagi.  

 Sesekali saya memaksakan kemauan saya, kalau dia nurut sesekali saya 

memberi penghargaan atau seperti hadiah kecil begitu. Komunikasi saya 

dengan anak selalu baik, jika anak membutuhkan teman untuk curhat, saya 

sering mendengarkan curhatnya, karena selain jadi Ibu, sesekali saya juga 

harus bisa sebagi temannya. Cara menciptakan keakraban kami sering 

makan bakso di tempat langganan kami ditempat makan bakso itulah kami 

dia sering curhat. Karena masih remaja mungkin masih tinggi emosinya 

sehingga dia kalau berbicara sering nggak mau kalah, ya saya sering 

ingatkan kalau berbicara itu yang baik.  

 Ketika jam pulang sekolah dia sering cerita-cerita tentang di sekolah 

tadi seperti apa dan bagaimana, tapi dia jarang curhat tentang masalah. Anak 

saya jarang bercerita ketika ada masalah, tetapi saya selalu bertanya apakah 

ada masalah atau tidak. Sebagai orang tua saya takut kalau anak tidak bisa 

menghadapi masalahnya, ya takut kalau salah langkah begitu. Jika diberi 

pendapat anak saya menerima nasehat saya dan tidak pernah membantah 

nasehat saya.  
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  Kenakalan anak saya seperti berkelahi dan melawan kepada guru, saya 

sering dipanggil oleh guru BKnya bahkan pernah juga kepala sekolahnya. 

Terakhir kali saya tau anak saya buat ulah kalau dia menghina fisik gurunya, 

untungnya saja guru tersebut tidak marah, tetapi saya langsung meminta 

maaf kepada guru tersebut. 

  Saya jelaskan pada anak saya bahwa semua perbuatan yang kita 

lakukan itu akan kembali lagi kepadamu, kalau perbuatanmu baik itu akan 

kembali baik kepadamu, jika perbuatan buruk, itu akan kembali buruk juga 

kepadamu.   

 

C. Pembahasan  

  Anak adalah amanah dari ALLAH SWT yang perlu dijaga tidak hanya 

kesehatan dan keselamatan jasmani tetapi juga rohaninya. Pada setiap orang tua 

diberi kewajiban untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak. 

   Pola asuh orang tua terbagi menjadi tiga, yaitu pola asuh demokratis, 

otoriter, dan permisif. Walaupun  ada berbagai macam pola asuh, tetapi tidak 

berarti bahwa orang tua hanya mempunyai satu cara dalam menerapkan pola 

asuh pada anak-anaknya.  

  Pola asuh demokratis, otoriter, dan permisif sebenarnya ada di setiap 

orang,  
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Tergantung bagaimana orang tua menerapkan kepada anak-anaknya. Kunci 

utama dalam keberhasilan membimbing yaitu hubungan yang harmonis antara 

orang tua dan anak. 

  Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam hubungannya dengan 

sosialisasi diri anak, sikap ini dapat tercermin dari beberapa segi antara lain, 

pemberian ganjaran hukuman, cara orang tua menampilkan kekuasaan, 

perhatian terhadap anak, tanggapan terhadap keinginan anak, dan cara orang 

tua menerapkan berbagai aturan.  

  Orang tua yang salah menerapkan pola asuh akan membawa akibat yang 

buruk bagi perkembangan jiwa anak. Tentu saja penerapan orang tua 

diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang bijaksana dan menerapkan pola 

asuh yang tidak merusak jiwa anak. 

  Orang tua mempunyai kewajiban utama mendidik anak, anak adalah 

pencontoh yang baik, jika orang tua mengajarkan anak dengan hal baik maka 

anak akan melakukan hal yang baik juga, tetapi jika orang tua mengajarkan 

anak hal yang buruk maka anak akan mengikuti hal buruk itu. Anak mempunyai 

kenakalan yang berbeda-beda, seperti menyelewengkan uang SPP, berani 

kepada orang tua, berani kepada guru, dan membolos sekolah, cara 

mengatasinya dengan orang tua menjelaskan baik buruknya setiap perilaku 

tersebut, merugikan atau tidaknya perilaku tersebut, dan yang paling penting 

bagaimana orang tua menjadi seorang yang bisa memberi tuntunan dan 

tuntutan. 
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  Dikutip dari www.parentsindonesia.com, pola pengasuhan anak 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 

1.Permisif 

 Dalam pola asuh permisif, orang tua menyerahkan pengambilan 

keputusan berada ditangan anak. Tetapi tetap dalam persetujuan orang tua. 

Dalam pola asuh ini orang tua menginginkan partisipasi aktif anak dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah mereka 

untuk menjadi kreatif.  

 Jenis pola asuh permisif kadang disamakan dengan pola asuh otoritatif. 

Perbedaan keduanya adalah penggunaan penalaran bukan pada pemberian 

kewenangan kepada anak. Jenis pola asuh ini sering dikritik karena 

menerapkan perilaku orang dewasa pada anak-anak. Pola asuh ini 

dianjurkan untuk anak-anak pemberontak atau agresif. 

 

2.Otoriter 

 Orang tua yang percaya pada struktur adalah orang tua otoriter. Mereka 

menuntut disiplin pada anak dan tidak membiarkan anaknya menyatakan 

pendapat. Gaya pengasuhan ini cocok untuk anak-anak yang perlu tindakan 

tegas untuk membimbingnya. Oleh karena itu tipe pola asuh otoriter 

dianjurkan untuk anak-anak yang memiliki masalah perilaku.  

 

 

http://www.parentsindonesia.com/
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3.Otoritatif 

 Pola asuh otoritatif dianggap sebagai cara terbaik untuk mendidik anak, 

karena pola asuh ini mengedepankan kemandirian kepada anak. Dalam pola 

asuh ini,  pengambilan keputusan berada ditangan anak. Orang tua yang 

mengikuti pola asuh ini sangat responsive kepada anak, mendengarkan 

masalah mereka, dan berkomunikasi secara teratur. Orang tua akan selalu 

mengecek kebiasaan anak-anak, memperbaiki perilaku mereka dan melatih 

disiplin. Gaya pengasuhan ini cocok untuk anak yang tidak pemalu atau 

agresif.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/nkihy9 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian tentang pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan anak 

di SMP N 31 Purworejo dapat diambil kesimpulan guna menjawab pertanyaan 

masalah sebagai berikut : 

1. Pola asuh orang tua dalam mengatasi kenakalan anak yang baik  dengan cara 

memberikan hukumuman yang mendidik, memberikan nasehat yang baik, dan 

berusaha menjadi tempat curhat anak. Berusaha menyadarkan anak jika  

tingkah laku dan perkataan anak kurang baik, orang tua harus bisa 

berkomunikasi dengan baik.  

2. Orang tua harus selalu memotivasi anak,  ada ketika anak sedang menghadapi 

masalah, memberikannya rasa aman dan selalu memberi nasehat yang baik 

untuk anak. Jika anak mempunyai prestasi atau keberhasilan sekecil apapun 

cobalah hargai keberhasilan anak dengan cara memberikan penghargaan atau 

hadiah kecil, tujuannya supaya anak menjadi semakin bersungguh-sungguh 

dalam belajar 

3. Pola asuh yang sesuai seperti yang diharapkan penulis yaitu pola asuh 

otoritatif, karena pola asuh ini mengedepankan kemandirian anak, pola asuh 

ini juga membuat komunikasi yang baik anatara orang tua dan anak. 
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B. Saran 

 Orang tua merupakan ujung tombak bagi anak, ketika orang tua 

mempunyai sifat yang baik, maka anak akan mencontohnya. Ada beberapa cara 

untuk menjadikan anak yang baik yaitu : 

1. Menjadi orang tua yang baik dan menjadi contoh dalam  beragama dan 

perbuatan. Secara tidak langsung ketika anak mengamati perilaku orang tua, 

anak akan mencontohnya, karena itu sikap atau perilaku orang tua akan 

membawa efek baik ketika itu perbuatan baik dan akan membawa efek buruk 

ketika itu perbuatan buruk. 

2. Orang tua harus selalu memberikan semangat dan motivasi,  karena ketika 

anak diberi semangat atau dorongan dia akan menjadi merasa bahwa ada yang 

memperhatikannya dan mendukungnya.  

3. Menghargai prestasi anak dengan cara memberikan hadiah-hadiah kecil. 

Ketika anak mendapatkan hadiah dia akan merasa bahwa ketika sesorang 

berusaha bersungguh-sungguh maka ia akan menuai hasilnya. 

4. Orang tua harus bisa memberikan tuntunan dan tuntutan yang baik kepada 

anaknya. 



67 
 

5. Orang tua harus lebih memberikan perhatian dan pengawasan pada anak agar 

tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan juga lebih responsif ketika 

anak membutuhkan bimbingan atau arahan untuk menjalani kehidupan.  

6. Anak diharapkan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam bergaul dan 

melakukan kegiatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 
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