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ِ ولْيخش
 فَ ْليَتَّ ُقوا اهللَ َولْيَ ُق ْولُْوا قَ ْوًًل,الذيْ َن لَ ْو تََرُك ْوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ذُِّريَّةً ِض َع ًفا َخافُوا َعلَْي ِه ْم
َ ََْ
َسديْ ًدا
Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka
kawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”1

1

Al-Qur’an (4): 9
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ABSTRAK
Saputra, Muhammad Dwi Candra. 2021. Tinjauan Psikologi Keluarga Islam
tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja
Indonesia (Studi Kasus di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan). Sikripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata Kunci: Psikologi Keluarga Islam, Pola Asuh Orang Tua, Tenaga Kerja
Indonesia
Pola asuh anak merupakan kewajiban dari ayah dan ibu. Namun pada
zaman sekarang akan menjadi problem bagi ibu yang berkarir di luar negeri
menjadi TKI sebagai akibat dari tuntutan ekonomi yang tidak mungkin untuk
selalu mendampingi anak dalam pertumbuhannya. Sehingga muncul kendala dan
problem pada pengasuhan anak.
Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang pola
asuh anak dikeluarga TKI dengan judul: Tinjauan Psikologi Keluarga Islam
tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja
Indonesia (Studi Kasus di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan). Dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik pola
asuh anak yang diterapkan orangtua dalam membentuk karakter anak dalam
keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau
dari psikologi keluarga islam?. 2) Bagaimana implikasi dan dampak pola asuh
terhadap kepribadian anak dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari psikologi keluarga islam?.
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan
jenis penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara kepada Orang Tua
dan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Desa Garon. Data sekunder diperoleh
dari dokumentasi, berupa catatan atau tulisan. Sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Analisis dilakukan bersamaan dengan penyajian data
berdasarkan pendekatan penelitian, dengan metode diskriptif-analitik.
Adapun penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut: 1) praktik pola
asuh yang dilakukakan terhadap anak terbagi menjadi dua tipe praktik, yaitu:
Pertama, praktik pola asuh internal yaitu dilakakukan oleh nenek-kakek dan
suami sendiri. Kedua, praktik pola asuh eksternal, pola asuh ini dilakukakn oleh
pengasuhan pondok pesantren. 2) Pola asuh pelaku internal dan eksternal tersebut
berdampak dan berimplikasi pada jenis Pola asuh situasional mengakibatkan
karakter anak menjadi kurang dewasa, manja, dan kesulitan melakukan interaksi
dengan teman sebaya. Sedangkan pola asuh demokratf berakibat pada karakter
anak yang lebih dewasa dan mandiri. Pola asuh permisif berakibat pada karakter
anak yang kurang dewasa, sering melakukan pelanggaran. Sedangkan pola asuh
otoriter di pondok pesantren dapat berakibat negatif dan positif. Adapun dampak
negatifnya terkendala komunikasi. Sedangkan implikasi positifnya ialah
perkembangan moral santri. Dengan tata tertib pondok pesantren yang harus
dipatuhi oleh santri mengakibatkan sikap yang disiplin, tanggung jawab, dan
penanaman moral yang baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat
Islam dan merupkan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh
agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan
pernikahan pada saat bersamaan dan bukan saja memiliki keinginan untuk
melakukan perintah agama (syariat), namun

juga memiliki keinginan

memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus
disalurkan.
Dalam kehidupan ini manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhanya,
begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai
agama yang rahmatan lil’alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya
cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang itu hanya dengan cara
pernikahan.
Hidup merupakan gerak dan kegiatan dalam menghadapi ligkungan
serta perjuangan meraih suatu ketenangan dan keamanan diri dari segala
gangguan dan tekanan yang dapat mengganggunya.1 Keluarga sebagai suatu
kelompok terkecil daalam satu kelompok masyarakat sebagai sebab
keterikatan dalam pernikahan dan akan menjadi suatu keterkaitan
1

Fachruddin Hasballah, Psikologi Keluarga Dalam Islam, (Banda Aceh:
Yayasan PENA,2007), 73

1

2

kebersamaan yang menjadi dasar dalam usaha mengembangan tujuan hidup
berkeluarga untuk memperoleh keturunan serta mendidiknya untuk dapat
hidup bermasyarakat yang sadar akan tugas, hak dan kewajibannya masingmasing sehingga

terpenuhi

kebutuhan-kebutuhan

fisik

dan mental.2

Kebahagiaan hidup dalam berkeluarga merupakan cita-cita antara suami
dan istri jika semua kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik.3 Dalam hubungan
perkawinan ini setiap pasangan suami istri dapat memenuhi kebutuhan
tertentu baik bersifat biologis, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya
yang dibawa masing-masing.
Dengan menikah, maka akan terbentuk sebuah kelompok kecil yang
terdiri dari suami istri dan anak. Ketiganya memiliki peran dan fungsi
masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak
dan kewajiban suami istri. hal ini terdapat dalam pasal 30 yang
menyebutkan suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Suami dan istri selaku orang tua memiliki peran yang strategis dalam
upaya membentuk kepribadian, karakter dan tanggungjawab anak. Dalam
perspektif psikologi keluarga, kedekatan orang tua dengan anak memberikan
pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak
khususnya dalam hal kepribadian dan tanggung jawabanak.
Terkait dengan pentingnya peran orang tua dalam pembentukan
karakter dan tanggungjawab anak, maka orang tua adalah madrasah pertama
2
3

Ibid, 85.
Ibid, 86.

3

dari anak-anaknya. anak-anak akan menirukan segala aktivitas dan kebiasaan
orang tua dalam sehari-hari. Sehingga ketika orangtua dan orang-orang
sekitar membimbing ke hal-hal yang baik maka karakter yangterbentuk dalam
diri anak juga akan baik begitupun sebaliknya.
Pola asuh anak dalam keluarga yang ideal adalah dilakukan oleh
kedua orangtua yang saling bahu membahu merawat anaknya. Saling
memberi pembelajaran dan bimbingan dari hal yang sangat kecil hingga
sangat besar. Namun dalam setiap keluarga memiliki ragam yang berbeda.
Hal ini dapat menyebakan keidelan itu dapat tergeserkan.
Pada kasus di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan keluarga TKI yang terjadi pola asuh anak yang menjadi kewajiban
ibu yang seharusnya mendidik dan mengasuh anak harus tergantikan dengan
orang lain. Semisal salah satu orangtua atau kedua orang tua harus bekerja
diluar rumah bahkan di luar negeri. peran orang tua harus tergantikan oleh
kerabat dekat atau bahkan orang lain yang sudah dipercaya untuk menjaga
anaknya. Hal ini menyebakan anak menjadi durhaka kepada orangtua bahkan
anak dapat membolak-balikan nasihat orangtuanya. Peristiwa seperti ini
banyak terjadi di Desa Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan
yang mana orangtuanya bekerja di luar negeri. Dihimpun dari informasi
Kepala Desa desa Garon terdapat sekitar 25 warganya yang memilih bekerja
di luar negeri. Rata-rata kebanyakan sudah berstatus berkeluarga dan
meninggalkan anaknya di rumah. Imigran-imigran desa Garon kebanyakan
bekerja di negara Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang

4

dan ada sebagian kecil yang bekerja di Arab Saudi. 4
Fenomena tersebut menurut penulis sangat membutuhkan untuk di
teliti karena hakikatnya keberadaan orang tua adalah menjadi pendidik dan
pengasuh anak dalam sebuah keluarga yang utuh. Kehidupan anak yang
ditinggalkan orang tuanya pasti ada pengaruh psikologi dan problematika
terkait tidak adanya figur yang menjadi pembimbing dalam masa
pertumbuhan anak. Hal itu baik adanya kedua orang tua ataupun salah
satunya. Oleh karena itu, peneliti berfokus untuk penelitian yang
berhubungan dengan psikologi anak yang ditinggalkan orang tuanya untuk
bekerja di luar negeri dengan judul "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam
tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga Tenaga Kerja
Indonesia (Studi Kasus di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:
1.

Bagaimana praktik pola asuh anak yang diterapkan orangtua dalam
membentuk karakter anak dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari psikologi keluarga islam?

2.

Bagaimana implikasi dan dampak pola asuh terhadap kepribadian anak
dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
4

Kepala Desa Garon, Wawancara 10 Januari 2021
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Magetan ditinjau dari psikologi keluarga islam?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan berdasarkan tujuan
penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pola asuh yang diterapkan orangtua
dalam membentuk karakter anak dalam keluarga TKI di Desa Garon
Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari psikologi
keluarga islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dan dampak pola asuh terhadap
kepribadian anak dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari psikologi keluarga islam.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,
antara lain:
1. Manfaat teori, yaitu:
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang studi
psikologi keluarga islam.
b. Untuk memperluas pengetahuan tentang kepribadian anak dari pola
asuh orang tua yang berkerja sebagai tenaga kerja Indonesia.

6

2. Manfaat praktis, yaitu:
a. Untuk dijadikan rujukan bagi orang tua, dalam sistematika
pembahasan dalam skripsi ini disusun dengan menggunakan sistem
bab demi bab.
b. Untuk orang tua, supaya mengasuh anaknya secara tepat. Khususnya
penerapan pola asuh orang tua yang bekerja sebagai tenaga kerja
Indonesia.
c. Sebagai panduan bagi orang tua yang menjadi tenaga kerja Indonesia
agar memberikan pendidikan karakter kepada anaknya dengan baik,
karena orang tua merupakan tempat penentu kepribadian anak
nantinya.

E. Telaah Pustaka
Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiyah
yang melakukan penelitian serupa yaitu dengan judul antara lain: Pertama,
Khoirunni’mah, Yunita. (2019) Pola Asuh Orang Tua Sebagai Tenaga
Kerja Wanita Terhadap Kepribadian dan Tanggung Jawab Anak di Desa
Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penelitian ini berisi
tentang pembentukan kepribadian anak berkaitan erat dengan pembinaan
dengan keimanan dan akhlaknya dan upaya keluarga sebagai tenaga kerja
wanita dalam meningkatkan perkembangan kepribadian dan tanggung jawab
di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Perbedaan dengan

7

penelitian ini adalah pada skripsi Yunita Khoirunni’mah lebih menekankan
pada penelitian karakter kepribadian anak dan tanggung jawab, sedangkan
peneliti

berfokus

pada

penelitian

Psikologi

keluarga

Islam

dalam

menjabarkan tentang pola asuh orang tua TKI. 5
Kedua, Sutiana, Andika Mega (2018). Pola Pengasuhan Anak Pada
Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Penelitian ini berisi
tentang usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik
jiwa

maupun

raganya

sejak

lahir

sampai

dewasa

dan

untuk

mendeskripsikan pola asuh dan proses internalisasi nilai dan norma pada anak
keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Pada penelitian
Andika Ega Sutiana ini meneliti tentang polan asuh yang fokus pada metode
cara pengasuhan, sedangkan penulis mendeskripsikan tentang pola asuh
dalam kaca mata psikologi keluarga Islam.6
Ketiga, Hanafiyah, Yusuf (2017). Pola Asuh Orang Tua Dalam
Membentuk Karakter. Penelitian ini berisi pendeskripsian pola asuh orang tua
dalam menerapkan pola asuh dengan ancaman dan cenderung otoriter. Pada
penelitian Yusuf Hanafiah fokus pada penelitian pola asuh anak pemegang
Kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang khusus diberikan pemerintah
untuk membantu keluarga yang kurang mampu.7

5

, Yunita Khoirunni’mah , Pola Asuh Orang Tua Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap
Kepribadian dan Tanggung Jawab Anak di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,
Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 78.
6
Andika Mega Sutiana, Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW di Kecamatan
Srengat Kabupaten Blitar, Skripsi (Surabaya: UNESA, 2018), 98.
7
Yusuf Hanafiyah, (2017). Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter,
Skripsi(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) 87.
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Keempat, Novi, Dwi Pranasari (2018), Pola Asuh Anak Pada
Keluarga TKW di Desa Wonoasri Tempurejo, Jember. Penelitian ini
membahas tentang pola asuh anak pada keluarga TKW yang memiliki pola
asuh yang tidak lengkap pada keluarganya. Ketiadaan Peran ibu pada
pengasuhan anak merupakan salah satu bagian yang tidak berfungsi dalam
sistem keluarga. Pola asuh beralih pada orang tua pengganti (extended
family). Pada penelitian Dwi Pranasari Novi lebih fokus pada orang tua ibu
yang menjadi tenaga kerja wanita yang meninggalkan anaknya sehingga pola
asuh anak tergantikan. Sedangkan peneliti lebih universal dalam meneliti
tenaga kerja Indonesia yaitu pola asuh anak TKI adakalanya di asuh oleh
ibunya saja sedangkan ayahnya bekerja keluar negeri.8
Kelima, Hafiz (2018) Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga
Kerja Indonesia ( Studi Kasus Anak Tenaga Kerja Indonesia Kecamatan Air
Hangat Timur Kabupaten Kerinci). Pada penelitia Hafiz menghasilkan
penelitan pola asuh keluarga TKI mengarah pada pola asuh demokratif dan
permisif. Interaksi yang hangat secara kekeluargaan antara pengasuh dan
anak dikarenakan adanya hubungan kekerabatan antara keluarga pengasuh.
Perbedaan penelitian ini dengan skripsi ini adalah perbedaan tempat
penelitian. Dalam setiap penelitan lapangan akan menghasikan penelitian
yang berbeda terhadap tempat penelitian satu dengan penelian lainnya

8

Dwi Pranasari Novi, Pola Asuh Anak pada Keluarga TKW di Desa Wonoasri
Tempurejo Jember, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2018), 110.

9

walaupun teorinya sama. Hal ini karena setiap tempat memiliki karakteristik
budaya dan geografi berbeda sehingga menyebabkan perbedaan.9

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan
(field research) diskriptif eksploratif dan bersifat empirik. Sehingga
dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan mengungkap
bagaimana tinjauan psikologi keluarga islam tentang pola asuh orangtua
terhadap anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Garon
Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
Hal ini juga diklarifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu
suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,

sikap,

kepercayaan,

persepsi,

pemikiran orang secara individual maupun kelompok.10
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis
sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang
bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar,
sementara instrumen diluar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung.
9

Hafiz, Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia ( Studi Kasus
Anak Tenaga Kerja Indonesia Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, Skripsi
(Palembang: Universitas Andalas, 2018) 77.
10
Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Peneltian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan
Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68
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Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam
permasalahan pola asuh orangtua terhadap anak dalam keluarga tenaga
kerja Indonesia di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung
dan terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data
dan informasi yang penulisdapatkan tidak diragukan.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa
Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih
peneliti karena pertimbangan daerah yang sebagian penduduknya
berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Keberadaan anak TKI juga
menjadi acuan peneliti karena praktik pola asuhnya merupakan hal yang
unik untuk diteliti.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan
sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada
tidaknya masalah yang akan diteliti.11Data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah data tentang:
1) Pola asuh yang diterapkan orangtua dalam membentuk karakter anak
dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan ditinjau dari psikologi keluarga Islam.
11

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Pustaka Setia, 2009),
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2) Dampak pola asuh terhadap kepribadian anak dalam keluarga TKI di
Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari
psikologi keluarga Islam.
b. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa
keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Garon, Kecamatan
Kawedanan, Kabupaten Magetan.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang
bertujuan memperoleh informasi.12Teknik wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti
mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan
dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam
data-data dapat dikumpulan semaksimal mungkin. Pada metode ini
peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedangkan pihak yang
dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan yaitu dengan
penelitian dan pendapat masyarakat sekitar mengenai pola asuh dalam
penerapan karakter anak tenaga kerja Indonesia. Di sini penulis
mengumpulkan data-data dengan cara melakukan penelitian terhadap
beberapa keluarga tenaga kerja Indonesia secara langsung di Desa
Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.

12

S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 113
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b. Observasi
Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang),
atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi
dengan individu-individu yang diteliti. Disini peneliti mengamati
beberapa keluarga tenaga kerja Indonesia dan pendapat masyarakat
sekitar mengenai pola asuh terhadap karakter anak yang ditinggal
orangtuanya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Garon, Kecamatan
Kawedanan, Kabupaten Magetan.
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan,
pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan
memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan
dan mendukung keputusan.13Miles dan Huberman membagi analisis data
dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kodifikasi data
penyajian data, dan penarikan kesimpulan vertifikasi.
a. Kodifikasi Data
Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodingan data.
Maksud dari pengkodian data adalah peneliti memberikan nama atau
penanaman terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah
peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat
(ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam, pada
tahap awal adalah mentranskip hasil rekaman. Kemudian, peneliti

13

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253
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memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.14
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana
peneliti

menyajikan

temuan

peneliti

berupa

kategori

pengelompokan.15
c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi
Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap
lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari
temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemuadian
mengecek lagi kesahihan interprestasi dengan cara mengecek ulang
proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada
kesalahan yang telah dilakukan.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain.16
8. Tahapan-tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
d. Tahap Pra Lapangan
Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian,
memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan

14

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 178
Ibid, 179.
16
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), 330
15

14

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan
perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.17
e. Tahap Pekerjaan Lapangan
Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar
penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta
sambil mengumpulkan data.
f. Tahap Analisis Data
Dalam tahap ini penulis melakukan analisis terhadap data-data
yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data
yaitu: kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.18

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan
skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab.
Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat
keterkaitan yang erat. Maka penulis menyusun pembahasan skripsi sebagai
berikut:
BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum
tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian,
karena didalamnnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang
merupakan deksripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan
dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
17
18

Ibid, 127.
Ibid, 137.
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pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II: Pola asuh orangtua terhadap anak dalam keluarga tenaga
kerja Indonesia ditinjau dari psikologi keluarga Islam. Pada bab ini penulis
akan menguraikan teori secara meluas tentang teori psikologi keluarga
Islam, pengertian psikologi keluarga Islam, tujuan psikologi keluarga
Islam, relasi orang tua dan anak, pola asuh anak, peran keluarga dalam
pengasuhan anak, factor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak, tipetipe pola asuh, kenakalan remaja. sebagai alat bantu dalam memudahkan
memahami permasalahan yang akan diteliti.
BAB III: Praktik Pola asuh orangtua terhadap anak dalam keluarga
Tenaga Kerja Indonesia di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan pada bab ini penulis akan menyajikan suatu gagasan yang
bersumber dari keluarga tenaga kerja Indonesia, dan tokoh masyarakat
yang mengetahui latar belakang keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa
Garon Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.
BAB IV: Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Implikasi
dan Dampak Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga
Kerja Indonesia di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan. Permasalahan yang akan dianalisis adalah pola asuh yang
diterapkan orangtua dalam membentuk karakter anak dalam keluarga TKI
di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dari
psikologi keluarga Islam, dan dampak pola asuh terhadap kepribadian anak
dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten

16

Magetan ditinjau dari psikologikeluarga Islam.
BAB V: Penutup, bab kelima merupakan penutup pada
pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan
pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TENTANG
POLA ASUH ORANG TUA

A. Pengertian Psikologi Keluarga Islam
Psikologi keluarga Islam merupakan sebuah studi yang mempelajari
tentang perilaku, fungsi, mental, dan proses kejiawaan manusia pada
kehidupan keluarga yang berdasarkan ajaran Islam. Kemunculan psikologi
keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya konsep besar
psikologi Islam. Sebagaimana kita ketahui, psikologi keluarga Islam
merupakan cabang dari dislipin ilmu psikologi. Psikologi keluarga Islam
mulai muncul yang membahas tentang gejala-gejala kejiwaan manusia sejak
tahun 1950-an. Tampilnya psikologi Islam diawali dengan “Gerakan
Psikologi Islam” di Amerika Serikat, hingga pada tahun 1978 diadakan
sebuah pertemuan yaitu “Symposium on Pshichology and Islam” di Riyadh,
Arab Saudi.1 Gerakan ini terus berlanjut hingga sekarang dan mendapatkan
simpatik yang besar di kalangan ilmuan Islam di seluruh dunia.
Psikologi Islam hadir sebagai displin ilmu yang mempunyai kerangka
epistemologi yang kokoh. Psikologi Islam berpijak pada sendi-sendi
keislaman yang fundamental. Yaitu dengan berpijak pada al-Qur’an dan asSunnah yang memberikan kewawasan tentang ilmu jiwa manusia, kemudian

1

Erna Yudiani, Pengantar Psikologi Islam, Jurnal JIA, Vol. XIV, No. 2, Desember 2013,
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berpijak pada inteprestasi para ilmuawan-ilmuwan dalam kitab-kitab ilmu
nafs atau jiwa, dan kemudian baru dibandingkan dengan psikologi barat
dengan filterasi yang cukup ketat.2
Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang
berarti ilmu. Akan tetapi, terdapat perbedaan dikalangan para ahli psikologi
bahwa:
1. Woodworth dan Marquis mendefinisikan psikologi sebagai suatu ilmu
pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak dalam
kandungan sampai meninggal dunia dengan hubungannya dengan alam
sekitar. Adapun sasaran psikologi adalah aktivitas rohaniyah yang pada
haikatnya menimbulkan aktivitas jasmaniyah.3
2. Wilhem Wundt mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang menyelidiki
pengalaman pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti prasaan
panca indra, prasaan (feeling) kita pikiran dan kehendak, dan bukan
menyelidiki pengalaman yang timbul dari luar diri manusia, karena
pengalaman pengalaman dari luar (eksternal) tersebut yang menjadi objek
penyelidikan ilmu pengetahuan alam.4

2

Ratna Suraiya & Nashrun Jauhari, Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu
(Telaah Sejarah dan Konsep), Jurnal NIZHAM, Vol. 8, No.02, Juli-Desember 2020, 164
3
DRS. H.M Arifin M. Ed, Psikologi dan Beberapa Aspek Rohaniyah Manusia,
(Jakarta:Bulan Bintang, 1976), 18
4
Ibid, 18
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3.

John Broadus Watson berpendapat bahwa psikologi

adalah ilmu

pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriyah, dan bukan
mempelajari tentang kesadaran.5
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki serta membahas secara
ilmiyah dengan metode tentang hidup kejiwaan manusia serta tingkah laku
yang ditimbulkan dalam hubungannya dengan keadaan sekitar serta proses
adaptasi. 6Dalam islam psikologi diterjemahkan dengan istilah ilmu nafes,
mengandung beberapa pengertian yaitu ilmu jiwa atau ilmu tentang diri yang
mengetahui, mengenal, memahami, dan menghayati dalam amal perbuatan
sedangkan jiwa mengandung arti ruh atau nyawa, kepribadian, tingkah laku,
diri dan hati.
Oleh karena itu manusia hanya mampu mempelajari sedikit tentang
gejala dari kehidupan, termasuk sikap, kepribadian atau hati. Dalam hal ini
berarti ilmu jiwa yang mampu mempelajari yang menyangkut gejala-gejala
hidup seperti kognisi, konasi, emosi. Jiwa merupakan hal yang abstrak yang
mengakibatkan sulit bagi kita mempelajari secara kongkrit tetapi dapat diterima
akal. Secara ilmu pengetahuan psikologi memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh
pengetahuan pada umumnya yaitu memiliki objek tertentu, metode penelitian
tertentu dengan sistemaika yang teratur sebagai hasil pendekatan terhadap
objek.

5

DRS. H.M Arifin M. Ed, Psikologi dan Beberapa Aspek Rohaniyah Manusia,
(Jakarta:Bulan Bintang, 1976), 19
6
Ibid, 19-20
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Sedangkan istilah keluarga dibedakan dengan rumah tangga. Rumah
tangga atau berumah tangga adalah istilah yang digunakan untuk suatu ikatan
hukum yang membolehkan untuk berkomunikasi, berhunungan dan berinteraksi
secara intim dan sah melalui jalur pernikahan antar seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sesuai dengan ketentuan atau jalur hukum yang berlaku.
Keluarga atau berkeluarga adalah istilah yang digunakan dalam kehidupan
berumah tangga dimana di dalamnya sudah ada anggota keluarga yaitu anak,
sehingga menjadi suatu lembaga kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari
suami, istri, dan anak-anaknya yang bertanggung jawab dalam mengubah suatu
organisme biologis menjadi organisme biologis yang baru secra kodrati yang
bertanggung jawab langsung dengan Allah dan juga bertanggung jawab dalam
hubungan dengan hidup bertetangga dan lingkungan lainnya.7 Keluarga adalah
rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan serta
menyediakan terselenggarakanya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan
fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu
jaringan. Definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga
sudut pandang yaitu:
1. Definisi struktural, keluarga didefinikan berdasarkan kehadiran atau
ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat
lainya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari
keluarga. Dari persepektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga
sebagai asal usul (families of origin), keluaga sebagai tempat meahirkan

7

Fachruddin Hasballah, Psikologi Keluarga Dalam Islam, 4-5
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keturunan ( families of creation), dan keluarga batih (extended family).
2. Definisi fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada
terpenuhinya tugas-tugas fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut
mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukunga dan materi, dan
pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan tugas-tugas
yang dilakukan oleh keluarga.
3. Definisi transaksional, keluarga didefiniskan sebagai kelompok yang
mengembangkan keintiman perilaku- perilaku yang memunculkan rasa
identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan esmosi,
pengalamn

historis,

maupun

cita-cita

masa

depan.

Definisi

ini

memfokuskanpada bagaimana keluarga melaksankan fungsinya.8
Psikologi keluarga adalah suatu ilmu untuk mengetahui, mengenal,
memahami dan menghayatinya dalam pelaksanaan kehidupan berumah
tangga dan berkeluarga serta sadar akan hak, tugas, kewajiban, dn tanggung
jawab masing-masing.9 Sedangkan psikologi keluarga islam adalah ilmu yang
membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah
laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya
baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi dalam
keluarga yang berdasarkan pada pengembangan nilai- nilai Islam yang
bersumber dari Al- Quran dan sunnah Rasulullah.
Secara umum konsep keluarga Islam berupa tuntutan dan aturan
syariat Islam tentang kehidupan keluarga. Para ulama banyak mengkaji
konsep keluarga Islam menjadi tahapan-tahapn yang dijalani setiap individu
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dalam keberlangsungan keluarga yang meliputi;
1.

Tahap pembentukan keluarga, mulai dari tuntunan memilih jodoh,
permingangan hingga akad nikah

2.

Tahap menjalin relasi dalam rumah tangga, yaitu dengan berlakunya hak
dan kewajiban antara suami dan istri, anak hingga sanak kerabat.

3.

Tahap penyelesaian konflik keluarga, berupa somasi damai dan
penceraian.

4.

Pembagian harta peninggalan melalui syariat hibah, wasiat, dan waris.
Menurut Kamal Ibrahim, menggambarkan psikologi Islam terbangun

dalam empat tahapan metodik, diantaranya:
1.

Membangun konsepsi Islam tentang tabiat dasar manusia beserta tujuantujuan penciptaannya.

2.

Berpijak pada prinsip-prinsip kewahyuan tanpa inteprestasi yang melalui
batas.
Merujuk kepada ilmu jiwa dari al-Qur’an, Sunnah, dan literatur-literatur

3.

ulama klasik.
4.

Mengkomparasikan konsep psikologi Islam dengan teori-teori psikologi
barat yang berkembang di era modern.8

Kamal Ibrahim Musa, al-‘Alaqah al-Zawji>yyah wa al-Sh}ihah al-Nafsiyyah fi al-Isla>m
wa’Ilm al-Nafs, (Kuawait: Dar al-Qalam, 1995) 15.
8
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B. Tujuan Psikologi Keluarga Islam
Agama adalah salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia,
karena agama mampu memberi sebuah arti dan makna kehidupan kepada
manusia. Sehubungan dengan tersebut agama seharusnya ditanamkan sejak
sedini mungkin. Allah SWT telah mengingatkan kita terhadap hal tersebut
dalam surat an-Nisa’ ayat 9:

ِ
ِ ولْيخ
ِ
ِ
َ ََْ
َ فَ ْليَتَّ ُقوا اهلل,ش الذيْ َن لَ ْو تََرُك ْوا م ْن َخ ْلف ِه ْم ذُِّريَّةً ض َع ًفا َخافُوا َعلَْي ِه ْم
َولْيَ ُق ْولُْوا قَ ْوًًل َسديْ ًد
Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang
mereka kawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar.”9

Yang dimaksud dengan keturunan disini ialah anak-anak yang lemah
ilmunya,

lemah

ekonominya,

lemah

akhlaknya,

dan

lemah

imannya.kelemahan ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang
banyaknya kasus kriminal dan dekadensi moral pada anak-anak dan juga bisa
menimbukan pelalaian terhadap perintah agama.10

9

Al-Qur’an (4): 9
Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam
Keluarga, (Jakarta: Kencana, 2012), 5
10
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Menurut Ibnu Sina dalam menulis kitab-nya yang berjudul as-Siyasah
yang berisi tentang bahasan politik, mengatakan bahwa kesuksesan suatu
bangsa ditopang oleh pendidikan politik yang harus dilakukan oleh orang tua
terhadap anaknya terhadap komunitas keluarga. Dalam hal ini orang tua
memiliki peran sentral dalam melaksanakan proses pendidikan Islam untuk
anaknya, memang tugas dan tanggung jawab utama itu pada orang tua
terhadap masa depan anak.11
Pada dasarnya setiap orang menginginkan meraih kebahagiaan,
ketenangan, dan kesenangan hidup baik secara perorangan maupun secara
kelompok, kecil ataupun besar, didunia maupun diakhirat nanti. Namun
masalah yang dihadapi tidak sedikit antara suami dan istri kurang menyadari
dirinya masing- masing, tentang hak, tugas dan kewjiban sehari-hari.
Ilmu jiwa (psikologi) salah satu alternatif yang mungkin akan dapat
mengungkapkan dan menggali kemungkinan alternatif penyelesaian masalah
yang dihadapi baik dirumah tangga, sekolah maupun didalam bermasyarakat,
sehingga didalam ilmu tersebut orang dapat akan mengenal, memahami,
menghayati semua perilaku orang yang kita hadapi, terutama dilingkungan
keluarga. Keluarga merupakan dsar utama dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan anak. Oleh karnanya psikologi keluarga dapat dijelaskan
gambaran umum tujuan yang diharapkan antar lain:
1. Memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala jiwa anak dan keluarga.
2. Mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa dan kemampuannya
11

Moh. Farhan, Strategi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Tinjauan dalam Kitab Politik,
as-Siyasah Karya Ibnu Sina), Junal Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP Tahun 2019
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, 176.
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3. Mampu mengendalikan kehidupan keluarga dengan baik.
Dengan psikologi keluarga sesorang akan dapat berpeluang membuat
dirinya untuk memperkecil keraguan dalam bertindak dan mengubah tingkah
lakunya dalam mengubah tata cara hidup berkeluarga dan bermasyarakat.
Ilmu jiwa secara umum membahas tentang perkembangan anak khususnya
menambah wawasan yang lebih tegas dalam pemahaman orang tetang
pertumbuhan dan perkembangan anak. Psikologi akan mampu membuka
pemahan man diri sendiri sebagai suatu kepribadian, watak, sifat dalam hidup
bermasyarakat, sehingga kita bias mengenal dan memahami orang lain.12

C. Relasi dalam Keluarga
Keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dengan perempuan
dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami dan
istri, selanjutnya ketika anak pertama lahir munculnya relasi orang tua dan
anak. Ketika anak berikutnya lahir muncul lagi bentuk relasi yang lain yaitu
relasi sibling (saudara sekandung). Ketiga macam relasi tersebut merupakan
bentuk relasi pokok pada keluarga inti. Dalam kelurga yang lebih luas
anggotanya atau keluarga batih bentuk-bentuk relasi akan lebih banyak lagi.
Setiap bentuk relasi yang terjadi dalam keluarga memiliki karakteristik
berbeda-beda. Adakalanya relasi pasangan suami dan istri sebagai permulaan
relasi yang lain,

12

relasi

suami

dan

istri

memberi

Fachruddin Hasballah, Psikologi Keluarga Dalam Islam, 8-9

landasan

dan
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m e n e n t u k a n warna bagi keseluruhan relasi didalam keluarga. Banyak
keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami dan
istri. Kunci bagi kelangengan perkawinan perkawinan adalah keberhasilan
melakukan penyesuaian diantara pasangan penyesuanan ini bersifat dinamis
dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang moderat.
Menurut Glann (2003) terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian
dalam perkawinan yakni konflik, komunikasi, berbagi tugas rumah tangga.
Keberhasilan penyesuaian dalan perkawinan tidak ditandai dengan tidak
adanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil yang ditandai oleh
sikap dengan cara yang konstruktif dalam melakuan resoluii konflik.
Komunikasi yang positif merupakan salah satu komponen dalam melakukan
resolsi konflik yang konstruktif walaupun demikian komunikasi berperan
penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, bukanhalya dalam
resolusi konflik. Peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun
kedekataan dan keintiman dengan pasangan. Kesalahpahaman dalam
komunikasi dapat menimbulkan konflik yang sering terjadi menggunakan
gaya komunikasi negatif.13
Aspek resolusi konflik berkaitan dengan sikap perasan dan keyakinan
individuterhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi
berpasangan. Kunci kebahagiaan pasangan bukanlah menghindari konflik
melainkan bagaimana cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik.
Strategi resolusi konflik pasangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu
13

Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, Pola Asu Pesimis Ibu Dan Prilaku Merokok Pada
Remaja Laki-Laki di SMA Negeri 1 Semarang, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1, No. 2 2014, 8
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destruktif dan konstruktif. Dua hal yang sering kali membuat resolusi konflik
tidak efektif adalah tidak mengungkit persoalan yang telah lalu. Adapun
resolusi konflikyang konstruktif dapat dilakukan dengan:
1. Menentukan pokok permasalahan.
2. Mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan yang
muncul.
3. Mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.
4. Menentukan dan

menghargai

peran masing-masing

terhadapat

penyelesaian masalah.
Relasi seksual merupakan barometer emosi dalam suatu hubungan
yang dapat mencerminkn kepuasan pasangn terhadap aspek-aspek lain dalam
hubungan. Suatu relasi seksual merupakan akibat dari relasi yang baik antara
pasangan. Perbedaan tingkat ketertarikan pada seks merupakan salah satu hal
yang sering mejadi persoalan dalam relasi pasangan.
Persoalan ekonomi sering menjadi salah

satu

pemicu utama

perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran
pendapatan keluarga, karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan
dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok ari
permasalahan ekonomi yang dapat berupa perbedaan pasangan dalam hal
pembelanjaan dan penghematan uang perbedaan pandangan tentang makna
uang dan kurangnya perencaan untuk menabung.14

14

Ibid, 9
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D. Relasi Orang Tua dengan Anak
Menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang dijalani oleh
pasangan yang memiliki anak. Masa transisi menjadi orang tua pada relasi
pasangan dan dipersepsi menurunkan kwalitas perkawinan. Anak-anak
menjalani proses tumbuh dan perkembangan dalam suatu lingkungan dan
hubungan pengalaman mereka sepanjang waktu bersama orang-orang yang
mengenal

mereka

dengan

baik,

serta

berbagai

karakteristik

dan

kecenderungan yang mereka pahami merupakan hal-hal pokok yang
mempengaruhi perkembangan konsep dan kepribadian social mereka.15
Suatu hubungan yang berkualitas baik akan berpengaruh positif bagi
perkembagan, misalnya penyesuaian, kesejahteraan, perilaku prososial, dan
tranmisi nilai. Sebaliknya, kwalitas hubungan yang buruk dapat menimbulkan
akibat berupa masalah yang berlaku, dan psikopatologi pada diri anak. Dalam
tinjauan psikologi perkembangan, pandangan tentang relasi oran tua pada
umumnya merujuk relasi orang tua-anak pada umumna merujuk pada teori
kelekatan yang pertama kali dicetuskan oleh John Bowlby.
Orang tua mempunyai peranan penting dalam pengembangan perilaku
dan karakter anak. Namun, banyak orang tua yang terobsesi akan
pekerjaannya, kekayaan, dan status sosial, sehingga kurang andil dalam
membesarkan

anak-anaknya

dibandingkan

dengan

orang

tua

yang

memisahkan keduanya. Orang tua selalu memikirkan kekayaan bisa
melupakan
15

Ibid, 10.

anak-anaknya.

Orang

tua

lebih

memikirkan

pekerjaan
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dibandingkan dengan melakukan pengawasan kualitas terhadap anak.16
Orang tua yang terobsesi dengan pekerjaan, kekayaan, atau status
sosial kurang andil dalam membentuk sebuah karakter anak dibandingkan
dengan orangtua yang mampu membagi waktunya antara bekerja dan
mengawasi anak. Orang tua yang selalu memikirkan pekerjaannya cenderung
memenuhi kebutuhan anak dengan pemberian materi, sedangkan kebahagian
anak bukan dengan pemberian harta. Begitu juga dengan karakter baik anak
bukan diukur bagaimana banyaknya orangtua memberi materi kepada
anaknya. Hubungan atau relasi orang tua dengan anak dapat dilihat dengan
memenuhi orangtua dalam kebutuhan fisiologis seperti makanan, pakaian,
perumahan, kebutuhan rasa aman, keselamatan dari ancaman fisik, cinta dan
kasih sayang, penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Suatu relasi yang
baik akan berpengaruh positif pada perkembangan, misalnya pada
penyesuaian, kesejahteraan, perilaku prososial, dan tranmisi nilai. Sebaliknya,
relasi atau hubungan dengan yang buruk dapat menimbulkan akibat pada
maslah perilaku pada diri anak.17
Relasi antara orang tua dan anak dapat dilihat dari adanya keterikatan
perasaan antara orangtua dan anak serta suasanakeluarga yang hangat. Relasi
yang berkualitas antara keduanya dapat dipengaruhi pada penilaian anak
terhadap kontrol yang dilakukan oleh orangtua. Adapun relasi yang
berkualitas antara orangtua dengan anak dapat diketahui dengan beberapa
aspek, diantaranya:
16

Wanda Nikita Rizki A. A., Relasi antara Orang tua dan Anak pada Remaja Pelaku
Delinkuensi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 2.
17
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1. Kepercayaan orangtua terhadap anak.
2. Kepercayaan anak dengan orang tua.
3. Kesediaan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua.
4. Kepuasan anak terhadap kontrol orang tua.
5. Adanya keterbukaan dan rasa empati keduanya.18

E. Pola Asuh Anak
Menurut Hetherington dan Parke dikutip dari sanjiwani, pola asuh
merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi bersam anak secara total
yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran bagi anak.19
Menurut Hersey dan Blanchard pola asuh adalah bentuk dari kepemimpinan
sebagaimana yang mempengaruhi dalam hal ini orang tua berperan sebagai
pengaruh yang kuat pada anaknya.20 Dengan demikian pola asuh adalah
bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dan memeberikan
perhatian kepada anak seta memberikan pengarahan agaar anak mampu
mencapai hal yang diinginkan. Dengan memberikan pola asuh yang baik
dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi
anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi
pergaulan anak namun tetap membimbing agar anak dapat bersikap objektif
dan menghargai diri sendiri dengan mencoba bergaul dengan temannya yang

18

Ibid, 4.
Ibid, 11.
20
Lili Garliah, Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Memotivasi Berprestasi, Jurnal
Psikologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2005, 30
19
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lebih banyak.21
Sedangkan, menurut agama Islam pola asuh dapat diartikan sebagai
cara memperlakukan anak sesuai dengan ajaran agama berarti memahami
anak dari berbagai aspek dan memahami anak dengan memberikan pola asuh
yang baik, menjaga anak dan harta, perawatan dan kasih sayang sebaikbaiknya.22
Menurut al-Ghazali bahwa anak adalah sebagai amanat orang tua.
Mempunyai karakteristik yang bersih bagaikan mutiara, garis dan corak
lukisan dalam dirinya akan mewarnainya, bila baik, baik pula lukisanya,
dan bila buruk, buruk pula lukisannya. Maka dari itu, al-Ghazali
menekankan anak dilahirakn dengan membawa potensi yaitu fitrah.
Pendidikanlah

yang

berperan

dalam

membentuk

dan

mewarnai

kepribadiannya. Terutama pengaruh orang tuanya, sebagai madrasah
pertama bagi anak.23
Menurut al-Ghazali upaya mendidik anak lebih terfokuskan kepada
upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap bentuk apapun dari
kegiatan, pendidikan harus mengarah kepada pengenalan dan pendekatan
kepada sang pencipta. 24 Jalan menuju tercapainya tujuan tersebut akan
semakin terbentang lebar bila anak dibekali dengan ilmu pengetahuan dan
ilmu pengetahuan dimaksudkan diperoleh dengan pengajaran, maka

21

Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 16
Siti Nur Aidah, Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini (Jogjakarta: KBM
Indonesia, 2020), 1.
23
Zainuddin, dkk., Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),
50.
24
Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2004), jilid 1, 59.
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prinsip belajar dalam menguasai suatu ilmu pengetahuan menurut alGhazali adalah mempelajari ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan itu
sendiri.25
Anak dalam konseptual Islam merupakan investasi orang tua dalam
mencapai keselamatan akhirat. Anak dalam Islam sangat dianjurkan akan
diberikan pendidikan karakter yang baik agar tumbuh kembangnya dapat
berbakti kepada orang tuanya. Hadis menginterpretasikan anak sebagai
investasi orang tua dengan selalu mendoakan ketika sudah tiada. Hal ini
seperti tertera dalam hadist:

ات
َ  إ َذا َم: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
ِ ِ
ِ
 أ َْو َولَ ٍد، أ َْو ِع ْل ٍم يُْنتَ َف ُع بِِه،ص َدقٍَة َجا ِريٍَة
َ  إًِلَّ م ْن:ا ِإلنْ َسا ُن انْ َقطَ َع َع َملُهُ إًلَّ م ْن ثَالَثَة
26
ِ
ُصال ٍح يَ ْدعُو لَه
َ
Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A. Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda:
Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga
perkara; Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih
yang mendoakan untuk orang tuannya.”
Begitu juga dalam al-Qur’an, ada beberapa teks yang menjelaskan
tentang posisi anak dalam kehidupan terutama dalam keluarganya,
diantaranya:
1. Anak sebagai perhiasan hidup (al-Kahfi ayat 46)
Dalam ayat tersebut, anak digambarkan sebagai perhiasan
kehidupan dunia akan tetapi keberadaan anak tersebut tidaklah berati
apabila tidak mempunyai amal kebajikan. Orang tua tidak boleh
25
26

Ibid, 13.
HR. Muslim. No. 1631.
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terlena dengan perhiasan hidup tersebut, orang tua mempunyai
kewajiban untuk menjaga kemurniannya yaitu fitrahnya. Setiap anak
dilahirkan

dalam

keadaan

fitrah,

orang

tuanya

lah

yang

menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.
2. Anak sebagai penyejuk mata (al-Furqon ayat 74)
Anak sebagai penyejuk hati bagi keluarga, dan inilah seorang
anak yang menjadi dambaan semua orang tua. Mereka memiliki
kualitas yang bagus dan akhlak mulia, bahkan anak yang shalih adalah
anak yang akan ikut menyelamatkan orang tua nantiu di hari akhirat.
3. Anak sebagai fitnah (at-Taghabun ayat 5)
Anak bukan saja sebagai perhiasan hidup, akan tetapi seorang
anak bisa juga menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, fitnah itu
adalah ujian, baik berupa ujian kesabaran, ujian yang bisa
mendekatkan atau menjauhkan diri kepada Allah SWT, ujian baik atau
buruknya seorang di hadapan masyarakat.
Seorang anak menjadi ujian kesabaran bagi orang tua untuk
beribadah kepada Allah SWT, setiap anak memiliki sikap yang
berbeda dalam sebuah keluarga, sehingga dengan perbedaan sikap
tersebut membutuhkan kesabaran yang tinggi bagi orang tua. Begitu
juga dengan sikap seorang anak yang ikut dalam kenakalan remaja, ini
tentu menjadi ujian kesabaran bagi orang tua.
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4. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tua (at-Taghabun ayat 14)
Orang tua sebagai pembentuk karakter anak mempunyai
tanggung jawab yang besar dalam andil besar masa depannya. Ketika
orang tua salah dalam mendidik anak hal ini dapat berakibat pada pola
karakter anak. Anak bisa menjadi pribadi yang durhaka kepada orang
tua dan lebih berbahaya lagi, anak bisa melakukan perilaku kriminal
dengan orang tuanya. 27

F. Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak
Peran keluarga begitu penting bagi perteumbuhan dan perkembangan
kepribadian anak baik perkembangan sosial budaya dan agamanya. Adapun
beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak sebagai berikut:
1. Terjalinya hubungan yang harmonis dalam keluarga dari penerapan pola
asuh islam sejak diniyakni dimulai dari sebelum menikah, sebaiknya lailaki maupun perempuan memilih pasangan yang sesui dengan tuntunan
agama, karena pasangan
memberikan

yang baik kemungkinan bessar akan

pengasuhan yang baik. Ketika mengasuh

anak dari

kandungan,setelah lahir dan dewasa memberikan bimbingan kasih
sayang sepenuhnya dengan tuntunan agama dan memberikan pendidikan
agama misalnya dari hal yang terkecil yaitu bersikap sopan kepada orang
yang lebih tua.
27

Yuyun Rohmatul Uyuni, Konsep Pola Asuh Orang tua dalam Perspektif Islam terhadap
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2. Membimbing anak dengan kesabaran dan ketulusan hati akan
menghantarkan kesuksesan anak. Dimana ketika orang tua memberikan
pengasuhan dengan sabar secara tidak langsung orang tua memumpukan
kedalam anak tentang kesabaran. Ketika dalam diri anak tertanam
kesabaran maka akan mampu mengendalikan diri, berbuat bak untuk
kehidupannya, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan individu
lainnya.
Kebahagiaan anak menjadi kewajiban orang tua, dimana orang tua
harus menerima anak dengan apa adanya, mensyukuri nikmat yang telat
diberikan Allah SWT serta mamp mengembangkan potensiyang dimiliki anak
dengan bimbingan.28
Peran pengasuhan orang tua terhadap anak juga berperan dalam
pendidikan anak, tugas ini sangat fundamental bagi orang tua karena
berkaitan dengan pembentukan karakter yang lengkap pada diri anak. Tugas
pemberian pendidikan orang tua terhadap anak terbagi menjadi beberapa
point, diantaranya:
1. Tugas pendidikan keimanan
Pendidikan keimanan merupakan tali yang telah mengikat seorang sejak
ia lahir. Kedua orang tua harus memperkenalkan anaknya terhadap
rukun-rukun iman serta mengajarinya ajaran Islam. Karena hal itu
sangatlah penting untuk diajarkan bagi orang tua kepada anaknya.

28

Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, 21
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2. Tugas pendidikan akhlak
Tugas selanjutnya adalah pembentukan karakter akhlak anak. Tugas ini
merupakan pengawalan orang tua terhadap perilaku dan sikap terlebih
utama akhlak antar sesama baik masyarakat. Adapun akhlak yang mulia
buah dari keimanan yang meresap ke dalam jiwa seorang muslim, serta
hasil dari pembentukan diri dengan cara yang Islami.
3. Tugas pendidikan akal
Pendidikan akal kelak akan menjadi landasan pola pikir bagi seorang
anak yang terdiri dari segala hal yang bermanfaat dari ilmu syariat, ilmu
pengetahuan modern, dan ilu nasihat. Sehingga seorang anak dapat
menonjol dalam segi pengetahuannya. 29

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh
Selain peran keluarga dalam pengasuhan anak ada beberapa faktor
yang mempengaruhi pola asuh. Menurut Mussen adabebrapa faktor yang
mempengaruhi pola asuh yaitu:
1. Lingkungan Tempat Tinggal
Salah faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungaan
tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal dikota besar dengan
keluarga yang tinggal dipedesaan berbeda gaya pengasuhannya. Keluarga
yang tinggal dikota besar memiliki kekawatiran yang besar ketika anaknya

29

Yuyun Rohmatul Uyuni, Konsep Pola Asuh Orang tua dalam Perspektif Islam
terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga, 58-59.
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keluar rumah, senaliknya keluarga yang tinggal di perdesaan tidak memiliki
kekawatiran yang besar yang keluar rumah.
2. Sub Kultur Budaya
Sub kultur budaya juga termasuk juga dalam faktor yang
mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap pola asuh yang diterapkan berbedabeda, misalkan ketika disuatu budaya anak diperkenankan berargumen
tentang aturan-aturan yang diterapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak
berlaku pada semuabudaya.
3. Status Sosial Ekonomi
Keluarga yang memiliki status yang berbeda juga menerapkan pola
asuh yang berbeda juga. Status sosial ekonomi seseorang adalah gambaran
seseorang yang dapat dilihat pada tingkat pendidikan, penghasilan dan
pekerjaan. Status ekonomi merupakan andil besar dalam mempengaruhi
pembentukan gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga yang memadai
akan menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua akan memenuhi
kebutuhan anak. Menurut klasifikasinya jika anak berada dalam keluarga
atas tumbuh kembang anak akan terpenuhi dengan mudah, sehingga
tumbuh kembang anak akan diperhatikan dengan baik karena segala
keinginan dan kebutuhan anak akan terpenuhi semuanya. Sedangkan anak
dalam keluarga menengah biasanya kebutuhan-kebutuhan anak dapat
terpenuhi dan orang tua anak lebih mempunyai banyak waktu dengan anak.
Berbeda dengan anak yang berada pada kelas bawah, kebutuhan anak akan
sulit terpenuhi dan keberadaan keluarga akan mempunyai waktu yang
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sedikit dengan anak karena kesibukan dalam bekerja, sehingga pola asuh
anak akan mengalami kendala. 30

H. Tipe-Tipe Pola Asuh
1. Pola Asuh Berdasarkan Pelakunya
Kasus dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia akan mengalami
disfungsi pada peran di dalam keluarga. Jika seorang istri meninggalkan
suami di rumah untuk mencari rezeki sebagai TKI, kemungkinan pengasuhan
anak akan berganti kepada pelaku asuh lain. Hal ini, sebagai penyeimbang
peran Ibu yang tidak ada di rumah. Sesuai dengan pelaku asuhnya dapat
diklarifikasikan menjadi pelaku utama dalam mengasuh anak TKI.
Pembagian

Pelaku

praktik

pola

asuh

berdasarkan

pelakunya

bisa

dikategorikan pada dua kelompok asuh, diantaranya: Pertama, pelaku
internal, dikategorikan sebagai pelaku asuh internal adalah apabila dalam
pengasuhan anak, pengasuh adalah pihak keluarga. Berikut ini adalah
pendikotomian berdasarkan status hubungan keluarga adalah ayah dan nenek.
Kedua, pelaku eksternal, dikategorikan sebagai pelaku eksternal apabila
dalam pengasuhan anak sang pengasuh bukan merupakan bagian dari
keluarga. Dalam konteks ini, pengasuhan dilakukakn oleh pihak non
keluarga.31
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2. Pola Asuh Berdasarkan Jenisnya
Adapun beberapa tipe pola asuh menurut Diana Baumrind
menjelaskan tentang jenis gaya pengasuhan sebagai berikut:
a. Pengasuhan otoriter
Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan
memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan ketika anak
tidak melakukan sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang
otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang bersifat
menyakiti fisik anak, menunjukan kemarahan kepada anaknya,
memaksakan aturan yang kaku tanpa menjelaskan. Anak yang diasuh
oleh orang tua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan
dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder dan memiliki
kemampuankomunikasi yang lemah.
b. Pengasuhan Demokratis
Gaya pengasuhan dimana dimana orang tua mendorong anak
supaya mandiri namun orang tua tetap memberikan bantuan atau kendali
pada tindakan anak. Orang tua otoritatif biasanya memberikan kebebasan
apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbigan atau arahan. Orang
tua yang menerapkan pola pengasuhan seperti ini biasanya sifat
kehangatan dan memberikan kasih sayang penuh. Ada beberapa gaya
atau metode pola asuh yang demokratis, diantaranya:
1) Tidak menuntun anak, disini bukan dalam artian pasrah akan tetapi
orang tua tidak mengharapkan lebih terhadap anak. Orangtua
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menghargai betul akan kemampuan setiap masing-masing anak yang
berbeda-beda
2) Memberikan kebebasan, kebebasan disini mempunyai arti anak
bebas memilih yang mereka sukai. Anak bebas mengeksplorasi
terhadap hal-hal yang baru. Kelak anak juga akan diberikan
kebebasan dalam hal memilih.
3) Tetap memiliki aturan, meskipun memberikan kebebasan, namun
orang tua tetap memberikan sebuah aturan dan setiap aturan juga
diberi

konsekuensi.

Jadi,

anak

dapat

mengetahui

akan

kesalahannya.32
Anak yang diasuh orang tua yang seperti ini akan terlihat dewasa,
mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi,
dan bisa mengatasi stress dengan baik.
c. Pengasuhan Permisif
Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam
kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa
pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka
dalam mengurusi anak, yang hanya difikirkan han kepentingannya saja.
Anak yang di asuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran
disekolah seperti bolos sekolah, tidak dewasa, memiliki harga diri yang
rendah dan terasingkan dari keluarga.

32

Siti Nur Aidah, Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini, 7-8.
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d. Pengasuhan Situasional
Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak,
tidak terlalu menutut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini
membeiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang
tua yang seperti ini akan menjadi pribadi yang tidak dewasa, manja,
melakukan pelanggaran karenamereka kurang mampu menyadari sebuah
peraturan, dan keselitan berhubungan baik dengan teman sebaya.33

I. Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja dalam berasal dari kata Juvenile berasal dari bahasa
latin “juvenilis” yang artinya anak-anak, anak muda sedangkan delinquent
berasal dari kata Latin “delinquere” yang berarti yang berarti terabaikan,
mengabaikan; yang kemudian diperluas menjadu jahat a-sosial, kriminal,
pelanggar

aturan,

pembuat

ribut,

pengacau,

dursila

dll.34Juvenile

delinquency (kenakalan remaja) adalah perbuatan anak yang melawan
hukum dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Bisa dikatakan
kenakalan remaja jika perbuatan anak sudah di anggap meresahkan
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.35
Sedangkan

ahli

hukum

Anglo

Saxon,

mendefinisikan

Juveniledelinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan
33

Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 97
Kartini Kartono, Patologis Sosial II, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), 6.
35
Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas, dan Resosialisasi, (Jakarta: PT
RINEKA CIPTA, 2004), 114
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perbuatan melaranggar norma hukum pidana dan pelanggaran- pelanggaran
seperti kesusilaan yang dilakukan anak-anak.36
Jadi dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku
menyimpang yang dilakukan anak usia 12-18 tahun, dimana perilaku tersebut
melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.
Banyak sekali penyebab terjadinya kenakalan remaja.Tidak hanya dari
dalam diri anak tetapi lingkungan sekitar juga menjadi faktor terbesar
penyebab terjadinya kenakalan remaja. Misalnya dari lingkungan keluarga,
orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya atau
orang tua tidak berlaku adil terhadap sesama anak.37
Adapun beberapa faktor yang akan menjelaskan penyebab kenakalan
remaja:
1. Predisposing Factor
Faktor ini terjadi sejak lahir ketika kelahiran bayi yaitu luka di
kepala ketika bayi di tarik dari perut ibu. Predisposing factor Berupa
faktor lain yang berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia.
Penyakit jiwa ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan keluara yang
keras dan penuh tekanan terhadap anak.
2. Lemahnya Pertahanan Diri
Faktor ini merupakan faktor yang ada dalam diri untk mengontrol
dan mempertahankan diri terhadap pengaruh- pengaruh negatif dari
lingkungan.Lemahnya kepribadian anak di sebabkan oleh lingkungan
36

Ibid, 16.
Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan
Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya, (Bandung: ALFABET, 2005), 89
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keluarga, dimana keluarga tidak memberikan kesempatan kepada nak
untuk mandiri dan kritis dan terkadang orang tua masih menganggap
remaja masih anak-anak dan menimbulkn anak menjadi “anak mama”.
Sifat kekanak-kanakan yang dimiliki remaja lah yang dapat dengan
mudah menjerat mereka ke perbuatan negatif.
3. Kurang Kemampuan Penyesuaian Diri
Kemampuan penyesuaian diri yang baik sangat diperlukan dalam
tumbuh kembang remaja terutama dalam mencari teman bergaul. Anakanak yang terbiasa dengan pendidikan kaku dan dengan disiplin ketat di
keluarga akan menyebabkan masa remajanya juga kaku dalam bergaul,
dan tidak pandai dalam memilih teman sehingga ketika anak salah
memilih teman maka mereka berkelakuan tidak baik sesuai dengan
teman bergaulnya. Pada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan
tidak memilki waktu bersama anakpun dapat berpengaruh besar. Karena
orang tua seperti ini tidak mengawasi anak dalamkesehariannya dan tidak
ada waktu untuk berdialog dengan anak.38
4. Kurangnya Dasar-dasar Keimanan
Di Dalam Diri Remaja Agama adalah benteng diri remaja dalam
menghadapi dan berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan
masa yang akan datang. Namun saat ini ketika kita melihatremaja mereka
seperti tidak menghiraukan agama mereka fokus pada gaya hidup orang
barat. Begitupun keluarga tidak menanamkan kepada anak nya tentang

38

Ibid, 90
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pendidikan agama yang mereka tahu anak mendapatkan pelajaran agama
dari sekolah. Sedangkan terkadang guru agama disekolah hanya
mengajar berdasarkan

kurikulum saja.jika orang tua memberikan

pendidikan agama sejak dini mungkin akan lebih mantap dan berkesan
seumur hidup anak karena orang tua mengajarkannya dengan kasih
sayang dan penuh tanggung jawab yang tinggi.39
Penyebab Kenakalan Yang Berasal dari Lingkungan Keluarga
Keluarga merupakan sumber utama atau yang menjadi penyebab kenakalan
remaja. Hal ini disebabkan karena anak hidup dan berkembang permulaan
sekali dari pergaulan. Keluarga yaitu hubungan antara orang tua dengan anak,
ayah dengan ibu dan hubungan anak dengan anggota keluarga lain yang
tinggal bersamanya. Banyaknya faktor penyebab kenakalan remaja yang
berasal dari lingkungan keluarga, diantaranya:
1. Anak Kurang Mendapatkan Kasih Sayang dan Perhatian Orang Tua
Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua membuat penyebab
utama terjadinya kenakalan remaja.Karena hal itu lah yang menjadi
kebutuhan anak.tidak mendapatkannya dirumah, maka anak terpaksa
mencari di luar rumah.Anak mulai mengikuti kelompok- kelompok
seperti geng.Tidak banyak dari geng yang melakukan hal-hal yang
poditif lebih banyak dari mereka melakukan hal-hal negatif seperti
mencuri, berkelahi, dan sebagainya. Mereka melakukan ini semua demi
mencari perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Karena

39

Ibid, 91.

45

menurut mereka sesuatu yang mereka lakukan adalah sebuh pengharaan
padahal di mata masyarakat ini adalah hal yang tidak baik dan melanggar
norma.40
2. Lemahnya Keadaan Ekonomi Orang Tua di Desa-desa, Telah
Menyebabkan Tidak Mampu Mencakup Kebutuhan Anak. Masa remaja
adalah masa di mana mereka memilki banyak keinginan dan harus di
berikan. Ketika mereka melihat teman memilki handphone yang sedang
ramai di gunakan oleh remaja lain, maka remaja secara langsung
meminta kepada orang tua tanpa memikirkan kondisi ekonomi keluarga.
Kehidupan keluarga yang tidak hormanis. Sebuah keluarga dikatakan
harmonis apabila struktur keluarga utuh dan interaksi di antara anggota
keluarga yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik, artinya
hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh
semua anggota keluarga. Apabila struktur keluarga sudah tidak utuh lagi
di sebabkan oleh kematian dari salah satu anggta keluarga atau perceraian
maka bisa jadi keluarga tidak harmonis lagi. Namun tidak semua broken
home tidak harmonis.41
3. Penyebab Terjadinya kenakalan Remaja yang Berasal dari Lingkungan
Masyarakat. Kurangnya masyarakat melaksanakan ajaran-ajaran agama
di lingkungan.Padahal dalam ajaran agama banyak sekali pembinaan
untuk anak.misalnya mengajarkan bagaimana berperilaku baik, sopan
santun terhadap orang tua, beramal sholeh kepada masyarakat, dll.
40
41
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4. Sebab-sebab kenakalan yang Bersumber Dari Sekolah. Sekolah
merupakan rumah kedua bagi anak mendapatkan pendidikan setelah
rumah pertama bersama orang tua.Tempat yang menjadi pembinaan
untuk anak dalam mengembangkan kemampuan intelektual maupun
bakat.Di sekolah juga anak mendapatkan teman dan berbagai
pengetahuan yang tidak didapatkan dirumah pertama.42

42

Ibid, 93.

BAB III
POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA
TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA GARON KECAMATAN
KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

A. Paparan Data Umum
1. Sejarah Singkat Desa Garon
Desa Garon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Kawedanan. Kecamatan Kawedanan berasal dari Ke-wedana-an yaitu
sebuah wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah
Kabupaten dan di atas Kecamatan yang berlaku pada masa Hindia
Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan masih digunakan oleh
pemerintah Indonesia yaitu di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Di
kawedanan sendiri terdapat Distrik Gorang-Gareng yang meliputi
Takeran, Bendo, Lembeyan, dan Kawedanan, sedangkan kantornya
berada di Kawedanan.
Letak Desa Garon berada di perbatasan antara Kecamatan
Kawedanan dan Kecamatan Lembeyan. Bagian selatan Desa Garon
membentang Gunung Bancak. Menurut cerita Gunung Bancak pada masa
Ramayana salah satu abdi dari Prabu Rama yang bernama Anoman
sedang marah

besar.

Karena

kemarahannya

yang tidak

dapat

dikendalikan, dia menendang puncak Gunung Lawu sampai terlempar
jauh ke timur dan jadilah perbukitan Bancak. Sampai sekarang legenda
47
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itu masih di percaya masyarakat sekitar Gunung Bancak.
Letak geografis batas wilayah Desa Garon berada:
Bagian Timur

Desa Tladan

Bagian Utara

Desa Balerejo

Bagian Barat

Desa Balerejo

Bagian Selatan

Desa Tapen Kecamatan Lembeyan

Jarak menuju ke lokasi penelitian:
a. Dari Ibu Kota Kecamatan ± 5 KM
b. Dari Ibu Kota Kabupaten ± 15 KM
c. Dari Ibu Kota Provinsi ± 300 KM
2. Kondisi Sosial Masyarakat
a. Ekonomi
Penduduk Desa Garon dalam memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari baik itu kebutuhan primer atau sekunder menekuni
berbagai macam pekerjaan sebagai sumber daya pencarian. Sebagian
besar masyarakat Desa Garon bekerja sebagai petani dan mayoritas
tanaman yang ditanam adalah padi. Petani juga menanam jagung,
cabai, bawang, dan tebu.
Disamping itu, ada beberapa warga yang mempunyai mata
pencarian yang berbeda. Adapun lebih rincinya dapat dilihat pada
diagram di bawah ini:
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Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari database Desa
Garon menyatakan mayoritas penduduk Garon didominasi dengan
pekerjaan tani. Hal ini sesuai dengan data yang menyatakan 745
jiwa. Selanjutnya, data pekerjaan warga Desa Garon sesuai urutan
terbanyak yaitu, Wiraswasta 493 jiwa, Pelajar/Mahasiswa 408 jiwa,
Belum Bekerja 345 jiwa, Karyawan Swasta 81 jiwa, Mengurus
Rumah Tangga 38 jiwa, Buruh Tani 31 jiwa, PNS 32 jiwa, Tenaga
Kerja Indonesia Indonesia 25 jiwa, Perdagangan 21 jiwa, TNI/Polri
19 jiwa, Pensiunan 12 jiwa, Industri 7 jiwa, Buruh Harian Lepas 7
jiwa, Perangkat Desa 7 jiwa.
b. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Garon tahun
2021 jumlah penduduk Desa Garon terdiri:
Laki-Laki

1028

Perempuan

1024

Jumlah

2052

Dari data tersebut di Desa Garon mayoritas memeluk agama
Islam dan ada sebagian kecil yang beragama Kristen dan Hindu:
Islam

2025 jiwa

Kristen

15 Jiwa

Hindu

12 Jiwa
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Adapun untuk status perkawinan adalah sebagai berikut:

c.

Belum Kawin

714 Jiwa

Kawin

1150 Jiwa

Cerai Hidup

25 Jiwa

Cerai Mati

153 Jiwa

Pendidikan
Pendidikan adalah suatu hal penting dalam meningkatkan
kemampuan SDM masyarakat yang dapat berpengaruh jangka
panjang pada peningkatan ekonomi. Dengan tingkat pendidikan yang
tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang
pada gilirannya perekonomian akan semakin maju dan terampil
sehingga

membantu

pemerintah

dalam

progam

pengentasan

kemiskinan.
Adapaun data pendidikan terakhir masyarakat Desa Garon
adalah sebagai berikut:
Belum Sekolah

293 Jiwa

Belum tamat SD

169 Jiwa

SD

793 Jiwa

SLTP

301 Jiwa

SLTA

435 Jiwa

D1

2 Jiwa

D3

12 Jiwa
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S1

45 Jiwa

S2

2 Jiwa

Untuk lembaga pendidikan yang ada di Desa Garon baik
formal maupun keagamaan meliputi:
TK Dharma Wanita

1 Lembaga

PAUD KB Bintang Kejora

1 Lembaga

SDN Garon

1 Lembaga

TPA Baitul Muttaqin

1 Lembaga

B. Paparan Data Khusus
1. Praktik Pola Asuh Anak yang Diterapkan Orangtua dalam
Membentuk Karakter Anak Dalam Keluarga TKI di Desa Garon
Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
Desa Garon badalah salah satu desa di Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Ponorogo. Sebagaian besar penduduk desa Garon berprofesi
sebagai petani, ada pula sebagian kecil yang berprofesi sebagai
pedagang, PNS, dan sebagian yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau
TKI.
Masyarakat desa Garon yang tercatat mengadu nasib ke luar
negeri tercatat 25 an warga desa Garon menjadi pekerja TKI di luar
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negeri. Kaitannya dengan hal ini, ada beberapa faktor

yang

mempengaruhi seorang ingin bekerja ke luar negeri, baik itu masalah
ekonomi ataupun kurangnya kesempatan bekerja di dalam negeri yang
layak.
Para pengadu nasib di luar negeri ini tidak memandang jenis
kelamin ataupun usia. Ada beberapa remaja yang usai lulus SMA
langsung mendaftarkan dirinya untuk bekerja di luar negeri. Ada pula
yang sudah mempunyai keluarga.
Sebelum kita mengetahui pola praktik yang dilakukan narasumber
lebih baik kita mengetahui faktor apa yang mengakibatkatn salah satu
orang tua meninggalkan keluarga untuk bekerja karena hal ini juga enjadi
tolak ukur dalam mempraktikkan pola asuh pada anak.
Berikut peneliti paparkan tentang keadaan dari beberapa warga
yang salah satu anggota keluarganya mencari nafkah ke luar negeri.
Peneliti berhasil melakukan wawancara kepada narasumber untuk
mengungkapkan pendapatnya tentang faktor yang mempengaruhi salah
satu anggota keluarganya bekerja ke luar negeri. Baik itu dari posisi
suaminya yang bekerja sebagai TKI atau sang istri. Seperti dari pihak
Kepala Desa Garon, Bapak Mudji, beliau berpendapat:
Salah satu faktor utama warga kami mengadu nasib ke luar negeri
adalah faktor ekonomi, salah satu yang berperan penting dalam
suatu keluarga dan juga penompang bagi berjalannya kehidupan
dalam suatu keluarga. Lagi pula jaman sekarang mencari
pekerjaan yang layak di desa sangatlah sulit. Warga banyak yang
mengandalkan sektor pertanian dan itu pula kalau dikalkulasikan
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belum mencukupi dalam membangun rumah tangga.1
Jawaban yang isinya hampir sama juga dipaparkan oleh Carik
desa atau Sekretaris Desa Garon yaitu Bapak Andri Wahyu Nugroho
beliau berpendapat sebagai berikut:
Untuk masalah warga kami bekerja ke luar negeri itu ya karena
faktor ekonomi. Kita sudah tahu gaji di luar negeri kalau di
kurskan ke rupiah kan sangat tinggi. Faktor ini memang lumrah di
masyarakat kita. Apalagi dalam sebuah keluarga dan sudah
mempunyai anak pasti mereka akan berpikir ingin
menyekolahkan anaknya setinggi mungkin dan itu butuh biaya
yang tidak sedikit.2
Salah satu warga yang berposisi sebagai suami dan sudah
ditinggalkan istrinya selama 4 tahun ke luar negeri untuk bekerja. Beliau
adalah Bapak Sigit mengungkapkan:
Alasan istri saya bekerja ke luar negeri yaitu karena terdesak
faktor ekonomi mas. Lagi pula saya sudah mempunyai 2 anak
yang harus terpenuhi kebutuhannya baik pendidikan dan masa
depannya. Karena kita sudah tahu, semakin hari kebutuhan makin
tinggi, dan saya sebagai suami hanya bekerja sebagai petani yang
hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jika ada
kebutuhan lain yang mendesak mungkin belum pasti cukup untuk
menanggung hal tersebut. Belum nanti masalah sekolah, itupun
biayanya tidak murah, jadi tidak mau setelah kami
bermusyawarah istri saya berangkat ke luar negeri untuk bekerja.3
Dari kesimpulan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa keadaan
ekonomi yang memaksa salah satu anggota keluarga untuk bekerja ke
luar negeri. Selain itu, salah satu faktornya yaitu kebutuhan sehari-hari
yang semakin hari semakin mahal dan kebutuhan pendidikan anak yang
juga membutuhkan biaya yang mahal.
1

Mudji, hasil wawancara, 13 September 2021
Andri Wahyu Nugrohio, hasil wawancara, 13 September 2021
3
Sigit, hasil wawancara, 13 September 2021
2
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Peneliti juga melakukan wawancara pada informan lainnya, yang
salah satu anggota keluarga yaitu istri bekerja ke luar negeri, Bapak
Heru Prasetyo mengungkapkan:
Perekonomian keluarga salah satu yang menjadikan faktor istri
saya bekerja ke luar negeri mas. Semakin hari tanggungan
semakin banyak dan saya menyadari keluarga saya
berpenghasilan menengah ke bawah dan hasil dari tani belum
mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Insa Allah lantaran
ikhtiar istri saya bekerja ke luar negeri perekonomian keluarga
kami semakin membaik.4
Penulis juga melakukan wawancara pada informan lain, Bapak
Poniran mengungkapkan:
Istri saya bekerja ke luar negeri karena kurangnya ekonomi
keluarga kami. Perekonomian saya sangatlah di bawah kata
sempurna. Sebelum istri saya pergi ke luar negeri, sangat sulit
sekali mendapatkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena
memang yang kami handalkan cuma beberapa petak sawah dan
lagi pula saya lulusan SD tidak ada harapan mau bekerja dimana
mas kalau cuma bertani saja.5
Dari hasil wawancara di atas mengungkapkan faktor ekonomi
yang berperan dan mendorong warga untuk mencari penghasilan yang
lebih. Karena mengandalkan sektor pertanian saja sangat belum cukup
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itupun ditambah dengan
kebutuhan biaya pendidikan anak yang tidaklah murah. Begitu pula
dengan pendidikan terakhir suami yang hanya lulusan SD, beliau sadar
menghandalkan ijazah SD pada zaman sekarang tidak bisa dibuat
melamar pekerjaan yang layak.
Kebanyakan faktor yang mempengaruhi yang telah penulis
4
5

Heru Prasetyo, hasil wawancara, 16 September 2021
Poniran,hasil wawancara, 13 September 2021
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himpun adalah faktor ekonomi bagi warga yang mengadu nasib bekerja
ke luar negeri. Namun tidak seperti diungkapkan oleh Bapak Sugeng
menurutnya sebagai berikut:
Sebenarnya istri saya bekerja ke luar negeri karena kena bujuk
rayu temannya yang bekerja disana. Karena temannya bilang gaji
di luar negeri sangat besar dan menjajikan. Apalagi istri saya
terus memaksa mas terus saya merelakan untuk mengijinkan
bekerja ke luar negeri setelah saya nimbang-nimbangnya.6
Kesimpulan yang di dapat dari ungkapan narasumber di atas yaitu
kemauan dari seorang istri yang dibujuk rayu oleh teman-temannya yang
sudah bekerja di luar negeri. Sebagai suami tidak bisa menolak akan hal
itu, karena kemauan sendiri dari dasar keinginan istri dan juga faktor
dapat meningkatkan status perekonomian keluarga.
Dari beberapa wawancara yang narasumbernya dari pihak suami
yang ditinggal istrinya ke luar negeri, penulis melakukan wawancara
kepada pihak istri yang dulunya mantan TKI yang bekerja di Hongkong.
Salah satunya adalah Ibu Rusmini mengungkapakan sebagai berikut:
Dulu saya bekerja sebagai TKI di Hongkong karena faktor
keluarga yang saya rasa kebutuhan belum tercukupi. Karena saya
kasihan melihat suami yang bekerja keras demi mencukupi
kebutuhan keluargas sendiri kemudian saya memutuskan untuk
meminta izin kepada suami untuk bekerja ke luar negeri.7
Faktor yang hampir sama juga diungkapkan oleh ibu Partini
beliau mengungkapkan:
Saya bekerja sebagai TKI karena dari kemauan saya sendiri.
Karena juga ingin mengangkat derajat keluarga saya menjadi
lebih baik. Lagipula suami saya hanya sebagai buruh tani yang
6
7

Sugeng,hasil wawancara, 16September 2021
Rusmini, hasil wawancara, 16 September 2021
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penghasilannya tidak menentu. Jadi, saya tidak akan tahu ke
depannya jika saya tidak mengadu nasib ke luar negeri mas.8
Dapat disimpulakan dari kasus di atas adalah keberadaan
pernikahan yang belum mantap dalam segi materi menyebabkan istri ikut
dalam menjadi tulang punggung keluarga. Peran wanita sebagai pencari
nafkah merupakan opsi agar keberlangsungan keluarga dapat langgeng.
Kemudian peneliti juga melakuakan wawancara kepada pihak suami
yang istrinya bekerja ke luar negeri, beliau adalah Bapak Sutrisno
mengungkapkan:
Faktor istri saya bekerja sebagai TKI ke luar negeri karena
kebutuhan ekonomi mas. Saya rasa perekonomian kami belum
cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena banyak tanggungan
salah satunya pendidikan anak dan kebutuhan tempat tinggal yang
layak.9
Dari narasumber lain peneliti juga dapat wawancara kepada
suami yang saat ini istrinya bekerja sebagai TKI di Hongkong. Beliau
adalah Bapak Boiran mengungkapkan:
Istri saya bekerja ke Hongkong karena memang faktor ekonomi.
Saya berharap perekonomian keluarga saya dapat membaik. Di
samping itu saya di rumah juga berusaha menambah penghasilan
keluarga dengan bekerja dengan orang lain.10

Keluarga merupakan bentuk lembaga sosialisasi primer yang
memiliki fungsi penting bagi pembentukan karakter anak. Baik atau
buruknya karakter seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh dari
proses sosialisasi keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
8
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Keluarga adalah agen pertama yang memperkenalkan nilai-nilai, aturanaturan, serta norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya.
Adanya nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma-norma tersebut menjadi
sebuah bekal seorang anak berkecimpung ditengah-tengah masyarakat.
Namun, fenomena seorang ibu bekerja menjadi TKI menjadi
hambatan sosialisasi primer tersebut. Kemudian seorang anak haruslah
mempunyai subjek peran yang menggantikan seorang ibu. Mungkin halhal yang menjadi kebutuhan primer nilai-nilai, aturan-aturan, dan normanorma menjadi tereduksi dan pengaruh kepribadian anak sangat
dimungkinkan karena beberapa faktor yang dialami oleh anak tersebut.
Dari dasar ini, peneliti meninjau soal praktik pola asuh anak TKI yang
meninggalkan kewajiban sebagai sosialisasi primer anak. Pertama
dengan bapak Sigit beliau mengungkapkan:
Saya mempunyai anak yang masih bersekolah di SD kelas 4.
Anak saya mulai ditinggal Ibunya bekerja ke luar negeri biasa
diasuh nenek dari ibunya, karena memang keluarga kami masih
numpang rumah dengan keluarga istri.11
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Heru Prasetyo beliau
mengungkapkan:
Karena ibu dari anak bekerja ke luar negeri yang mengganti
sosok ibu adalah neneknya. Biasanya yang memasak, mencuci,
dan mengasuh sehari-harinya. Karena kalau saya juga sibuk
bekerja di sawah. Akan tetapi saya juga usahakan saat malam
hari membimbing saat membuat PR dari sekolah.12
Selain itu, Bapak Sugeng memberi pernyataan yang sama
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mengenai pola asuh anaknya yang di tinggal istrinya ke luar negeri:
Anak saya masih berusia 6 tahun, tahun ini mau saya sekolakan
di SD. Kalau soal keseharian yang urus ibu saya mas. Kalau soal
logistik atau kebutuhan dari anak, saya yang memenuhinya.13
Begitu pula dengan Bapak Poniran mengatakan hal yang sama
tentang pola asuh anaknya, beliau mengungkapkan:
Anak saya sekarang ikut neneknya mas. Ya mau gimana lagi,
karena juga anak harus ada peran ibunya dan saya kalau
berperan ganda sebagai ayah dan ibu saya tidak sanggup.14
Kesimpulan dari pernyataan di atas mengindikasikan bahwa peran
ibu di rumah digantikan oleh seorang nenek. Peran ini terutama dalam
hal pengasuhan anak terhadap kebutuhan memasak makanan, mencuci
pakaian anak, dan kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawab ibu.
Tapi dalam pemenuhan logistik hari-hari peran ayah yang memenuhinya.
Begitu pula dengan narasumber lain, dalam mengasuh anaknya juga tidak
jauh dari pernyataan di atas, diantaranya yang diungkapkan Ibu Rusmini:
Dulu anak saya tidur sama neneknya. Karena juga rumah kami
dengan neneknya cuma bersebelahan. Kalau soal membayar
sekolah atau anak saya ingin apa gitu mas biasanya ayahnya
atau adik saya telpon ke saya dan saya transfer uang yang
seperlu untuk kebutuhan anak.15
Berbeda dengan kasus di atas, Bapak Sutrisno mengungkapkan
anaknya di asuh sendiri. Di rumah, beliau berperan ganda sebagai figur
ayah dan ibunya. Bapak 2 anak ini mengungkapkan:
Anak saya ada 2 mas, satu laki-laki sudah kelas 2 SMA dan
anak terkahir kelas perempuan 2 SMP. Karena ibunya bekerja
di luar negeri saya biasanya di rumah berperan sebagai ibu.
13
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Tapi kalau soal mencuci pakaian saya suruh anak saya sendiri
yang mencuci pakaiannya. Soal makan biasanya kalau saya
repot saya beri uang makan anak saya untuk makan di luar
mas. Ya ini terpaksa karena neneknya sudah tiada dan di
rumah hanya saya saja.16
Hal berbeda diungkapkan oleh bapak Boiran Dan Ibu Partini
beliau lebih memilih memondokkan anaknya ke pondok pesantren, hal
tersebut agar anaknya lebih mandiri dalam mengarungi kehidupan. Salah
satunya Bapak Boiran mengungkapkan:
Anak saya sekarang kelas 3 MTs, mulai di tinggal ibunya saat
kelas 6 SD. Saat menginjakkan MTs saya pondokan di Pondok
Raudlatul Huda Lembeyan mas. Karena saya khawatir kalau
sekolah disini nanti ikut-ikutan kaya teman-temannya itu lo
mas dan saya belum mampu mencegah anak saya akan hal
itu.17
Kemudian Ibu Partini yang sama memondokkan anaknya, beliau
mengungkapkan:
Anak saya dulu kelas 3 MTs mas. Saya pondokan karena di
rumah tidak ada yang mengasuh. Kalau saya titipkan ke nenek
mungkin bisa. Tapi saya khawatir nanti anak saya salah
pergaulan.18
Dari kedua ungkapan narasumber tersebut menyatakan pilihan
memondokkan anak adalah solusi bagi anak agar tidak salah pergaulan
pada saat remaja. Narasumber berperasangka memondokkan anak agar
anak menjadi lebih mandiri dan tidak melanggar larangan agama,
sehingga harapan karakter religius dapat tertanam pada diri anak.
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2. Implikasi dan Dampak Pola Asuh terhadap Kepribadian Anak
dalam Keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan
Keputusan keluarga dalam melepas salah satu keluarganya untuk
bekerja ke luar negeri adalah suatu bentuk dilema. Di saat posisi wanita
yang meninggalkan keluarga, di situ ia meninggalkan sebuah tanggung
jawab dala keluarga sebagai pendidik dan pemberi karakter bagi
anaknya. Hal ini, dapat berakibat pada kurangnya kasih sayang dari ibu.
Kepergian ibu merupakan suatu dari berbagai masalah penyebab utama
dari kenakalan seorang remaja.
Setiap anak akan tumbuh dan berkembang enjadi seorang remaja.
Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa.
Remaja akan mengalami perubahan dari segi kognitif, fisik, dan
psikososial. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja
membutuhkan penyesuaian diri dan dukungan dari orang tua.
Penyesuaian diri pada remaja terkadang sulit dilakukakn sehingga
menimbulkan kegoncangan psikologis yang berakibat pada kenakalan
remaja.19
Begitu pula dengan warga desa Garon yang sebagian menaruh asa
masa depannya dengan bekerja sebagai buruh migran. Banyak diantara
para TKI tersebut adalah seorang wanita. Hampir 100 persen keseluruhan
merupakan wanita dan 90 persennya adalah wanita yang berposisi sebgai
19
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ibu di rumah tangganya. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa
Garon Bapak Mudji:
Kalau menurut data, dari sekian penduduk desa Garon yang
menjadi TKI ada 25 jiwa mas. Semua berjenis kelamin wanita.
Dan yang sudah berumah tangga sekitar 90 persennya.20
Ketiadaan ibu dalam rumah tangga ini sangat tentu berdampak
pada pola asuh anak. Yang sangat jelas adalah pengawasan saat di rumah.
Kasus ini sangat lumrah, karena di saat ibu tidak ada di rumah sedangkan
ayah juga pergi untuk menambah penghasilan keluarga di situ anak tidak
ada pengawasan orang tua walaupun ada nenek akan tetapi daya
pengawasan nenek daripada ibu mungkin kurang. Hal ini, seperti yang
dinyatakan oleh Bapak Sigit. Beliau mempunyai satu anak yang masih
berumur 12 tahun dan sekarang telah menginjak kelas 6 SD, beliau
mengungkapkan:
Anak saya kalau setelah pulang sekolah kadang tidak pamit
kepada neneknya untuk bermain. Pernah hampir maghrib anak
saya belum pulang. Di saat itu saya dan nenek kakeknya berusaha
mencari. Ternyata bermain sampai desa sebelah. Kemudian mas
kadang anak saya kalau dinasehati neneknya sering tidak didengar
kadang malah dijawab nasehat itu.21
Pengasuhan nenek dalam mengasuh cucunya kurang dihargai
cucunya karena figur nenek adalah figur orang lain yang tidak
melahirkan dia sehingga jalinan hati kadang-kadang tidak bersambung.
Dampak ini juga terasa pada anak Bapak Poniran yang sekarang berusia
10 tahun dan menginjak sekolah dasar kelas 5, beliau menyatakan:
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Anak saya kalau di rumah neneknya sulit diatur. Kadang-kadang
dinasehati nenek dan kakeknya malah melawan dengan
menjawabnya. Tetapi kalau dengan saya dia nurut mas. Mungkin
kalau tingkah lakunya begitu saat saya ada, saya akan memberi
hukuman.22
Begitu juga dengan pengakuan dari Bapak Sugeng. Beliau
mempunyai anak tunggal dan sekarang sudah menginjak umur 13 tahun
dan bersekolah di SMPN 1 Kawedanan kelas 7, Beliau mengatakan:
Kalau dampak pada anak saya sejak ditinggal ibunya ke luar
negeri adalah acuh dari nasehat neneknya. Tetapi kadang saya
beri pengertian kepada anak saya dan tak lupa minimal seminggu
sekali ibunya saya suruh telepon untuk memberikan kabar dan
nasehat kepada anaknya agar posisi ibu dalam anak saya tidak
hilang.23
Berbeda dengan pernyataan Bapak Heru Prasetyo, karena beliau
mempunyai anak perempuan satu-satunya yang masih berumur 7 tahun
dan sekarang masih kelas 3 SD. Pengakuan beliau, karakter anaknya
penurut dan sering berprestasi di sekolah. Beliau menyatakan:
Anaknya kalau dinasehati selain dari orang tuanya ditanggapi
dengan biasa saja mas, biasanya nurut saja anaknya dan memang
dia seorang perempuan yang karakternya kalem menurut saya.24
Dalam kasus ini, peran orang tua semula digantikan oleh peran
kakek nenek. Biasanya karakter kakek nenek dalam mengasuh cucunya
akan lebih proaktif dalam melindungi cucunya. Sebagai contoh ketika
dulu orang tuanya yang tidak melarang bermain sepak bola, sekarang
dengan pengasuhan nenek dan kakek melarangnya dengan berbagai
kekhawatiran seperti bau dan kotor. Saat ada dua aturan yang berbeda,
22
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anak akan meilih aturan yang menguntungkan. Begitu juga dengan hal
ini, anak akan berubah tidak merespon dari nasehat kakek neneknya.
Sikap berbeda diungkapkan oleh Ibu Rusmini, beliau mempunyai anak
tunggal perempuan yang sekarang sudah menginjak kelas 10 di SMAN 1
Kawedanan, beliau mengungkapkan:
Dulu saat saya bekerja menjadi TKI, anak saya sering saya
telepon tiap malam saat saya sudah rehat bekerja. Saya beri
nasehat jangan nakal dan nurut kepada ayah dan kakek neneknya.
Kemudian saya juga bilang kepada ayahnya untuk selalu
mengawasi dan menjaga. Menurut saya dengan perlakuan saya
begitu membuat anak saya merasa diperhatikan oleh orang tua
dan kenakalan-kenakalan remaja yang saya khawatirkan tidak
dilakukan oleh anak saya.25
Begitu juga dengan pernyataan Bapak Boiran dan Ibu Partini
yang sama-sama memondokkan anaknya di Pondok Pesantren. Bapak
Boiran mempunyai anak laki-laki yang sekarang berada pada di pondok
pesantren kelas 11 Madrasah Aliyah dan umurnya menginjak 16 tahun.
Kemudian Bapak Boiran yang menjelaskan tentang anaknya:
Setelah di pondokan anak saya mulai tahu dengan agama,
bagaimana bersikap dengan ke dua orang tuanya. Setiap sambang
juga biasanya saya sempatkan untuk menelpon ibunya yang ada
di luar negeri agar memberikan nasehat dan juga menghilangkan
rasa kangen ibunya.26
Kemudian Ibu Partini menyatakan hampir yang sama. Ibu Partini
memondokkan anaknya perempuan yang sekarang berada di kelas 9
Madrasah Tsanawiyah dan umurnya 14 tahun. Beliau mengungkapkan:
Anak saya dulu setiap Bapaknya menyambangi anaknya di
pondok agar menelpon saya. Saya sempatkan untuk memberi
25
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nasehat dan perhatian terhadap anak saya dan menurut saya
perilaku anak saya bertambah berprestasi lewat beberapa lomba.27
Dalam narasumber lain, Bapak Sutrisno yang mempunyai dua
anak laki-laki satu kelas 3 SMA dan satu kelas 3 SMP mengungkapkan:
Kalau tentang anak saya, mereka berdua saya tekankan agar
jangan bolos sekolah. Kalaupun ada pembayaran ataupun lainnya
saya langsung penuhi keinginannya. Sedangkan ibunya jarang
sekali telepon karena memang mungkin sibuk dengan
pekerjaannya.28
Kasus dari anak Bapak Sutrisno ini mengungkapkan bahwa peran
ibunya sebagai figur yang harus ada dalam keluarga tidak pernah
menelpon dan mengabari kepada anaknya. Pola asuh yang seperti ini
akan berakibat pada watak dan karakter anak. Anak akan melupakan
ibunya dan pola anak tidak bisa memahami nilai-nilai kebaikan dalam
keluarga.
Dalam menunjang data penelitian ini dalam dampak pola asuh
orang tua TKI terhadap anak, peneliti melakukan wawancara kepada
objek anak yang salah satu orang tuanya berprofesi sebagai TKI.
Pertama, peneliti mewawancarai Rita Ayuningsih. Sekarang Rita
(panggilan akrabnya) menginjak di kelas 12 di SMAN 1 Kawedanan.
Rita sejak kelas 5 SD sudah ditinggalkan oleh ibunya bekerja sebagai
TKI di Hongkong. Menurut pengakuannya sejak ditinggal ibunya dia
diasuh oleh neneknya dan kakeknya, sedangkan ayahnya juga dirumah
akan tetapi kadang-kadang bekerja sebagai sopir truk. Menurut
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pengakuan Rita yang terjadi selama pengasuhan nenek-kakeknya adalah:
“Setelah ibu saya bekerja ke Hongkong pada saat saya kelas 6 SD,
saya sering dititipkan kepada nenek-kakek dari ibu saya.
Sedangkan ayah saya pekerjaannya sebagai sopir truk yang kadangkadang beberapa hari baru pulang. Menurut saya sejak diasuh oleh
nenek-kakek saya. Beliau tidak terlalu mengekang saya akan tetapi
menurut kebiasaan nenek yang selalu cemas kepada cucunya,
sehingga ketika kadang saya pulang terlalu sore saya selalu
ditanyai ketika pulang. Sedangkan hubungan saya dengan ibu yang
di Hongkong biasanya setiap seminggu sekali saya sempatkan
telepon untuk melepas rindu dan menanyakan kabar dan
adakalanya ibu saya yang telepon saya.”29

Menurut pengakuan narasumber di atas mengungkapkan bahwa
objek pola asuh yang berupa anak dari keluarga TKI diasuh oleh kakeknenek dari keluarga ibunya. Dalam pengasuhan kakek-nenek, narasumber
lebih

sering

diperhatikan

dalam

berbagai

kegiatan

sehari-hari.

Pengasuhan nenek-kakek tidak terlalu mengekang narasumber dalam
kesehariannya.
Pada narasumber objek asuh, peneliti mendapatkan narasumber
bernama Prayoga Adi Saputra yang biasa dipanggil Adi. Sejak Kelas 3
SD, Adi ditinggalkan oleh ibunya bekerja ke Hongkong untuk mencari
nafkah keluarganya. Sejak ditinggalkan ibunya, Adi di asuh oleh kakekneneknya yang serumah dengan keluarganya. Hingga sekarang, Adi
menginjak kelas 3 SMP ibunya masih bekerja di luar negeri. Pengakuan
Adi terhadap pola asuh nenek-kakeknya adalah:
“Ibu saya bekerja di luar negeri sejak saya kelas 3 SD mas,
kemudian sehari-hari yang mengurusi saya adalah nenek-kakek
saya. Sedangkan ayah saya juga di rumah akan tetapi dia sering
29
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keluar rumah karena bekerja di sawah atau kadang ada panggilan
pekerjaan serabutan. Nenek saya tidak terlalu mengekang saya mas,
seimisal kalau aku ijin keluar untuk bermain dengan teman, nenek
saya akan menasehati saya tidak boleh pulang terlalu sore-sore,
yang penting nenek adalah nurut. Sedangkan hubungan dengan ibu
saya biasanya di telepon ayah saya ketika di rumah. Untuk
kebutuhan saya biasanya uang untuk saya dari orang tua dititipkan
kepada nenek saya.”30

Dari pengakuan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa
pola asuh nenek-kakek tergantung pada anak yang mau diatur atau tidak.
Adi yang diasuh oleh nenek-kakeknya memiliki karakter penurut dan
selalu mendengar nasehat nenek-kakeknya. Hal ini dibuktikan dengan ia
selalu pulang yang tidak melebihi waktu yang dijanjikan oleh neneknya.
Sedangkan orang tua Adi melakukan pola asuh pada saat tertentu karen
terhalang oleh pekerjaan mereka.
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Prayoga Adi Saputra, hasil wawancara, 19 November 2021.

BAB IV
ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TENTANG POLA ASUH
ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA TENAGA
KERJA INDONESIA

A. Analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap Praktik Pola Asuh Anak
yang Diterapkan Orangtua dalam Membentuk Karakter Anak Dalam
Keluarga TKI
Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik
seorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari
orang tua sebelumnya. Pola asuh merupakan interaksi antara anak dengan
orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan
psikologis, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar
anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.
Orang tua haruslah yakin bahwa anak adalah titipan Allah SWT yang
semestinya ia bertanggung jawab atas pendidikan dan moral anak tersebut.
Orang tua haruslah memberikan pendidikan terhadap anak terutama
pendidikan spiritual. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa dengan
spiritualitas yang bagus, maka terciptalah moral yang baik.
Praktik pola asuh yang diambil dari narasumber terdapat dua kategori,
yaitu berdasarkan pelaku dan berdasarkan jenisnya:
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1. Praktik Pola Asuh Berdasarkan Pelakunya
Pada kasus seorang ibu rumah tangga harus bekerja menjadi tenaga
Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dengan maksud untuk
meningkatkan taraf ekonomi keluarga, maka keluarga tersebut akan
mengalami disharmonis atau hubungan yang tidak harmonis.
Ketika seorang istri meninggalkan keluarganya maka akan muncul
tidak keseimbangan dalam ekosistem keluarga yang akan menggeser
peran gender sebagai tanggapan keseimbangan baru. Disebutkan bahwa
kesadaran kolektif menghasilkan tiga pola pergeseran peran. Diantaranya
a. Suami mengambil alih peran yang diitinggalkan istri. Suami
berperan menjadi pengurus dalam berbagai pekerjaan domestik,
seperti mengasuh anak.
b. Suami mengambil peran yang ditinggalkan istri, biasanya dibantu
oleh kerabat antaranya nenek, kakek, atau anggota dekat lainnya.
c. Suami tidak mengambil peran, pola ini dianggap sebagai kegagalan
keluarga dalam melakukan transformasi nilai. Dalam hal ini ibu
mertua atau nenek mengambil alih peran domestik keluarga.1
Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti dapat mengklarifikasikan
praktik pola asuh anak yang diterapkan orangtua Tenaga Kerja Indonesia di
Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan berdasarkan
pelakunya masih melaksanakan praktek pelaku internal. Hal ini, dibuktikan
dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar dari
1
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pelaku narasumber mengungkapkan bahwa anak yang ditinggalkan salah satu
dari kedua orangtua dititipkan kepada neneknya. Tetapi ada satu narasumber
bernama Sutrisno menyatakan bahwa anaknya tetap ia asuh sendiri walaupun
ditinggal oleh istrinya yang bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu Bapak
Sutrisno berperan ganda dalam mengasuh kedua anaknya yaitu berperan
Ayah sekaligus Ibu.
Kelompok kedua adalah pelaku eksternal. Pada pelaku eksternal ini
bisa digambarkan oleh pelaku asuh selain keluarga dari orang tua anak. Pada
penelitian di atas, terdapat dua narasumber yang mengatakan bahwa anaknya
sejak salah satu dari anggota orang tuanya bekerja ke luar negeri sebagai TKI,
anaknya dipondokkan ke Pondok Pesantren. Hal ini, beliau katakan agar anak
mempunyai pendidikan agama dan mempunyai akhlak yang baik. Pelaku
eksternal disini berarti adalah para pengasuh Pondok Pesantren. Tetapi dari
kedua narasumber yang memondokkan kedua anaknya di Pondok Pesantren
ini tidak begitu saja meninggalkan kewajiban pengasuhan terhadap anak.
Menurut pengakuan setiap ada kesempatan menjenguk dan menelpon
anaknya di Pondok Pesantren, peran pengasuhan orang tua kepada anaknya
dilakukan dengan cara menasehatinya.
2. Praktik Pola Asuh Berdasarkan Jenisnya
Praktik pola asuh yang berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi
empat kategori, yakni; (1) Pola asuh otoriter, pola asuh ini merupakan pola
asuh semua keinginan orang tua harus dituruti oleh anak tanpa pengecualian.
Anak pada pola asuh ini tidak bisa memberikan pendapat dan hanya harus
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mengikuti kemauan orang tua. (2) Pola asuh demokratif. Merupakan pola
asuh orang tua bersikap sangat friendly dan orang tua membebaskan anak
dalam mengemukakan pendapat. Disini orang tua lebih mau mendengarkan
keluahan anaknya, dan mau memberikan masukan. Ketika anak diberikan
hukuman, anak akan diberi pengertian atas kesalahannya. (3) Pola asuh
permisif. tetapi mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa. (4) Pola
asuh situasional. Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan
anak, tidak terlalu menutut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini
membeiarkan anak melakukan sesuka hati.2
Berdasarkan teori tersebut, narasumber mengungkapkan pola asuh yang
mereka praktikkan terdapat dikategorikan sebagai berikut:
a. Pola asuh Situasional, berbagai narasumber banyak yang mempraktekkan
pola asuh ini, diantaranya dengan pengasuhan nenek. Nenek merupakan
pelaku yang yang mempunyai karakter yang sangat terlibat dalam pola
laku anak akan tetapi tidak bisa mengontrolnya.
b. Pola asuh demokratis, pola asuh ini dipraktikkan oleh salah satu
narasumber yaitu ibu Rusmini. Karakter pola asuh ini lebih
membebaskan anak dan orang tua sebagai penyeimbang dari kebebasan
tersebut dengan memberi nasehat dan masukan.
c. Pola asuh Permesif, pola asuh ini dipraktikkan oleh salah satu
narasumber dalam mengasuh anak. Pola asuh ini lebih condong pada
membebaskan anak tanpa ada ikut campur orang tua.

2

Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 97
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B. Analisis Implikasi dan Dampak Pola Asuh terhadap Kepribadian Anak
dalam Keluarga TKI
Pola Asuh yang telah dikategorikan menjadi empat kategori tersebut
terdapat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini berdasarkan analisis ahli
psikologi yang mengungkapkan kelebihan dan kekurangan menurut praktik
pola asuhnya, diantaranya:
1. Pola Asuh Otoriter. Kelebihan dari pola asuh otoriter yaitu berdampak
pada anak yang lebih disiplin dan mentaati peraturan. Adapun
kekurangannya dapat membuat anak minder, depresi, sering emrasa
takut, tidak percaya diri, pencemas, bisa berontak kalau terlalu terkekang.
2. Pola Asuh Demokratis. Diantara kelebihannya pola asuh ini yaitu
berdampak pada anak yang dapat membangun kedekatan emosional dan
keharmonisan keluarga dan kekurangannya dapat menjadikan anak cepat
bosan akan hal yang baru.
3. Pola Asuh Permisif. Pola asuh ini mengakibatkan anak menjadi lebih
mandiri, kreatif, inovasi, dan berkarakter gembira. Namun, pola asuh ini
memiliki kekurangan anak menjadi semena-mena terhadap aturan dan
gampang putus asa.
4. Pola Asuh Situasional. Pola asuh ini berdampak pada anak yang nurut
pada peraturan yang fleksaibel dan kekurangannya berakibat pada anak
yang memiliki pendirian yang tidak stabil.3
Dari pengertian di atas, peneliti dapat mengamalissi implikasi ndan
3

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), 52.
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dampak pola asuh orang tua di Desa Garon Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan melalui dasar pengelompokan praktik pola asuh
berdasarkan pelakunya. Kemudian dianalisis kembali jenis pola asuhnya.
Adapun dampak dan implikasi pola asuh adalah:
1. Praktik pola asuh internal.
Pelaku internal yang menjadi pengganti asuh anak dala keluarga
TKI umumnya dilakukan oleh kakek-nenek dari ayah atau ibu. Pelaku
internal merupakan masih ada kerabat dari anak. Berdasarkan hasil
penelitian di atas, kebanyakan pelaku asuh anak TKI dilakukan oleh
kakek-neneknya dari keluarga ayah atau ibu. Tetapi ada satu narasumber
yang berposisi sebagai ayah di rumah mengasuh anaknya sendiri, dengan
begitu narasumber menjadi pelaku ganda dalam keluarga yaitu ayah dan
ibu.
Adapun pelaku pola asuh internal menurut peneliti menemukan
temuan dampak dan implikasi menurut jenis pola asuh yang dipraktikan
oleh narasumber, diantaranya:
a. Pola Asuh Situasional. Pola asuh situasional merupakan pola asuh
orang tua sangat terlibat dan tidak terlalu menuntut dan mengontrol.
Dampak dan implikasi pola asuh ini berakibat pada anak yang
menjadi pribadi yang kurang dewasa, manja, melakukan pelanggaran
karena mereka kurang menyadari sebuah peraturan, dan kesulitan
berhubungan baik dengan teman sebaya. Pola asuh situasional
menurut peneliti dipraktikkan oleh nenek dan kakek. Narasumber
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yang mengatakan bahwa pola asuh yang dilakukan nenek membuat
anaknya tidak mendengar dan mentaati nasehatnya. Peran orang tua
semula digantikan oleh peran kakek nenek. Biasanya karakter kakek
nenek dalam mengasuh cucunya akan lebih proaktif dalam
melindungi cucunya. Sebagai contoh ketika dulu orang tuanya yang
tidak melarang bermain sepak bola, sekarang dengan pengasuhan
nenek dan kakek melarangnya dengan berbagai kekhawatiran seperti
bau dan kotor. Saat ada dua aturan yang berbeda, anak akan meilih
aturan yang menguntungkan. Begitu juga dengan hal ini, anak akan
berubah tidak merespon dari nasehat kakek neneknya
b. Pola asuh Demokratif. Pola asuh ini bisa diambil dari narasumber
Ibu Rusmini. Beliau dalam mendeskripsikan pola asuhnya terhadap
anaknya dahulu yaitu dengan lebih sering menelponnya kepada
anaknya. Sedangkan suaminya lebih sering memantau anaknya tanpa
mengurangi kekreatifan anak dalam berprestasi. Anak yang di asuh
model demokratif akan berdampak pada anak yang semakin dewasa
dalam

mengatasi

sebuah

masalah,

mandiri,

ceria,

bisa

mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa
mengatasi stres dengan baik.
c. Pola asuh Permisif. Pola asuh ini memberikan hak anak tanpa adanya
pengontrolan dari orang tua. Pola asuh ini dilakukan oleh salah satu
dari narasumber yang mengatakan istrinya tidak pernah menelpon
anaknya dan suami sebagai narasumber jarang mengontrol anaknya
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karena kesibukan pekerjaan. Salah satu sumber ini melakukan pola
asuh sendiri dalam keluarga setelah istrinya pergi bekerja ke luar
negeri, sehingga ia memiliki beban ganda dalam mengasuh kedua
anaknya. Pengasuhan dengan pola permisif ini bisa berdampak dan
berimplikasi

pada anak yaitu anak terbiasa dengan melakukan

pelanggaran,

tidak

dewasa,

terasingkan

dari

keluarga,

dan

mempunyai harga diri yang rendah.
Sesuai dengan uraian di atas, praktik pola asuh berdasarkan
pelaku internal mengakibatkan pengasuhan jenis pola asuh sebanyak
tiga jenis, yaitu: pola asuh situasional, pola asuh demokratif, dan pola
asuh permisif. Berbagai macam pola asuh yang muncul di atas itu
disebabkan oleh berbagai hal faktor yang melatarbelakanginya.
Adapun berdasarkan uraian di atas, jenis pola asuh juga
berimplikasi dan berdampak pada karakter anak. Hal ini sesuai dengan
interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil teori-teori
yang sesuai dengan landasan masalah yang diangkat.
2. Praktik pola asuh eksternal
Sedangkan pada pelaku praktik pola asuh eksternal pada
penelitian ini menemukan pelaku pengasuhan pondok pesantren. Pelaku
eksternal adalah pelaku asuh yang tidak ada kekerabatan dengan anak
asuh, seperti halnya pengasuhan di pondok pesantren yang dilakukan
oleh orang lain. Pada penelitian ini, pelaku asuh eksternal melakukan
jenis pola pengasuhan lebih mengarah pada jenis pengasuhan otoriter.
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Hal ini dilandaskan dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh
santri saat berada di pondok pesantren. Tata tertib pondok pesantren
merupakan bagian untuk membentuk karakter santri. Otoritas dan
pemaksaan bagi santri merupakan jalan dan metode yang dilakukan
pondok pesantren untuk merealisasikan tujuan pembentukan karakter
santri tersebut.
Adapun implikasi dan dampak pada pengasuhan otoriter di
pondok pesantren terdapat hal negatif dan positifnya. Implikasi negatif
diantaranya anak tidak merasakan kebahagiaan dengan aturan-aturan
pondok pesantren yang mengekang, keras kepala, menjadi tidak
disiplin, cenderung ragu, mudah gugup, merasakan ketakutan, cemas
merasa minder, tidak mampu memulai aktifitas, serta terkendala
komunikasi yang rendah.
Sedangkan implikasi positifnya ialah perkembangan moral santri.
Dengan tata tertib pondok pesantren yang harus dipatuhi oleh santri
mengakibatkan sikap yang disiplin dan tanggung jawab, serta
pertumbuhan santri pada masa pertumbuhan sangat baik dengan
pendidikan moral, sehingga pengasuhan ini meminimalisir anak
terjebak pada kenakalan remaja.4

4

Yuliyanti Bu, dkk., Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua terhadap Perkembangan
Moral Anak, Jurnal Cahaya Paud; Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 3, No. 1,
Oktober 2020, 135.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan analisis yang telah
berhasil dihimpun, maka peneliti menyimpulkan:
1. Praktik pola asuh pada anak TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan terbagi menjadi dua kategori yaitu, Berdasarkan
Pelaku dan Berdasarkan jenisnya. Adapun praktik pola asuh berdasarkan
pelakunya dua tipe praktik, yaitu: Pertama, praktik pola asuh internal
yaitu pengasuhan anak yang masih mempunyai hubungan keluarga,
seperti hasil analisis data di atas pelaku asuh internal dilakukan oleh
nenek-kakek dan suami sendiri. Kedua, praktik pola asuh eksternal, pola
asuh ini dilakukan oleh selain dari kerabat anak yang tidak memiliki
hubungan keluarga. Sedangkan berdasarkan jenisnya terdapat empat jenis
praktik, yaitu Pola asuh Situasional, Pola asuh Demokratis, Pola asuh
Otoriter dan Pola Asuh Permisif.
2. Implikasi dan dampak pola asuh bagi anak TKI itu terbagi menurut
kriteria jenis pelaku asuh dan model pola asuhnya. Dalam penelitian ini
membagi menurut jenis pelakunya, yaitu pelaku internal. Pelaku internal
merupakan pengasuhan yang dilakukan orang yang masih mempunyai
kekerabatan dengan anak. Implikasi dan dampak pada pelaku asuh
internal adalah pola asuh situasional, demokratif dan permisif. Pola asuh
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situasional mengakibatkan karakter anak menjadi kurang dewasa, manja,
kurang sadar terhadap peraturan, dan kesulitan melakukan interaksi
dengan teman sebaya. Sedangkan pola asuh demokratf berakibat pada
karakter anak yang lebih dewasa dan mandiri. Pola asuh permisif
berakibat pada karakter anak yang kurang dewasa, sering melakukan
pelanggaran dan terasing dari keluarga. Kedua, Pelaku eksternal yang
dipraktikkan oleh pengasuhan pondok pesantren. Implikasi pengasuhan
pondok pesantren dengan jenis pola asuh otoriter. Dampak dan implikasi
otoriter yang dilakukan pondok pesantren dapat berakibat negatif dan
positif. Adapun dampak negatifnya adalah tidak merasakan kebahagiaan
dengan aturan-aturan pondok pesantren yang mengekang, keras kepala,
menjadi tidak disiplin, cenderung ragu, mudah gugup, merasakan
ketakutan, cemas merasa minder, tidak mampu memulai aktifitas, serta
terkendala komunikasi yang rendah. Sedangkan implikasi positifnya
ialah perkembangan moral santri. Dengan tata tertib pondok pesantren
yang harus dipatuhi oleh santri mengakibatkan sikap yang disiplin,
tanggung jawab, dan penanaman moral yang baik.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, sebagai pertimbangan kepada
pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah daerah agar memetakan daerah basis TKI dengan
merencanakan sebuah progam tentang perlindungan anak agar anak-anak
TKI

tersebut

bisa

terkontrol

pola

pengasuhannya.

Anak

TKI
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dimungkinkan mengalami perbedaan psikis terhadap anak yang orang
tuanya tidak sebagai TKI dan melihat faktor banyaknya penduduk
Indonesia yang menjadi TKI di luar negeri sebaiknya membuka dan
membuat lapangan kerja baru yang lebih humanis bagi para warga negara
Indonesia.
2. Bagi para pengasuh anak yang menggantikan posisi orang tua asli
sebaiknya memiliki jiwa pengasuhan yang lebih menekankan pada
kebutuhan jiwa anak, terlebih pada pendidikan agama bagi anak. Seorang
anak akan menjadi penyelamat bagi keluarganya dengan berbalas budi
atas kebaikan yang telah ditanam oleh pengasuhnya dan juga sebagai
penyelamat saat di akhirat nanti.
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