
 

 

 

PENGASUHAN ANAK  

DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH 

(Studi Kasus  Pasangan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak) 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

JAMIL AR ROZY 

NIM: 503190010 
 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 

PASCASARJANA 

2021 

 

 



 

 

ii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 
Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif 

terhadap tesis yang ditulis oleh Jamil Ar Rozy, NIM 503190010, dengan judul: 

“Pengasuhan Anak Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus 

Pasangan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak)”  maka tesis ini 

sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis 

Munaqasah Tesis. 

 

 

  Ponorogo, 14 Oktober 2021 

  
Pembimbing, 

 

 

 

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag 

NIP. 197711112005012003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

v 

 

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI 

 

 

Yang Bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : JAMIL AR ROZY 

NIM : 503190010 

Fakultas : PROGRAM MAGISTER 

Program Studi : AHWAL AL SYAKHSIYYAH 

Judul Skripsi/Tesis : PENGASUHAN ANAK DALAM PEMBENTUKAN 

KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PASANGAN 

GURU DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA 

MAYAK) 

 

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh 

dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan 

oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di 

etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. 

 

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya. 

 

  Ponorogo, 02 Desember 2021 

  Penulis 

   

 

 

 

(JAMIL AR ROZY) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

PENGASUHAN ANAK DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH 

(Studi Kasus  Pasangan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak) 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Pengasuhan Anak, Keluarga Sakinah 

Pengasuhan anak merupakan kewajiban setiap orangtua. Dalam 

membentuk kepribadian anak atau keluarga diperlukan beberapa pola asuh dan 

model dalam pengembangannya. Tentunya orangtua harus aktif menjalankan 

perannya, meskipun keduanya sama-sama memiliki pekerjaan di luar rumah. 

Kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang sama-sama memiliki pekerjaan, 

sehingga keduanya harus menjalankan peran ganda. Namun, kedua orang tua 

tersebut hendaknya mampu berperan seimbang, sehingga dapat mewujudkan 

keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri harus 

mengetahui pola asuh yang tepat, agar mampu mencapai keseimbangan di tempat 

kerja dan di rumah. Sehingga, harapannya bagi pasangan suami istri yang 

memiliki peran ganda mampu menciptakan keluarga sakinah. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis gambaran pola asuh anak, model pengasuhan anak, 

implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi pasangan guru di 

lembaga formal Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Pendekatan penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus. 

Sedangkan teknis analisis data menggunakan konsep Mathew B. Miles dan 

Michael Hubberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan teknik triangulasi. Dan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Gambaran keenam 

keluarga ketika menerapkan pola asuh anak dalam keluarga sakinah di lembaga 

formal pondok pesantren Darul Huda Mayak, diantaranya: Pertama, ditemukan 1 

keluarga pada golongan sakinah I dengan menerapkan pola asuh Authoritative. 

Kedua, ditemukan 1 keluarga berada pada golongan sakinah II, dan Ketiga, 

ditemukan 4 keluarga berada pada golongan sakinah III dengan menerapkan pola 

asuh Authoritative. Model pengasuhan anak bagi pasangan guru di lembaga 

formal pondok pesantren Darul Huda Mayak dalam pembentukan keluarga 

sakinah yaitu dengan menggunakan pengasuhan berbasis keluarga yang 

didalamnya berbasis keluarga Batih,atau pola pengasuhan oleh pengasuh 

alternatif yakni dengan berbasis keluarga rewang. Implikasi pengasuhan anak 

dalam keluarga sakinah bagi pasangan guru di lembaga formal pondok pesantren 

Darul Huda Mayak memiliki dampak diantaranya: Adanya pemahaman yang kuat 

dalam berkeluarga dengan menerapkan komunikasi yang baik dan seirama 

walaupun terkadang sering terjadi perbedaan. Anak merasa aman dan terlindungi, 

dan anak merasakan perilaku baik dari orang disekitarnya, selanjutnya anak 

menjadi lebih mandiri, terkadang pemikirannya seperti orang dewasa, dan anak 

akan selalu terbuka kepada kedua orang tuanya. Hal tersebut dapat menigkatkan 

rasa percaya diri dan sangat berdampak terhadap terbentuknya keluarga yang 

sakinah.   
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CARE OF CHILDREN IN THE ESTABLISHMENT OF THE SAKINAH FAMILY 

(Case Study Of Teacher Couples In The Pondok Pesantren Darul Huda Mayak) 

ABSTRACT 

Keywords: Parenting, Sakinah Family 

Parenting is the duty of every parent. In shaping the personality of a child 

or family, several parenting patterns and models are needed in their development. 

Of course, parents must be active in carrying out their role, even though both of 

them have jobs outside the home. In fact, there are married couples who both have 

jobs, so they both have to carry out dual roles. However, both parents should be 

able to play a balanced role, so that they can create a sakinah family. Therefore, 

every married couple must know the right parenting pattern, in order to be able to 

achieve a balance at work and at home. So, the hope is for married couples who 

have dual roles to be able to create a sakinah family. The purpose of this study 

was to analyze the description of parenting patterns, parenting models, 

implications of parenting in a sakinah family for teacher pairs at the formal 

institution of Darul Huda Mayak Islamic Boarding School. This research approach 

is a descriptive qualitative approach with a case study research model. While the 

technical analysis of the data using the concepts of Mathew B. Miles and Michael 

Hubberman, which consists of data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. Checking the validity of the findings using triangulation techniques. 

And the conclusions from the results of this study can be concluded that: The 

description of the six families when applying parenting in the sakinah family in 

the formal institution of the Darul Huda Mayak Islamic boarding school, 

including: First, found 1 family in the sakinah I group by applying authoritative 

parenting. Second, it was found that 1 family was in the sakinah II group, and 

third, it was found that 4 families were in the sakinah III group by applying 

authoritative parenting. The parenting model for teacher pairs in the formal 

institutions of the Darul Huda Mayak Islamic boarding school in the formation of 

a sakinah family is to use family-based care in which the Batih family is based, or 

parenting by alternative caregivers is based on the rewang family. The 

implications of parenting in a sakinah family for teacher pairs at the formal 

institution of Darul Huda Mayak Islamic boarding school have impacts including: 

There is a strong understanding in having a family by applying good and rhythmic 

communication although sometimes differences often occur. Children feel safe 

and protected, and children feel good behavior from the people around them, then 

children become more independent, sometimes their thoughts are like adults, and 

children will always be open to their parents. This can increase self-confidence 

and greatly affect the formation of a sakinah family 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan 

mengacu pada standar International Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, 

baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan 

memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi 

akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis 

miring (italic). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan 

transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke 

dalam kamus bahasa Indonesia. 

A. Penyesuaian Perubahan Huruf  

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 sa’ala سأل ‘ ء

 Badala بدل B ب

 Tamr تمر T ت

 Thawrah ثورة Th ث

 jama>l جمال J ج

 h{adi>th حديث {h ح

 kha>lid خالد Kh خ

 di>wa>n ديوان D د

 Madhhab مذهب Dh ذ

 ra}hma>n رحمن R ر

 Zamzam زمزم Z ز

 sara>b سراب S س

 Shams شمس Sh ش

 s}abr صبر {s ص

 ami>r{d ضمير }d ض

 t}ahi>r طاهر {t ط



 

 

xii 

 

 z}uhr ظهر {z ظ

 abd‘ عبد ‘ ع

 Ghayb غيب Gh غ

 Fiqh فقه F ف

 <qa>di قاضي Q ق

 ka’s كأس K ك

 Laban لين L ل

 mizma>r مزمار M م

 Nawm نوم N ن

 habat}a هبط H ه

 was}ala وصل W و

 yasa>r يسار Y ي

 

B. Vokal Pendek 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

  َ  A فعل fa’ala 

  َ  I حسب h}asiba 

  َ  U كتب Kutiba 

 

C. Vokal Panjang 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

ى,  ا  a> قضى,كتاب  ka>tib, qad}a> 

 kari>m كريم <i ي

 h}uru>f حروف <u و
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D. Diftong 

Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 

 Qawl قول Aw و    

 Sayf سيف Ay ي  

 Ghaniyy غني   iyy (shiddah) ي  

 aduww‘ عدو   uww (siddah) و  

 <al-ghaza>li الغزالي i> (nisbah) ي

 

E. Pengecualian  

1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 

‘a. Contoh :  أكبر  transliterasinya akbar, bukan ‘akbar. 

2. Huruf Arab (ta>’ marbu>t}ah) pada kata (al) yang bersambung dengan 

perkataan lain ditransliterasikan menjadi “t”. Contoh  التعليم وزارة   , 

transliterasinya: Wiza>rat al-Ta’li>m, bukan Wiza>rah al-Ta’li>m. 

Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau 

perkataan terakhir, ta>’ marbu>t}ah ditransliterasikan pada “h”, contoh:  

a. المنيرية المكتبة  :al-Maktabah al-Muni>riyyah 

b. قلعة   :qal’ah 

c. داروهبة  :Da>r Wahbah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di 

atas bahu kedua orang tuanya. Mengasuh dan  merawat anak hukumnya wajib, 

sama seperti wajibnya orang tua memberikan  nafkah yang layak kepadanya. 

Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan  keberlangsungan  

hidup anak. Syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak anak untuk 

mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang 

berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini 

merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua.1 

س ب  ٱل    ك  س دًىأ ي ح  ن  أ ن ي ت ر            نس َٰ

Artinya:“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 

(tanpa pertanggungjawaban)?” (QS. Qiyaamah:36)2 

 

Harus ada balasan bagi amal baik dan amal buruk, dan harus pula ada 

pahala yang pantas bagi setiap orang yang beramal. Jika tidak, maka akan 

samalah orang yang taat dengan orang yang durhaka. Dan yang demikian 

tentu tidak sesuai dengan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Adil.3 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti 

makan, pakaian membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun 

dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih 

sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di 

kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula 

untuk melakukan tugas itu.4 

                                                
1Isma’il R. Al-Faruqi, Altar Budaya Islam, Menjelajah Khasanah Peradaban Gemilang, 

(Bandung: Mizan, 2002),  185. 
2 Al-Qur,an dan Terjemahan. Depertemen Agama Republik Indonesia. 
3 Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghiy, Tafsir al- maroghiy, (Semarang: Tohaputra, 

1989), 251. 
4 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006),177. 
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Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua 

untuk memelihara dan  mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Jika 

suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka 

akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnala 

kebahagiaan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, 

yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.5 Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 

77 ayat (3), suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya.6 

Generasi unggul yang hadir dalam perjalanan sejarah kehidupan 

manusia tidak pernah lahir tanpa pengasuhan orang tuanya sendiri, terutama 

ibu. Imam Syafi’i, tumbuh menjadi ulama lintas zaman karena didikan ibunya 

yang luar biasa. Demikian pula dengan Imam Bukhari, perawi hadits 

terpercaya itu juga tumbuh dalam perawatan langsung ibunya sendiri. Bahkan 

di dalam Al-Qur’an, Nabi Musa juga memiliki ketangguhan mental berkat 

cinta kasih ibunya. Demikian halnya dengan Nabi Ismail yang memiliki 

ketaatan luar biasa, semuanya karena peran orang tuanya sendiri, utamanya 

sang ibu, Siti Hajar. 

Dalam konteks merawat dan mendidik anak, tugas ini sebenarnya 

bukan semata tugas naluriah kemanusiaan, lebih dari sekedar apa pun, 

merawat anak dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan adalah 

manivestasi dari iman. Keterlibatan yang intensif seorang ibu dalam merawat 

dan mendidik anaknya sejak dini dengan tanganya sendiri akan memudahkan 

tugas-tugas berikutnya seorang ibu dan ayah dalam mengarahkan akhlak anak. 

Dari sini dapat kita lakukan pendekatan logika, mengapa Nabi Ismail begitu 

taat kepada ayah dan ibunya dalam  hal  ibadah  kepada Allah Ta’ala? 

Ternyata itu semua terjadi tidak lain karena sejak lahir, balita, anak-anak dan 

remaja, Nabi Ismail tidak pernah dididik, kecuali oleh ibunya sendiri. 

                                                
5 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
6 Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. 
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Hal inilah yang belakangan diungkap oleh seorang professor psikologi 

perkembangan Amerika Serikat, Thomas Lickona, bahwa tumbuh 

kembangnya intelektual dan moral setiap anak lahir dari rumah mereka 

sendiri. Artinya, tidak mungkin akan muncul generasi unggul dari rumah yang 

anak-anaknya tidak mendapat hak pendidikan yang benar dari kedua 

orangtuanya. 

Selain  manivestasi  iman, merawat anak dengan tangan sendiri 

merupakan  implementasi cinta. Demikian disampaikan oleh Thomas Lickona 

dalam bukunya Character Matter. “Sejumlah studi menunjukkan pentingnya 

kasih sayang orang tua untuk pertumbuhan kesehatan anak-anak. Cinta 

membuat anak merasa aman, signifikan, dan berharga. Ketika anak-anak 

merasa dicintai, mereka menjadi terikat secara emosional kepada orangtua. 

Keterikatan itu membuat mereka lebih responsif terhadap otoritas dan 

menerima nilai-nilai yang diajarkan orangtua,” tulisnya. kebutuhan fisik dan 

rohani.7 Sakinah yang ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam al Qur’an 

surat ar-Rum ayat 21 tersebut pada kalimat “litaskunu ilaiha” supaya kamu 

merasa tenteram dengannya (suami-istri). Dan Allah menciptakan diantara 

kamu adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga 

kamu dapat lestari dalam tatanan sempurna.8  

Menurut Ibnu Katsir, “Wa min ayatihi an-kholaqho lakum min an-

fusikum azwajaa” Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian 

sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. “Li taskunuu ilaihaa” 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Semakna dengan 

apa yang disebutkan dalam ayat lain: 

ا  ن ه  ع ل  م  ج  د ةٍ و  اح  ن  ن ف ٍس و  ل ق ك م  م  ج  ز  ه و  الَّذ ي خ  ا ل  و  ك ن  إ  ه  اي س   ل ي ه 

Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia 

menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepada-nya. (Al-

A'raf: 189). 

                                                
7 M. Quraish Shihab, Wawasan al Qur’an Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Jakarta:Mizan, 1996), 191. 
8 al-Maraghi (1974:37, juz XXI) 
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Yang dimaksud adalah ibu Hawa. Allah menciptakannya dari Adam, 

yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya 

Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan 

pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin 

atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di 

antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya 

yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya 

mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. 

Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak 

Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, 

dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasanganpasangan itu. Karena 

adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya 

atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau 

sebaliknya kerena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau 

memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan 

lainnya.9 

Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup 

yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih 

sayang) di antara para anggota keluarga.10 Tetapi dalam  mengarungi bahtera 

rumah tangga akan banyak mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. 

Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, 

namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf  

kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami 

istri sangatlah sukar.11 Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering 

muncul dalam suatu perkawinan, yakni menyatukan dua pribadi yang 

berlainan jenis, sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, 

                                                
9 Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Digital Versi Lengkap 30 Juz 2013, Pada surah Ar Rum:21 
10 Ahmad Azhar Basyir, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi, (Yogyakarta: Titian Ilahi 

Press, 1994), 11. 
11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 2000) 1. 
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sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan 

kerenggangan dan perselisihan.12  

Berkaitan dengan nafkah keluraga,  beberapa pasangan suami istri 

memilih untuk bekerja, tidak memandang laki-laki maupun perempuan, Islam 

sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan dalam bidang  

pekerjaan  tertentu, baik pekerjaan di rumah maupun di luar rumah, jika 

merujuk kepada hadis Nabi, dalam praktik kehidupan zaman Nabi SAW 

sesungguhnya ada banyak riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan 

yang bekerja di dalam dan di luar rumah, baik untuk kepentingan social, 

maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.13Perihal tersebut dapat kita lihat 

dalam sebuah profil keluarga yang sama-sama memiliki profesi dalam 

pekerjaan dan di sisi lain yang memiliki kewajiban untuk pengasuhan terhadap 

anaknya sendiri. Fenomena tersebut menuntut pasutri untuk memperhatikan 

perkembangan anak meskipun dalam kenyataannya profesi melekat pada diri 

mereka. Seperti halnya pasutri yang berprofesi sebagai pendidik mereka harus 

benar memperhatikan betul perkembangan anaknya dan anak didiknya. 

Karena pasutri mengambil keputusan untuk saling berprofesi dipengaruhi oleh 

status sosial ekonomi, keluarga, keutuhan keluarga, dan sikap serta kebiasaan 

orang tua dalam keluarga. Proses pengasuhan anak yang perlu diturunkan para 

orang tua adalah menanamkan norma agama, memberikan informasi untuk 

menentukan keberhasilan anak dalam pengasuhan, adanya proses sosialisasi 

agar anak memperoleh pengembangan pribadi, sikap dan tingkah laku, nilai-

nilai, pengalaman hidup, pengetahuan, serta ketrampilan melalui interaksi 

sosial yang berlangsung setiap hari antar anggota keluarga.14 

Kenyataan tersebut dapat dilihat dari lembaga Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak yang merupakan salah satu lembaga swasta yang memiliki 

sekolah formal. Mayoritas pendidik (guru) di lembaga sekolah formal yakni 

MTS dan MA merupakan pasutri. Menurut data dari kepala bagian 

                                                
12 Djamil Latif, Aneka Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 29. 
13 Ibid., 31. 
14 Asfirul Munib dan Atina Firdausy, “Pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga 

sakinah”,Wawancara, Rumah Pak Asfirul Munib, Ahad, 12 Maret 2021, Pukul 11.02 WIB. 
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administrasi jumlah pendidik sekisar 266 dengan perincian lembaga MTS 

sejumlah 140 dan lembaga MA sejumlah 126 pendidik. Dari data tersebut 

ditemukan terdapat 34 pasutri yang menjadi pendidik di lembaga sekolah 

formal di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dan dari jumlah pendidik 

tersebut terdapat pasutri yang telah menjalani pernikahan dalam kurun waktu 

4-20 tahun lebih.15 Mereka memiliki upaya-upaya dalam mempertahankan 

keharmonisan rumah tangga meskipun mereka sama-sama memiliki 

pekerjaan. Melihat dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran 

pasutri yang memiliki profesi harus seimbang dalam pengasuhan anak untuk 

terciptanya keluarga sakinah  serta seimbang pula sebagai pendidik.   

Adapun  kaitannya dengan seorang  suami dan istri yang sama-sama 

berprofesi sebagai guru, yang mana mempunyai tugas dan wewenang untuk 

mengajar, dan mengasuh anak didik yang berada di kelas, para guru ini 

memiliki beban yang lebih berat yang harus dijalani. Disatu sisi  pasangan 

suami istri harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya 

seperti mengasuh dan merawat anaknya  serta keluarganya, disisi lain  harus 

bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai guru. Kenyataan bagi pasangan 

suami istri yang berprofesi sebagai guru harus sangat memperhatikan  waktu, 

komunikasi bersama pasangan dan juga berbagi tugas dalam kaitan mengurus 

rumah tangga terutama mengasuh anak. Dalam keluarga harus ada keselarasan 

dalam pola pikir yaitu dengan bekerjasama antara suami istri  bahkan anggota 

keluarga yang lain. Karena kunci dari keharmonisan dan sakinah dalam suatu 

keluarga  adalah komunikasi yang baik. Maka dari itu perlu bagi suami dan 

istri unuk menempatan diri dalam tugas-tugasnya baik ketika  di sekolah 

maupun di rumah, terutama dalam mengasuh anak. Dengan keterbiasaan 

tersebut tabiat suatu keluarga akan terbentuk dengan baik.16 

Berdasarkan  penjelasan diatas penelitian ini ingin menggali lebih 

dalam tentang pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah bagi 

                                                
15 Observasi di Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo pada 12 Maret 2021 
16 Asfirul Munib dan Atina Firdausy, “Pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga 

sakinah”,Wawancara, Rumah Pak Asfirul Munib, Ahad, 12 Maret 2021, Pukul 11.02 WIB. 
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pasangan suami istri yang mengajar di lembaga Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak. Hal ini dapat dilihat dari peran dan kewajiban suami dan istri ketika 

dalam membentuk keluarga sakinah baik dalam pengelolaan keluarga ataupun 

ketika menjadi guru di sekolah, dalam setiap tindakan pengelolaan harus 

seimbang karena disadari semua itu akan kembali ke pribadi masing-masing 

terutama keluarga itu sendiri. Maka berkaitan dengan itu untuk menciptakan 

keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang memiliki karir atau profesi  

perlu adanya komitmen dan komunikasi  yang baik. Kedua hal tersebut dapat 

menghantarkan pasangan dalam berbagi pekerjaaan baik dirumah atau di 

lembaga tempat mengajar terutama bagi pasangan yang mengajar ditempat 

yang sama. Maka dari itu seorang istri patut berbangga karena kehidupannya 

sudah maju, namun pada dimensi lain eksis yang timbul dari kemajuan  

tersebut sangat memprihatinkan, kadang-kadang timbul pemikiran yang 

bersifat negative, bukan saja dikalangan perempuan sendiri, tetapi juga di 

kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga, terutama bagi 

perempuan yang mementingkan karirnya dari pada rumah tangganya, sehingga 

tugas utama sebagai ibu rumah tangga  terutama mengasuh anaknya sendiri 

sering terlupakan. Agar perempuan karir dapat melaksnakan kedua tugasnya 

dengan baik, tugas dalam  rumah tangga dan tugas dalam karirnya, maka perlu 

adanya upaya alternative untuk mengatasi persoalan-persoalan yang 

dihadapinya. 

Berangkat  dari paparan di atas, maka penelitian ini akan memaparkan 

tentang Pengasuhan Anak Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi 

Kasus  Pasangan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak) 

 

B. Fokus dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka secara umum 

penelitian ini ingin mengungkap tentang pengasuhan anak dalam 

pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan guru di pondok pesantren Darul 

Huda Mayak. Mengingat luasnya masalah cakupan pembahasan, serta karena 
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terbatasnya waktu dan dana, maka penelitian ini penulis fokuskan dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi 

pasangan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak? 

2. Bagaimana model pengasuhan anak bagi pasangan guru di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak dalam pembentukan keluarga sakinah? 

3. Bagaimana implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi 

pasangan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan gambaran pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi 

pasangan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

2. Menganalisis model pengasuhan anak bagi pasangan guru di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak dalam pembentukan keluarga sakinah 

3. Menjelaskan terkait implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah 

bagi pasangan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini akan menemukan penerapan pengasuhan anak 

dalam pembentukan keluarga sakinah melalui gambaran, model dan 

implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah serta memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca bahwa di dalam pasal 45 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk 

memelihara dan  mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kenyataan 

tersebut juga tertuang pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3), 

suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- 

anak mereka, baik mengenai pertumbuhuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada 

masyarakat dan pembaca agar tidak serta merta mengambil keputusan 

untuk berprofesi ataupun bekerja bagi pasangan suami istri demi 

kebutuhan keluarga meskipun menjadi pendidik sekalipun, tetapi juga 

mempertimbangkan keadaan anak ketika ditinggal bekerja. Karena anak 

tidak hanya membutuhkan materi semata yang terpenting adalah kasih 

sayang dari orang tua. Ketika keadaan memaksa tidak serta merta 

meninggalkan kewajiban orang tua terhadap anak. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dari kajian 

penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya 

yaitu: 

Pertama, jurnal berjudul “Upaya Pasangan Buruh Brambang Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah Responsive Gender Di Kabupaten Nganjuk” 

yang ditulis oleh Bayu Krisna Efendi memaparkan bahwa dalam mewujudkan 

tujuan perkawinan yang sakinah semua pembagian dan tugas dalam keluarga 

itu harus teratur dan sama-sama berjalan dengan baik. Pada hakekatnya buruh 

brambang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek 

kehidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda 

dengan keluarga lain. Umumnya bahkan kemungkinan dalam mewujudkan 

keluarga sakinah memiliki kesulitan tersendiri dalam hal tertentu. Perlu 

diingat bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan sesuai 

dengan perannya masing-masing secara kontruksi oleh budaya setempat yang 

berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan dan posisi dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga sangat bergantung 

pada upaya mereka untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban. Buruh brambang 

di Desa Pehserut salah satunya membagi peran serta fungsi dan tanggung 

jawab dalam keluarga untuk bekerja di sawah dan urusan domestik dalam 

keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pasangan buruh 
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brambang di Desa Pehserut dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif 

gender serta faktor penghambat dan pendukungnya. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa upaya pasangan buruh brambang dalam mewujudkan 

keluarga sakinah antara lain saling memahami pasangan, selalu bersyukur, dan 

menjaga komunikasi. Mengenai pembagian peran dalam perspektif gender 

dilakukan secara adil berdasarkan teori keadilan dan kesetaraan gender. 

Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain ekonomi yang semakin susah 

karna kebutuhan semakin mahal, dan perbedaan pendapat antar pasangan. 

Kemudian dari faktor pendukung antara lain dari keluarga, anak-anak yang 

mengerti keadaan keluarga, dan keadaan rumah yang menjadi motivasi untuk 

memberikan tempat yang layak bagi keluarga.17 

Penelitian kedua, jurnal dengan judul “Pola Asuh Anak Dalam 

Keluarga Petani Di Domloli Kabupaten Alor”18 Raspa Laa menyatakan dalam 

tulisannya bahwa Pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa 

tanggung jawab kepada anak. Peran keluarga menjadi penting untuk mendidik 

anak baik dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial kemasyarakatan 

maupun tinjauan individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat 

kualitatif dengan menggunakan jenis studi kasus etnometodologi. Dimana 

penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan anak 

usia sekolah di Domloli Desa Airkenari Kabupaten Alor. Hasil dari penelitian 

adalah bentuk pola asuh yang dilakukan oleh orang tua petani terhadap 

anaknya di Domloli Desa Airkenari Kabupaten Alor adalah laisez faire dengan 

bentuk kehidupan seperti: membiarkan anak bertindak sendiri tanpa 

                                                
17 Bayu Krisna Efendi, “Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan 

Keluarga Sakinah Responsif Gender di Kabupaten Nganjuk”( SAKINA: Journal of Family 

Studies, 2020), 2. 
18 Raspa Laa, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Petani Di Domloli Kabupaten Alor”( 

AL-ASASIYYA: Journal Basic Of Education, 2018), 76. 
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memonitor dan membimbingnya, mendidik anak acuh tak acuh, bersifat pasif, 

atau bersifat masa bodoh, terutama memberikan kebutuhan material saja, 

membiarkan saja apa yang dilakukan anak (terlalu memberikan kebebasan 

untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-peraturan dan norma-norma 

yang digariskan orang tua), dan kurang sekali keakraban dan hubungan yang 

hangat dalam keluarga. Faktor yang menjadi penyebab lemahnya pola asuh 

orang tua terhadap anak adalah lemahnya pendidikan orang tua, lemahnya 

ekonomi orang tua, dan lemahnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya 

pendidikan anak. Dampak yang ditimbulkan akibat lemahnya pola asuh anak 

dalam keluarga adalah: kehidupan anak yang bebas bergaul, tidak 

maksimalnya perhatian orang tua terhadap anak, putusnya kewajiban orang 

tua terhadap anak atau hak anak atas orang tuanya, kondisi psikis anak 

tertekan, pasif (Tidak Terlatih untuk Berpikir, Berinisiatif, dan Berani 

Mengambil Keputusan), hubungan sosial terhambat, agresif di luar lingkungan 

rumah, egoisme, dan perlakuan dingin yang berbalik. 

Penelitian ketiga, jurnal Nurdjidin dengan judul “Keluarga Sakinah 

Dan Kewajiban Mendidik Anak Usia Dini (Analisis Sosiologi Keluarga)”19 

Kajian ini difokuskan pada relasi agama, keluarga dan negara tentang 

penerapan keluarga sakinah di Indonesia dan dampaknya terhadap kewajiban 

pendidikan anak usia dini. Atas dasar agama, pemerintah meligitimasi ide 

keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga muslim melalui pernikahan. 

Ketentraman dalam kasih sayang sebagai landasan hubungan pengasuhan 

keluraga pada anak telah dimulai sejak masa janin bisa memberikan pengaruh 

positif terhadap keberlanjutan masa depan yang lebih baik. Semua itu 

dimaksudkan agar keseimbangan negara dapat terbangun dari unit terkecil di 

dalamnya, yaitu keluarga tentram penuh dengan kasih sayang. Tulisan ini 

bermaksud mengkaji tentang relasi agama dan keluarga terutama dalam Islam 

yang terungkap dalam keluarga sakinah. Konsep itu telah dikuatkan dalam 

aturan perundang-undangan sehingga relasi agama, keluarga dan pemerintah 

                                                
19 Nurdjidin dan Taufik Nugroho, “Keluarga Sakinah Dan Kewajiban Mendidik Anak 

Usia Dini (Analisis Sosiologi Keluarga)”, (Semnas-Peran Pengasuhan Anak Ra Dalam 

Membangun Karakter Bangsa, tt), 14. 
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bisa diperjelas secara sosiologis. Arti penting keluarga kemudian diuraikan 

lebih dalam terhadap salah satu fungsinya memberikan pendidikan pada anak 

usia dini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research) tekniknya 

diawali dengan mengumpulkan referensi, diantaranya berupa buku, dan 

literatur  ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian adalah Keluarga sakinah yang 

diterapkan di Indonesia telah memperjelas keterkaitan antara keluarga, agama, 

dan pemerintah. Dengan dasar agama, pemerintah meligitimasi ide keluarga 

sakinah dalam pembentukan keluarga melalui pernikahan dalam perundang-

undangan. Semua dimaksudkan agar keseimbangan negara dapat terbangun 

dari unit terkecil di dalamnya, yaitu keluarga tentram penuh dengan kasih 

sayang. 

Tabel 1.1 

Persamaan dan perbedaan telaah terdahulu dengan penelitian sekarang 

No Karya Ilmiah Persamaan Perbedaan 

1 Upaya 

Pasangan 

Buruh 

Brambang 

Dalam 

Mewujudkan 

Keluarga 

Sakinah 

Responsive 

Gender Di 

Kabupaten 

Nganjuk 

a. Penelitian 

menggunakan 

penelitian 

metode 

kualitatif. 

b. Menggunakan 

teori keluarga 

sakinah.  

c. Peneliti 

membahas 

tentang Pasangan 

Buruh Brambang 

Dalam 

Mewujudkan 

Keluarga 

Sakinah. 

d. Peneliti 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif  

deskriptif 

 

a. Penelitian berpandang pada 

hukum Islam sedangkan 

peneliti menggunakan 

pandangan  keluarga sakinah 

b. Penelitian ini menganalisis :1) 

Upaya Pasangan Buruh 

Brambang dalam Mewujudkan 

Keluarga Sakinah, 2) 
Pembagian Peran Pasangan 

Buruh Brambang Dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Responsif Gender, 3) Faktor 

Pendukung dan Penghambat 

Bagi Pasangan Buruh 

Brambang dalam Mewujudkan 

Keluarga Sakinah sedangkan 

peneliti menganalisis 1) 

Gambaran pola asuh, 

2)Strategi dan 3) Implikasi 

dalam pengasuhan anak bagi 

pasangan guru untuk 

pembentukan keluarga 

sakinah. 

c. Penelitian ini bertujuan untuk 
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No Karya Ilmiah Persamaan Perbedaan 

mengetahui upaya pasangan 

buruh brambang di Desa 

Pehserut dalam mewujudkan 

keluarga sakinah perspektif 

gender serta faktor 

penghambat dan 

pendukungnya sedangkan 

penelitian sekarang bertujuan 

untuk mengetahui pengasuhan 

anak dalam pembentukan 

keluarga sakinah bagi 

pasangan guru di lembaga 

formal Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak. 

2 Pola Asuh 

Anak Dalam 

Keluarga Petani 

Di Domloli 

Kabupaten Alor 

a. Peneliti 

menggunakan 

metode kualitatif 

b. Menggunakan 

teori pola asuh 

anak 

c. Penelitian 

membahas 

tentang Pola 

Asuh Anak 

Dalam Keluarga 

d. Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dan 

rancangan 

penelitian studi 

kasus 

a. Pelaku dalam penelitian 

terdahulu adalah keluarga 

petani di Domloli kabupaten 

Alor sedangkan peneliti 

sekarang adalah pasangan 

suami istri yang menjadi 

pendidik di lingkungan 

pesantren. 

b. Penelitian ini menganalisis 1) 

Pola Asuh Anak Bagi Orang 

Tua Yang Bekerja Sebagai 

Petani Di Domloli Kabupaten 

Alor. 2) Faktor yang menjadi 

kendala hilangnya pola asuh 

orang tua terhadap anak di 

Domloli Kabupaten Alor. 3) 

Dampak yang terjadi akibat 

lemahnya pola asuh anak bagi 

orang tua petani di Domloli 

Kabupaten Alor sedang 

peneliti menganalisis 1) 

Representasi, 2) Strategi dan 

3) Implikasi dalam 

pengasuhan anak bagi 

pasangan guru untuk 

pembentukan keluarga 

sakinah.   

3 Keluarga 

Sakinah Dan 

Kewajiban 

Mendidik Anak 

a. Peneliti 

menggunakan 

metode kualitatif 

b. Teori yang 

a. Penelitian  menggunakan teori 

keluarga sakinah dan 

kewajiban mendidik anak usia 

dini sedang peneliti 
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No Karya Ilmiah Persamaan Perbedaan 

Usia Dini 

(Analisis 

Sosiologi 

Keluarga 

digunakan 

keluarga sakinah 

 

menggunakan teori 

pengasuhan anak dan keluarga 

sakinah. 

b. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian 

ini, adalah metode kualitatif 

dengan penelitian kepustakaan 

(library research) sedangkan 

peneliti sekarang 

menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

c. Analisis penelitian terdahulu 

berkaitan dengan keluarga 

sakinah dan anak usia dini 

sebagai rahmah bidang 

pendidikan sedangkan peneliti 

sekarang menganalisis  1) 

Representasi, 2) Strategi dan 

3) Implikasi dalam 

pengasuhan anak bagi 

pasangan guru untuk 

pembentukan keluarga 

sakinah. 

 

 

F. Metodologi Penelitian  

a. Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini akan dikembangkan dengan 

serangkaian metode sebagai acuan untuk memperoleh karya ilmiah yang 

tepat sasaran, wajar serta mencapai hasil yang maksimal. Berikut ini 

adalah serangkaian metode untuk memperoleh dan menganalisis data.  

b. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data dalam tesis ini berdasarkan pada dokumentasi dan 

wawancara kepada 6 pasangan suami istri yang memiliki profesi yang 

sama di satu lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak yaitu guru. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui 

pengasuhan anak terhadap pasangan suami istri yang berprofesi 
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sebagai guru di lembaga yang sama dalam pembentukan keluarga 

sakinah. Karena di lembaga formal Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak terdapat beberapa pasangan suami istri yang menjadi guru.    

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam tesis ini akan diambil dari buku-

buku, jurnal, artikel, tesis, literatur dokumentasi dan informasi yang 

diakses melalui jaringen internet yang berkaitan dengan pengasuhan 

anak dalam pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan guru di 

lembaga formal Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang akan 

diteliti oleh penulis. 

c. Pendekatan 

Penelitian ini menggunkan pendekatan deskriptif dengan  

menggunakan teori pengasuhan anak (Hadhanah), bentuk-bentuk 

pengasuhan anak (Hadhanah), masa pengasuhan anak (Hadhanah), 

strategi pengasuhan anak, Hak Asasi Anak dalam UU perlindungan Anak, 

Konvensi hak anak, keluarga sakinah, dan faktor–faktor pembentukan 

keluarga sakinah Di harapkan dapat menjelaskan sinkronisasi antara 

pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah bagi pasutri yang 

mengajar dilembaga yang sama. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Keuntungan 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh 

data dan informasi secara langsung, sehingga diharapkan pengguna 

informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau 

informasi terkini.20Dengan metode kualitatif penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikann realitas, dengan menerapkan satu atau lebih 

teori sosial. 

 

                                                
20 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun 

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52. 
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2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang 

manusia, maupun keadaan gejala lainnya yang bertujuan untuk 

mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam menyusun teori- 

teori dan teori- teori baru.21 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research). 

Maka adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data dengan interview 

adalah proses pengumpulan data yang di dalamnya terdapat unsur tanya 

jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan 

secara fisik.22yakni melakukan wawancara secara langsung dengan 

pasangan suami istri dan  anak. 

e. Analisis Data 

Dengan model analisis Kualitatif, Setelah data terkumpul, penulis 

menganalisanya secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen seperti  

yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan, bahwa 

analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan  memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.23 

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah reduksi data. 

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang 

berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat 

                                                
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), 10. 
22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: FPUGM, 1987), 63. 
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), 248. 
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memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.24 

Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan 

terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang 

merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

Kedua adalah display data. Display data merupakan proses 

menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat 

naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah 

dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil 

kesimpulan yang tepat.25 

Ketiga adalah verifikasi dan simpulan. Sejak awal  pengumpulan 

data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap 

akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada 

catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan 

yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan 

tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus- 

menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya 

didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah 

intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat 

terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir 

yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan 

temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.26 

 

 

                                                
24 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), 194. 
25 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif (Surabaya: 

UNESA University Press, 2007), 33. 
26Ibid., hlm. 34. 
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f. Profil Pondok Pesantren Darul Huda 

1. Selayang Pandang 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak adalah salah satu dari 

sekian banyak pondok pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo. 

Berdiri sejak tahun 1968 oleh KH. Hasyim Sholeh. Penggunaan 

metode salafiyah Haditsah dimaksudkan bahwa Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak melestarikan metode lama yang baik dan 

mengembangkan metode baru yang lebih baik.  

Metode ini diterapkan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

dengan bentuk pendidikan formal dan non formal. Adapun pendidikan 

formal meliputi: MTs (sederajat SMP), MA (sederajat SMA), dan 

Madrasah Diniyah (MMH). Sedangkan pendidikan non formal 

diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab-kitab kuning salafi yang 

mu’tabarah.  

Dengan metode tersebut, santri Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak dapat mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara utuh, 

dalam arti tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam 

seperti syari'at, tauhid dan tasawwuf dalam rangka Tafaqquh fi diin, 

tetapi juga mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam yang bersifat 

umum seperti fisika, kimia, biologi dan lain-lain dalam rangka 

Tafakkur fi kholqillah. Sehingga dengan metode tersebut akan 

membentuk santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh dan 

tegar serta dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di zaman yang modern ini. 

 

2. Lembaga- Lembaga di Bawah Naungan Pondok Pesantren Darul 

Huda 

a. Pondok Pesantren Putra Putri Darul Huda Sistem Pendidikan 

dan Pengajaran 

1. Penggunaan sistem klasikal dengan metode pengajaran salafi. 



19 

 

 

 

2. Pembelajaran mengacu pada kitab-kitab kuning yang 

mu'tabaroh. 

3. Penggabungan antara sistem salafiyah dan haditsah (modern). 

4. Sistem pendidikan memakai sistem asrama (fullday study). 

5. Pendidikan melalui keteladanan dan pembiasaan akhlaq. 

6. Penggunaan sistem sorogan dan wekton. 

7. Pendidikan rohani melalui mujahadah ke makam auliya', 

khataman  Al-Qur'an dan sholat malam. 

8. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, meliputi kursus 

Seni Kaligrafi, Kursus Menjahit, Pramuka, PMR (Palang 

Merah Remaja), Matematika, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, 

Hadroh, Seni baca Al-Qur'an, Olah Raga (Sepak Bola, Bola 

Volley, Futsal, Bulu Tangkis, Tenis Meja), Drum Band, 

Marcing Band dan Gambus Kontemporer. 

b. Madrasah Miftahul Huda (MMH) 

Madrasah Salafiyyah Miftahul Huda mempunyai jenjang 

pendidikan 6 tahun dilanjutkan dengan program pasca MMH 

(Takhasus) dengan jenjang 2 tahun dengan kurikulum pondok 

pesantren salafiyah masuk sore hari mulai pukul 14.30 WIB - 

16.30 WIB. 

c. Madrasah Tsanawiyah Darul Huda (MTs) 

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Huda Mayak Ponorogo 

berstatus terakreditasi A dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Berbasis Scientific (K-13), 

masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.40 WIB. 

2. Bagi siswa laju diwajibkan sekolah Diniyyah di Madrasah 

Salafiyyah Miftahul Huda Mayak pada sore hari (14.30 

sampai 16.30 WIB). Antara MTs dan Madrasah Miftahul 

Huda adalah satu paket yang tidak terpisahkan. 
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3. Mulai tahun pelajaran 2020-2021, Mapel Fiqih dan Qur’an 

Hadits menggunakan metode kajian kitab kuning dalam proses 

pembelajarannya. 

4. Selama menjadi Peserta Didik, berhak mengajukan bantuan 

beasiswa program pemerintah dengan menunjukan persyaratan 

yang berlaku. 

d. Madrasah Aliyah Darul Huda ( MA ) 

1. Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Mayak Ponorogo 

berstatus Terakreditasi A,  dengan kurikulum  Scientific 

(Kurikulum 2013) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), masuk pagi hari mulai pukul 07.00 WIB sampai 

12.40 WIB. 

2. Program Peminatan/Penjurusan sebagai berikut : 

 Program Keagamaan (AGAMA) 

 Program Ilmu Alam (IPA) 

 Program Ilmu Sosial (IPS) 

3. CBT (Computer Based Test) Ujian berbasis 

Komputer/Android untuk Penilaian Harian, PTS, dan ujian 

Lokal Madrasah. 

4. SANADH (Sistem Aplikasi Nilai Akademik MA Darul Huda) 

merupakan database kumpulan Nilai Akademik selama 

menempuh studi.  

a. Bagi Pendidik: Pengumpulan nilai guru via online. 

b. Bagi Orang Tua/wali peserta didik : Untuk mengecek 

Nilai Ketuntasan Akademik, dengan ID dan Password 

masing-masing peserta didik. 

5. Selama menjadi Peserta Didik, Berhak mendapatkan bantuan 

sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan 

mengumpulkan Foto Copy kartu KIP/KPS/KKS/PKH/Surat 

Keterangan Tidak Mampu atau sejenisnya. 
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6. Aktif mengirimkan peserta didik yang beprestasi masuk 

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), masuk jalur 

(SPAN-PTKIN,UM-PTKIN) Kementerian Agama RI setiap 

tahunnya, masuk seleksi nasional (SNMPTN,SBMPTN) 

Kemendikbud RI dan juga berbagai beasiswa prestasi yang 

lain (Teknik Kimia, Bidik Misi, Sampoerna, Etos dll) 

perkuliahan S-1 di Perguruan Tinggi  Negeri Agama Islam 

atau Perguruan Tinggi Umum di Indonesia, Diantaranya 

diberbagai perguruan tinggi wilayah kab/kota kodya Madiun 

dan diluar daerah diataranya UGM, UIN Sunan Kalijaga, UIN 

Sunan Ampel, ITS Surabaya, UII Jogjakarta, UM Malang, 

UIN Malang, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, UI Jakarta, 

Universitas Jember, Univ. Airlangga, Univ. Brawijaya, UNS 

Solo, UNDIP, UPN Surabaya dll.  

 

3. Keadaan Pendidik dan Non Pendidik di Lembaga Pondok Pesantren 

Darul Huda 

Jumlah Pendidik dan Non Pendidik di Lembaga Pondok 

Pesantren Darul Huda:  464 Jiwa. 

1) Laki-Laki    : 296 Jiwa  

2) Perempuan    : 168 Jiwa 

3) Jumlah Pendidik  : 283 Jiwa 

4) Jumlah Non Pendidik : 181 Jiwa 

 

4. Daftar ( Pasutri ) Pendidik dan Non Pendidik di Lembaga Pondok 

Pesantren Darul Huda 

Daftar nama pasangan guru yang mengajar di lembaga pondok 

pesantren Darul Huda diantaranya: 
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Tabel 2.1 

Data pendidik di lingkungan Pon.Pes. Darul Huda 

No  PASUTRI 

Suami Lembaga  Istri Lembaga  

1 Drs. Mudafir MA Nila Ruhama MMH 

2 Qoribun Sidiq, S.Ag MA Rodliyah MTS 

3 Zainul Abidin, S.Pd.I. MA Isna Mufidah MMH 

4 M. Mahmud Romdhoni MA Hanifatul Masruroh, 

S.Pd.I. 

MA 

5 Okta TrI Riyan Fanani, 

S.Si. 

MA Zulfa Amalia MA 

6 Mukhlis Rofi'i, M.Pd MA Kuni Masrokhati, S.Pd. MA 

7 Muhammad Aris 

Umami, S.Pd.I. 

MA Muzakiyatul Maghfiroh MTS 

8 Tjahyo Nugroho, M.Pd MA Yayuk Suprapti, S.Pd MA 

9 Budiono, S.Pd MA Kuni Masruroh, S.Pd MA 

10 Asfirul Munib, S. Pd MA Atina Firdausy, S. Pd MA 

11 Idham Cholid MA Ika Khusnul Khotimah, 

S.TH 

MA 

12 Hamdan Miftahussurur, 

S.Pd. 

MA Enggar Widiyansari, 

S.Pd.I. 

MMH 

13 Abu Abas, M.Pd MA Chotimatul Chusna, 

S.Pd 

MA 

14 Ahmad Furqon 

Muzaky, S.Pd 

MA Riska Husnita Zazana MA 

15 M. Syamsi Hasan, S.E MTS Titik Dwi Kristiandari, 

S.Pd. 

MTS 

16 Muhammad Kholis 

Hidayat , S.H.I 

MTS Fatimatuz Zahro', 

S.Pd.I. 

MTS 

17 Imam Ahmad, S.Pd.I MTS Laily Rohmawati, 

S.Pd.I. 

MTS 

18 Umijan, S.Ag MTS Fauzi Nur Anifah, 

S.Th.I 

MTS 

19 Taufik Ahsani, S.Kom MTS Chalida Ulfa Hidayah 

Noor, S.Pd.I. 

MTS 

20 Joko Yulianto, S.Pd. MTS Nurul Khoiriyah, S.Pd. MTS 

21 H. Choirul Anam, S.H.I MTS Uswatun Hasanah, S.H.I MTS 

22 Ahmad Hamrofi, S.H.I MTS Siti Romelah, S.Pd.I. MTS 

23 Mufid Syaiful Akhyar MTS Fajriya Sofiyatin, S.Pd MTS 

24 Yasin Budyoko MTS Asna Minatul Afifah, 

S.H.I 

MTS 

25 Misnan, S.Pd.I. MTS Imro'atul Masruroh Perpustaka

an 

26 Agus Yusuf Alamsyah MTS Nikmatul Laila MTS 
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No  PASUTRI 

Suami Lembaga  Istri Lembaga  

Maulidah 

27 Iqbal Asadin MTS Fiki Rahmah Fadilah MA 

28 Imam Saroni, S.Kom MTS Yeni Rahmawati, S.Si. MA 

29 Purwanto MTS Umul Mu'minin Keuangan 

30 Riza Fachruddin Keuangan Fathekhatul Hidayah, 

S.Pd.I. 

MA 

31 Eva Kurniawan MMH Okta Dita Diah 

Pangesti, S.H.I 

MA 

32 Ahmad Zarqoni MMH Hamdiyati Aslamah MMH 

33 Ahmad Kholil MMH Fitri Yuni Sholihah MMH 

 

g. Profil Informan Keluarga (Pasangan Guru) di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak 

Berikut ini penulis memaparkan hasil wawancara selama satu 

bulan dan Informan meminta untuk dituliskan identitas Aslinya tanpa 

inisial atau nama samara. 

1. M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K 

M. Syamsi Hasa (50) dan Titik Dwi K (38) merupakan 

pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Pasutri tersebut memiliki 3 anak yakni Ivani Rara Nirwasita Hasan 

(16), Syamila Aqimil Layaliyah Hasan (11), dan Aira Mysha Naira 

Hasan (3,5). Keluarga tersebut bertempat tingal di desa Setono, 

Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut mengajar mereka 

mengantar terlebih dahulu Rara(anak pertama) dan emil (anak kedua) 

pergi sekolah dan menitipkan Aira (anak ketiga) ke penitipan anak.   

2. Choirul Anam  dan Uswatun Hasanah 

 Choirul Anam (38) dan Uswatun Hasanah (38) merupakan 

pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Pasutri tersebut memiliki 3 anak yakni Muhammad Sufyan Adz ka 

(11), Muhaammad Zuhal Majdi (5), dan Muhammad Muizul Haromain 
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(6 bulan). Keluarga tersebut bertempat tingal di Perum Dwija Regency 

No. 12 Tonatan, Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut 

mengajar mereka mengantar terlebih dahulu Kaka (anak pertama) dan 

Sufyan (anak kedua) pergi sekolah dan menitipkan Muiz (anak ketiga) 

ke penitipan anak. Setelah pulang sekolah Kaka langsung di rumah 

sedang ke-2 adiknya di penitipan anak. 

3. Qoribun Sidiq dan Rodliyah 

Qoribun Sidiq.(43) dan Rodliyah(36) merupakan pasangan 

suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal yayasan pondok 

pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri tersebut 

memiliki anak yang bernama Abdul Lathif. Keluarga tersebut 

bertempat tingal di Jln. Menur RT. 3 RW. 2 Ronowijayan Siman 

Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut mengajar Lathif 

sekolah di MI Mayak dan ketika pulang sekolah hal yang dilakukannya 

adalah bermain atau melihat televise di rumah.   

4. Imam Saroni dan Yeni Rahmawati 

Imam Saroni (33) dan Yeni Rahmawati (32) merupakan 

pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Pasutri tersebut memiliki 2 anak yang bernama Wafiqa Kayla Khusna 

(6) dan Azmi Abiyu Al- Khawarizmi (3 bulan). Keluarga tersebut 

bertempat tingal di Jln. Semeru No. 57 Nologaten, Ponorogo. Ketika 

pasangan suami istri tersebut mengajar mereka mengantar terlebih 

dahulu fiqa (anak pertama) pergi sekolah dan menitipkan Azmi (anak 

kedua) ke tetangga yang di asuh di kediaman pak Imam sendiri.   

5. Asfirul Munib dan Atina Firdausy 

Asfirul Munib (26) dan Atina Firdausy (26) merupakan 

pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Pasutri tersebut memiliki 1 anak bernama Ahmad Asfhal Al- Fatih (3). 

Keluarga tersebut bertempat tingal di daerah Madiun. Ketika pasangan 
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suami istri tersebut mengajar mereka memberikan hak sepenuhnya 

kepada neneknya di rumah.  

6. Riza Fachruddin dan Fathekatul Hidayah 

Riza Fachruddin (38) dan Fathekatul Hidayah (29) merupakan 

pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Pasutri tersebut memiliki 2 anak yakni Averroes Atabik Faza (4) dan 

Aruna Arsyana Atabik Faza (7 bulan). Keluarga tersebut bertempat 

tingal di daerah Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut 

mengajar mereka menitipkan Averroes dan Syana kepada orang yang 

khusus mengasuh kedua anak tersebut. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah  (1) tahap pra-

lapangan,  yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. (2) tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. (3) tahap 

analisis data, yang meliputi: analisis  selama dan setelah pengumpulan data. 

(4) tahap penulisan laporan. 

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami penelitian ini, 

maka peneliti membagi penelitian ini kedalam bab, yaitu: 

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan tesis, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab Kedua Kajian Teori dan Telaah Pustaka, yakni untuk 

mengetahui kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian yaitu tentang pengasuhan anak dalam terciptanya 

keluarga sakinah bagi pasangan  pendidik yang terdiri dari pengertian 

pengasuhan anak (Hadhanah), bentuk-bentuk pengasuhan anak (Hadhanah), 

masa pengasuhan anak (Hadhanah), strategi pengasuhan anak, Hak Asasi 

Anak dalam UU perlindungan anak, Konvensi hak anak, keluarga sakinah, dan 

faktor–faktor pembentukan keluarga sakinah. 

Bab Ketiga Gambaran Pola Asuh Anak dalam Keluarga Sakinah 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak: yang berisi tentang gagasan-

gagasan peneliti terkait dengan pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan 

terhadap temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari 

temuan yang diungkap dari lapangan.  

Bab Kempat Model Pengasuhan Anak Bagi Pasangan Guru di 

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dalam Pembentukan Keluarga 

Sakinah: yang berisi tentang gagasan-gagasan peneliti terkait dengan pola-

pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan-temuan sebelumnya, 

serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.  

Bab Kelima Implikasi Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak:  yang berisi tentang gagasan-

gagasan peneliti terkait dengan pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan 

terhadap temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari 

temuan yang diungkap dari lapangan.  

Bab Keenam Penutup: berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi 

yang berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari 

laporan penelitian.
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BAB II 

PENGASUHAN ANAK DAN KELUARGA SAKINAH 

 

A. Pengasuhan Anak, Gaya Pengasuhan Anak, Gaya Pengasuhan Anak, 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak 

1. Pengertian Pengasuhan Anak (Hadhanah) 

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam 

Islam dinamakan “hadhanah“. Secara etimologis, hadhanah berasal dari 

kata hadhana-yahdhunu-hadhnan yang memiliki arti mengasuh anak atau 

memeluk anak.27 Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah 

memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang 

akal yang tidak bias membedakan. Al-hadhn tidak berlaku pada orang 

dewasa yang sudah baligh dan berakal. 

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk 

memelihara dan mendidik anak mereka degan sebaik-baiknya. 

Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang 

menjadi kebutuhan pokok si anak. 

Pada prinsipnya masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak 

membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi 

wanita jika ia sudah menikah, namun  bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, 

menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah 

anakberusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.28 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, tak ada batasan yang jelas dalam 

mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun 

atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan 

ayahnya, namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul 

ayahnya.29 

Menurut Darajat mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara 

                                                
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), 237. 
28 Sa’id Thalib Hamdani (terjemah) Agus Salim, Risalatun Nikah (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1989), 264.  
29 Ibid.   
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anak, mengurusi makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam  

periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut juga parenting 

adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia 

dewasa. Tugas ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua 

biologis). Namun, jika orang tua biologis tidak mampu melakukan 

pengasuhan, maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat 

termasuk kakak, nenek dan kakek, orang tua angkat, atau oleh institusi 

seperti panti asuhan (alternative care). Selanjutnya pengasuhan mencakup 

beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara 

optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan 

diterima oleh lingkungannya.30 

Bila pola pengasuhan anak tidak tepat, maka hal itu akan 

berdampak pada pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku 

orang-orang di luar rumah yang cenderung negatif. Pola pengasuhan yang 

intens akan membentuk jalinan hubungan kuat di antara orang yang 

diidentifikasi dan orang mengidentifikasi (anak dengan orang yang 

membimbing). Dengan demikian, anak yang benar-benar melakukan 

identifikasi cenderung mencari figur yang dapat diterima dan sesuai 

dengan proses pembentukan dirinya. Adapun mereka yang telah terbebas 

dari beban dan tekanan diri dan lingkunganya akan dengan mudah 

menjalankan proses identifikasi yang sesuai dengan kemampuan dan 

potensi dirinya.31 

Baumrind mengatakan bahwa gaya pengasuhan merupakan 

serangkaian sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anak untuk 

menciptakan 

iklim emosi yang melingkupi interaksi orang tua-anak, yang mencakup 

tiga aspek gaya pengasuhan yaitu authoritarian, authoritative, dan 

permissive. Ketiga aspek gaya pengasuhan tersebut memiliki ciri khasnya 

sendiri-sendiri dan masing memberikan efek yang berbeda terhadap 

                                                
30 Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan anak, (Kudus: SMP 1 Undaan 

Kudus, Jawa Tengah, Indonesia), 4-5 
31 Ibid, 4-5 
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perilaku remaja. Darling dan Steinberg, mengatakan parenting style32 yang 

dalam bahasa Indonesia disebut gaya pengasuhan adalah sekumpulan sikap 

orang tua terhadap anak yang dikomunikasikan kepada anak dan 

menciptakan suasana emosional dimana perilaku orangtua diekspresikan. 

2. Gaya Pengasuhan Anak (Hadhanah) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind, dia 

membagi gaya pengasuhan dalam 3 jenis, yaitu : Authoritarian, 

Authoritative, dan Permissive. Masing-masing dari gaya pengasuhan itu 

akan diuraikan berikut ini33 :  

 

a. Gaya pengasuhan Authoritarian 

Gaya pengasuhan Authoritarian merupakan gaya pengasuhan 

orang tua yang mengharapkan agar anak patuh dengan segala perintah 

tanpa ada pengecualian atau pertanyaan apapun. Orang tua mengendalikan 

anak melalui kedisiplinan yang cukup ketat hingga hukuman apabila 

peraturan tidak diikuti tidak ada negoisasi antara orang tua dan anak 

mengenai peraturan tersebut, selain itu orang tua yang authoritarian 

menetapkan batasan-batasan dan kendali yang tegas dan kurang 

memberikan peluang kepada anak untuk berdialog secara verbal, sehingga 

orang tua yang authoritarian memegang kendali penuh dalam mengontrol 

anak-anaknya. Orang tua authoritarian mencoba untuk membentuk, 

mengontrol, dan mengevaluasi perilaku dan sikap anak sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Setiap tindakan dan setiap keputusan hidup anak 

ditentukan oleh orang tua. Orang tua memegang sikap bahwa mereka 

adalah sosok otoritas, dan anak-anak didorong untuk tunduk dengan 

mengorbankan keinginan mereka sendiri. 

Orang tua authoritarian berusaha membentuk, mengontrol, dan 

                                                
32 Nancy Darling and Laurence Steinberg, “Parenting Style as Context: An Integrative 

Model”, Psychological Bulletin. Vol. 113, No. 3, 30 May 2014. Hal. 487-496. 
33 Diana Baumrind, Robert E. Larzelere, and Elizabeth B. Ownes, “Effect of Preschool 

Parents’ Power Assertive Petterns and Practices on Adolescent Development”, Parenting: Science 

and Practice, 10. 2010.157-201. 
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mengevaluasi anak dengan sejumlah standart atau aturan. Aturan tersebut 

biasanya bersifat mutlak. Ia mengutamakan kepatuhan dan menggunakan 

pemaksaan dalam membentuk tingkah laku yang diinginkan. Kepatuhan 

anak merupakan nilai yang diutamakan, dengan memberlakukan manakala 

terjadi pelanggaran. Orangtua menganggap bahwa anak merupakan 

tanggung jawabnya, sehingga segala yang dikehendaki orang tua diyakini 

demi kebaikan anak merupakan kebenaran. Anak kurang mendapat 

penjelasan yang memadai atas segala aturan, dan kurang dihargai 

pendapatnya. 

Orang tua menuntut kepatuhan yang tinggi pada remaja, tidak 

boleh bertanya terhadap tuntutan orang tua, orang tua banyak menghukum 

bila remaja melanggar tuntutannya, orang tua tidak membicarakan 

berbagai masalah pada remaja, orang tua tidak memberi kesempatan pada 

remaja untuk mengatur dirinya. Orang tua tidak memberi kesempatan 

memberi dan menerima secara verbal, tetapi lebih menyukai anak yang 

menerima apa yang diucapkan orang tua adalah benar. Tipe orang tua ini 

menegakkan aturan yang ketat, dan memberikan sanksi atau hukuman 

yang didasari oleh kesalahan anak. Orang tua authoritarian menurut 

Baumrind memiliki sikap acceptance (penerimaan) rendah tapi control 

yang tinggi, menghukum, bersikap mengomando (mengharuskan atau 

memerintah anak untuk melakukan suatu tanpa kompromi), bersikap kaku 

(keras), dan cenderung emosional dan bersikap menolak. 

Pola asuh authoritarian, akan berdampak kepada psikologis anak, 

yaitu tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut salah, 

tidak mempunyai kekuatan untuk memilih, tidak bisa mengambil 

keputusan sendiri, dan takut berbicara/mengungkapkan pendapat.34 

b. Gaya pengasuhan Authoritative 

Orang tua authoritative mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap 

memberi batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka, juga 

                                                
34 Rinalia Vm Noor, “Description Of The Authority Of Parents In Youth Smokers 

Reviewed From Theory Of Diana Baumrind”,( Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 

Samarinda), 5-6. 
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memberi kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal. Orang 

tua yang authoritative bersikap terbuka, fleksibel dan memberikan 

kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan 

peraturan yang rasional. Hal ini menyebabkan orang tua mempunyai 

hubungan yang dekat dengan anak-anaknya dan selalu mendorong 

anaknya untuk ikut terlibat dalam membuat peraturan dan melaksanakan 

peraturan dengan penuh kesadaran. 

Orang tua authoritative berusaha mengarahkan anak secara 

rasional, dengan berorientasi pada isue. Orang tua mendorong terjadinya 

memberi dan menerima secara verbal, memberikan alasan atas keputusan 

yang diambil, dan memperhitungkan pendapat anak. Orang tua 

mengarahkan periaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan 

terhadap maksud dari aturan yang diberlakukan. Orang tua mendorong 

anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain, orang 

tua bersikap tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. 

Orang tua selalu memperhatikan keinginan dan pendapat remaja, 

kemudian mendiskusikannya untuk mengambil keputusan terakhir. Di sini 

tetap ada bimbingan dan tidak lepas dari pertolongan orang tua, yang 

sifatnya mengarahkan agar anak tidak halnya taat secara buta terhadap 

peraturan, tetapi tahu dan mengerti dengan baik mengapa ada hal yang 

boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, 

anak juga memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya 

sendiri bila ada peraturan yang dapat diterimanya. Diskusi dan bimbingan 

akan membantu perkembangan dan perturnbuhan remaja ke arah yang 

lebih baik, sebab di sini pihak remaja diberi kepercayaan dan harapan agar 

mereka dapat bertanggung jawab dalam hidupnya dan akibat-akibat dari 

keputusan atau piiihan yang diambil sendiri. Selain dalam ditandai juga 

dengan adanya komunikasi terbuka dari dua arah, misalnya orang tua 

selalu bermusyawarah dengan remaja tentang tindakan yang diambil dan 

menerangkan alasan-alasan dari peraturan yang dibuatnya dan menjawab 

setiap pertanyaan yang timbul dari remaja serta dalam memberikan hadiah 
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dan hukuman disertai penjelasan. 

Orang tua authoritative menurut Baumrind memiliki sikap 

acceptance (penerimaan) tinggi, namun kontrolnya tinggi, bersikap 

responsive terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan 

pendapat atau pertanyaan, serta memberikan penjelasan tentang dampak 

perbuatan yang baik dan yang buruk. 

Umumnya ketika orang tua melakukan parenting dengan 

menerapkan pola asuh demokratis (authoritative) akan berdampak kepada 

psikologis anak yang cenderung terkontrol, independen, terkontrol, dan 

eksploratoris.35 

c. Gaya pengasuhan Permissive 

Orang tua permissive tidak pernah memberi hukuman dan 

menerima apa yang dilakukan anak tanpa memberikan intervensi. Orang 

tua tipe ini memberikan respon pada anak dengan cara menerima apapun 

tindakan anak. Orang tua memberikan sedikit tuntutan terhdap tanggung 

jawab anak, sehingga anak juga kurang memiliki rasa tanggung jawab. 

Orang tua permissive tidak menegakkan aturan secara ketat, cenderung 

mengacuhkan dan memanfaafkan tingkah laku bermasalah anak. 

Orang tua permissive menerapkan sedikit sekali disiplin dan 

sekalipun mereka menerapkan disiplin kepada anak, mereka bersikap tidak 

konsisten dalam penerapannya. Orang tua memberikan kebebasan penuh 

kepada anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak, 

sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tingkah laku agresif pada anak. 

Orang tua kurang sekali terlibat dalam mengontrol remaja, orang tua 

menerapkan hukuman pada remaja, orang tua tidak menentukan peran 

remaja dalam keluarga, orang tua kurang menggunakan haknya untuk 

membuat aturan kepada remaja. Orang tua permissive cenderung memberi 

banyak kebebasan pada aanak dengan menerima dan memaklumi segala 

perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut sikap 

                                                
35 Farieska Fellasari dan Yuliana Intan Lestari, “Correlation Between Parenting Style and 

Emotional Maturity On Adolescence”, Jurnal Psikologi. Volume 12 Nomor 2, Desember 2016, 87-

89. 
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tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak. 

Orang tua Permissive menurut Baumrind memiiki sikap 

acceptance (penerimaan) tinggi, namun control rendah dan memberi 

kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. 

Pola asuh yang Permissive, akan berdampak kepada psikologis anak, yaitu 

kurang eksplorasi, sangat kurang kontrol diri dan anak akan memiliki 

kecenderungan menjadi tidak dewasa.36 

3. Masa Pengasuhan Anak (Hadhanah) 

Didalam Al-Qur’an dan hadist secara tegas tidak dijelaskan tentang 

pembahasan masa hadhanah, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang 

menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-

sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat 

itu.37 Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa hadhanah berikut 

ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa 

hadhanah antara lain: 

a. Pendapat Mazhab 

1) Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya 

masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak berusia tujuh 

atau delapan tahun.38 

2) Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa 

hadhanah adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah.39 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 45 menyebutkan bahwa Hak dan Kewajiban antara orang 

tua dan anak ialah: 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

                                                
36 Ani Siti Anisah, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan 

Karakter Anak “,(Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Vol. 05; No. 01; 2011; 70-84.  
37 Abdurahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 185. 
38 Abdurrahman al-Jaziry, (Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, 1996), Mesir: al Maktabah al- 

Tujjariyah al-Kubra, 548. 
39 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2005), 418. 
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2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 

putus. 

Pasal diatas menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya serta kewajiban ini berlaku 

sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dalam arti anak sudah 

dapat bertanggung jawab dan dapat mengurus dirinya dengan baik. 

Selain itu kewajiban ini terus berlaku meski hubungan kedua orang 

tuanya putus baik itu karena perceraian maupun kematian salah satu 

pihak. 

c. Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 98 menyebutkan bahwa: 

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2) Orang tuanya mewakili anak tesebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar pengadilan. 

3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat 

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang 

tuanya tidak mampu. 

Dalam pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: 

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

4. Undang Undang tentang perlindungan anak 

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 yaitu. 
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 “Dalam ayat 1 pasal 26 undang-undang perlindungan anak 

dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab mengasuh, mendidik, memelihara, memberi perlindungan 

terhadap anak serta mencegah pernikahan usia dini pada anak. 

Kemudian dalam hal pendidikan orang tua berewajiban dan 

bertanggung jawab atas pendidikan karakter serta menanamkan 

budi pekerti kepada anak sekaligus menumbuh kembangkan anak 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian dalam ayat 2 apabila 

orang tua tidak ada atau tidak bisa menjalankan kewajiban serta 

tanggung jawab maka kewajiban dan tanggung jawab dialihkan ke 

keluarga dengan ketentuan menjalankan kewajiban dan tanggung 

jawab sesuai dengan undang-undang”40 

 

Dalam hal kewajiban orang tua terhadap anak sejalan dengan 

Undang-undang Perkawinan pasal 45 sebagai berikut. 

 “Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-

baiknya. Kemudian dalam ayat 2  dijelaskan kewajiban orang tua 

yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu 

kawin atau berdiri sendiri,kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan orang tua putus“41 

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara 

terperinci terkait kewajiban orang tua terhadapa anak. Hanya saja dalam 

KHI pasal 106 disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban merawat 

dan mengembangkan harta anaknya yang masih dalam pengampuan dalam 

artian belum dewasa dan terdapat larangan memindahkan atau 

menggadaikan harta anak tersebut kecuali dalam keadaan mendesak.42 

                                                
40 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 

berbunyi (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat 

dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan 

karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian dalam ayat (2) berbunyi Dalam 

hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahu keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dalam 

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

41Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 berbunyi ayat (1) 

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin 

atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus 
42 Kompilasi Hukum Islam pasal 106 ayat 1 “orang tua berkewajiban merawat dan 

mengembangkan harta anaknyayang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak 
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5. Konvensi Hak Anak 

Pada tahun 1948 ketika Perang Dunia II berakhir, tepatnya pada 

tanggal 10 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini dijadikan sebagai peringatan 

Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 

yang sama. Pada tahun 1959 Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi 

internasional kedua tentang hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan 

maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, 

berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri 

maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi 

tentang himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa 

setempat, dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak ini dan 

memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik 

melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Berikut adalah 10 asas 

tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak-

Anak:43 

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam 

deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun 

berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang 

lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan 

atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi 

keluarganya. 

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, 

dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh 

hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani 

sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam 

keadaan bebas dan bermartabat. 

                                                                                                                                 
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika 

kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat 

dihindarkan lagi ”  
43 Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak-hak Anak, (Yayasan LBH Indonesia, 1986).2 
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3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan. 

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan 

berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun 

sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus 

bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, 

perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. 

5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi social 

lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, 

perawatan dan perlakuan khusus. 

6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, 

anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat 

mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung 

jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka 

tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani 

dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan 

terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, 

berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang 

tidak miliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan 

agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan 

pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 

7. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, 

anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat 

mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung 

jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka 

tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani 

dan rohani. Anakanak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan 

terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, 

berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang 

tidak miliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan 

agar pemerintah atau fihak yang lain memberikan bantuan 

pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar. 
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8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima 

perlindungan dan pertolongan. 

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyia-nyiaan, kekejaman dan 

penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi 

“bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak 

dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan 

dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan 

mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, 

mental atau akhlak mereka. 

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam 

bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam 

semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar 

bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh 

kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama 

manusia. 

B. Pengertian Keluarga Sakinah dan Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga 

Sakinah 

1. Pengertian Keluarga Sakinah 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga 

berarti sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Dalam bahasa 

melayu, kata keluarga juga diartikan sebagai sisi rumah; anak-bini; ibu 

bapak dan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungan. 

Sedangkan kekeluargaan yang terbentuk dari kata "Keluarga" dengan 

awalan "ke" dan akhiran "an" mempunyai arti, prihal yang bersifat atau 

berciri keluarga.44 Definisi lainnya menyebutkan bahwa keluarga adalah 

sebuah institusi terkacil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai 

wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan 

sejahtera dalan suasana cinta dan kasih sayang di antara aggotanya. 

Sedangkan definisi yang lain, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat 

                                                
44 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada: 2004), 15 
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yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa yang berkumpulkan dan 

tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keaadan saling 

ketergantungan.45Dengan demikian, keluarga merupakan sebuah 

pengayoman untuk melakukan pengkelompokan sosial keluarga yang 

terdiri beberapa individu, mempunyai hubungan antar individu, 

mempunyai ikatan antar individu, dan mempunyai kewajiban untuk 

bertanggung jawab terhadap sesama dan keluarganya.  

Dari segi struktur keluarga keberadaan anggota keluarga dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (nuclear family) dan keluarga 

batih (extended family).46 Menurut Lee (dalam Lestari, 2012) Keluarga inti 

adalah keluarga yang didalamnya hanya terdapat tiga posisi social, yaitu : 

suami-ayah, istri-ibu, dan anak-sibling). Struktur keluarga yang demikian 

menjadikan keluarga sebagai orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia 

dilahirkan. Berns (dalam Lestari, 2012) Adapun orangtua menjadikan 

keluarga sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti terbentuk setelah 

sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memilki anak. Dalam 

keluarga inti hubungan antara suami istri bersifat saling membutuhkan dan 

saling mendukung layaknya persahabatan, sedangkan anak-anak 

tergantung pada orang tuanya dalam hal pemenuhan kebutuhan afeksi dan 

sosialisasi. Lee (dalam Lestari, 2012) Adapun keluarga batih adalah 

keluarga yang didalamnya menyertakan posisi lain selain ketiga posisi 

diatas . Bentuk pertama dari keluarga batih yang banyak ditemui di 

masyarakat adalah keluarga bercabang (stem family). Keluarga bercabang 

terjadi manakala seorang anak, dan hanya seorang, yang sudah menikah 

masih tinggal dalam rumah orang tuanya. Bentuk keluarga dari keluarga 

batih adalah keluarga berumpun (lineal family). Bentuk ini terjadi 

manakala lebih dari satu anak yang sudah menikah tetap tinggal bersama 

orang tuanya. Bentuk ketiga dari ekluarga batih adalah keluarga beranting 

(fully extended). Bentuk ini terjadi manakala didalam suatu keluarga 

                                                
45 Keluarga, http /id wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 
46 Moh.Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 17. 
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terdapat generasi ketiga (cucu) yang sudah menikah dan tetap tinggal 

bersama.47 

 

Dalam berkeluarga struktur keluarga perlu diperhatikan agar 

keluarga dapat memahami golongan dari keluarga itu sendiri selain itu 

program pembinaan keluarga  seperti halnya keluarga sakinah perlu di 

tumbuhkan, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum 

keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, 

keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus48 dan 

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi 

daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:  

a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk 

melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: 

keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan 

kesehatan. 

b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 

perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual 

dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi 

psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan 

keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan 

dalam lingkungannya. 

c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan 

yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta 

mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi 

belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai 

                                                
47 Hj. Binti Maunah, Interaksi Sosial Anak di dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat, 

(Surabaya:Jenggala Pustaka Utama,2016), hlm 29. 
48 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah. 
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keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, 

amal jariyah, menabung dan sebagainya. 

d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial 

psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan di lingkungannya. 

e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara 

sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta 

dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.49 

 

2. Faktor–Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah. 

Adapun ada beberapa hal untuk membangun pilar pilar keluarga 

sakinah diantaranya adalah:50 

1) Memelihara cinta dan kasih sayang dalam keluarga. 

Masalah rasa cinta dan kasih sayang pasti akan mudah pudar 

dengan seiring berjalannya waktu dan tergerusnya usia. Perkataan 

yang demikian tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Cinta dan 

kasih sayang dalam kehidupan keluarga itu bagaikan magnet yang 

memiliki daya tarik yang kuat untuk senantiasa menyatukan jiwa dan 

mengikat raga. Ia bagaikan ruh yang selalu menghidupkan lahir dan 

batin, menjadikan hidup benar benar hidup, serta menjadikan hidup 

selalu berarti dan bermakna, yaitu cinta dan kasih sayang yang di 

sinari petunjuk Allah SWT. 

Setiap pasangan suami isteri ketika masih menikmati manis 

dan indahnya cinta di awal masa pernikahan dianjurkan sebisa 

mungkin untuk terus merawatnya, menjaga persemaiannya agar 

                                                
49 Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 

(Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan 

Agama Islam, 2005), 25. 
50 Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara, Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2007), 89 
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jangan sampai layu, apalagi musnah. Dengan demikian, indahnya 

cinta dan kasih sayang akan abadi. Cinta dan kasih sayang terdapat di 

dalam lahir dan batin, cinta dan kasih sayang sejati mampu 

mewariskan rasa sakinah, mawaddah, warahma di dalam hati. 

Dalam sunnah Nabi terdapat banyak petunjuk tentang hal ini. 

Begitu juga prilaku para sahabat dapat menjadi pelajaran bagi 

pasangan suami istri betapa para sahabat menyelesaikan masalah ini. 

Abu Ad-Darda' berkata kepada Ummu Ad Darda Radhiyallhu 

anhuma,..... "jika saya marah, kamu bujuk dan mengalahlah kepadaku 

dan jika kamu marah saya pun akan bujuk dan mengalah kepadamu. 

Jika hal ini tidak kita lakukan niscaya kita tidak akan terus bersama. 

2) Menjaga keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukrawi 

Adapun kedua implimentasi tersebut sangat erat kaitannya dan 

sangat penting agar dapat terjaga secara seimbang. Sebagaimana 

firman Allah SWT didalam surat al-Qashas : 77  

ة   ر  اخ  ء  ك  ٱَّللَّ  ٱلدَّار  ٱل  ات ىَٰ ا ء  ٱب ت غ  ف يم  يب ك   ت نس  ل  و   و  ن  ٱلدُّن ي ا    ن ص  م 
ل  ت ب غ  ٱ س ن  ٱَّللَّ  إ ل ي ك   و  ح 

ا أ  ن ك م  س  أ ح  ض   إ نَّ ٱَّللَّ  ل  ف ى ٱل    س اد  ل ف  و   ر 

ين   د  ف س  بُّ ٱل م   ي ح 
 

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

Hudzaifah bin al-Yaman berkata, "tidaklah orang yang terbaik 

diantara kamu adalah orang yang meninggalkan dunianya untuk 

akhiratnya, dan tidak pula yang meninggalkan akhiratnya untuk 

dunianya, tetapi adalah yang dapat menggapai keduanya secara 

bersama sama.51 

Idealnya, bagaimanapun sibuknya aktivitas dunia namun tidak 

                                                
51 Ibid, 96 
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boleh melupakan apalagi menelantarkan aktivitas untuk akhirat kelak. 

Begitu pula sebaliknya. Hanya memperjuangkan yang satu dengan 

mengorbankan yang lain adalah suatu langkah yang kurang bijak. 

Kita adalah manusia yang telah Allah ciptakan sebagai makhlukNya 

untuk memakmurkan bumi, yang suatu saat akan di pindahkan dalam 

kehidupan akhiratnya. 

Bagi orang yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, kesibukan 

apapun di dunia tidak sampai melupakan akhirat. Namun harus dapat 

menjadikan kesuksesan dunia sebagai jembatan menuju sukses di 

akhirat. Kecintaan apapun terhadap nikmat dunia tidak boleh 

melupakan kecintaan terhadap nikmat akhirat, yang jauh lebih nikmat 

dan dapat dinikmati. Ambisi apapun terhadap prestasi dunia tidak 

boleh mengesampingkan terhadap prestasi akhirat, yang jauh lebih 

pasti dan dapat di banggakan. Dunia hanyalah sebentar dan 

sementara, kecintaan kepada dunia semata mata karena cinta kepada 

akhirat. Mencari dunia untuk mendapatkan akhirat. Dan mencari 

dunia dengan jalan akhirat. 

3) Komunikasi Keluarga 

Perkawinan dapat dikatakan suatu relasi manusia yang paling 

intim, sejauh suami istri sungguh sungguh bersatu. Akan tetapi, 

kesatuan ini merupakan pengetahuan dan pemahaman timbal balik. Hal 

ini hanya akan terlaksana jikalau terdapat komunikasi antara suami 

istri secara efektif. 

Komunikasi adalah suatu proses yang membiarkan orang orang 

mengetahui satu sama lain, berhubungan satu sama lain, dan 

memahami arti yang benar kehidupan pribadi orang lain. Proses ini 

memerlukan suatu sharing informasi baik secara verbal ataupun non 

verbal sedemikian rupa sehingga orang lain mengerti apa yang di 

jelaskan. Komunikasi antara suami dengan istri dan anggota keluarga 

lainnya menjadi modal penting dalam membangun keluarga sakinah 

sebab diskomunikasi akan menimbulkan prasangka dan ketidak 
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percayaan satu sama lain.52 

4) Tersedianya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga 

  Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang di keluarkan 

untuk orang orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-

Quran dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat alat untuk 

membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga dan tempat 

tinggal. Para fuqaha kontemporer menambahkan selain yang telah 

disebutkan, biaya perawatan juga termasuk dalam ruang lingkup 

nafkah.53 

  Masyarakat dengan budaya patriarkhi menentukan bahwa 

tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah 

ayah. Sedangkan Ibu lebih focus pada peran reproduksi di dalam ranah 

domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomos publik-

produktik diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-

reproduktif merupakan peran istri telah mengakar di masyarakat. 

Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri 

menghendaki, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa 

tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan 

yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran 

ini tidak menjadi persoalan. 

  Dalam konteks yang lebih luas, keluarga mengalami 

perubahan-perubahan pola hubungan, gaya hidup, dan nilai nilai yang 

dianut, sejalan dengan perubahan masyarakat. Ketika masyarakat 

mengandalkan cocok tanam sebagai mata pencahariaan khususnya 

pada masyarakat nomaden dan agraris, laki laki dan perempuan 

bekerja sama dalam mencari penghidupan melalui pengolahan tanah 

dengan pola pembagian kerja satu rumpun dengan tingkat kesulitan 

                                                
52 Imam Suhirman, Menuju Keluarga Sakinah Manajemen Keluarga Muslim dan 

Bimbingan Perkawinan (Bandung: Media Hidayah Publisher, 2005), 43 
53 Husain Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender 

(Yogyakarta: LKiS, 200), 121 
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yang tidak menimbulkan disparitas beban kerja. Oleh karena itu 

pentingnya kerjasama antara suami istri di dalam membangun 

kehidupan yang sakinah di dalam keluarga. 

5) Berbagi dalam melakukan pekerjaan rumah tangga secara fleksibel. 

  Pekerjaan rumah merupakan sesuatu yang diperlukan 

didalam rumah, seperti halnya kebersian, kerapian, menyiapkan 

makanan dan lain lain. Belum diketahui ada nash baik dari Al-Quran 

maupun Assunnah yang mengharuskan istri yang melakukan pekerjaan 

rumah. Namun sejak zaman Rasulullah saw., hal ini telah menjadi 

kebiasaan atau adat, dan hal ini tidak menjadi pertentangan sampai ada 

nash yang menyatakannya.54 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari al-Aswad berkata yang artinya: 

Saya bertanya kepada Aisyah ra, "apa yang dilakukan Nabi SAW di 

rumahnya?", Aisyah menjawab . "Beliau berada dalam tugas 

keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya, sampai 

ketika tiba waktu shalat beliu keluar untuk shalat". (HR Bukhari)55 

 

Dalam hadist tersebut bahwasannya figur atau suri tauladan 

yang baik yang harus kita contoh juga melakukan pekerjaan rumah 

tangga sebagai halnya istri, maka melihat hal tersebut bentuk 

kerjasama di dalam keluarga sangat di butuhkan tanpa melihat 

perbedaan jenis dan tentunya adanya rasa saling memahami di dalam 

keluarga, sehingga tercipta keluarga yang fleksibel dan tidak 

cenderung kaku di dalam berkeluarga. 

6) Bersabar terhadap kekurangan pasangannya dan bersyukur atas 

kelebihannya. 

Dalam kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selamanya 

berjalan dengan mulus, suatu saat bertemu dengan berbagai macam 

kendala, rintangan, cobaan dan musibah yang menimpa pada sang istri 

                                                
54 Ali Yusuf as-Subky, Membangun Surga dalam Keluarga (Jakarta: Senayan Abadi 

Publishing, 2005), 153 
55 Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukharial-Ja’fiy, Shahih Bukhari, Juz 1 (Beirut: 

Dar ibn Katsir), 239 
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maupun suami. Maka demi menjaga keutuhan cinta kasih, kebahagiaan 

di dalam rumah tangga, maka di kala menghadapi suatu cobaan atau 

musibah seorang suami yang shalih dan istri yang salihah harus tetap 

dapat menahan diri, bersabar tetap teguh hati tetap berada didalam 

lingkaran ketentuan Allah.56  

Adapun masalah sabar teringatlah pula sebagaimana yang di 

sampaikan oleh Aidh al-Qorni penulis buku Best seller La Tahzan.57 Di 

dalam pembahasannya, Aidh al-Qarni mengatakan bahwasannya 

bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang ikhlas dalam 

menghadapi berbagai kesulitan. Dan ia juga merupakan ciri bagi orang 

orang yang memiliki kemauan keras dan tidak mudah putus asa. 

Seberapa besar permasalahan yang anda hadapi sebaiknya anda harus 

tetap bersabar. Bersabar di sini bukan berarti tidak berdaya, tetapi 

bersabar karena ikhlas kepada Allah semata. Sesungguhnya 

kemenangan akan datang bersama dengan kesabaran. Di balik 

kesulitan apapun yang kita hadapi dengan kesabaran insya Allah ada 

kemudahan dan jalan keluar. 

Senantiasa dalam setiap makhluk yang Allah ciptakan, 

kemudian Allah tebarkan di muka bumi ini dihiasi dengan kekurangan 

dan ketidaksempurnaan. Demikian ini tentunya penuh akan hikmah 

dan pelajaran, terkadang bagi makhluk itu sendiri dan terkadang bagi 

makhluk yang lain, yang pasti, bukan berarti Allah tidak mampu 

menyempurnakannya.   

Dan boleh jadi kekurangan-kekurangan tersebut baru kelihatan 

aslinya tatkala kita sudah berapa lama berumah tangga dan memandu 

cinta bersamanya, kalaupun hal ini terjadi alangkah baiknya jika 

perasaan sabar terwujud di hati kita. Setelah rasa sabar dan usaha yang 

semaksimal mungkin telah dilalui maka langkah selanjutnya adalah 

diserahkan semua urusan kepada dzat yang menciptakan alam semesta 

                                                
56 Aidh al-Qarni, La Tahzan jangan bersedih!, (Jakarta: Qisthi Press, ), 38 
57 Ibid, 40 
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ini. Karena boleh jadi Allah memberikan kekurangan tersebut adalah 

sengaja untuk menguji sejauh mana tingkat kesabaran dan keimanan 

seseorang. Dan hendaklah tetap berusaha membalas kekurangannya 

dengan kebaikan kebaikan yang kita miliki. Dan Allah SWT selalu 

menyertai orang orang yang sabar. Allah SWT juga telah berfirman di 

dalam suarat an-Nisa : 19 

ي ن   ا الَّذ  لُّ ل ك م  ا ن  ت  ي ا يُّه  ا ل  ي ح  ن و  م  ل  ت ع ض   لن  س ۤاء  ث وا ار   اَٰ ًها  و  ه نَّ ك ر  ل و 
ه نَّ ا لَّ  و  ت ي ت م  ا اَٰ ا ب ب ع ض  م  ب ي  ن ٍة  و  ن  ب ف اح  أ ت ي  يَّ ا ن   َ  ل ت ذ ه ب و  ه نَّ ش ٍة مُّ و  ر  ع اش 

ف   و  ع ر  ى ا ن   َ  ب ال م  ه نَّ ف ع سَٰ و  ت م  ه  ر  ت   ف ا ن  ك ر  اك  ـًٔا  ه و  ي  ع ل  ّٰللاه  ف  وَّ ش  ي ه  ي ج 

ي ًرا ك ث ي ًرا﴿   ﴾١٩خ 
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 

keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara 

patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak. 

 

Adapun maksud dari kalimat "dengan cara yang makruf" di 

dalam firman Allah SWT adalah diperuntukan bagi suami istri. 

Maksudnya adalah, baik suami maupun istri dalam menuntut 

keseimbangan harus dilakukan dengan cara yang baik menurut 

pandangan syariat. Mereka berdua harus bersopan santun, saling 

berkata baik, tidak melakukan hal hal yang dapat melukai perasaan, 

bahkan pada masalah berdandan. Semuanya harus dilakukan dengan 

cara yang ma'ruf.58  

 

 

                                                
58 Muhammad Bin Umar an-Nawawi, Menggapai Keharmonisan Suami Istri, (Surasbaya: 

Ampel Mulia), 8. 
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 BAB III 

GAMBARAN POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA SAKINAH DI 

LEMBAGA FORMAL PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK 

 

A. Gambaran Pengasuhan Anak Oleh Pasutri Yang Menjadi Pendidik 

Keluarga merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari sekurang-

kurangnya pasangan suami istri sebagai sumber intinya, berikut anak-anak 

yang lahir dari mereka. Dalam agama dijelaskan bahwa berkeluarga 

hendaknya yaitu  pasangan suami istri harus membentuk keluarga sakinah 

yang mana didukung oleh dua faktor yaitu mawaddah dan rahmah . Dari 

sinilah pastinya keluarga tersebut akan mengolah keluarganya atau bahkan 

mengasuh anak-anaknya dengan baik. Karena  secara fitrahnya manusia dan 

agama adalah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat 

berkumpul dengan baik rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari.  Perihal 

tersebut tetap harus dijaga meski dalam sebuah keluarga antara pasangan 

suami istri sama-sama bekerja, seperti beberapa penataran keluarga dibawah 

ini: 

1. Keluarga Bapak Muhamad Syamsi Hasan 

M. Syamsi Hasan (50) dan Titik Dwi K (38) merupakan pasangan 

suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal Yayasan Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri tersebut 

memiliki 3 anak yakni Ivani Rara Nirwasita Hasan (16), Syamila Aqimil 

Layaliyah Hasan (11), dan Ayra Mysha Nayra Hasan (3,5). Keluarga 

tersebut bertempat tingal di desa Setono, Ponorogo. Ketika pasangan 

suami istri tersebut mengajar mereka mengantar terlebih dahulu Rara 

(anak pertama) dan Emil (anak kedua) pergi sekolah dan menitipkan Ayra 

(anak ketiga) ke penitipan anak.  

Ketika peneliti berkunjung ke rumah keluarga Bapak Muhamad 

Syamsi Hasan, beliau, istri dan anaknya pulang dari masjid setelah 

melaksanakan sholat Isya. Setalah dipersilahkan masuk dan melakukan 

wawancara, pertanyaan yang pertama penulis sampaikan adalah tentang 



 

 

 

keluarga sakinah, menurut beliau keluarga sakinah itu adalah keluarga 

yang bisa membuat tenang, tentram, aman damai dan tentunya bisa adil 

dengan semua anak anaknya. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara  

sebagai berikut:  

“Keluarga sakinah menurut keluarga kami adalah keluarga yang 

mendapat ketenangan, ketentraman, aman, damai, bisa 

menempatkan sesuatu pada tempatnya”.59 Dan pendapat ini 

diperkuat dengan pendapat anak.“Ibu dan ayah itu saling sayang. 

Begini, sayakan, 3 bersaudara ayah dan ibu saya itu membagi kasih 

sayangnya itu sama rata, tidak membedakan anak satu dengan 

lainnya.”60 

 

Pengasuhan yang diterapkan keluarga ini dalam menuju keluarga 

sakinah adalah senantiasa mengarahkan anak secara rasional. Orang tua 

selalu memberikan alasan atas keputusan yang diambil dan 

memperhitungkan pendapat anak. 
  

“Anak senantiasa kami arahkan, dan tentunya kami selalu 

memberikan alasan-alasan dalam memberikan keputusan terhadap 

anak agar anak cepat menerima dengan lapang dada.”61 
 

Penulis menggunakan teori Baumrind dalam hal pengasuhan, 

Keluarga Bapak Muhamad Syamsi Hasan memilih teori autoritatif, karena 

dalam cara mengasuh keluarga ini senantiasa memperhatikan keinginan 

dan pendapat anak, kemudian mendiskusikannya untuk mengambil 

keputusan akhir. 

“Autorithatif, mas. Contohnya ketika anak saya ingin meneruskan 

ke suatu lembaga instansi yang mana istansi tersebut apabila dipilih 

oleh anak kami kurang begitu setuju, cara kami dalam 

menyampaikannya adalah dengan mendengarkan alasan-alasannya 

kemudian sesudah itu kami arahkan dengan pelan. Alhamdulillah 

anak nurut dan mau sekolah yang orang tua harapkan yaitu di 

lingkungan pondok pesantren. Karena di keluarga kami masih 

                                                
59 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K., Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang 

Menjadi Pendidik, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 

WIB. 
60 Ivani Rara Nirwasita Hasan, Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang Menjadi 

Pendidik , wawancara, Kantor Madrasah Marwah, Senin, 5 April 2021, Pukul 17.00 WIB 
61 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K., Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang 

Menjadi Pendidik, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 

WIB. 



 

 

 

jarang mas, yang mau mondok. Maka harapan besar kami anak -

anak, kami sekolahkan di lingkungan pondok pesantren.”62 
 

Orang tua yang baik merupakan figure utama dalam membentuk 

karakter anak kedepannya. Karena orang tua yang baik, bisa mendidik 

anak dengan baik tentunya. 
 

“Orang tua yang berusaha menjadi baik, karena mau tidak mau 

menjadi figur pertama yang dilihat anak dalam proses mencari jati 

dirinya.”63 
 

Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah besar, karena 

orang tua adalah madrasah pertama dalam pendidikan, serta pembentukan 

karakter anak kedepannya. 

“Peran kita sebagai orang tua : pendidik bagi anak-anaknya, karena 

secara kodrati diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa perasaan 

kasih sayang kepada anak-anak mereka, hingga keduanya merasa 

punya rasa tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, 

melindungi, dan membimbing keturunan mereka. Keluarga 

merupakan lapangan pendidikan yang pertama kehidupan anak-

anak dalam pembinaan karakter anak dan sebagai pendidiknya 

adalah kedua orang tua.”64 

 

Pendapat kedua orang tua ini diperkuat oleh pendapat sang anak 

tentang kedua orang tuanya. 

“Ayah tipe yang baik, bertanggung jawab, bijaksana, contohnya: 

ketika ada masalah/ ketika ada rencana kegiatan apa/ kita mau pergi 

kemana itu selalu meminta pendapat semua anggota keluarga. 

Seperti, ibu, saya bahkan adik-adik juga dan menurut saya  ayah 

tipe orang yang bisa menempatkan pada posisinya. Dan Ibu tipe 

orang yang penyayang, telaten, penyabar dalam rumah tangga itu 

beliau bisa merawat anaknya dengan baik dengan kasih sayang, 

sabar, tidak gampang marah seperti itu. Dan aku punya keinginan 

nanti kalau sudah besar ingin seperti ibu. Karena beliau selalu 

memotivasiku.”65 

 

                                                
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K., Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang 

Menjadi Pendidik wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 

20.09 WIB. 
65 Ibid. 



 

 

 

Harapan orang tua terhadap anak hanyalah anak yang bisa 

membanggakan orang tua, sholih sholihah, dan berguna bagi masyarakat. 

 

“Yang terpenting anak-anak nanti jadi anak yang sholihah, berbakti 

pada orang tua, berguna bagi sesamanya.”66 

 

Tujuan daripada membesarkan anak diantaranya adalah menjaga 

dan membesarkannya karena anak adalah titipan Allah SWT. yang mana 

tugas dari orang tua adalah menjaga dan merawatnya hingga tumbuh 

dewasa nanti dan yang bisa mendoakan kelak ketika orang tua sudah 

meninggal. 

“Tujuan membesarkan : menjaga amanah yang di berikan Allah, 

menjadi penerus keluarga , investasi masa depan (kita harapkan 

do’anya )”.67 

 

Ketakutan terbesar orang tua dalam mengasuh anak adalah ketika 

orang tua salah dalam mengasuh anak, sampai-sampai anak tersebut keluar 

dari aturan-aturan agama dan aturan masyarakat bahkan sampai 

melakukan pergaulan bebas yang mana dampaknya bagi keluarga sangat 

besar dan bahkan sampai ke psikologi anak. 

 

“Ketakutan terbesar terhadap pola asuh adalah apabila ada 

kesalahan pola kita maka anak-anak mencari pelarian yang di 

khawatirkan keluar dari norma agama dan norma masyarakat”68 

 

Suasana perasaan yang diciptakan dalam sebuah keluarga 

merupakan salah satu elemen yang sangat penting, diantaranya adalah 

menjadikan keluarga yang aman, tentram serta damai antar keluarga. Dan 

akan berkesan sampai anak sudah dewasa. 

“Atmosfir keluarga yang mendapat ketenangan, ketemtraman, 

aman, damai”.69Diperkuat dengan pendapat anak sebagai 

                                                
66 Ibid.  
67 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K., Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang 

Menjadi Pendidik, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 

WIB. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 



 

 

 

berikut“Menurut saya kenangan menyenangkan saat kecil adalah 

biasanya ketika sore hari atau kadang malam itu saya diajak jalan-

jalan entah hanya di depan rumah atau di sekolah sebelah rumah 

saya/ paling tidak kalau malam hari itu diajak ke alun-alun kota. 

Hal itu adalah hal yang menyenangkan, hal itu terjadi sampai 

sekarang ini (saya punya adik) menurut saya ini merupakan waktu 

bersama dengan keluarga.”70 

 

Keluarga Bapak Muhamad Syamsi Hasan dalam menjalankan 

bahtera rumah tangga, keluarga ini membangun atas perkawinan yang sah 

dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal 

tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan 

pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi 

sosial keagamaan dalam lingkungannya. Ini merupakan pembinaan 

keluarga sakinah yang disusun oleh Kementerian Agama dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan.  

“Kami masih termasuk golongan sakinah 1”71 

Terkait UU Perlindungan anak dalam keluarga ini tidak begitu 

berpengaruh besar dalam menjalankan pola pengasuhan anak yang 

diterapkan dalam rumah tangga ini.  

“Tidak begitu berpengaruh besar mas”.72 

 

2. Keluarga Bapak H. Choirul Anam, S. H 

H. Choirul Anam, S. Pd.(38) dan Uswatun Hasanah, S.Pd.(38) 

merupakan pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal 

yayasan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri 

tersebut memiliki 3 anak yakni Muhammad Sufyan Adzka (11), 

Muhaammad Zuhal Majdi (5), dan Muhammad Muizul Haromain (6 

bulan). Keluarga tersebut bertempat tingal di Perum Dwija Regency No. 

12 Tonatan, Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut mengajar 

                                                
70 Ivani Rara Nirwasita Hasan, Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang Menjadi 

Pendidik, wawancara, Kantor Madrasah Marwah, Senin, 5 April 2021, Pukul 17.00 WIB 
71 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang 

Menjadi Pendidik, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, 
72 Ibid. 



 

 

 

mereka mengantar terlebih dahulu Kaka (anak pertama) dan Sufyan (anak 

kedua) pergi sekolah dan menitipkan Muiz (anak ketiga) ke penitipan 

anak. Setelah pulang sekolah Kaka langsung di rumah sedang ke-2 

adiknya di penitipan anak. 

Ketika penulis berkunjung ke rumah Bapak H Choirul Anam, 

beliau duduk diteras rumah, beristirahat setelah melayani pembeli, 

kebetulan beliau selain berprofesi menjadi guru juga membuka kios kecil 

di depan rumah. Sedang istrinya berada di dapur menyiapkan makan sore, 

serta anak pertama dan yang kedua bersantai di dalam rumah sambil 

menonton televisi. 

“Apabila masing-masing dari suami istri tau tugas dan wewenang 

serta kewajiban masing-masing, sehingga semuanya bisa berjalan 

sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing untuk 

mencapai tujuan bersama.”73 

 

Dan hal ini diperkuat lagi dari pendapat anak tentang tipe kedua 

orang tua 

“Bapak tanggung jawab, kalau ibuk orangnya penyayang”74 

 

Cara mengasuh untuk menjadi keluarga sakinah yakni dengan cara 

bersama-sama mendidik anak sampai dewasa, tidak membebankan pada 

salah satu antara bapak dan ibu. Semua mempunyai tanggung jawab 

bersama. 

“Menurut saya sosok bapak atau ibuk sama-sama memberikan 

pendidikan dan pengasuhan kepada anaknya tidak semua misalnya 

pendidikan diserahkan kepada ibunya saja tapi baik bapak atau 

ibunya sama-sama memperhatikan pengasuhan dan pendidikan 

anaknya.”75 

                                                
73 Choirul Anam dan Uswatun Hasanah,Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang 

Menjadi Pendidik, wawancara, Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 
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Menjadi Pendidik, wawancara, Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 
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Penulis menggunakan teori Baumrind dalam hal pengasuhan, 

Keluarga Bapak Choirul Anam termasuk ke dalam teori autoritatif, karena 

dalam cara mengasuh keluarga ini senantiasa memperhatikan keinginan 

dan pendapat anak, kemudian mendiskusikannya untuk mengambil 

keputusan dan selalu berkomunikasi dengan istri. 

Dalam menjadi orang tua yang baik, dalam keluarga Choirul Anam 

senantiasa memprioritaskan pendidikan akademis dan non akademis 

serta penanaman akhlaq yang terpuji. Yakni dengan menyekolahkan dan 

menitipkan anak-anaknya ke Lembaga terpercaya yang bernaungan 

ASWAJA. 

“Untuk saya sendiri sebenarnya belum bisa menjadi orang tua yang 

baik tetapi setidaknya kami mempunyai prioritas pendidikan anak 

itu yang nomer satu, baik pendidikan akademis maupun non 

akademis. Dan pendidikan akhlak kita tanamkan sedini mungkin.”76 

Dan diperkuat oleh pendapat anak “Hal yang sayadan adik kedua 

saya yang lakukan adalah sekolah saya MI adik di play group 

namun kalau  adik saya yang kecil dititipkan.”77 

 

Sebagai orang tua selain menjadi pengarah untuk kebaikan anak 

harus bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari hari. 

“Menurut saya peran saya kepada anak selain sebagai pengarah 

anak untuk mengarahkan ke sesuatu yang baik dan sebagai contoh 

anak dalam kehidupan sehari-hari”.78 

 

Keluarga Choirul Anam tidak senantiasa memaksa anak kelak 

harus bekerja menjadi salah satu profesi. Bahkan dalam keluarga ini 

cenderung melonggarkan anak dalam berprofesi. 

“Tentang anak-anak nantinya jadi apa ini sampai sekarang tidak 

ada tujuan yang jelas tetapi setidaknya itu kita serahkan anak-anak 

                                                
76 Ibid. 
77 Muhammad Sufyan Adzka, Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri yang Menjadi 
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besok pinginnya menjadi apa, karna kita hanya mengarahkan saja 

sedini mungkin. Kadang-kadang anak cerita seperti ini-seperti ini 

kita hanya bisa memotivasi saja.”79 

 

Menjadi anak yang sholih adalah harapan dari keluarga ini sesuai 

dengan pernyataan pasangan suami istri tersebut. 
 

“Supaya nanti bisa menjadi anak yang salih, harapan kami sebagai 

orang tua.”80 

 

Ketakutan terbesar dalam keluarga Choirul Anam adalah ketika 

anak sudah kecanduan barang elektronik (Handphone, itu akan 

mengganggu dalam belajar dan merupakan salah satu faktor penghambat 

dalam pertumbuhan pemikiran anak kalau menggunakannya itu tidak 

sesuai dengan norma norma yang berlaku seperti halnya melihat konten-

konten negativ dan lain-lain. 

“Ketakutan kami yang sangat besar dalam pola asuh anak adalah 

seperti HP, itu yang sangat kami khawatirkan sekali makanya kami 

memberikan batasan kepada anak untuk bermain HP. Misalnya 

kusus bisa bermain HP hanya ketika liburan saja dan selain hari itu 

tidak kami perkenankan anak untuk bermain. Untuk ketika anak 

yang dititipkan kita memberikan arahan kepada yang merawat anak 

kami untuk tidak meminjamkan HP atau memainkan HP, ketika 

sedang bersama mereka.”81 
 

Suasana yang diciptakan oleh kedua pasangan suami istri dalam 

mengarungi rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah adalah 

dengan mengetahui karakteristik masing-masing pasangan dan mengetahui 

hak dan kewajiban yang harus dilakukan. 

“Menurut saya seperti jawaban awal yakni, masing-masing tau hak 

dan kewajibannya dan masing-masing tau karakter pasangannya 
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sehingga apa yang disukai dan yang tidak disukai itu kita 

mengenalnya supaya kehidupan dirumah tangga tetap harmonis.”82 

Keluarga Choirul Anam sudah mampu memenuhi seluruh 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan 

pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di 

lingkungannya. Sesuai dengan kriteria-kriteria umum keluarga sakinah 

yang disusun oleh Kementerian Agama. 

 “Sementara ini kami masih di kategori keluarga sakinah III.”83 

 

Undang-undang tantang perlindungan anak sangat berpengaruh 

dalam pengasuhan di keluarga Choirul Anam seperti argumen beliau 

sebagai berikut: 

“Untuk UUD perlindungan anak ada sedikit banyak ada 

pengaruhnya didalam model pengasuhan anak.”84 

 

3. Keluarga Bapak Qoribun Sidiq 

Qoribun Sidiq (43) dan Rodliyah (36) merupakan pasangan suami 

istri yang menjadi pendidik di lembaga formal yayasan pondok pesantren 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri tersebut memiliki 1 anak 

yakni Abdul Lathif (11) Keluarga tersebut bertempat tingal di Jl. Menur RT 

03 RW 02 Ronowijayan Siman Ponorogo. Ketika pasangan suami istri 

tersebut mengajar mereka mengantar terlebih dahulu Latif pergi sekolah.  

Ketika penulis berkunjung ke rumah Bapak Qoribun Sidiq, beliau 

duduk diruang tamu, bersama dengan istri beliau dengan berdiskusi santai, 

dan bermain dengan anak-anaknya. Tindakan itu sesuai dengan apa yang 

informan jelaskan terkait gambaran keluarga sakinah, 

“Keluarga bahagia, rukun seluruh anggota keluarga”85 
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Pengasuhan dalam keluarga sakinah dalam keluarga ini adalah 

dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga 

dan tidak menitik beratkan pada salah satu pihak dalam pengasuhan anak. 

“Orang tua wajib mengasuh anak, yang mana mengasuh anak itu 

tidak sepenuhnya tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab 

ayah, jadi ya bersama sama. Memberikan hak haknya, dan 

bertanggung jawab terhadap kewajibannya.”86 

 

Gaya pengasuhan di keluarga ini adalah anak mendapat kebebasan 

untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tetap ada hukuman jikalau anak 

melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan pola pengasuhan 

Authoritative, 

“Ada kebebasan dan juga ada hukuman ketika bersalah”87 

 

Untuk menjadi orang tua yang baik, pasutri ini senantiasa menjadi 

suri tauladan untuk anak-anaknya, tidak hanya menasehati akan tetapi 

selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan nyata. 

“Saya merasa sedapat mungkin menjadi contoh yang baik kepada 

anak dan mengajak berbuat kebaikan.”88 

 

Peran penting sebagai orang tua dalam mengasuh anak adalah 

selalu menjaga serta melindungi anak dimanapun dan kapanpun serta 

bertanggung jawab dalam segala hal. 

“Melindungi, menjalankan kewajiban sebagai orang tua, ketika 

anak masih sekolah ya membiayai”89 

 

Harapan pasangan suami istri untuk anak-anaknya kelak adalah 

menjadi anak yang sholih 

“Sederhana saja anak yang sholeh.”90 
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Tujuan daripada membesarkan anak menurut keluarga ini adalah 

bisa meringankan beban orang tua baik dalam dunia dan dalam akhirat dan 

senantiasa mendoakan kedua orang tua utamanya kalau orang tua sudah 

meninggal. 

 

“Meringankan beban orang tua baik beban dunia dan akhirat, 

harapannya kalau orang tua sudah meninggal bisa mendoakan 

kepada orang tua”91 

 

Anak merupakan investasi terbesar bagi orang tua ketakutan 

terbesar orang  tua adalah ketika anak sudah tidak menuruti perintah orang 

tua. 

“Anak menentang orang tua ketika di perintah tidak sesuai dengan 

keinginan.”92 

 

Suasana yang diciptakan oleh kepala keluarga untuk menuju 

keluarga yang sakinah yaitu dengan memposisikan masing-masing 

anggota keluarga sesuai dengan posisinya. 

“Suasana yang harmonis sesuai keinginan anak mengetahui 

posisinya dan saya sebagai orang tua bisa memposisikan sebagai 

orang tua”93 

 

Keluarga Bapak Qoribun Sidiq sudah mampu memenuhi seluruh 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan 

pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di 

lingkungannya. Sesuai dengan kriteria-kriteria umum keluarga sakinah 

yang disusun oleh Kementerian Agama. 

“Keluarga sakinah 3 mas.”94 
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Dalam mengarungi bahtera rumah tangga keluarga Bapak Qoribun 

Sidiq senantiasa berpedoman pada Undang-Undang yang berkaitan tentang 

Pengasuhan anak. 

“Iya tentu ada pengaruhnya”95 

 

4. Keluarga Bapak Imam Saroni  

Imam Saroni (33) dan Yeni Rahmawati  (32) merupakan pasangan 

suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal yayasan pondok 

pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri tersebut memiliki 

2 anak yakni Wafiqu Kayla Khusna (6), Azmi Abiyyu Al Kahwarizmi (3 

bulan), Keluarga tersebut bertempat tingal di Jalan Semeru No 57 

Nologaten Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut mengajar 

mereka menitipkan anak kedua nya kepada pengasuh di rumah dan 

mengantarkan anak pertamanya ke sekolah. 

Keluarga sakinah perspektif pasangan keluarga Imam Saroni dan 

Yeni Rahmawati ini adalah ketika keluarga bisa saling pengertian dan 

tentram, serta anak-anaknya mudah diatur. 

“Keluarga sakinah niku geh penting ayem cukup sedoyonipun, 

anake geh manut-manut sedoyo. Itulah ayem tentrem itu sakinah 

dan saling pengertian istri dan suami.”96 

 

Mendidik anak yang baik menurut keluarga Bapak Imam Saroni 

adalah dengan mengenalkan keluarga yang baik dan teman-teman yang 

baik juga tentunya dan muaranya adalah menjadi generasi yang patuh taat 

beragama 

“Yang penting anak dididik, dibesarkan, baik dikenalkan dengan 

lingkungan keluarga yang baik, diajarkan hal-hal yang baik, 
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agamis, supaya nanti dia tumbuh kembangnya bisa menjadi anak 

yang baik agar nantinya dia menjadi anak yang Islami.”97 

 

Gaya pola asuh dalam keluarga Imam Sahroni dan Yeni 

Rahmawati adalah dengan cara menghukum yang mendesak anak untuk 

mengikuti petunjuk yang diberikan dan menghormati pekerjaan dan usaha-

usaha yang telah dilakukan orang tua akan tetapi juga juga memberi 

kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal. 

“Untuk gambaran pola asuh anak kami adalah penggabungan dari 

pola asuh  authoritarian dan authoritative, tetapi tetap condong ke 

authoritative kami harus tegas juga dan kami juga membebaskan 

dengan memberi tanngung jawab ke anak biar punya rasa takut ke 

orangtua karena anak sekarang pergaulannya luar biasa, apalagi 

kalau sudah main HP.”98 

 

Peran orang tua ketika keduanya meninggalkan rumah untuk 

melaksanakan kewajiban di sekolah tentunya anak-anak tidak dibiarkan 

begitu saja yakni dengan cara yang baik dan tidak dibiarkan begitu saja. 

“Mendidik anak dengan cara yang baik, maksudnya tidak dibiarkan 

begitu saja, punya tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak 

supaya nanti besarnya juga menjadi anak yang sukses.”99 

 

Anak yang bersikap baik kepada orang tua, teman dan orang-orang 

sekitar merupakan dambaan seluruh orang tua khususnya pada keluarga 

Bapak Imam Saroni dan tidak hanya baik kepada sesama akan tetapi juga 

sukses di kemudian hari. 

“Mendidik, membesarkan, harapannya menjadi anak yang sukses, 

dan agar menjadi anak yang baik.”100 
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Pasangan suami istri Bapak Imam Sahroni dalam keluarganya  

tidak memaksa kelak anaknya menjadi apa, yang terpenting adalah anak 

yang soleh solehah dan bisa mendoakan orang tua kelak ketika orang tua 

sudah meninggal. 

“Menjadi sholeh solehah, wong kang ahli ilmu, ahli ibadah, itu 

pegangan saya sebagai orang tua. Yang bisa mendoakan orang 

tuanya. Perkara nanti jadi apa itu kami serahkan ke anaknya.”101 

 

Tujuan dari membesarkan anak yakni untuk menjadikan anak yang 

beruntung di dunia dan di akhirat. 

“Tujuannya yaitu anak biar menjadi bejo donyo lan akhirat 

(beruntung di dunia dan di akhirat)”102 

 

Ketakutan terbesar orang tua adalah ketika anaknya terjerumus 

dalam pergaulan yang salah karena itu pasti akan mempengaruhi tumbuh 

kembang anak kedepannya, solusinya adalah dengan cara senantiasa 

menasihatinya. 

“Ketika anak bergaul dilungkungan yang salah, karena takut 

mempengaruhi tumbuh kembangnya juga, apalagi sekarang 

teknologi semakin maju HP terutama. Kadang anak itu cenderung 

melihat, mendengar dan akhirnya menirukan. Seperti sekarang saya 

sebenarnya tidak punya aplikasi tiktok tapi temen-temennya pada 

punya akhirnya ya anak saya terkontaminasi. Apalagi kitakan tidak 

full di rumah. Jadi akhirnya kami sering menasehati.”103 

 

Dalam keluarga suasana yang di ciptakan dalam mengarungi 

kehidupan dalam keluarga Bapak Imam Saroni adalah keluarga yang 

Islami dan saling bisa mengerti antara satu sama lain. 

“Suasana yang Islami yang kami hadirkan, saling pengertian, saling 

percaya dan memahami satu sama lain.”104 
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Dalam keluarga Bapak Imam Sahroni keluarga tersebut sudah 

memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, 

social, psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan di lingkungannya. Dalam hal ini termasuk dalam 

golongan keluarga sakinah III dalam ketetapan Kementerian Agama. 

“Untuk keluarga kami yaitu termasuk keluarga sakinah yang ke 

III”105 

 

Peraturan Perundang Undang-Undangan tentang Perlindungan 

anak  tidak begitu berpengaruh dalam keluarga ini. 

“Tidak, karena memang kami mengasuh sesuai wajarnya.”106 

 

5. Keluarga Bapak Asfirul Munib 

Asfirul Munib (38) dan Atina Firdausi (38) merupakan pasangan 

suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal yayasan pondok 

pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri tersebut 

memiliki 1 anak bernama Ahmad Asfhal Al- Fatih (3). Keluarga tersebut 

bertempat tingal di daerah Madiun. Ketika pasangan suami istri tersebut 

mengajar mereka memberikan hak sepenuhnya kepada neneknya dan 

rewang di rumah.  

Pengertian Keluarga sakinah menurut pasangan suami istri Bapak 

Asfirul Munib adalah keluarga yang tentram dan harmonis serta bisa 

saling pengertian. 

“Sakinah sendiri artinya adalah tenang tentram ayem atau 

harmonis,  Jadi keluarga sakinah Menurut kami adalah  keluarga 

yang harmonis tenang tentram damai”107 
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Gambaran penmgasuhan dalam keluarga sakinah adalah pasangan 

suami istri yang bisa mengawasi dan merawat anak secara bersama-sama, 

tidak membebankan antara salah satu dari pasangan suami istri tersebut. 

“Menurut kami mengasuh anak  adalah tugas bersama baik suami 

maupun istri, Jadi kita saling mengawasi bersama-sama dan 

mengasuhnya secara bersama-sama Supaya anak kita tumbuh dan 

berkembang dalam pengawasan kedua orang tuanya tidak hanya 

Ibu ataupun ayahnya saja”108 

 

Gaya pengasuhan dalam keluarga ini yakni dengan cara  memberi 

batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka, juga memberi 

kesempatan kepada anak untuk berdialog. 

“Dalam mengasuh anak kami lebih menerapkan pola  

Authoritative.”109 

 

Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa selalu ingin belajar 

dan senantiasa menghargai semua hak-hak anak dan bisa mengevaluasi 

seluruh interaksi yang sudah diperbuat dalam keluarga. 

“Karena kami selalu ingin belajar dan mengevaluasi bagaimana 

cara mengasuh anak kami dengan Sebaik baiknya tanpa 

mengurangi Hak mereka.”110 

 

Dalam pengasuhan anak peran orang tua adlaha sangat penting, 

sebagai orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa mengarahkan anak 

anak menjadi pribadi yang berguna baik nusa maupun bangsa terlebih 

adalah agama. 

“Peran kami sebagai orang tua adalah mengarahkan anak kami 

untuk menjadi anak yang baik dan berguna bagi Agama nusa dan 

bangsa.”111 
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Harapan dari orang tua untuk anak-anaknya adalah anak yang bisa 

berguna bagi nusa dan bangsa dan bisa berbakti kepada orang tua. 

“Yang terpenting bagi kami adalah anak-anak kita bisa berguna 

bagi Agama bangsa dan negara, Berbakti kepada kedua orang 

tua.”112 

 

Tujuan daripada membesarkan anak adalah menjaga dan merawat 

anak yang mana anak adalah titipan dari Allah SWT yang wajib untuk 

dijaga dan dirawat. 

“Tujuan kami membesarkan anak adalah mengemban dan 

menjalankan tugas kami sebagai orangtua yang diberi amanah oleh 

Allah seorang anak, tentu kami akan merawatnya dan mendidiknya 

Dengan sebaik-baikNya.”113 

 

Ketakutan terbesar orang tua adalah ketika anak salah dalam 

bergaul yang mana orang tua sudah berusaha keras akan tetapi anak masih 

terpengaruh dengan lingkungan teman yang mana tidak sesuai dengan 

orang tua harapkan.  

“Ketakutan kami adalah ketika kami sudah berusaha menciptakan 

lingkungan yang baik akan tetapi anak-anak kami masih 

terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik di luar lingkungan 

keluarga kami.”114 

 

Bentuk atmosfir yang diinginkan dalam mencapai keluarga sakinah 

adalah dengan cara saling menghargai dan saling pengertian dan 

memahami antara satu dengan yang lain. 

“Ya semua memiliki cita-cita yang sama baik cita-cita dunia 

maupun akhirat. memahami perbedaan dan lebih mementingkan 

persatuan atau kebersamaan.”115 

 

Dalam keluarga ini telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya 

juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta 
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bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi 

sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta 

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, 

infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya. 

“Keluarga sakinah 2”116 

Dalam keluarga Bapak Asfirul Munib tidak terlalu berpengaruh 

dalam keluarga tentang peraturan perundang undangan perlindungan anak. 

“Tidak ada pengaruh”117 

 

6. Keluarga Bapak Riza Fachruddin 

Riza Fachruddin (38) dan Fathekatul Hidayah (38) merupakan 

pasangan suami istri yang menjadi pendidik di lembaga formal yayasan 

pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pasutri tersebut 

memiliki 2 anak yakni Averroes Atabik Faza (4) dan Aruna Arsyana 

Atabik Faza (7 bulan). Keluarga tersebut bertempat tingal di daerah 

Ponorogo. Ketika pasangan suami istri tersebut mengajar mereka 

menitipkan Averroes dan Syana kepada orang yang khusus mengasuh 

kedua anak tersebut.   

Pengertian keluarga sakinah menurut keluarga Bapak Riza 

Fahrudin dan Ibu Fatekhatul hidayah adalah keluarga yang merasa damai 

dan merasa bahagia dan merasakan ketentraman dan penuh kasih sayang. 

“Keluarga yang dalam kehidupannya merasakan kedamaian, 

kebahagiaan dan ketentraman dengan penuh kasih sayang”118 

 

Pandangan terhadap pengasuhan anak untuk mencapai keluarga 

sakinah yakni dengan memberikan perhatian dan membahagioakan anak 
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dan meluiangkan waktu dengan anak serta melakukan interaksi dengan 

anak. 

“Memberi perhatian dan membahagiakan anak, meluangkan waktu 

untuk anak, menjalin interaksi yang baik”119 

 

Gaya pengasuhan dalam keluarga ini yaitu senantiasa bersikap 

terbuka, fleksibel dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk 

dapat tumbuh dan berkembang dengan peraturan yang rasional. 

“Authoritative”120 

Orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa 

membimbing dan mengarahkan anak ke jalan yang benar yang diridhoi 

oleh Allah dan orang tua. 

“Karena mengarahkan anak kepada kebaikan”121 

Peran orang tua dalam mengasuh anak adalah orang tua yang 

senantiasa mendidik mengarahkan, menyayangi serta selalu berinteraksi 

dengan anak kapanpun dan dimanapun. 

“Mendidik, mengasuh, menyayangi, dan membersamai anak”122 

Harapan besar orang tua adalah anak yang bisa memberikan 

menfaat kepada orang lain. 

“Anak yang memberikan manfaat kepada semua orang”123 

Tujuan dari membesarkan anak adalah menjadikan anak yang bisa 

bermanfaat kepada semua orang. 

“Tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat menjadi 

orang yang bermanfaat”124 
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Ketakutan terbesar orang tua terhadap anak adalah ketika anak 

terpengaruh dengan alat komunikasi berupa gadged dan lingkungan sekitar 

yang kurang orang tua harapkan. 

“Pengaruh gadget dan lingkungan yang kurang baik (teman)”125 

 

Bentuk atmosfir yang diciptakan dalam keluarga yakni dengan 

suasana tenang damai dan tentunya islami. 

“Yang tenang, damai dan islami”126 

Dalam keluarga Bapak Riza Fahruddin ini merupakan keluarga 

yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul 

karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum 

mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. 

“Keluarga sakinah III”127 

Pengaruh peraturan perundang-undangan tentang perlindungan 

anak jelas sangat berpengaruh dalam menerapkan aturan-aturan yang 

berlaku dalam keluarga pada khususnya umumnya pada masyarakat. 

“Jelas berpengaruh bagi kami undang undang Perlindungan Anak 

sebagai aturan baku untuk menerapkan norma norma yang baik dan 

benar.”128 

 

B. Implementasi dari pengasuhan anak 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pola asuh yang dilakukan 

orangtua sebenarnya hampir sama. Mereka menginginkan anak-anaknya 

menjadi anak yang mandiri, sholeh atau sholehah, rajin, berkarakter dan 

mempunyai akhlaq yang baik. Tapi hal ini juga terpengaruh oleh pekerjaan 

orang tua sehari-hari, sehingga pola asuh yang diberikan tidak sama selain itu 

faktor usia dari orang tua juga berpengaruh dalam cara pengasuhan untuk 

                                                
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Riza Fachruddin dan Fathekatul Hidayah, Gambaran Pengasuhan Anak oleh Pasutri 

yang Menjadi Pendidik, wawancara, Rumah pak Riza Fachruddin, Selasa, 20 April 2021, Pukul 

11: 35 WIB. 



 

 

 

membentuk keluarga sakinah, seperti yang dikemukakan oleh  Supartini129 

yaitu usia orang tua, keterlibatan ayah, pendidikan orang tua, pengalaman 

sebelumnya dalam mengasuh anak, stress orang tua, dan hubungan suami istri, 

ini dapat dilihat dari berbagai tingkah laku dan sikap orang tua dan anak 

sehari-hari. Karena pendidikan dan pengasuhan memberikan efek bermacam-

macam pada anak-anak. 

Kemudian Sri Lestari130  dalam bukunya menambahkan pengasuhan 

perspektif ekologi yaitu lingkungan juga ikut berkontribusi dalam menunjang 

pelaksaan pengasuhan anak. Secara langsung pengasuhan dipengaruhi oleh 

beberpa faktor diantaranya karakteristik anak, kepribadian orang tua, keadan 

sosial yang ada dalam diri orang tua dan anak.  

Jadi, pengasuhan bukan hanya sesuatu yang dilakukan orang tua untuk 

anak. Melainkan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, dimana 

keduanya bisa saling mempengaruhi. 

Mayoritas gaya pengasuhan orang tua pasangan guru di lembaga 

formal Pondok Pesantren Darul Huda Mayak menggunakan model 

pengasuhan authoritative yang mana orang tua selalu memperhatikan 

keinginan dan pendapat remaja, kemudian mendiskusikannya untuk 

mengambil keputusan terakhir. Di sini tetap ada bimbingan dan tidak lepas 

dari pertolongan orang tua, yang sifatnya mengarahkan agar anak tidak hanya 

taat secara buta terhadap peraturan, tetapi tahu dan mengerti dengan baik 

mengapa ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. 

Dengan demikian, anak juga memperoleh kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya sendiri bila ada peraturan yang dapat diterimanya. Diskusi dan 

bimbingan akan membantu perkembangan dan perturnbuhan remaja ke arah 

yang lebih baik, sebab di sini pihak remaja diberi kepercayaan dan harapan 

agar mereka dapat bertanggung jawab dalam hidupnya dan akibat-akibat dari 

keputusan atau piiihan yang diambil sendiri. Selain dalam ditandai juga 

                                                
129 Supartini, Y, Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak. Jakarta: Buku Kedokteran 

EGC, (2004), 24 
130 Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam 

Keluarga, 50. 



 

 

 

dengan adanya komunikasi terbuka dari dua arah, misalnya orang tua selalu 

bermusyawarah dengan remaja tentang tindakan yang diambil dan 

menerangkan alasan-alasan dari peraturan yang dibuatnya dan menjawab 

setiap pertanyaan yang timbul dari remaja serta dalam memberikan hadiah dan 

hukuman disertai penjelasan.131 

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah 

menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga 

pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan 

keluarga sakinah plus132. 

Dalam program tersebut masing-masing golongan pasutri di lembaga 

formal Pondok Pesantren Darul Huda Mayak memiliki program pembinaan 

yang berbeda beda akan tetapi mayoritas sudah mencapai keluarga sakinah III. 

Ciri-ciri dari program tersebut adalah dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan 

keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. 

 

C. Sinkronisasi Pola Asuh Anak dalam Pembentukan Keluarga Sakinah 

Setelah menilik realisasi gambaran pola asuh di lapangan terdapat 

beberapa perbedaan kesesuaian. Setiap orang tua yang mengasuh anaknya 

pasti memiliki harapan besar kepada anaknya dikemudian hari. Dengan usaha 

yang orang tua kerahkan dalam mengasuh dan memenuhi semua hak anak 

diharapkan anak mampu berkembang dan dapat diterima dalam masyarakat.  

Dalam menerapkan pola asuh dalam keluarga informan yang penuils 

teliti untuk pembentukan keluarga sakinah dalam pengasuhan yang mana para 

informan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yakni mengajar di 

madrasah dan harus mengurus keluarga ada beberapa karakteristik pola asuh: 

1. Membagi Jam Pengasuhan  

                                                
131 Farieska Fellasari dan Yuliana Intan Lestari, “Correlation Between Parenting Style 

and Emotional Maturity On Adolescence”, Jurnal Psikologi. Volume 12 Nomor 2, Desember 

2016, 87-89. 
132 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah. 



 

 

 

Jadwal yang begitu padat mengahruskan orang tua bekerja membagi 

jadwa untuk mengasuh anak-anaknya. Dengan membagi jadwal yang baik 

setidaknya bisa mempengaruhi bagi perilaku anak. Membagi jadwal 

mengasuh adalah cara paling tepat dalam pola asuh orang tua yang 

mempunyai peran ganda 

2. Komunikasi 

Dengan padatnya jadwal mereka, tidak menutup kemungkinan 

komunikasi yang kurang baik bisa terjadi. Agar komukasi yang masuk dari 

berbagai arah menjadi salah satu andalan bagi orang tua yang bekerja, 

karena dengan komunikasi yang baik mengukur sesuatu yang salah, benar, 

baik dan buruk. 

3. Mencari lingkungan yang baik 

Beruntung para orang tua yang tinggal dengan lingkungan yang 

mendukung pola asuh mereka, dengan begitu orang tua bisa menghela 

nafas sejenak tentabng karakter anak yang dibangun dirumah bahkan kalau 

anaknya di pondokkan. 

4. Membagi peran dalam mengasuh 

Dalam rumah tangga tugas saling bahu membahu menjadi sebuah 

keharusan bagi pasangan suami istri. Membagi peran disini dimaksudkan 

untuk menguatkan karakter keluarga masing-masing, semisal sang Ayah 

yang begitu tegas dengan anak dan selalu terlihat wibawa didepan anak-

anaknya menjadi keuntungan bagi ayah untuk mendapatknan perhatian 

yang khusus dari anak-anaknya, Ibu berperan menjadi penenang anak-

anaknya ketika anak-anaknya merasa takut atau sungkan terhadap 

ayahnya. Begitu karakteristik yang dibangun dalam pengasuhan agar 

dalam membagi peran dalam mengasuh anak bisa merasa nyaman di 

dalam rumah, karena salah satu dari orang tuanya ada yang dipihak anak 

untuk menyatakan argumennya. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Analisis Gambaran Pola Asuh Anak dalam Keluarga Sakinah 

di Lembaga Formal Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

 

No Keluarga Kategori Pola Asuh dan 

Golongan Sakinah 

Pasangan Guru 

 

Karakteristik yang 

diciptakan 

1 M. Syamsi 

Hasan dan Titik 

Dwi K 

 

Authoritative.+ Sakinah I    Membagi Jam 

Pengasuhan 

 Komunikasi  

 Mencari lingkungan 

yang baik 

 Membagi peran dalam 

mengasuh 

 2 H. Choirul 

Anam dan 

Uswatun 

Hasanah 

 

Authoritative.+ Sakinah III 

 

3 Qoribun Sidiq 

dan Rodliyah 

 

Authoritative + Sakinah III 

 

4 Imam Saroni, 

dan Yeni 

Rahmawati 

 

Authoritative + Sakinah III 

 

5 Asfirul Munib 

dan Atina 

Firdausy 

Authoritative + Sakinah II 

 

6 Riza Fachruddin 

dan Fathekatul 

Hidayah 

Authoritative + Sakinah III 
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BAB IV 

MODEL PENGASUHAN ANAK BAGI PASANGAN GURU 

DI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK  DALAM PEMBENTUKAN 

KELUARGA SAKINAH 

 

A. Model Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Guru 

Setiap orang dalam membina biduk rumah tangganya pasti 

menginginkan terwujudnya keluarga sakinah, yang mampu memberikan cinta 

kasih sayang pada seluruh anggota keluarga, sehingga mereka memiliki rasa 

aman, tentram, damai, dan bahagia dalam mengusahakan tercapainya 

kesehteraan hidup dunia dan akhirat. Dalam Islam, rumah tangga sakinah itu 

dibangun berdasarkan komitmen atau ketaatan semua pihak, baik suami 

maupun istri dalam menjalankan dan menunaikan hak serta kewajiban masing-

masing. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan 

sebuah keluarga. Terutama dalam keluarga itu sendiri baik hubungan antara 

suami dan istri dan mengasuh anak. Kebahagiaan merupakan hal yang menjadi 

tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Untuk mewujudkannya, 

pasangan suami istri harus memiliki kualitas interaksi pernikahan yang tinggi. 

Termasuk diantaranya bekerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak. 

Perihal mendidik dan mengasuh anak pastinya tidak mudah, banyaknya 

agenda karena ganda jabatan orang tua menjadikan waktu untuk anak sedikit 

maka perlunya bagi orang tua mencari atau meminta bantuan dalam 

menyelesaikan peranannya. 

1. M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K 

Kewajiban itu didasari penjelasan bahwa keluarga mempunyai 

beberapa model pengasuhan anaknya demi terciptanya keluarga sakinah 

seperti yang ditatarkan Syamsi bahwa133: 

                                                
133 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah 

bagi Pasangan Guru, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 

20.09 WIB 
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Model yang kami lakukan yaitu seperti apa yang biasa dilakukan 

orang tua pada umumnya yakni, mendidik, merawat, dan 

mengasuh buah hati kami dengan sebaik mungkin tetapi semua 

itu kita selalu memberinya ruang untuk berpendapat juga didalam 

suatu tindakan yang kami berikan.   

 Model yang diterapkan oleh keluarga Syamsi dirasa mampu 

membuat pengasuhan kepada anaknya sudah tepat mengingat selain 

mendidik, merawat dan 
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mengasuh buah hati dan memberikan ruang untuk berpendapat menjadikan nantinya 

pribadi anak dapat dapat menentukan pilihannya sendiri meski tetap dalam pantauan 

orang tua. Namun terbentuknya pribadi anak yang diharapkan diatas terkadang membuat 

peran orang tua harus lebih ekstra agar anak tidak salah dalam pilihannya. Hal itu yang 

ditatarkan Syamsi dan Titik akan sikap menyeimbangkan jalan orang tua dengan anaknya 

nanti yakni:134  

Yang kami rasakan sebagai orang tua dan begitu juga peran kami sebagai guru 

adalah Alhamdulillah baik-baik saja karena kami saling berkomunikasi terhadap 

pihak-pihak yang terkait didalamnya agar setiap langkah dalam bertindak itu 

tepat dan pasti, untungnya juga saya dan istri di lembaga yang sama jadi topik 

pembahasan yang kita bahas selalu sama demi kebaikan di rumah maupun di 

sekolah. 

 

 Kekompakan dalam topik pembahasan menandakan kesasuaian dalam bahasan 

yang menjadikan keserasian dalam topik pembicaraan seperti yang dikatakan Titik 

namun bertolak dari itu visi  yang jelas juga merupakan  pondasi yang kuat dalam 

berumah tangga dan dalam komitmen bekerja, mereka mengatakan bahwa:135 

Ya pastinya visi yang sudah jelas itu menjadikan kami pribadi yang sudah 

berkeluarga menjadi tau tindakan apa yang kami lakukan, apalagi berkaitan 

dengan waktu baik dengan keluarga atau dengan anak didik disekolah, intinya 

kita harus bijaksana dalam bertindak. Kenyataan itu juga berperan dalam 

mengasuh positif keanak dengan pastinya juga kami selalu memberikan 

penguatan berbentuk motivasi, menanamkan akhlak sejak dini dengan cara selalu 

mengajak ketempat yang positif seperti ke sekolah, ke pondok, dan ketempat-

tempat yang  baik. Selain itu komunikasi yang kami bentuk yakni selalu 

mempunyai waktu luang bersama yang tidak boleh diganggu gugat kecuali ada 

udzur. yaitu kami selalu bercengkrama di sore hari di teras rumah, kami saling 

bercerita dan menanggapi cerita tersebut, terkadang kami juga melakukan jalan-

jalan sore bersama. Jadi saya rasa kami sebagai orang tua mengambil waktu 

bersama dengan keluarga ya waktu sore hari dan ketika liburan sekolah. 

 

 

Pondasi akan visi, pengasuhan positif dan komunikasi yang baik menjadikan 

bahtera dalam kesakinahan menjadi lebih kuat sebab dalam kesemuanya membutuhkan 

peran kerjasama antara pasangan suami istri. Keyakinan akan model pengasuhan seperti 

apa yang diharapkan menjadikan orang tua harus lebih menimbang mana yang baik dan 

                                                
134 Ibid. 
135 Titik Dwi, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, Rumah 

pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 WIB 
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mana yang buruk sebab berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti halnya ketika 

orang tua ingin membangun fondasi kepercayaan. Kepercayaan merupakan bentuk 

stimulus anak dalam mengambil sebuah tindakan, fondasi kepercayaan harus tertanam 

pada diri anak sejak dini karena dapat menumbuhkan stigma-stigma yang positif 

kedepannya seperti yang dikatakan Syamsi dan Titik bahwa:136 

Kepercayaan kami berikan kepada anak dengan selalu menanamkan sikap jujur 

sejak kecil, dan karena kebiasaan tersebut jadilah sebuah karakter yang 

menjadikan saling percayanya anatara kami selaku orang tua dan anak. Tetapi 

tetap penguat yang kami berikan adalah selalu memberi motivasi kepada mereka 

dan apabila anak memiliki masalah biasanya cara kita dudukkan terlebih dahulu, 

kemudian kita tanyai dan kita dengarkan apa yang ia sampaikan. Disitulah peran 

kita memberi solusi atas gambaran yang ia keluhkan. Sikap kami sebagai orang 

tua memberikan saran, masukan, dan motivasi anak untuk berfikir lebih jernih 

lagi agar dikemudian hari anak tidak merasa menyesal tetapi kami tetap memberi 

ruang kepada anak untuk berpendapat. Namun jika anak punya masalah dipuncak 

atas kami menyelesaikannya dengan membiarkan terlebih dahulu, kemudian kalau 

dirasa sudah tenang ditanyai kemudian kami motivasi. 

 

Kepercayaan dan bimbingan keluarga dalam mengasuh menjadikan kedekatan 

anak dan orang tua terbentuk meski pada dasarnya kedua orang tua juga sibuk dengan 

pekerjaannya atau urusannya. Berkaitan dengan itu orang tua berperan aktif dalam 

perkembangan anaknya seperti yang diutarakan Rara anak syamsi dan Titik yakni:137 

Saya bertengkar dengan adik terutama ketika orang tua sedang pulang dari 

sekolah itukan jam-jamnya istirahat. Pastinya mereka lelah setelah pulang dari 

mengajar. Trus terkadang adikitu kayak jailin gitu lo, ya gimana lagi namanya 

kakak adikkan bertengkar dan tanpa disadar itu mengganggu waktu istirahat ayah 

dan ibu. Akhirnya dimarahi dan biasanya yang memarahi ayah. Namun setelah 

itu, ayah menasehatiku setiap saat namun nasehat ayah yang paling ku ingat 

ketika aku sedang duduk di teras sekolahan ayah menasehatiku seperti ini: “kamu 

itu sekarang sudah besar, sudah kelas 9 Tsanawiyah sebentar lagi akan masuk 

ketingkat Aliyah. Langkah selanjutnya apa? Mau ambil jurusan apa, kedepannya 

jurusan apa yang kamu ambil itu nantinya bisa bersangkut paut ke jenjang kuliah 

kamu apa tidak?” saat itupun saya mulai menata dan berfikir untuk kedepannya 

pendidikan saya. Selain itu ibu juga pernah,  menasehati dan nasihatnya banyak 

sekali tapi salah satunya yang saya ingat betul ketika saya sedang bertengkar 

dengan adik saya, ibu berkata pada saya: “ kamu itu sudah dewasa bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Trus kalau adikmu mengajak 

                                                
136 M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan 

Guru, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 WIB 
137 Ivani Rara Nirwasita Hasan, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, 

wawancara, Kantor Madrasah Marwah, Senin, 5 April 2021, Pukul 17.00 WIB 
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berkelahi itu jangan kamu balas dengan hal yang sama karena adik masih kecil 

dan kamu udah gede. 

 

Berangkat dari itu perlunya upaya-upaya yang dilakukan agar keluarga yang 

terbentuk berpandangan positif baik dalam ranah keluarganya sendiri atau dalam ranah 

pekerjaannya. Syamsi mengatakan:138 

Upaya yang diambil dalam keluarga kami yaitu saling berkomunikasi yang baik 

dengan pasangan dan anak dan selalu memecahkan masalah secara bersama-sama 

dengan solusi-solusi yang kami pikirkan bersama, saling menyayangi dan saling 

pengertian di setiap tindakan yang dilakukan. Perihal itu juga dilontarkan oleh 

Rara ia mengatakan upaya orang tua yang utamayang ia tahu adalah memberi 

nasehat, ayah dan ibu selalu memberi nasehat sesudah saya dimarahi itupun 

dimarahi murni atas kesalahan yang saya perbuat. Pernah suatu ketika saya 

merasa jengkel karena selalu saya yang dimarahi, tetapi setelah itu saya 

memposisikan diri saya ketika harus tidak marah lagi dengan mengajak 

berkomunikasi orang tua saya lagi. 

Menilik dari pernyataan kedua narasumber membuktikan bahwa upaya-upaya 

agar terbentuknya keluarga sakinah dalam pengasuhan anak terutama sangat penting 

untuk diperhatikan sebab walaupun itu sudah kewajiban orang tua namun perihal tersebut 

masuk dalam UU perlindungan anak seperti yang ditatarkan Syamsi  dan Titik yakni:139  

Dan pada dasarnya setiap hal terutama dalam mengasuh anak kami utamakan 

karena selain masuk dalam UU perlindungan anak juga pada dasarnya kita 

sebagai orang tua harus melindungi, menjaga, mengasuh, mendidik anak dengan 

baik karena anak adalah amanah dari Allah, maka dari itu kita harus amanah juga 

dalam menjaganya. 

 

Melihat dari model pengasuhan Syamsi dan Titik menampakkan bahwa tetap 

keluaga nomer satu meski pada dasarnya anak diasuh oleh saudara dan nenek. Dari 

sinilah dapat berfikir dalam sebuah ikatan pernikahan harus imbang dalam segala aspek 

baik dalam mengasuh anak maupun pekerjaan. 

2. Choirul Anam dan Uswatun Hasanah 

Keluarga adalah segalanya. Tidak ada yang lebih penting, bahkan lebih kuat dari 

ikatan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama menemukan cara mencintai, berbicara, 

                                                
138 M. Syamsi Hasan, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, 

wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 WIB 
139 M. Syamsi Hasan, dan Titik Dwi K, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan 

Guru, wawancara, Rumah pak Syamsi, Ponorogo, Jum’at, 9 April 2021, Pukul 20.09 WIB 
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berhubungan dengan yang orang lain, dan cara untuk hidup. Dalam berkeluarga 

kerjasama tiap pasangan perlu di perkuat agar nilai kesakinahan dalam keluarga 

terbentuk. Tugas besar dalam berkeluarga adalah mengasuh anak, kerap kali tugas 

tersebut diberatkan oleh perorangan yaitu ibu. Namun anggapan tersebut akan berubah 

sesuai dengan konteksnya. Mengasuh anak tidaklah mudah perlunya beberapa model 

dalam mengasuh seperti yang disampaikan anam kepada peneliti bahwa model 

keluarganya ketika sama-sama bekerja adalah sebagai berikut:140  

Kebutulan anak kami ada 3 dan itu ketika kami mengajar, anak yang pertama juga 

waktunya sekolah, kemudian anak yang ke-2 ini masih play group, sekaligus 

penitipan disekolah, dan anak yang ke-3 yang masih berusia 6 bulan ini kita 

titipkan ke saudara yang ada di ngembak dan dalam kaitan dengan pekerjaan kami 

berdua yakni kami menyeimbangkan jalannya berprofesi (guru) dan mengasuh 

anak, sebisa mungkin ketika kita berada di rumah waktu itu fokus untuk anak. 

Jadi kita meminimalisir pekerjaan-pekerjaan yang ada di madrasah atau sekolah. 

Intinya kita fokuskan kalau dirumah khusus untuk bersama anak. 

 

Pemfokusan pekerjaan menjadikan keringanan tersendiri dalam rumahtangga, 

sebab waktu yang disediakan sesuai dengan apa yang dijalankan layaknya dalam hal itu 

perlunya penguatan visi dalam mengokohkan peran mengasuh ataupun mengajar seperti 

ungkapan Anam dan Ana dalam visi mereka menjalankan hidup baik dirumah maupun 

dalam pekerjaan yakni:141 

Untuk ini kita pandai-pandanya mengatur waktu sekaligus meminta pengertian 

kepada seluruh anggota baik istri ataupun anak-anak. Biar mereka juga 

memahami pekerjaan kita sebagai seorang pendidik yang memang  terkadang juga 

memakan waktu untuk keluarga. 

 

Pandainya dalam mengolah waktu menjadi kunci kestabilan dalam 

berumahtangga karena pada dasarnya setiap suami istri tentunya mempunyai beberapa 

harapan salah satunya mereka menginginkan untuk mengasuh anak ataupun anak 

didiknya dengan baik maka perlunya pola pengasuhan positif dibentuk seperti penuturan 

Ana bahwa:142  

                                                
140Choirul Anam, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 April 2021,  Pukul 22:54  WIB 
141Choirul Anam dan Uswatun Hasanah, S.Pd. Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi 

Pasangan Guru, wawancara, Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 April 2021,  Pukul 

22:54  WIB 
142Uswatun Hasanah, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 April 2021,  Pukul 22:54  WIB 
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Untuk pola asuh positif yang kami terapkan di rumah, jadi ketika kita 

memberikan teguran, ataupun anjuran, kepada anak, ini kita coba juga sambil kita 

sisipkan alasan-alasan yang masuk di otak anak yang bisa diterima, sehingga 

harapan saya anak tidak hanya terpaksa karena melakukan itu tetapi betul-betul 

dari kesadaran dia sendiri. Selain itu perlunya kami memakai tips dalam 

mengembangkan positif dalam mengasuh yakni cara kita dalam berkomunikasi 

dengan anak sebaik mungkin jadi, kita beri alasan-alasan ketika ada sesuatu 

contoh ketika semisalnya waktunya menjemput anak ketika pulang sekolah dan 

saya tidak bisa menjemputnya karena dia pulang awal, tentunya kami juga harus 

memikirkan solusinya juga siapa yang akan menggantikan saya untuk menjemput 

anak ketika berbenturan jam mengajarnya dan ini diawal sudah kita sampaikan 

kepada anak jadi anak tidak kaget, dan anak sudah merasa nyaman karena nanti 

sudah pasti dan yang menjemputnya atau menggantikannya. Tanpa sadar anak 

akan terbentuk nilai karakter seperti halnya karakter dalam mengenal dirinya 

sendiri terutama dalam mempercayai atau percaya dengan pilihannya sendiri 

seperti cara dalam membangun fondasi kepercayaan anak sebisa mungkin kita 

jujur kepadanya dan tidak berbohong sedikitpun pada anak sehingga anak akan 

terbentuk kepercayaan kepada orang tuanya. 

 

Kepercayaan merupakan bentuk utama dalam setiap hubungan terutama dalam 

setiap perbuatan, melihat dari pernyataan tersebut rupanya menjadikan sisi terbaik dalam 

penyelesaian masalah seperti  ketika anak mengalami suatu masalah atau berbuat aneh 

dengan posisi keluarga tidak berada didekatnya. Untuk itu perlunya orang tua melakukan 

cara dalam menyeleaikan masalah tersebut, seperti yang ditatarkan Anam sebagai 

berikut:143      

Ya tentu orang tua yang bertanggung jawab hal ini mungkin disebabkan dari 

pergaulan anak yang diluar kontrol sebagai orang tua ya tentunya orang tua yang 

paling bertanggung jawab dan untuk solusinya ya kita segera arahkan ke anak 

bahwa apa yang dilakukan anak itu benar atau tidaknya itu segera kita sampaikan 

ke anak sehingga anak bisa. Harapannya bisa merubah hal tersebut. Dan bahkan 

jikalau anak dalam posisi agresif (perilaku nakal, tidak peduli atau kejam), 

merengek, tidak mendengarkan, mengamuk dan bahkan membantah yang dialami 

semua orang tua, sebaik apapun kita mesti anak mengalami hal-hal semacam ini 

kalau saya pribadi ketika emosi sudah tidak bisa terkontrol mending saya 

tinggalkan saja, saya diamkan dari pada nanti kita memberikan contoh yang jelek 

marah-marah didepan anak itu kalau saya. Hal itu juga diungkapkan oleh Kaka 

panggilan anak pertama Anam bahwa144, saya sering kali bermain HP terus 

menerus trus bapak pernah menasehati, bunyinya “Ojo dolanan HP ae Ka!” 

(jangan bermain HP terus Ka!) danbahkan ibu juga mengatakan “Ndang Belajar 

                                                
143Choirul Anam, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 April 2021,  Pukul 22:54  WIB 
144 Muhammad Sufyan Adzka, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, 

wawancara, Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 April 2021, Pukul 22.00 WIB 
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Ka!” ( ayo segera belajar ka!) pada saat itu ya saya berfikir jugaorang tua 

memberikan arahan yang baik kepada saya meski sulit rasanya namun bapak dan 

ibuk selalu memberi ketenangan dan memberi masukan dan solusi ketika saya 

sedang berbuat salah ataupun ada yang salah pada diri saya. 

 

Upaya diatas merupakan bentuk dari cara Anam menyelesaikan masalah yang ada 

pada diri anaknya. Perlunya  sikap itu diambil agar anak mampu berfikir sejak dini apa 

yang dia lakukan itu tidak benar. Maka dari itu setiap orang tua pastinya punya beberapa 

cara atau upaya dalam mewujudkan model pengasuhan pastinya dalam terbentuknya 

kesakinahan keluarga itu sendiri. Berkaitan dengan itu orang tua tidak merasa terbebani 

karena memang sejatinya perihal tersebut kewajibannya dalam mengasuhanaknya. 

Seperti yang ditatarkan Anam dan Ana bahwa:145 

Kalau dikami untuk mewujudkan pilar-pilar keluarga sakinah mawaddah kami 

bersikap terbuka kepada pasangan contoh: kita tidak ada yang di tutupi baik itu 

berupa penghasilan atau apapun.  Contoh konkrit misalnya HP 24 jam istri saya 

juga bisa ngecek HP saya begitu juga sebaliknya kita saling melihat isi HP 

pasangan kita masing-masing. Dalam hal ekonomi kita juga saling terbuka, gaji 

kami pada pasangan kita, apa yang kita peroleh juga bersifat terbuka bahkan kalau 

dikeluarga saya itu saya terapkan semua itu yang mengatur itu adalah istri, 

penghasilan saya semua saya serahkan ke istri untuk yang mengelola karena saya 

menyadari kalau saya yang mengelola kurang bagus dan untuk segi pengasuhan 

anak kami menggunakan model pengasuhan anak dirumah, meski ketika kami 

ngajar anak kami titipkan dengan saudara. Alhamdulillah sedikit banyak 

meskipun belum semua karena terkadang  kita ada juga  lepas kontrolnya, 

Alhamdulillah tetapi kita sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. 

 

Dari pemaparan keluarga Anam dan Ana mendapatkan jawaban bahwa keluarga 

merupakan pagar terkuat bagi anak-anaknya, dimana keluarga mampu membentuk 

kepribadian setiap anak dengan cara  pola pikir yang dikembangkan  dalam pembentukan 

karakter yang dibiasakan oleh keluarga maka dengan posisi itu keluarga Anam 

menempatkan pengasuhan anak selain kepada keluarganya juga mempercayakan 

kesaudaranya untuk mengasuh seketika jam mengajar Anam dan Ana sedang padat. 

Perihal tersebut merupakan model dari pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga 

                                                
145Choirul Anam dan Uswatun Hasanah, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi 

Pasangan Guru, wawancara, Perum Dwija Regency No A12 Tonatan Ponorogo, Jum’at, 16 April 2021,  Pukul 
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sakinah pada keluarga Anam.  

3. Qoribun Sidiq, S. Pd. dan Rodliyah 

Keluarga adalah tempat dimana balok-balok dibangun, bata demi bata, interaksi 

demi interaksi, pengalaman demi pengalaman, membentuk masa depan umat manusia. 

Dimana disetiap langkahnya ada metode-metode pengasuhan yang diberikan seperti 

metode yang digunakan Qorib dan Rodliyah bahwa:146 

Saya merasa bahwa anak itu mempunyai potensi tidak harus dalam kata lain 

didekte, anak kami coba untuk berkembang, berinovasi, mengeluarkan ide idenya 

tapi tetap dalam pantauan orang tua. 

 

Berlandaskan dengan pemikiran Qorib menunujukkan bahwa pengasuhan dalam 

keluarga yang baik itu terbentuk  bukan dengan cara paksaan atau kekangan melainkan 

dengan pilihan anak tersebut namun tetap sesuai dengan pantauan dari orang tuanya. 

Melihat dari situ terfikir juga sebab kapasitas waktu yang dimiliki keluarga Qorib tidak 

menentu seperti yang dia paparkan bahwa:147  

Kalau profesi yang kami jalani tidak 1 hari full, jadi untuk sianya bisa pulang, 

sore pun tidak setiap hari, ketika malam hari kita focus pada malam hari 

diantaranya mengajar membaca al quran, dan memberi bimbingan ketika ada 

tugas sekolah jadi waktu ngobrolpun kurang. Terkait dengan itu kami tetap 

mengutamakan visi kami yakni yang membuat saya yakin dg kehidupan saya, 

kalau dalam al quran kami ambil bahwasannya Allah tidak membebani umatnya 

di luar kemampuan , kami merasa yang kami jalani sudah sesuai, dan apalagi 

sebagai profesi kami sbg pendidik merupakan jalan terbaik dalam hidup, karena 

sebaik baik jalan  adalah dengan mengajar. Selain itu dalam keluarga kalau posisi 

anak itu tentunya punya hak masing2 ketika masih kecil apa yang harus 

dilakukan, ketika kecil masih banyak bermain. Yang kami lakukan selama itu 

tidak bertentangan ya kami biarkan. 

 

Pemikiran akan teguhnya suatu komitmen membuat Qorib dan Rodliyah 

mengakar kuat dengan landasan yang ia katakan. Berkaitan dengan itu menjadikan apa 

yang keluarga ini lakukan searah dengan prinsip atau visi yang ia jalankan seperti 

penatarannya yang berkaitan dengan tugas mengajar dan mengasuh anak dalam pola asuh 

                                                
146 Qoribun Sidiq dan Rodliyah, , Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, 

wawancara, Perumahan Jl. Menur RT 03 RW 02 Ronowijayan Siman Ponorogo, Sabtu,17 April 2021, Pukul 11.00 
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147 Qoribun Sidiq, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Perumahan Jl. Menur RT 03 RW 02 Ronowijayan Siman Ponorogo, Sabtu,17 April 2021, Pukul 11.00 WIB. 
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yang positif yakni sebagai berikut:148 

Kalau di saat mempunyai tugas mengajar, sebelum berangkat diantaranya 

berpamitan, berjabat tangan , mengucapkan salam, berpesan kalau ada tugas 

disuruh belajar, kalau di sekolah belajar dengan baik, kalau sudah selesaai 

mengajar ketika dirumah ditanyai ada tugas apa tidak. Kalau ada dibantu 

mengerjakannya dan ketika masih balita, karena ibunya belum ada banyak 

kegiatan jadi yang banyak dengan ibunya, kalau sekarang di posisi middle, kalau 

umur segitu yang di biarkan, tidak harus dalam kata lain didekte, anak kami coba 

untuk berkembang , berinovasi, mengeluarkan ide idenya tapi tetap dalam 

pantauan orang tua. 

 

 

 

Menilik dari tataran diatas menjadikan berkembang, berinovasi, mengeluarkan 

ide- ide bentuk dari usaha keluarga Qorib dan Rodliyah dalam mengembangkan potensi 

anak-anaknya meski kerap kali tugas mengajar dari sekolah sangat padat tapi jikalau anak 

bertingkah aneh ataupun memiliki masalah kami juga harus sigap dalam 

menyelesaikannya karena itu tidak menutup dari kenyataan bahwa itu merupakan 

kewajiban sebagai orang tua. seperti yang dipaparkan Rodliyah bahwa:149   

Karena anak menjadi tanggung jawab orangtua, ketika saya amati kepada anak 

saya ya wajar saja, kalau ada konfik dengan temannya itu kita arahkan untuk 

meminta maaf dan tidak mengulanginya dan jikalau anak sering terjadi merengek 

ketika meminta dibelikan mainan, ya kami lihat dari situ sesuaikah dengan 

kondisi, maksudnya ya memilah mainan yang bermanfaat atau tidaknya. Bahkan 

kalu menangispun kalau mainnaya tidak bermanfaat kami biarkan. 

 

Tanggung jawab merupakan bentuk setiap dari hal yang dikerjakan seperti 

ungkapan dari Rodliyah diatas bahwa tanggung jawab setiap orang tua harus dikerjakan 

seperti halnya mengasuh anak dan mencarikan nafkah untuk keluarga namun jikalau 

dalam proses mengasuh anak dirasa ada yang salah maka segera membenahinya seperti 

pernyataan diatas menanggapi tentang keinginan anak yang berlebih. Hal itu senada yang 

dikatakan anak Qorib bahwa ketika saya dan adik saya melakukan kesalahan saya selalu 
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dinasehati untuk tidak mengulangi lagi.150 Menasehati merupakan bentuk stimulus terbaik 

orang tua ke anak. Untuk itu  perlunya tanggap dalam mengambil langkah agar dapat 

dikaitaitkannya dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya UU tentang perlindungan 

anak apakah sudah sesuai dengan model dari pengasuhan yang dilaksanak keluarga ini. 

Maka dari itu Qorib mengatakan bahwa:151 

Menjalankan peran masing masing , tidak berlaku otoriter, tetap minta masukan 

terhadap sesama angota keluarga dan berkaitan dengan UU perlindungan anak 

bagi saya sudah sesuai, ya memang pada dasarnya itu sudah kewajiban kita dalam 

mengasuh anak. Meski memang model pengasuhan kami kami beratkan pada 

keluarga dan di penitipan anak. 

 

Bertolak dari pemaparan langsung Qorib dan Rodliyah menjadikan model 

pengasuhan terbesar pada keluarga terutama adalah ibu, meski ketika keluarga ini  sama- 

sama sibuk dalam mengajar hak asuh sementara diberikan kepada penitipan anak. Inti 

dari keluarga ini tidak terlalu mengekang atau memaksa bahkan mendikte. Keluarga ini 

memberikan pemikiran anak untuk berkarya, berinovasi dan berkarya tetapi sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada dalam keluarga tersebut. 

4. Imam Saroni dan Yeni Rahmawati 

Pengasuhan merupakan bentuk pola yang mempengaruhi hubungan antara orang 

tua dan anak. Mengasuh anak adalah pilihan pribadi dan tergantung pada pola pikir dan 

keinginan dua orang, ayah dan ibu. Dalam mengasuh digunakanlah beberapa model 

pengasuhan namun bertolak dari itu ternyata setiap pengasuhan menggunakan 

pendekatan yang berbeda, demikian juga hasilnya akan bervariasi. Mengasuh anak adalah 

pilihan pribadi dan itu tergantung pada pola pikir dan keinginan dua orang, yaitu ayah 

dan ibu. Seperti keluarga Imam dan Yeni dalam kesibukan rutinitas setiap harinya 

mereka menggunakan model pengasuhan seperti berikut:152 

Untuk model pengasuhan anak yaitu ketika kami mengajar semua anak dititipkan 

dan kalaupun kami sudah selesai mengajar anak kita asuh sendiri dan kalau sore 

kami sekolahkan ke TPA daan kalau malam kami perintah untuk belajar dan 

                                                
150 Abdul Lathif anak dari Qoribun Sidiq dan Rodliyah, , Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga 
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Alhamdulillah anak saya semangat belajarnya luar biasa. 

 

Meski kesibukan mereka akan mengajar sangat padat Imam dan Yeni tidak kalah 

akal dalam mengasuh anaknya, mereka sangat memperhatikan tumbuh kembangnya 

meski pelimpahan pengasuhan keorang lain atau kepenitipan anak dilakukan. Perihal itu 

dilakukan agar seimbang anatara sekolah dan mengasuh anak karena keseimbangan 

dalam keluarga dapat menghidupkan keluarga sakinah. Perihal itu seperti yang 

dipaparkan Yeni bahwa:153 

Kami menyeimbangkan sesuai waktu jadi kami harus professional selain itu visi 

akan kami dalam hal berumahtangga kalau memang bekerja adalah untuk 

memenuhi nafkah, apalagi suami wajib memberi nafkah dan profesi ganda kami 

yakini untuk kebaikan keluarga kami kedepan. 

 

Cara asuhpun Imam dan Yeni mengupayakan tentang apa yang dilakukan terhadap 

anak-anaknya harus positif walaupun mereka harus menahan ego karena pada dasarnya 

orang tua menjadi sauri tauladan anak-anaknya seperti kata Yeni sebagai berikut:154 

Dibelajarkan hal-hal yang positif yaitu caranya dengan menasehati, memberi 

pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang positif dan pastinya 

dilingkungan dan dilembaga yang baik, itupun kalau bermain tidak boleh anah-

aneh, bermain HP pun kami batasi karena takut juga mempengaruhi kesehatan 

mata, terkadang kami juga memberikan reward kepada anak agar anak semangat 

dalam melaksanaakan apapun itu. Hal itu tidak terlepas dalam berkomunikasi agar 

anak juga memahami begitu pula orang tua juga sebaliknya maka dari itu 

komunikasi yang kami lakukan ya kalau siang mungkin sedikit yang paling sering 

malam, karena pada dasarnya anaknya terbuka. Hal itu kami lakukan untuk 

membangun fondasi kepercaayaan kami menggunakan yang middle, dimana anak 

biasanya kami ajak ke sekolah untuk melihat aktivitas yang dilakukan orang 

tuanya yaitu mengajar, disutu anak berfikir oh ayah, ibuku mengajar berarti aku 

harus memahami mereka. Jadi anak itu percaya kalau memang orang tuanya 

mengajar serta komunikasi cerita yang saya gunakan. Perihal itu juga dikatakan 

Fika155 yaitu jikalau fika melanggar main HP terus, gak belajar, ngulur waktu salat 

ibu dan ayah selalu memberiketenangan  dengan membiarkanku kemudian 

menasehati. 

Pemahaman dari diri anak atas bukti kedua orang tuanya mampu membuat Fika 

anaknya percaya akan setiap pekerjaan orang tuanya, begitu juga sebaliknya orang tua 

                                                
153 Yeni Rahmawati, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Rumah keluarga pak Imam Saroni, Selasa ,20  April 2021, Pukul 11: 35  WIB. 
154 Ibid,. 
155 Wafiqa Kayla Khasna anak dari Imam Saroni dan Yeni Rahmawati, Model Pengasuhan Anak dalam 

Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, Rumah keluarga pak Imam Saroni, Selasa ,20  April 2021, 
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harus paham dan mempercayai pada diri anaknya. Perihal ini ketika anak melakukan 

suatu kesalahan atau keburukan dimata orang lain, orang tua harus tetap bertanggung 

jawab. Seperti yang ditatarkan oleh Imam dan Yeni yakni:156  

Kami tetap bertanggung jawab baik buruknya anak, jika mungkin anak agak aneh 

berarti ada kelalaian pada orang tua. Dan selain itu kami juga berkonsultasi 

dengan gurunya, kalau yang bayi kami bekerjasama dengan pengasuhnya. 

Menasehati terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang buruk selain itu kami 

juga menghadirkan contoh sebagai pembanding agar anak berfikir yang positif. 

Dan jangan sampai memarah-marahi ke anak. Anak akan merasa takut dan selain 

itu sikap marah kita terhadap anak kami usahakan untuk meminimalisir, karena 

sikap seperti itu tidak baik pada psikis anak pun jikalau anak melakukan 

agresifnya kami diamkan dulu baru setelah anak merasa agak tenangan kita dekati 

dan kita nasehati. Harus saling ngalah terlebih dahulu baru kalau dia guling-

guling kita biarkan dulu. Kadang kalau tantrum apalagi anak ngamuk didepan 

umum itukan biasanya malukan kita sebagai orang tua. Karena biasanya kalau 

kita mengikuti kemauan anak daia akan menjadikan hal tersebut sebagai senjata 

agar bisa dituruti oleh orang tuanya. 

 

Model pengasuhan dalam menangani anak yang agresif sangatlah penting untuk 

dipahami karena pada dasarnya orang tua tidak setiap harinya bersama sang anak, 

melainkan sering bersama pengasuhnya maka wajiblah memahami bahwa kita sebagai 

orang tua harus menghadirkan upaya-upaya agar pengasuhan anak dan pekerjaan sama 

seimbangnya. Maka setiap keluarga hendaknya membangun kesateraan didalam 

pengambilan sikap, tindakan dan perbuatan demi terciptanya keluarga yang ideal seperti 

segala hal yang dilakukan keluarga Imam. Yeni memaparkan bahwa:157 

Harusnya memelihara kasih sayang keluarga itu pasti, menjaga keseimbangan 

duniawi dan ukhrawi, menjaga komunikasi, tersedianya penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan, berbagi dalam pekerjaan rumah tangga, bersabar terhadap 

kekurangan dan bersyukur atas kelebihan pasangan. Selain itupun dalam keluarga, 

baik kewajiban kepada anak, istri maupun pekerjaan itu merupakan sebuah 

kewajiban bukan tuntutan walau pada dasarnya setiap keluarga terlebih dalam 

pengasuhan lebih dalam pengasuhan itu terdapat UU yang mendasari jadi kami 

rasa sudah sesuai baik berkaitan dengan UU keluarga ataupun UU perlindungan 

anak. Namun kami tetap menggunkan model menitipkan anak ke pangasuh meski 

kiranya model pengasuhan anak sudah baik tetapi pastinya karena tugas orang tua 
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juga mengasuh anak harus lebih giatnya mengontrol baik mendidik, mengasuh 

dan mengayomi. 

Melihat dari kenyataan keluarga Imam dan Yeni bahwa keluarga hendaknya 

memahami dan mengontrol setiap gerak, tingkah maupun aktifitas anaknya meski model 

pengasuhan keluarga ini dilimpahkan kepada pengasuh atau rewang maka dari itu 

meluangkan waktu bersama sekedar berkomunikasi malam sebelum tidur penting adanya 

karena pada tahap ini anak akan mengekspresikan dirinya dengan bercerita tentang 

kegiatan atau pengalaman di pagi hari sebelum mereka bertemu dengan orang tuanya. 

Dari situlah akan terjalin sikap kepercayaan antara anak dan orang tua dan rasa tanggung 

jawab mengasuh anak akan tinggi serta perhatian ke keluarga akan lebih lagi disinilah 

ketentraman akan muncul dan sakinah aka nada pada keluarga tersebut.    

5. Asfirul Munib dan Atina Firdausy 

Kewajiaban dan tanggung jawab yang harus diupayakan oleh orang tua asuh 

adalah mengasuh memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai hakikat dan 

martabat, menumbuh kembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan bakat 

dan minatnya mencegah perkawinan anak dan memberikan pendidikan karakter serta 

penanaman nilai budi pekerti pada anak merupakan pernyataan yang benar adanya. 

Berkaitan dengan itu perlunya kerjasama antara keluarga itu sendiri seperti penataran 

Munib bahwa dalam model mengasuh anak bagi mereka yang notabenya pasangan guru 

dilembaga yang sama perlunya kerjasama antar pasangan dibentuk agar terciptanya 

keluarga sakinah  seperti penatarannya Munib sebagai berikut:158  

Ya kita harus saling bekerja sama untuk mengasuh anak kita bersama-sama, 

atau saling bagi tugas. Karena memang waktu kami tidak bisa 24 jam full 

bersama-sama dengan anak kami. Namun cara kita dalam menyeimbangkan 

kesibukan tentunya kami juga meminta bantuan kepada orang-orang yang 

kami percaya untuk membantu mengasuh anak-anak kami, contohnya adalah 

orang tua kami. Karena ketika kita sedang melaksanakan profesi kita 

tentunya kita sangat terbatas waktu kita bersama anak-anak kita. Maka yang 

terpenting adalah kami harus bisa memilih orang-orang yang bisa menemani 

dan mengasuh anak-anak kami sesuai dengan visi misi kami ketika kami 

sedang melaksanakan profesi kami atau ketika kita tidak sedang bersama 

anak-anak kami. Atau lebih singkatnya menitipkan anak-anak kami kepada 

orang-orang yang tepat dan terpercaya ketika kami menjalankan profesi 

                                                
158 Asfirul Munib, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Rumah Pak Asfirul Munib, Kamis ,15 April 2021, Pukul 11.02 WIB. 
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kami. 

 

Memilih orang untuk mengasuh pastinya sangat diperhatikan oleh keluarga 

munib sebab secara detailnya pengasuhan yang dilimpahkan kepada orang lain itu tidak 

asal –asal maka perlu adanya penyeleksian pengasuh selain itu dalam pekerjaannya 

keduanya sangat mengutamakan pemaknaan sebagai guru maka Munib dan Atina 

percaya bahwa:159  

Ya saya yakin dengan sebuah slogan yang berbunyi من خدم خدم Jadi semua yang 

saya lakukan di profesi saya Ini semata-mata hanyalah untuk berkhidmah, Tidak 

lebih. Jadi saya yakin apa yang saya lakukan ini pasti juga akan membawa 

dampak baik bagi keluarga saya. khususnya anak anak saya dan pastinya pola 

asuh positif yang kami ajarkan dapat memberi contoh dan menciptakan 

lingkungan yang baik untuk anak-anak kami. Maka dari itu berkaitan dengan 

membangun fondasi yang terbentuk diawal menjadikan kerjasama antara 

pasangan menjadi lebih tinggi  hal itu bisa dilakukan.  

   Pondasi kepercayaan memanglah harus diperhatikan dalam kaitan pengasuhan 

anak karena hal tersebut dapat mengubah atau membentuk pola pikir anak yang kesekian 

harinya bersama pengasuhan maka dari itu meskipun keluarga Munib, meyakinkan 

sepenuhnya pengasuhan seperti apa yang diberikan Munib dan Atina tetap mengusahakan 

terbaik ketika mereka sudah tidak mengajar seperti yang ditatarkan oleh Atina bahwa:160  

Ya ketika ada waktu untuk bersama-sama anak harus kita manfaatkan dengan 

sebaik-baiknya, dan ketika kita tidak sedang bersama-sama anak-anak kita masih 

punya orang-orang yang sudah kita percaya. Maka disinilah pentingnya memilih 

orang-orang yang bisa kita percaya untuk bersama-sama membantu kita 

mengasuh anak-anak kita. 

Pondasi kepercayaan memang haruslah diperhatikan dalam kaitan pengasuhan 

anak karena hal tersebut dapat mengubah dan membentuk pola pikir anak yang 

kesehariannya bersama pengasuh maka dari itu meskipun keluarga Munib meyakinkan 

sepenuhnya pengasuhan kepada orang namun seperti apa yang dikatakan Munib dan 

                                                
159 Asfirul Munib, dan Atina Firdausy, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan 

Guru, wawancara, Rumah Pak Asfirul Munib, Kamis ,15 April 2021, Pukul 11.02 WIB. 
160 Atina Firdausy, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Rumah Pak Asfirul Munib, Kamis ,15 April 2021, Pukul 11.02 WIB. 
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Atina, mereka tetap mengusahakan terbaik ketika mereka sudah tidak mengajar seperti 

yang di ucapkan Atina, sebagai berikut:161 

Ya kita mengajari anak kita untuk jujur sejak dini. ya walaupun kadang-kadang 

waktu kami terbagi dengan sekolah dan apalagi penanaman sikap anak kecil itu 

sulit untuk jujur tapi kita harus selalu menasehati dia dan mencontohkan kepada 

dia untuk jujur. karena menurut kami kejujuran itu dicontohkan bukan hanya 

diajarkan. Tidak hanya berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan 

permasalahan kebaikan melainkan jika anak melakukan kesalahanpun kita yang 

bertanggung jawab ya kita sebagai orang tua. Dan cara menyelesaikannya adalah 

dengan mencontohkan dan menasehatinya dg perilaku yang baik. Sebab saya rasa 

cara penyelesaian terhadap anak yang lepas kontrol atau agresif adalah yakni kita 

harus menasehatinya tanpa menggunakan kekerasan, dan kita harus tegas ketika 

membuat aturan kepada si anak walaupun dia merengek, ketika dia mengamuk 

atau membantah ya kita mendengarkan saja terlebih dahulu karena ketika semakin 

dia dibantah dia akan semakin membantah.  Sikap seperti itu juga diungkapkan 

oleh Fatih162 bahwa dirinya yakni kata ibuk faith harus jadi anak yang salih dan 

ibu selalu menasehati saya sambil bercerita kisah-kisah. Maka upaya-upaya yang 

diwujudkan adalah bagaimana semua hal didalam keluarga itu dapat berjalan 

dengan baik dan searah yakni dengan cara kita saling berkomunikasi, yang baik 

dan semua tugas rumah tangga adalah tanggung jawab bersama bukan tanggung 

jawab salah satu pihak baik dari suami maupun istri, dan kita harus 

menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. 

Berkaitan dengan penataran diatas menandakan bahwa suatu hubungan yang baik 

atau dalam artian sakinah mawaadah dan warohmah itu harus didasari dengan saling 

percaya, saling bekerja sama dan komunikasi yang baik jadi dirasa apa yang dilakukan 

kesemuanya adalah sebuah kewajiban bukan tuntutan lagi seperti halnya dalam UU 

keluarga maupun UUpengasuhan anak. Maka keluarga Munib sangat menjaga seperti 

yang dikatakan kepada peneliti bahwa:163 

Insya Allah model pengasuhan sudah sesuai dengan UU perlindungan anak walau 

pengasuhan dijatuhkan ke pengasuh atau rewang selain itu karena kami sangat 

menghindari kekerasan untuk mengasuh anak-anak kami. 

                                                
161 Ibid,.  
162 Ahmad Ashfal Fuad Al-Fatih anak dari Asfirul Munib dan Atina Firdausy, S. Pd. Model Pengasuhan 

Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, Rumah Pak Asfirul Munib, Kamis ,15 April 2021, 

Pukul 11.02 WIB. 
163 Asfirul Munib Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, wawancara, 

Rumah Pak Asfirul Munib, Kamis ,15 April 2021, Pukul 11.02 WIB. 
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Melihat dari penataran akan model pengasuhan keluarga Munib dan Atina 

menjadikan kesesuaiannya pelimpahan anak ke pengasush sesuai dengan UU 

perlindungan anak dimana dalam kaitan ini Munib dan Atina sangat memperhatikan betul 

orang seperti apa yang baik dalam pengasuhan anaknya. Pastinya kepercayaan melandasi 

kesemuanya karena didalam suatu hubungan perlunya  komunikasi dan kerjasama yang 

terarah antar orang tua dan pengasuh anak atau rewang. Berkaitan dengan itu orang tua 

juga harus sadar akan posisi ketika bersama anak yakni orang tua harus siap menjadi suri 

tauladan untuk anak-anaknya juga karena belum tentu pengasuh atau rewang selalu 

terfokus kepada anak yang diasuhnya. 

6. Riza Fachruddin dan Fathekatul Hidayah 

Setiap orang tua yang mendapat amanah untuk mengasuh anak adalah orang yang 

terpilih sebagai sosok terbaik untuk memperbaiki pengasuhan dan pendidikan pada 

anak, setiap anak ada dalam pengasuhan adalah yang terpilih Tuhan dalam kehidupan. 

Maka dari itu amanah yang dihadirkan sudah seharusnya dijaga dan dirawat dengan 

sebaik-baiknya seperti yang dilakukan keluarga Riza dan Fata bahwa dalam mengasuh 

anak terutama bagi mereka yang kesemuanya menjadi guru adalah sebagai berikut:164  

 

Memahami dan menghargai keadaan anak dengan kelebihan dan kekurangannya, 

sehingga anak dapat menjadi pribadi yang baik, berkaitan dengan sikap 

bagaimana kami menyeimbangkan yaitu sebisa mungkin jika ada kerjaan yang 

berkaitan dengan profesi saya akan saya selesaikan di tempat kerja jadi ketika 

dirumah pengasuhan anak yang harus saya lakukan sebab kami memposisikan 

keutamaan untuk keluarga karena pondasi dalam rumah tangga dan pekerjaan 

saya adalah yakin kepada diri sendiri dan bersyukur kepada Allah dengan keadaan 

yang ada. 

 

Bersyukur yang mendalam menjadikan keluarga Riza dan Fata berada pada 

kestabilan kesakinahan dalam bentuk apapun karena pada dasarnya sakinah itu sendiri 

selalu mendasari atau melandasi kehidupan kehidupan mereka dengan tuntutan yang 

telah diatur dalam agama Islam maka dari itu cara mereka dalam membangun keluarga 

yang baik meski mereka sama-sama sibuk. Kesibukan tidak menjadikan sebuah 

ketidaksediannya mereka dalam mengasuh anak dan membina keluarganya melainkan 

                                                
164 Riza Fachruddin dan Fathekatul Hidayah, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi 

Pasangan Guru, wawancara, Rumah pak Riza Fachruddin, Selasa, 20 April 2021, Pukul 11: 35 WIB.  



90 

 

90 

 

jika anak berperilaku aneh atau tidak seperti biasanya keluarga ini menghindari 

kekerasan dan cara mengasuhnyapun dengan cara yang menyenangkan, kesemuanya itu 

dilakukan dengan caranya yaitu selalu berkomunikasi jika mereka sudah berada dirumah 

atau setelah pulang sekolah. Selain itu keluarga Riza dan Fata memaparkan bahwa:165 

Jikalau anak melakukan hal yang mungkin tidak biasa dilakukan itu wajar 

karena mereka masih anak-anak, jadi wajar jika bertingkah aneh, justru itu 

menurut saya merupakan suatu kreatifitas anakdan bahkan ketika anak 

merengek maka tidak perlu diperhatikan, jika agak reda, maka coba ajak bicara.  

 

Penataran diatas merupakan sikap yang diambil oleh keluarga Riza dan Fata 

dalam mengasuh anaknya. Selain itu dalam kaitan model pengasuhan sendiri tidak 

hanya didasari oleh UU melainkan kewajiban orang tua seperti penataran Fata 

bahwa:166 

 Yaitu dengan memelihara cinta dan kasih sayang, menjaga keseimbangan 

duniawi dan ukhrawi, menjalin komunikasi yang baik, berpenghasilan yang 

cukup, berbagi dalam pekerjaan rumah, bersabar dan bersyukur terhadap 

kekurangan dan kelebihan pasangan merupakan keajegan dalam pengasuhan 

kesakinahan keluarga kami. Jadi insyaAllah sudah keluarga saya sudah sesuai 

dengan UU perlindungan anak. 

  

Memahami dan menghargai keadaan adalah sebuah bentuk penyeimbangan 

didalam bentuk merawat keluarga, mengasuh dan bekerja dalam kaitan ini keluarga 

Riza dan Fata menggunakan model pengasuhan kepenitipan perihal ini dilakukan agar 

bisa sama-sama berjalan. Selain itu bersyukur merupakan pelajaran mendalam bagi 

keluarga Riza dalam kebermaknaan pengasuhan fata menyatakan bahwa semua 

tentang anak wajar dilakukan karena itu adalah tahap  perkembangan anak. Meskipun 

terlihat wajar tetapi keluarga ini tetap mengawasi dan mengontrol akan tumbuh 

kembang anak. Kesemua itu dilakukan agar kedekatan sesama terjalin yang mana bisa 

menumbuhkan cinta dan kasih dan sakinah akan hadir.    

Dapat disimpulkan dari keenam keluarga diatas bahwa model pengasuhan 

anak pada pasangan suami istri dalam membina kesakinahan keluarga juga menitik 

beratkan pada aspek kemandirian mengasuh, namun aspek tersebut terlaksana setelah 

                                                
165 Ibid,. 
166Fathekatul Hidayah, Model Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi Pasangan Guru, 

wawancara, Rumah pak Riza Fachruddin, Selasa, 20 April 2021, Pukul 11: 35 WIB.  
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mereka selesai didalam pekerjaannya mengajar dan beruntung bagi keluarga yang 

bekerja didalam satu lembaga sekolah karena dalam segala aspek pekerjaannya, 

suasana dan lingkungan sama. Dilihat dari segi model pengasuhannya keenam 

keluarga ini memiliki model yang berbeda-beda ketika mereka sedang mengajar 

seperti yang pertama keluarga Imam, Munib dan Riza menggunakan model 

pengasuhan kepada sanak saudara yakni menitipkan anaknya ke saudara yakni nenek, 

bu Lik atau pak De, kedua keluarga Syamsi, Qorib, dan Anam menggunakan model 

pengasuhan kepada penitipan anak yakni kepada orang yang rewang, pengasuh atau 

orang sekitar.    

 

B. Interaksi Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah 

Kesibukan yang melanda sering melandasi hubungan orang tua dan anak apalagi kini 

zaman modern profesi wanitapun sebagai pekerja menjadi hal biasa, para wanita pekerja 

juga punya tugas ganda yakni mereka juga mencari nafkah sekaligus menjadi ibuataupun 

ayah namun waktu berkualitas untuk sang buah hati harus ada. Waktu berkualitas untuk 

keluarga harus tersedia dimana alokasi waktu untuk anak dan keluarga harus dimanfaatkan 

sungguh-sungguh maksimal. Waktu yang baik adalah waktu yang pada saat itu semua bisa 

terlibat dan menjadi bahagia bersama-sama, seperti membangunkan anak, memandikan, 

menyiapkan sarapan, mempersiapkan suami kerja merupakan kegiatan keseharian orang tua 

bisa berkumpul dengan anaknya disitulah terbentuknya interaksi. Sebagai pasangan yang 

saling bekerja tidaklah mudah sebab perlunya penyeimbangan posisi serta membagi waktu 

dan fokus agar bisa merangkak banyak profesi. Upaya dalam kebersamaan menandakan 

pasangan suami istri harus saling bersama dan saling menyemangati maka keharmonisan 

atau kesakinahan keluarga tetap terjaga perlunya manajemen waktu, dukungan dan 

komunikasi menjadi faktor penting agar waktu berkualitas bisa terwujud. Melihat dari situ 

terkadang orang tua yang kualahan dalam menangani pekerjaan terkadang melimpahkan 

pengasuhan kepada orang lain. 

Berkaitan dengan pernyataan diatas selaras dengan Darajat bahwa mengasuh anak 

artinya mendidik dan memelihara anak, mengurusi makan, minum, pakaian, dan 

keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut juga 

parenting adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. 
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Tugas ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis). Namun, jika orang tua 

biologis tidak mampu melakukan pengasuhan, maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh 

kerabat dekat termasuk kakak, nenek dan kakek, orang tua angkat, atau oleh institusi seperti 

panti asuhan (alternative care). Selanjutnya pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang 

bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, 

bisa menerima dan diterima oleh lingkungannya.167 

Meski dalam kaitan pelimpahan pengasuhan diatas tertulis orang tua juga harus 

selektif didalam memilih orang yang layak menjadi pengasuh anaknya, dilihat dari pernyataan 

diatas terjawablah dua model pengasuhan yakni model pengasuhan dari sanak 

keluarga/saudara (Bu De/Bu Lek) dan model pengasuhan rewang/pembantu. Dalam kaitan ini 

interaksi anak dan pengasuh serta anak dan orang tua kandung akan berbeda dalam hal ini 

akan terbentuknya kecenderungan pola asuh  yang mana model pengasuhan dari sanak 

keluarga/saudara (Bu De/Bu Lek) akan muncul kecenderungan pola asuh dengan gaya 

pengasuhan semi-autoritatif (semi- authoritative parenting style) sedang  model pengasuhan 

rewang/pembantu akan muncul kecenderungan pola asuh gaya pengasuhan semi-permisif 

dengan kecenderungan sedikit semi autoritatif (semi permisive-semi authoritative parenting 

style). Berdasarkan paparan temuan lapangan dari enam keluarga sebagaimana di atas 

menunjukkan bahwa adanya pelimpahan wewenang pengasuhan anak dari keluarga inti 

(nukler family) kepada keluarga luas (extended familiy),dimana anak- anak yang ditinggal 

pergi oleh orang tuanya bekerja dititipkan kepada pengasuh ataupun sanak keluarga lain.  

 

C. Kontrol pengasuhan anak dalam keluarga sakinah 

Anak adalah anugrah dan sumber semangat, ditangan merekalah masa depan keluarga 

dijaga. Kini tak perlu ragu berikan waktu ekstra agar sibuah hati nyaman dalam hidup 

berkeluarga. Perihal dengan itu pengasuhan anak dalam keluarga sakinah yang perlu 

diperhatikan dan di kontrol yang pertama adalah kelengketan, maksudnya dari jiwa ke jiwa 

dimana perangsangan otak berkembang, kedua waktu, orang tua tidak boleh ketinggalan akan 

waktu reel time dan moment bersama anak dan keluarga sebab ini merupakan kebutuhan 

yang harus terpenuhi pada diri anak. Dan yang ketiga komunikasi, komunikasi dibentuk agar 

                                                
167 Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan anak, (Kudus: SMP 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah, 

Indonesia), 4-5 
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dalam suatu hubungan terjalin dengan baik dan harmonis. Maka perlunya pemahaman sangat 

akan model pengasuhan yang dihadirkan oleh keluarga tersebut.  

Berkaitan dengan model pengasuhan dapat dibagi menjadi dua diantaranya  sanak 

saudara yakni pola asuh dengan gaya pengasuhan semi-autoritatif (semi- authoritative 

parenting style) sedang  model pengasuhan rewang/pembantu akan muncul kecenderungan 

pola asuh gaya pengasuhan semi-permisif dengan kecenderungan sedikit semi autoritatif 

(semi permisive-semi authoritative parenting style). Menitik beratkan dengan kontrol 

pengasuhan anak dengan gaya pengasuhan yang hadir didalamnya menjadikan orang tua 

lebih ekstra melihat perkembangan buah hati sebab gaya pengasuhan dalam model sanak 

saudara atau rewang (pembantu) akan berfariasi cara penyelesaiannya. Berbagai varian 

model pengasuhan di atas secara nyata memberikan pengaruh langsung bagi tumbuh 

kembang anak dalam seluruh aspek perkembangan, sehingga muncul profil tumbuh kembang 

anak yang berbeda-beda sesuai dengan model pengasuhan yang diterima oleh anak. 
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Tabel : 1.4 

Analisis  model pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah 

bagi pasangan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak  

 

No Temuan Lapangan 

Varian Model 

Pengasuhan 

Sub Varian  

Model di 

Lapangan 

Temuan Model 

Berbasis 

Pengasuhan 

Anak pada 

Keluarga   

Kecenderungan 

Pola Asuh yang 

diciptakan 

1.  Pengasuhan berbasis 

keluarga Inti (nukler 

family) yaitu satuan 

keluarga dari individu  

itu sendiri yang meliputi 
lebih dari satu generasi 

dan satu lingkungan 

kaum keluarga dimana 

lebih luas seperti halnya 
seperti kakek, nenek, 

paman, bibi, 

kemenakan, dan 
saudara-saudara 

lainnya.  

Berbasis 

keluarga Batih 

Sanak keluarga 

(Bu De, Bu Lik) 

dalam model 

pengasuhan 

keluarga Imam, 

Munib, dan Riza 

 

Gaya pengasuhan 

semi-autoritatif 

(semi-

authoritative 

parenting style) 

2.  Pengasuhan Oleh 

Pengasuh Alternatif 
(extended familiy) yaitu 

rewang momong 
mengacu pada pekerja 

yang tugasnya 

mengasuh anak dan 
biasanya tidak tinggal 

serumah. Hal tersebut 

didasari oleh 
pertimbangan rewang 

yang berasal dari 

tetangga dekat telah 

dikenal kesehariannya 
sehingga merasa lebih 

nyaman menitipkan 

anak pada orang yang 
telah dikenal 

kesehariannya serta 

lebih mudah menjalin 

komunikasi jika terjadi 
hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi pada 

anak. 

Berbasis 

keluarga rewang 

“Rewang”, 

pembantu orang 

sekitar dalam 

model pengasuhan 

keluarga Syamsi, 

Anam dan Qorib 

Gaya 

pengasuhan 

semi-permisif 

dengan 

kecenderungan 

sedikit semi 

autoritatif (semi 

permisive-semi 

authoritative 

parenting style) 
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BAB V 

IMPLIKASI PENGASUHAN ANAK  DALAM KELUARGA SAKINAH BAGI 

PASANGAN GURU DI PONDOK PESANTREN  

DARUL HUDA MAYAK 

 

A. Implikasi Pasangan Guru dalam Pembentukan Keluarga Sakinah 

Pasangan suami istri tentunya mendambakan keluarga sakinah dalam pernikahannya. 

Jelasnya dalam keluarga sakinah dikendakinya fitrah manusia dan agama yang menjadikan 

terwujudnya suasana keluarga satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan 

akrab dalam kehidupan sehari-hari.168 Dengan suasana itu, terciptanyan perasaan sama-sama 

senang dan keingan untuk meredam emosi yang negative sehingga kehidupan keluarga 

membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi 

lingkungannya, sehingga dapat terciptanya suasana damai dan sejahtera serta aman ditengah-

tengah kehidupan masyarakat. 

Keharmonisan juga harus dimiliki setiap keluarga dengan menjadikan komunikasi 

yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan materiil,dan 

spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga sebagai indikasi 

penguatnya. Inilah keluarga yang layak disebut keluarga sakinah. Berikut ini peneliti akan 

memaparkan temuan dilapangan terkait implikasi pasangan suami istri ketika bekerja dan 

mengasuh anak dalam mencapai keluarga sakinah. 

1. M. Syamsi Hasan dan Titik Dwi K 

Dengan komunikasi yang baik dapat terbentuknya keharmonisan dalam 

berkeluarga. Perihal itu dapat dilihat  dalam keluarga Syamsi yang selalu menjadikan 

komunikasi antara anggota keluarga sebagai penyatu dalam perbedaan pendapat, sikap 

ataupun tindakan. Komunikasi yang baik menjadikan keluarga ini selalu terlihat rukun 

dan damai karena saling
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 memahami. Seperti penataran dari Syamsi dan Titik  sebagai berikut:169 

Dampak yang ditimbulkan bagi kami pasangan suami istri adalah 

adanya pemahaman yang kuat didalam berkeluarga karena 

komunikasi yang terbentuk juga harus baik dan seirama walaupun 

terkadang perbedaan kamiselaku pasutri yang masih banyak tetapi 

semua itu karena demi langgengnya pernikahan maka harus kita 

bentuk dan kita model sebaik mungkin agar menjadi keluarga yang 

tentram dan harmonis. 

 

Keluarga yang tentram dan harmonis merupakan bentuk suasana 

yang baik dalam membina, mendidik dan mengasuh anaknya. Kenyataan 

tersebut terlihat dari cara Syamsi dan Titik dalam mengasuh ketiga 

anaknya dengan menjadikan mereka selalu berpandangan luas dan mandiri 

walaupun tetap ada batasannya. Seperti yang dikatakan Syamsi bahwa:170  

Menjadikan anak bisa berpandangan luas dengan kemandiriannya 

berpendapat, dan menjadikan anak menentukan merupakn 

pilihannya sesuai apa yang ia dan orang tua inginkan dan citakan. 
    

   Kenyataan tersebut senada dengan penataran Ivani Rara yakni 

anaknya bahwa dari pandangan tersebut menumbukan pengharapan 

disetiap langkah yang diambilnya ketika dalam ketercapaian suatu yang 

dihasilkan atau diinginkan, seperti ungkapannya: 
 

Harapan saya semoga ayah dan ibu saya diberi kesehatan dan umur 

yang panjang supaya kedua orang tua saya bisa melihat saya dan ke-

2 adik saya tumbuh dewasa serta menjadi seseorang yang 

diharapkan dimasa depannya dan harapan untuk keluarga besar saya 

adalah berharap sekali ketika ada masalah segera ada solusi dan 

tidak perlu dengan emosi.171 

 

Menanggapi dari pernyataan tersebut sudah terbentuknya pribadi 

anak yang berpandangan luas dan pola pikir yang matang dalam segala 

tindakan yang dilakukan meskipun segalanya tetap komunikasi keluarga 
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yang dilakukan agar tercapainya keseimbangan didalam menentukan 

segala tindakan. Karena peran orang tua itu sendiri sangat berpengaruh. 

Apalagi bagi orang tua yang sama-sama memiliki pekerjaan seperti halnya 

keluarga Syamsi. Keluarga ini antara suami dan istri memiliki profesi yang 

sama sebagai pendidik di sebuah lembaga yang sama yakni di pondok 

pesantrean Darul Huda jelasnya mereka di lembaga formal Mts. Darul 

Huda. Maka perlunya pembagian peran bagi pasangan pasutri ini ketika di 

sekolah maupun dirumah. Seperti yang dinyatakan Syamsi dan Titik 

bahwa:172 

Ya bisa, karena walaupun kita berperan juga sebagai pendidik, 

kita tetap bisa berbagi peran mengurus keluarga bersama 

pasangan kita, karena saling memahaminya satu sama lain dan 

pastinya keluarga sakinah terbentuk karena sakinah sendiri adalah 

tenang tentram ayem atau harmonis dan damai. Dan komunikasi 

harus selalu dijaga dengan baik. 

 

Dari pembagian peran inilah Syamsi dan Titik mampu memahami 

dan menangani beberapa permasalahan pada diri anak yakni seperti yang 

dipaparkan anak pertamanya Ivani Rara ketika sedang dalam fase ingin 

dipenuhi segala kebutuhannya. Ivani Rara mengatakan bahwa:173 

Pastinya saya pernah bertindak agresif, namun karna ada sebab 

contoh seperti: saya pernah dijanjikan jalan-jalan tiba-tiba ayah 

dapat telfon dari orang. Akhirnya ayah membatalkan dan sayapun 

marah meski sebenarnya ayah sudah meminta maaf. Kadang saya 

juga sering membujuk tapi kalau untuk merengek tidak, pun kalau 

diperintah saya mendengarkan tapi untuk mengerjakannya agak 

nanti. Dan saya tipe orang  rumahan. Kalau ada teman yang 

ngajak bermain pasti bermain saya di waktukan dan ditanya 

rencana bermain kemana saja, malampun saya dilarang bermain. 

Dari kecil saya diperlakukan seperti itu hingga menjadi pribadi 

seperti ini, sayapun jikalau sedang mengamuk saya meluapkannya 

dengan mengunci dikamar dan mogok makan, tapi sebenarnya 
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saya tetap makan dengan perbekalan saya yang saya bawa 

sebelum saya rencanakan mau marah. Tetapi setelah tenang 

biasanya saya keluar kamar dan orang tua saya langsung 

mengajak mengobrol. Dan untuk membantah saya pernah 

melakukannya tapi biasanya setelah itu saya membujuk atau agak 

merayu orang tua saya dan meminta maaf agar saya tidak 

memarahi saya. Dan berkaitan diasuh rasanya masih enakan 

diasuh orang tua sendiri, meski keterbatasan ayah dan ibu yang 

harus membaginya dengan waktu mengajar tetapi saya lebih 

nyaman kalau diasuh oleh orang tua saya sendiri. Dan saya merasa 

bahwa keluarga saya sudah menjadi keluarga yang sakinah karena 

ayah dan ibu saling melengkapi dan saling menyayangi. 

 

Berkaitan dengan peran dan tugas yang dikatakan diatas merupakan 

kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan 

melindungi anak dalam keluarganya seperti yang sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pasal 

26. Jadi keluarga Syamsi tidak merasa keberatan atas peran yang memang 

sudah harus dilakukannya sebagai orang tua hal itupun seimbang dengan 

perannya ketika mengajar di sekolahan. Syamsi dan Titik selalu 

menempatkan waktu yang tepat bersama keluarga ataupun bersama anak 

didiknya di sekolahan. Hal itu didukung beberapa alasan atau faktor 

yakni:174 

Faktor pedukungnya kami bisa memahami satu sama lain, selain itu 

pekerjaan ditempat yang sama membuat kita mudah berinteraksi 

dan lingkungan kerja yang baik membuat kita sebagai pasangan 

pasutri sekaligus pendidik selalu berfikir positif. Dan selain itu 

berkaitan anak saya anak selalu pengertian ketika kami sama-sama 

masih mengajar seperti ungkapannya ” Ketika orang tua saya masih 

di sekolah, sayakan sudah pulang terlebih dahulu dari sekolah saya 

langsung melakukan aktivitas yakni, pulang kerumah, menata buku, 

ganti baju, shalat, istirahat sambil makan siang dan saya tidak 

langsung bermain karena saya dibiasakan seperti itu sejak dulu. Hal 

itu ditanamkan oleh keluarga saya karena ibu selalu mengingatkan 
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semua sudah dipersiapkan dipagi hari. Selain itu sebelum berangkat 

sekolah ibu dan ayah selalu membagi tugas, ayah bersih-bersih 

rumah dan ibu mempersiapkan saya sekolah dan mempersiapkan 

sarapan kami. Tak jarang hal itu dilakukan ibu sambil mengasuh 

adik saya yang kecil. 

 

Beberaapa faktor tersebut menjadikan keseimbangannya orang tua 

dalam membagi tugas dirumah maupun di sekolah. Kenyataan tersebut 

ternyata tidak terpisah dari faktor penghambat yakni seperti yang ditatarkan 

Syamsi bahwa:175  

Pasti bagi pasangan suami istri yang menjadi guru anaknya nanti 

akan lebih membela gurunya dari pada ibu dan ayahnya yang jadi 

guru ketika dalam topik pembelajaran. Dan saya rasa hal itu wajar 

adanya walupun adanya sedikit perselisihan didalamnya kareana 

anak lebih percaya kepada gurunya dari pada kedua orang tuanya 

yang sama-sama menjadi guru. Mungkin hal itu dipengaruhi oleh 

tingkat akademis. Maka dari itu langkah orang tua mendengarkan 

apa yang di utarakan anak dan kita meluruskan dengan berbagai 

sumber atau literatur yang ada. 

 

Kurangnya kepercayaan pada penataran diatas dapat menjadikan 

ketidak seimbangnya pola pikir orang tua dangan anak, maka pada 

kaitannya ini keluarga Syamsi selalu mengedepankan komunikasi yang 

baik dan saling pengertian agar nantinya ketika mendapatkan suatu 

permasalahan dapat dipecahkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi yang baik dan saling pengertian merupakan bentuk sikap yang 

mampu menghantarkan keluarga ini dalam menumbuhkan keharmonisan 

dalam mencapai keluarga sakinah. 

2. Choirul Anam dan Uswatun Hasanah 

Pengasuh merupakan orang yang bersedia didalam mengasuh. 

Pernyataan itu diperkuat dengan setiap kegiatan yang dilakukannya. 

Keluarga H. Choirul Anam merupakan keluarga yang memiliki 3 anak 
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yang terhitung masih kecil. Pasangan keluarga ini dalam mengasuh ketiga 

anaknya sangat berhati-hati, karna pasangan ini tidak memiliki waktu 

yang cukup banyak bersama keluarga. Semua ini dilatar belakangi dengan 

profesi ganda Anam dan Ana yakni sebagai guru yang mengharuskan 

keduanya untuk membagi waktu bersama keluarga dan mengajar. bahkan 

kerap kali ketika mengajar anak diasuhkan ke oreang lain. Seperti yang 

dipaparkan Anam bahwa:176 

 Sebagaimana kondisi di keluarga saya karena sebagian anak kami 

titipkan dan dalam pola penitipanpun kita sudah wanti-wanti 

pesan kepada pengasuhnya untuk sesuai yang kami harapkan 

sehingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan. 

 

Hal itu dilakukan Anam agar pola asuh antaranya dengan 

pengasuh ketiga anaknya sama yang nantinya berdampak baik kedalam 

diri anak. Seperti ungkapan Ana istri Anam:177 

 Alhamdulillah anak bisa menerima semua karena kita sambil 

menjelaskan seperti ini dampaknya baiknya seperti ini jeleknya 

seperti ini bagi anak saya yang pertama sudah bisa menerima 

untuk anak yang nomer 2 dan 3 karena masih kecil tentu belum 

bisa menerima sepenuhnya apa yang kami maksud, tapi 

harapannya nanti bisa tetep seperti itu pola asuhnya hingga anak 

tidak merasa terbebani dan anak mengannggap semua itu 

berangkat dari kesadaran. 

 

Harapan tersebut menjadikan diri anak percaya akan segala hal itu 

berangkat dari kesadaran. Kesadaran merupakan bentuk diri yang harus 

diperkuat setiap individu, terutama dalam pembagian peran, kesadaran 

dalam peran orang tua dalam mengasuh anak penting adanya, seperti 

pernyataan Anam dan Ana bahwa:178 
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Alhamdulillah, saat ini tidak ada masalah yang kami rasakan 

ketika saya dan istri saya ketika sama-sama mengajar sekaligus 

dengan masalah pola asuh anak, Alhamdulillah saaat ini tidak ada 

masalah. Artinya berjalan sesuai harapan kami. 

 

Bahkan Kaka anak dari Anam menyatakan bahwa harapan untuk 

kedua orang tuanya dalam mengasuh dan mendidiknya yakni selalu sayang 

kepada anak-anaknya. Maka dari itu bapak menitipkan kami kepada orang 

lain agar kami tidak terlalu bebas. Hal yang saya dan adik kedua saya 

lakukan adalah juga sekolah. Saya sekolah di MI, adik di Play Group 

namun kalau adik saya yang kecil ditipkan sama kerabat saya yang 

mengasuh kami sewaktu bapak dan ibuk mengajar.179 Pernyataan ini 

merupakan bentuk kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya. Pola 

asuh yang di gagas harus sesuai dengan norma-norma yang ada dalam 

keluarga tersebut agar kekuatan dalam mengasuh anak bahkan keluarga 

tersebut tidak dilandasi oleh keterpaksaan meskipun kesibukan Anam dan 

Ana tidak bisa ditoleran. Menyikapi dengan ulasan tersebut Anam 

menyatakan bahwa:180 

Kalau beban tidak begitu ada beban dalam mengasuh anak bahkan 

keluarga, ya maksud saya untuk undang-undang pengasuhan anak 

ini tetapi justru kita kadang-kadang malah tau pola anak asuh yang 

benar itu justru berangkat dari undang-undang. Bahkan ketika anak 

merasa agresif (perilaku nakal, tidak peduli atau kejam), merengek, 

tidak mendengarkan, mengamuk dan bahkan membantah kedua 

orang tua, kami selalu menyelesaikan dengan baik-baik dengan 

anak. Meski kesemua hal tersebut sering dilakukan anak. Ya pada 

dasarnya memang kewajiban kita sebagai orang tua dalam 

mengasuh anak bahkan keluarga. 

 

Pola asuh anak Anam dan Ana berjalan sesuai harapannya. Meski 

mereka berperan ganda menjadi orang tua dan mengajar, bahkan mereka 

berdua tidak menitik beratkan kepada undang-undang melainkan undang-
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undang dijadikan sebagai pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik 

yang nantinya keluarga sakinah itu akan terbentuk dengan sendirinya. 

Kenyataan tersebut menjadi jawaban atas pernyataan pasangan tersebut 

bahwa mengasuh anak dan mengurus keluarga merupakan kewajiban 

pasangan suami istri sedang profesi sebagai guru dalam satu lingkup 

lembaga justru menjadi energi positif bagi Anam dan Ana seperti 

pernyataan Anam bahwa:181 

Yang kami rasakan ketika saya dan istri saya bekerja di satu 

lembaga ini lebih mudah, dalam arti ketika ada libur ini sama-

sama punya waktu libur yang samadan difokuskan semuanya 

untuk anak tidak bertepuk sebelah tangan artinya yang satu libur 

yang satu masuk. Dan Alhamdulillah ketika kami dalam satu 

lembaga enak untuk mengaturnya. Namun terkadang yang 

menjadi kendalanya kalau kita bekerja di satu lembaga ketika ada 

kegiatan yang mengharuskan sampai butuh waktu lama ini yang 

kami rasakan karena saya dan istri tentu juga harus meninggalkan 

anak diwaktu yang tidak seperti biasanya. Sehingga waktu di 

penitipan semakin lama. Solusinya dari kami yaitu berkomunikasi 

dengan penitipan dan sekaligus kami juga berkomunikasi 

memberi pemahaman kepada anak juga. 

 

Kenyataan akan kehati-hatian Anam dan Ana dalam mengasuhkan 

anaknya kepada orang lain menjadi tombak bahwa kerjasama itu penting, 

agar tujuan dari kerjasama tersebut terbentuk sesuai dengan prinsip yang 

dibangun pada keluarga tersebut. Maka dari itu kewajiban orang tua baik 

mengasuh, mendidik ataupun menjaga keluarganya itu penting adanya 

sebab dari situlah keluarga sakinah akan terbentuk.  

3. Qoribun Sidiq, S. Pd. dan Rodliyah 

Pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah 

merupakan perkara yang tidak mudah dalam mengasuh anak tentunya 

setiap orang tua berbeda, namun dalam perbedaan itu pastinya setiap 

orang tua menginginkan anaknya tumbuh dengan baik maka dari itu peran 

keluarga sangat dibutuhkan hal itu seperti yang dirasakan oleh Qorib dan 
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Rodhiyah dalam mengasuh anak dalam terciptanya keluarga sakinah.182 

Alhamdulillah yang kami rasakan berdampak baik terhadap anak, 

disamping yang kami berikan dengan berbentuk lahir juga kami 

berikan juga berbentuk batin dg cara mendoakan kepada anak. 

Alhamdulillah berjalan baik. Bahkan dalam proses pengasuhan 

anak ternyata berefek pada keluarga saya sendiri, ternyata anak 

ketika diberi ada batasaan batasan dan juga tidak diberi 

kelonggaran sepenuunya, anak bisa memahami, contoh ketika 

meminta uang itu pasti izin terlebih dahulu. Biar tahu posisinya 

anak itu harus nurut kepada orang tua. 

 

Kerelaan orang tua dalam mengasuh anaknya menjadikan keluarga 

tertanam karena mengasuh anak sudah menjadi kewajiban setiap orang 

tua. Kenyataan akan pola pengasuhan yang diberikan anak akan 

cenderung merespons yang nantinya akan menjadi tabiat setiap anak 

seperti halnya anak Qorib dan Rodhiyah yakni Lathif, dia mengharapkan 

jikalau sudah tumbuh dewasa mengharapkan dirinya menjadi anak yang 

baik dengan tatanan pengasuhan dari orang tuanya. Perihal dengan itu 

pembagian peran pasangan suami istri sangat dibutuhkan agar segala yang 

dibutuhkan di keluarga tersebut dapat berjalan baik sesuai tatanan 

keluarga sakinah. Seperti penataran Qorib dan Rodhiyah bahwa:183 

Alhamdulillah sudah bisa terwujud, meskipun sebenarnya yang 

kami pahami sepenuhnya yang harus mendidik itu adalah ibu, 

yang tepat bagi saya ibu itu berperan di rumah aja, ketika ibu itu 

perprofesi sebagai mengajar nampkanya tidak ada pengaruh yang 

berarti dalam perkembangan anak. Artinya tidak berdampak 

negative. Justru bisa saling melengkapi ketika mendidik anak di 

sekolah dan dirumah. 

 

Berbekal dari fenomena keluaga Qorib dapat menjadikan 

pengasuhan tersebut baik yang utamanya peran keluarga sakinah tumbuh 

dalam ikatan pernikahan. Dan fenomena tersebut bisa menumbuhkan nilai 

tersendiri bagi setiap pasangan pasutri yang sama-sama bekerja. 
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Meskipun Qorib dan Rodhiyah memiliki peran ganda namun pengasuhan 

yang diberikan untuk anaknya tidak dijadikan beban,meskipun adanya 

payung hukum yakni Undang- undang perlindungan anak, kenyataan 

tersebut sesuai dengan pernyataan Qorib bahwa:184 

 

 Serasa tidak ada beban, anak bisa dilindungi, bisa terarah dengan 

adanya uu perlindungan anak. 

 

Pasangan suami istri yang bekerja di satu lembaga seperti halnya 

Qorib dan Rodliyah mampu berpikir bahwa selain menjadi orang tua juga 

harus mampu menyeimbangkan posisi mereka dalam pekerjaan dan 

pastinya keduanya harus memiliki sifat saling memahami. Kenyataan 

tersebut terlihat pada segi positif dan negative dalam pembagian peran 

suami dan istri seperti yang dipaparkan Qorib dan Rodhiyah bahwa:185 

Karena kita bekerja dalam satu lembaga, jadi dalam mengatur 

waktu dalam peran ganda enak, contoh dalam hal libur juga 

bersama sama libur. Jadi waktu bersama dengan keluarga ada dan 

itu merupakan secuil dari terciptanya keluarga sakinah. Namun 

juga ada sergi negatifnya yakni: 

Karena sama sama bekerja ketika ada suatu pekerjaan di rumah itu 

sempat tertunda, itu tentunya kami harus meluangkan waktu yang 

lebih untuk menyelesaikannya. 

 

  Melihat dalam kehidupan keluarga Qorib dapat disimpulkan 

bahwa, saling memahami mampu menjadikan pokok dasar dalam 

memperkuat keharmonisan pernikahan, karena setiap pernikahan yang 

kuat dan stabil terjadi ketika suami dan istri saling memahami. 

4. Imam Saroni dan Yeni Rahmawati 

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga 

yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan 

sayang dan cara untuk mewujudkannya adalah dengan memenuhi hak dan 

kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak terutama dalam 
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mengasuh. Setiap keluarga pastinya ingin mengasuh anaknya dengan baik 

dengan itu Imam dan Yeni dalam keluarganya mengasuh kedua anaknya 

dengan cara yang baik dan tidak menjadikan tekanan pada diri anak 

seperti yang diutarakan Imam bahwa:186 

Kalau saya kira pengasuhan kami terhadap anak-anak baik saja 

dan tidak merasa tertekan itu dalam konteks keluarga saya. Dari 

situlah anak kami menjadi mandiri, terkadang anak itu mikirnya 

kayak orang dewasa contohnya kalau kemana-mana dia selalu 

berpamitan kepada orang tua. Bahkan menurut saya dengan 

semacam perilaku saya ataupun keluarga saya itu sudah menjadi 

ketercapaian dalam wujud keluarga sakinah. Bahkan Fika 

menambahkan bahwa Fika berharap menjadi anak pintar meski 

Fika terkadang selalu sering marah atau ngambek. Tapi Fika juga 

suka bermain dirumah kalua ayah sama mama belum pulang dan 

fika selalu ditemani sama orang yang mengasuh Fika tapi 

sebenarnya Fika lebih suka di sekolah bersama teman-teman dari 

pada dirumah karena temannya banyak kalau di rumah gak ada. 

 

Dari kenyataan tersebut tentang dampak yang hadir dalam 

pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan guru di lembaga menjadikan 

keluarga Imam dan Yeni menerapkan pola asuhnya dalam mendidik 

anaknya. Tidak adanya penekanan justru  menjadikan diri anak mandiri 

dalam bertindak meski aturan dalam keluarga itu ada. Melihat dari situ 

ternyata Undang-undang tidak menjadi beban bagi kami justru mengasuh 

anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. penataran diatas 

menjadikan keluarga ini berperan dan saling pengertian terhadap 

pasangannya maupun anaknya. Namun menilik dari pernyataan yang ada 

justru ada faktor pendukungnya bagi Imam dan Yeni yakni:187 

Ya Alhamdulillah, waktunya sama, bisa terkontrol, saling 

membantu kegiatan suami istri di sekolah, tau kegiatan suami istri, 

tau lingkungannya seperti apa dalam bekerja. Dan saya merasa 

bahwa untuk faktor penghambat saya rasa tidak ada, justru malah 

pendukungnya yang banyak. Kalaupun berkaitan dengan yang 

menghambat saya rasa sudah diselesaikan dengan pengasuh yng 
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dalam PembentukanKeluarga Sakinah, wawancara, Rumah keluarga pak Imam Saroni, Selasa ,20  
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ada dirumah, kalaupun ada kres dalam mengajar dan sudah waktu 

jemput anak kadang salah satu dari kami mengalah. 

 

Melihat dari kenyataan yang ada keluarga Imam dan Yeni 

mengutamakan   kebersamaan yang menjadikan peran ganda mereka di 

lembaga dan dirumah tidak terasa sebagai penghambat namun hal tersebut 

awal terciptanya keluarga sakinah. Justru Imam dan Yeni menyatakan itu 

adalah awal dalam proses mencapai keluarga sakinah. 

5. Asfirul Munib  dan Atina Firdausy 

Keluarga merupakan bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 

suami, istri dan anak. Dalam keluarga pastinya menginginkan kedamaian 

didalam bahteranya seperti mengasuh, mendidik, melindungi dan menjaga 

keluarga tersebut. Maka dari itu perlunya menumbuhkan sakinah 

didalamnya, karena sakinah merupakan tingkatan keluarga bahagia seperti 

halnya penataran Munib dan Atina bahwa:188  

Alhamdulillah, dampak dari keluarga saya ketika dalam 

pengasuhan anak ataupun pada keluarga itu sendiri terutama istri 

menjadi tenang tentram ayem atau harmonis dan damai karena 

saya mengusahakan agar bahtera keluarga saya selalu sakinah. 

Bahkan anak saya Fatih mengatakan bahwa ibuk dan ayah selalu 

sayang sama dek Fatih dan selalu ada buat dek Fatih walau 

kadang ayah sibuk. 

 

Ketika keluarga tersebut harmonis maka akan menjadikan seisi 

anggotapun menjadi saling menguntungkan terutama orang tua akan 

mengetahui dan peka dari pengasuhannya yakni seperti yang ditatarkan 

Atina bahwa:189  

Anak menjadi mandiri dan selalu terbuka kepada kedua orang 

tuanya hingga hal yang menurutnya unik diceritakan, ya karena 

memang pada dasarnya anak saya masih kecil dan belum sekolah.  
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189 Atina Firdausy, Implikasi Pasangan Guru dalam PembentukanKeluarga Sakinah, 
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Keterbukaan  antara pasangan suami istri juga menjadikan 

berfungsinya peran karena seperti yang dikatakan Munib bahwa:190 

Ya, ada sekali karena peran tersebutlah yang menjadi pendorong 

saling bekerjasamanya pasangan suami istri dalam mengasuh, 

merawat maupun mendidik anak. 

 

Maka dari itu menilik dari pernyataan tersebut peran pasutri dalam 

berperan ganda yakni mengajar dan keluarga sangat dibutuhkan dan tidak 

menjadikan UU sebagai pemberat dalam mengasuh anak seperti yang 

dikatakan Munib dan Atina bahwa tidak menjadikan UU itu sebagai 

motivasi keluarga kami dalam membesarkan anak justru tanpa UU 

kamipun memang mempunyai kewajiban besar terhadap anak yakni 

melindungi, mengasuh, dan mendidiknya dengan baik dan memperhatikan 

tumbuh kembangnya dan perihal tersebut keluarga kami tentram. 

Berdasarkan ulasan yang dipaparkan oleh Munib dan Atina 

bahwa peran ganda yang dimiliki keduanya menjadikan tameng 

ketidakadaan waktu mengasuh anak. Keluarga ini berfikir ketika mereka 

bekerja dalam satu lembaga yang sama akan berdampak baik sebab:191 

Memiliki waktu libur yang sama dengan pasangan, berangkat  

dan pulang bersama, dilingkungan yang sama-sama kita tahu 

baik. 

 

Namun terlepas dari adanya faktor pendukung tersebut juga 

terdapat faktor penghambatnya yakni seperti yang dikatakan Munib 

bahwa:192 

Karena rumah saya Madiun dan tempat mengajar kami di 

Ponorogo, mau tidak mau jadwal berangkat kami kita samakan 

meski terkadang saya atau istri saya ,masuk jam pertama atau 
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sebaliknya. Yang mana sebenarnya ada waktu kosong mengajar 

bisa saya manfaatkan bersama dengan anak namun tidak bisa. 

 

Menilai dari pernyataan keluarga Munib dan Atina menjadikan 

bahwa keluarga sakinah itu penting. Dibangunnya sakinah dalam sebuah 

keluarga harus tidak adanya unsur keterpaksaan meskipun peran ganda 

ada pada suami istri itu sendiri. Jadi kerelaan dalam sebuah keluarga harus 

dibangun bersama-sama agar peran sebagai orang tua maupun pendidik 

dapat seimbang dan menjadikan keluarga tersebut hidup dalam kasih 

sayang, damai, tentram atau bisa dikatakan sakinah.   

6. Riza Fachruddin dan Fathekatul Hidayah 

Berumah tangga merupakan bentuk keutuhan dalam hidup karena 

didalamnya kita diminta untuk mengolah kelompok kita pada keberkahan. 

Menitik beratkan dalam keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah 

penting adanya sebab keluarga harus menciptakan keharmonisan dan rasa 

kasih sayang. Maka keluarga harus tahu betul akan dibawa kemana 

bahtera tersebut. Seperti pernyataan Riza dan Fata dalam 

mengimplikasikan keluarga sakinah yang diharapkan yakni:193 

Akan sangat berdampak terhadap keluarga yang sakinah. Apabila 

pengasuhan anaknya baik, maka akan tercipta keluarga yang 

sakinah. Pengasuhan anak adalah tugas utama dalam hidup 

berumah tangga jangan sampai kesibukan pekerjaan  melupakan 

tugas pengasuhan. 

 

Bahkan berkaitan dengan keluarga tersebut dibentuk, keluarga ini 

juga harus cakap dalam membimbing keluarga itu sendiri. Tingkat 

pengasuhan anak merupakan point kesekian kalinya yang harus di gagas 

sedemikian rupa agar nantinya keluarga bisa mencapai keluarga yang 

diinginkan. Disini Fata mengatakan bahwa:194 
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Didalam keluarga sakinah harus saling menyayangi agar 

kehidupan keluarga tentram maka dari itu saya dan suami saya 

sangat memperhatikan sekali hubungan antara pasangan dan 

begitu juga dengan anak kami maka dari situlah saya dapat 

menggolongkan tingkat anak saya yang terhitung anak yang aktif 

maka dari itu efek dari pengasuhan keluarga saya yakni 

authoritative adalah harapannya seorang anak akan mampu 

bertanggung jawab, menghargai orang lain dan pantang menyerah. 

Selain itu Riza menambahkan bahwa dalam keluarganya 

pembagian peran sangat berpengaruh dalam proses terbentuknya 

keluarga sakinah meski aktivitas yang kami kerjakan sama yakni 

sama bekerja dan sama pula mengasuh anak. 

 

Menanggapi pernyataan tersebut sedikit tergambar bahwa 

pengasuhan terhadap anak adalah tugas utama bagi keluarga ini meskipun 

kesibukan selalu ada. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa sumber 

dari keluarga sakinah adalah anak maka dari itu keluarga ini tidak merasa 

bahwa pengasuhan anak merupakan faktor penghambat dalam ketercapain 

keluarga sakinah justru mereka suka akan gagasan tersebut bahkan Fata 

mengatakan bahwa:195 

Meskipun UU perlindungan anak ada namun kami tidak sama sekali 

terbebani, karena ya memang itu sudah tugas kita sebagai orang tua 

ya melindungi, merawat dan mengasuh anak dengan baik.  

 

Riza juga menyatakan justru semua itu adalah sudah tanggung 

jawab dan peran setip orang tua dalam mengasuh anaknya meski mereka 

memiliki peran ganda yakni antara keluarga dan pekerjaannya. Dari situlah 

Riza dan Fata mengatur sedemikian rupa agar keduanya sama-sama bisa 

terkondisikan dan terarah sesuai tujuan.196 Maka sebuah keberuntungan bagi 

mereka yang bekerja dalam satu lembaga karena pola pengasuhan dan 

pekerjaan lebih sejalan dan seirama antara suami dan istri. Namun tidak 

menutup kemungkinan jika faktor penghambat datang seperti yang 

dikatakan Riza dan Fata yakni penghambat Jika terdapat acara di luar jam 
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kerja, maka suami dan istri harus meninggalkan anaknya secara bersamaan, 

sehingga waktu anak bersama orang tua akan berkurang. 

Maka dapat kita ketahui bahwa keluarga Riza dan Fata 

memperhatikan betul pengasuhan anak, meskipun peran ganda melekat 

pada keduanya. Keluarga ini memperhatikan betul pengasuhan anaknya, 

maka dari itu keluarga ini berprinsip tidak mencampur baurkan pekerjaan 

dengan pengasuhan, perihal ini dilakukan agar terciptanya keluarga 

sakinah. 

Berdasarkan pemaparan ke enam keluarga diatas menandakan 

bahwa bentuk dari dampak atau implikasi yang dihadirkan jikalau orang tua 

sama-sama bekerja adalah pengasuhan anak tidak sepenuhnya utuh karena 

faktor bekerja dan pengontrolan terhadap anak juga terbatas yang mana 

hanya bisa dilakukan setelah pulang dari bekerja namun dampak baiknya 

jikalau pasangan suami istri bekerja disatu lembaga semua kegiatan 

ditempat kerja satu arah baik aturan, tata tertip, model pekerjaan, 

lingkungan, suasana dan mudahnya berinteraksi dengan pasangan serta 

waktu bekerja dan libur yang sama. 

 

B. Impresi Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah 

Terdapat sebagian orang tua yang memiliki pekerjaan melimpahkan 

pengasuhan anak sementara kepada orang lain. Perihal tersebut bukan karena 

orang tua terutama ibu mengundurkan diri untuk mengasuh anaknya dan 

memilih untuk sibuk bekerja. Fenomena diatas termasuk bentuk dari 

pemikiran orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun terkadang 

perihal tersebut berimbas ke anak-anak dengan kurang terkontrolnya 

pengawasan dari orang tua. Seperti pengaruh media sosial yang sangat cepat 

sehingga menyebabkan kurang harmonisnya hubungan anak dan orang tua, 

dari kenyataan tersebut perlunya orang tua selektif didalam mengasuh ataupun  

mencari pengasuh anak yang sesuai dengan yang diharapkan.197 
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Dari pernyataan diatas tidak diragukan lagi bahwa dalam  pengasuhan 

anak yang paling wajib dan penting adalah dengan memelihara anak dengan 

iman dan perilaku yang disampaikan Al-Qur’an, sunah, dan sirah Nabi, 

termasuk pengasuhan yang tepat terhadap pemeliharaan fisik, kesehatan, 

makanan, kebersihan, dan lainnya. Karena perkembangan  anak tidak terlepas 

dari bagaimana peran dan tipe orang tua ataupun pengasuh anak dalam 

merawat. Dalam keluarga sakinah upaya yang dapat dilakukan suami istri 

diantaranya memiliki komunikasi yang baik, mampu saling melengkapi, saling 

pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, 

memupuk rasa cinta, musyawaroh, suka memaafkan dan berperan serta untuk 

kemajuan bersama.198 

Dari gagasan diatas menjawab penataran ke enam keluarga pada topik 

pembahasan impliklasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi suami 

istri yang bekerja dalam satu lembaga. Karena memang seharusnya dalam 

peran maupun tipe orang tua dalam mengasuh atau saat bekerja harus 

memperhatikan kiat-kiat membina keluarga sakinah agar dampak atau 

konsekuensi yang ditimbulkan bernilai positif seperti yang dikatakan bahwa 

dalam keluarga harus terciptanya komunikasi yang baik antar pasangan, selalu 

bekerjasama dalam segala hal agar selalu beriringan, saling memahami dan 

pengertian, selalu dalam kebersamaan dan saling melengkapi dan tidak adanya 

unsur keterpaksaan atau saling menerima  serta saling menjaga setiap amanah 

baik keluarga maupun dalam pekerjaan. Maka dari kiat-kiat itu tadi dapat 

menjawab problem pembahasan agar implikasi yang diharapkan baik untuk 

terciptanya keluarga sakinah sekalipun peran kedua orang tua yang ganda. 

 

C. Implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah 

Menilik lebih dalam mengenai temuan-temuan di lapangan serta 

melihat realitas yang ada dalam masyarakat,  terbentuknya keluarga sakinah 

itu diciptakan dalam ketenangan dan tentram, rukun dan damai selain itu 
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dalam keluarga haruslah terjalin hubungan harmonis diantara semua anggota 

keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Hal itu sejalan dengan 

keluarga sakinah yang dikehendaki bahwa fitrah manusia dan agama adlah 

terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul 

dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari dengan suasana 

tersebut terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk 

meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga yang berdampak 

ketenangan bagi lingkungannya. Sehingga dapat tercipta suasana damai dan 

sejahtera serta aman ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Seseorang akan merasakan keluarganya sakinah apabila terpenuhi 

unsur-unsur hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang 

nantinya akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT., terhadap diri sendiri, terhadap 

keluarganya, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya. Maka dari itu 

bagi pasangan suami istri yang bekerja di lembaga yang sama hendaknya 

mampu menyeimbangkan segala urusannya baik untk keluarganya terutama 

mengasuh anak dan ketika bekerja agar terciptanya keluarga yang sakinah 

dalam ranah implikasi yang positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5 

Analisis Implikasi Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah bagi  

Pasangan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

 

 

 

 

No 

        

          

         Keluarga Pasangan Guru 

di Pondok Pesantren 

 Darul Huda 

    

 

   Implikasi 

      Keluarga Pasutri 

Impresi (efek) 

dari Implikasi 

terbentuknya 

keluarga sakinah 

dalam pengasuhan 

anak 

1. Keluarga  Syamsi 

 

 Authoritative + Sakinah I. 

dengan model pengasuhan 

Berbasis keluarga rewang 

Adanya pemahaman 

yang kuat di dalam 

berkeluarga dengan 

komunikasi yang baik 

dan seirama walaupun 

terkadang perbedaan 

sering terjadi. 

 Komunikasi 

yang baik 

 Mampu saling 

melengkapi 

 Saling 

pengertian 

 Saling menerima 

kenyataan 

 Saling 

melakukan 

penyesuaian diri 

 Memupuk rasa 

cinta 

 Musyawaroh 

 Suka memaafkan 

 Berperan serta 

untuk kemajuan 

bersama 

2 Keluarga Anam  

 

Authoritative + Sakinah III 

dengan model pengasuhan 

Berbasis keluarga rewang 

Anak merasa aman 

dan terlindungi  

3 Keluarga Qorib  

 

Authoritative + Sakinah III 

dengan model pengasuhan 

Berbasis keluarga rewang 

Merasakan perilaku 

baik terhadap anak. 

4 Keluarga Imam 

 

Authoritative + Sakinah III 

Anak menjadi mandiri, 

terkadang 

pemikirannya seperti 



 

 

 

dengan model pengasuhan 

Berbasis keluarga Batih 

orang dewasa  

5 Keluarga Munib 

 

 Authoritative + Sakinah II 
dengan model pengasuhan 

Berbasis keluarga Batih) 

Anak menjadi mandiri 

dan selalu terbuka 

kepada kedua orang 

tuanya  

6 Keluarga Riza  

 

Authoritative + Sakinah III 

dengan model pengasuhan 

Berbasis keluarga Batih 

Keluarga akan  

menjadi percaya diri 

dan sangat berdampak 

terhadap keluarga 

yang sakinah 



 

 

 

Gambar 1.5 

Analisis Pengasuhan Anak dalam Pembentukan Keluarga Sakinah  

(Studi Kasus  Pasangan Guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enam Pasangan Guru (keluarga) 

 di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

POLA ASUH 

1. Authoritarian 

2. Authoritative 

3. Permissive 

 

SAKINAH 

1. Pra Sakinah 4. Sakinah III 
2. Sakinah I 5. Sakinah III Plus 

3. Sakinah II  

 

Penemuan Lapangan Model Pengasuhan Anak 

1. Sanak keluarga inti (nukler family (Bu De, Bu Lik) 

2. “Rewang”, (extended familiy)pembantu orang sekitar 

 

Hasil Analisis Pengasuhan Anak (Pasangan Guru) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah 

1. Keluarga Syamsi (Authoritative + Sakinah I. 

dengan model pengasuhan Berbasis keluarga 

rewang) 

3.Keluarga Qorib (Authoritative + Sakinah III 

dengan model pengasuhan Berbasis keluarga 

rewang) 

5. Keluarga Munib (Authoritative + Sakinah II 

dengan model pengasuhan Berbasis keluarga 

Batih) 

2. Keluarga Anam (Authoritative + Sakinah 
III dengan model pengasuhan Berbasis keluarga 

rewang) 

4. Keluarga Imam (Authoritative + Sakinah III 
dengan model pengasuhan Berbasis keluarga 

Batih) 

6. Keluarga Riza Authoritative + Sakinah III 
dengan model pengasuhan Berbasis keluarga 

Batih) 

 

Implikasi Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sakinah 

1. Keluarga  Syamsi (Adanya pemahaman yang kuat di dalam berkeluarga dengan 
komunikasi yang baik dan seirama walaupun terkadang perbedaan sering terjadi.) 

 

4. Keluarga Imam (Anak menjadi mandiri, terkadang pemikirannya seperti orang 
dewasa) 

2. Keluarga Ana (Anak merasa aman dan terlindungi) 

 

5. Keluarga Munib (Anak menjadi mandiri dan selalu terbuka kepada kedua orang 
tuanya) 

3. Keluarga Qorib (Merasakan perilaku baik terhadap anak.) 

 

6. Keluarga Riza (Keluarga akan  menjadi percaya diri dan sangat berdampak 
terhadap keluarga yang sakinah)  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Setelah pemaparan data yang bersumber dari lapangan, dan dianalisis dengan teori 

pengasuhan anak (Hadhanah) dan sakinah, maka dalam bab ini menjelaskan mengenai 

kesimpulan yang diperoleh dari analisis deskriptif yang dilakukan oleh penulis terhadap 

pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan guru di lembaga formal 

Pon.Pes. Darul Huda Mayak . 

A. Kesimpulan 

Dari hasil diskripsi dan analisis penulis diatas, peneliti akan memberikan kesimpulan 

terkait pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah pada pasangan guru di lembaga 

formal Pon.Pes. Darul Huda Mayak yaitu sebagai berikut: 

1. Gambaran keenam keluarga ketika menerapkan pola asuh anak dalam keluarga sakinah 

di lembaga formal pondok pesantren Darul Huda Mayak, diantaranya: Pertama, 

ditemukan 1 keluarga pada golongan sakinah I yakni keluarga Syamsi yang dibangun 

atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material 

secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan 

akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial 

keagamaan dalam lingkungannya. Keluarga ini menerapkan pola asuh Authoritative 

yaitu ketika orang tua melakukan parenting dengan menerapkan pola asuh demokratis 

(authoritative) akan berdampak kepada psikologis anak yang cenderung terkontrol, 

independen, terkontrol, dan eksploratoris . Kedua, ditemukan 1 keluarga berada pada 

golongan sakinah II yaitu keluarga Munib yang dibangun atas perkawinan yang sah dan 

disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu 

memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam 

keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum 

mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan 

akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya, dan 

Ketiga, ditemukan 4 keluarga berada pada golongan sakinah III yaitu keluarga Anam, 

Imam, Qorib dan Riza yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, 
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akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan di lingkungannya dengan menerapkan pola asuh Authoritative 

yaitu pola asuh orang tua ketika melakukan parenting dengan menerapkan pola asuh 

demokratis (authoritative) akan berdampak kepada psikologis anak yang cenderung 

terkontrol, independen, terkontrol, dan eksploratoris. Perlu diketahui orang tua 

Authoritative mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap memberi batasan dan 

mengendalikan tindakan-tindakan mereka, juga memberi kesempatan kepada anak 

untuk berdialog secara verbal. Orang tua yang authoritative bersikap terbuka, fleksibel 

dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang 

dengan peraturan yang rasional. Hal ini menyebabkan orang tua mempunyai hubungan 

yang dekat dengan anak-anaknya dan selalu mendorong anaknya untuk ikut terlibat 

dalam membuat peraturan dan melaksanakan peraturan dengan penuh kesadaran. 

2. Model pengasuhan anak bagi pasangan guru di pondok pesantren Darul Huda Mayak 

dalam pembentukan keluarga sakinah berdasarkan hasil pengamatan lapangan 

ditemukannya dua model diantaranya yaitu Pertama, keluarga Imam, Munib dan Riza 

menggunakan model pengasuhan berbasis keluarga Batih,yaitu satuan keluarga dari 

individu  itu sendiri yang meliputi lebih dari satu generasi dan satu lingkungan kaum 

keluarga dimana lebih luas seperti halnya seperti kakek, nenek, paman, bibi, 

kemenakan, dan saudara-saudara lainnya. Pada model ini ditemukannya gaya 

pengasuhan semi-autoritatif (semi-authoritative parenting style) dan Kedua, keluarga 

Syamsi, Anam dan Qorib menggunakan model pengasuhan berbasis keluarga rewang 

yaitu rewang momong mengacu pada pekerja yang tugasnya mengasuh anak dan 

biasanya tidak tinggal serumah. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan rewang yang 

berasal dari tetangga dekat telah dikenal kesehariannya sehingga merasa lebih nyaman 

menitipkan anak pada orang yang telah dikenal kesehariannya serta lebih mudah menjalin 

komunikasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Secara umum 

rewang hanya mengasuh anak siang hari saat anak ditinggal kerja, rewang tidak 

menginap di rumah keluarga si anak, dan dilakukan dengan cara anak dibawa ke rumah si 

rewang. Selain itu pertimbangan lainnya memilih rewang dari tetangga dekatnya adalah 

untuk memberikan pekerjaan kepada tetangganya sehingga ada tambahan penghasilan 
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dari pada nganggur. Pada model pengasuhan ini ditemukannya Gaya pengasuhan semi-

permisif dengan kecenderungan sedikit semi autoritatif (semi permisive-semi 

authoritative parenting style). 

3. Implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi pasangan guru di pondok 

pesantren Darul Huda Mayak berdampak dalam ke 6 keluarga ini. Perihal itu terlihat 

perubahan pada setiap keluarga diantaranya seperti keluaraga Syamsi berimplikasi 

dengan adanya pemahaman yang kuat di dalam berkeluarga dengan komunikasi yang 

baik dan seirama walaupun terkadang perbedaan sering terjadi, Keluarga Anam 

berimplikasi dengan anak merasa aman dan terlindungi, Keluarga  Qorib berimplikasi 

dapat merasakan perilaku baik terhadap anak,  Keluarga Imam berimplikasi Pada anak 

menjadi pribadi yang lebih mandiri bahkan terkadang pemikirannya seperti orang 

dewasa, Keluarga Munib beriplikasi dengan anak menjadi mandiri dan selalu terbuka 

kepada kedua orang tuanya, Keluarga Riza berimplikasi dengan keluarga akan  menjadi 

percaya diri dan sangat berdampak terhadap keluarga yang sakinah sedangkan untuk 

impresi atau efek dari ke-6 keluarga tersebut yang ditimbulkan dalam membangun 

keluarga sakinah diantaranya: Mampu menciptakan komunikasi yang baik, mampu 

saling melengkap, saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan 

penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, musyawaroh, suka memaafkan dan  berperan 

serta untuk kemajuan bersama. 



 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan analisis kesimpulan hasil penelitian diatas, maka ada 

sejumlah saran yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan 

memperkuat pengasuhan anak dalam pembentukan keluarga sakinah  pada 

pasangan guru di lembaga formal Pon.Pes. Darul Huda Mayak sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak lembaga pondok pesantren, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan pertimbangan dalam perekrutan pendidik di lembaga 

pondok pesantren Darul Huda. 

2. Bagi pasangan guru dapat mengefektifkan peran pendidik ketika di 

lembaga sekolah dan tanggap terhadap pola pengasuhan anak dalam 

terciptanya keluarga sakinah. 

3. Bagi pengasuh anak, dapat mengetahui proses pelaksanaan pengasuhan dan 

pelimpahan pengasuhan anak dan alasannya. 
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