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ABSTRAK 

 

Aji, Shodiq Purnomo. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang 

Tua Pada Anak Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari’ah IAIN Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H,M.H 

 

Kata Kunci: Pola Asuh Orang tua, Anak Putus Sekolah, Hukum Islam. 

Islam memandang bahwa orang tua mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan 

berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dari orang tua di dalam 

melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik 

lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, 

dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Kondisi anak dan suasana 

peristiwa dari kasus yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo, sebagian orang tua yang mengabaikan pendidikan untuk anaknya. 

Khususnya pendidikan agama Islam, yang pada hakekatnya berfungsi untuk 

menanamkan nilai-nilai sosial pada anak. Sehingga berakibat anak menjadi kurang 

bergairah dalam meraih masa depan, malas untuk bersekolah bahkan ada yang 

memilih untuk bekerja seadanya daripada harus meneruskan sekolah. Hal ini jika 

dibiarkan tentu akan berdampak negatif kepada anak-anak lain dan berangsur-angsur 

akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara orang tua dengan anak, kurangnya 

kasih sayang dan perhatian sehingga menyebabkan perilaku anak di Desa Bedingin 

menjadi menyimpang. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana pola asuh yang telah diterapkan orang tua pada anak 

yang putus sekolah di Desa Bedingin. 

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui (1) 

Pelaksanaan pola asuh oleh orang tua pada anak yang putus sekolah di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo (2) Tinjauan hukum Islam 

terhadap pola asuh orang tua pada anak yang putus sekolah di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, 

penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan 

data berupa wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

yaitu dengan teknis analisis deskriptif  dengan metode reduksi data.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Pelaksanaan pola asuh 

orang tua terhadap anak putus sekolah di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo merupakan model pola asuh yang mengabaikan pendidikan 

agama (akhlak) dan pola asuh yang mengabaikan fungsi ekonomi sehingga 

menyebabkan anak menjadi putus sekolah. Adapun alasan-alasan para orang tua 

tersebut bersikap abai terhadap anak-anaknya karena mereka terlalu sibuk bekerja, 

minimnya tingkat pendidikan orang tua dan lemahnya perekonomian keluarga (2) 

Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan pola asuh orang tua terhadap anak putus 

sekolah di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak sesuai 

dengan hukum Islam, baik Al-Qur’an, Hadits maupun dalam kompilasi Hukum 

Islam. Hal itu dilandasi dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak, sehingga tindakan 

orang tua yang mengabaikan hak anak untuk mendapat pendidikan dapat 

dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga sebagai kelompok masyarakat terbentuk oleh ikatan dua orang 

dewasa yang berlainan jenis yaitu pria dan wanita serta anak-anak yang mereka 

lahirkan. Dalam kelompok ini arus kehidupan dikemudikan oleh orang tua. Alam 

mempercayakan pertumbuhan serta perkembangan anak pada mereka. Fungsi 

keluarga yang utama adalah mendidik anak-anaknya.
1
 

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan 

dibimbing dengan baik. Anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa 

dapat menentukan jalan menuju surga atau neraka. Apabila anak dibimbing 

dengan baik, akan membawa keberkahan bagi kehidupan yang baik untuk dirinya 

sendiri maupun orang lain. Peran pendidikan keluarga sangat besar dalam 

menjaga anak sebagai kontribusi untuk membangun masa depan bangsa.
2
 

Anak menurut fiqh memiliki arti yakni manusia yang masih kecil. Anak 

juga berarti manusia yang belum mumayyiz (belum dewasa). Mumayyiz yaitu 

seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang 

buruk, yakni ketika umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-baligh. Meskipun 

masa akil-baligh berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun ulama 

fiqh mengemukakan bahwa batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun 

dan laki-laki adalah umur 12 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang No. 4 

                                                             
1
Zakiatai Salma, “ Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak 

Perspektik Al Quran Dan Psikologi “, Al Quds , 1(2017), 68. 
2
Tati Nurhayati, “ Pendidikan Anak Dalam Keluarga Muslim Kontenporer “, Psikologi 

Pendidikan Islam, 1 (2015), 9. 
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Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat (2) “Anak adalah seorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
3
 

Di dalam keluarga ideal ada dua individu sebagai peranan penting, yaitu 

kedua orang tua ayah dan ibu. Secara umum peran seorang ibu adalah memenuhi 

kebutuhan biologis dan fisik sekaligus merawat dan mengurus keluarga dengan 

sabar, mendidik, mengatur, dan membimbing anak, serta menjadi contoh dan 

teladan bagi anak. Lalu peran seorang ayah adalah sebagai pencari nafkah, 

menjadi suami yang penuh perhatian, memberi rasa aman, berpartisipasi dalam 

mendidik anak, sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana, dan 

mengasihi keluarga, karena itu kedua orang tua berkewajiban mendidik dan 

membimbing anak-anaknya.
4
 

Islam memandang bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya bahkan lebih dari itu 

membebaskan anaknya dari siksaan api neraka.  

Sebagaimana firman Allah SWT : 

                         

                           

       

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

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

                                                             
3
Rizal Darwis, “ Fiqh Anak Di Indonesia”, Jurnal Al-ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo, 

Vol.10, ( 1 Juni 2010 ),122. 
 

4
Singgih D. Gunarsa, PsikologidanPerkembanganAnakRemaja, (Jakarta: BPK GunungMulia, 

2002), 35. 



 

 

 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
5
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu termasuk orang tua harus 

berusaha membebaskan diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Orang tua 

dalam keluarga terutama ibu harus memberikan asupan makanan terutama 

makanan halal dan baik serta mendidik yang sesuai dengan usianya dan tentunya 

mengarah kepada pembentukan akhlak anak.  

Orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak sering sekali tidak 

diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akibat kurangnya pengetahuan tersebut, 

mereka lupa akan tanggung jawab sebagai orang tua dan mendidik pun dengan 

pola yang tidak dibenarkan dalam Islam.  

Islam memandang bahwa orang tua mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun lingkungan non-

Islam. Karena orang tua merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, 

dimana anak mendapatkan pengaruh dari orang tua pada masa yang amat 

penting. Terutama pada masa yang paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu 

tahun-tahun pertama dalam kehidupanya (usia pra-sekolah). Sebab pada masa 

yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas. Sebagaimana 

Rasulullah bersabda:  

 اأَلُم ِّ َمدْرَسةِّ األُْوليَ 

Artinya: “Ibu adalah tempat belajar yang pertama” (al-Hadits)
6
 

                                                             
5 Q.S. Surat At Tahrim ayat : 6. 
6
Padjrin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, JurnalIntelektualita: 

Keislaman, Sosial dan Sains Vol.5(Juni 2016), 1-2. 



 

 

 

Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa kewajiban utama orang tua 

adalah mendidik dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya demi masa depan 

anak. Namun pada kenyataannya, masih ada sebagian orang tua masih 

mempunyai rasa tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan hak seorang anak 

untuk memperoleh kesejahteraan dan kasih sayang orang tua menjadi berkurang. 

Terutama dalam hal pendidikan, dimana kurangnya kepedulian orang tua untuk 

menyekolahkan ataupun meneruskan jenjang pendidikan anaknya, namun tidak 

dilanjutkan atau berhenti. Hal tersebut seperti yang terjadi di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dimana dapat ditemui pada beberapa 

kasus ada beberapa anak dari keluarga Islam yang putus sekolah.  

Pada hakikatnya, hal tersebut sebagian besar berawal dari kurangnya 

perhatian dan rasa kasih sayang dari orang tua anak dalam memberikan segala 

kebutuhan anaknya dan sekaligus kebahagiaan anaknya. Kondisi anak dan 

suasana peristiwa dari kasus yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo, sebagian orang tua yang mengabaikan pendidikan untuk 

anaknya. Khususnya pendidikan agama, yang pada hakekatnya berfungsi untuk 

menanamkan nilai-nilai sosial pada anak. Sehingga berakibat anak menjadi 

kurang bergairah dalam meraih masa depan, malas untuk bersekolah bahkan ada 

yang memilih untuk bekerja seadanya daripada harus meneruskan sekolah. Anak 

tersebut beranggapan bahwasannya bersekolah hanya buang-buang uang, dan 

pada akhirnya juga tetap kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Mindset seperti 

itu, jika dibiarkan berlanjut terus menerus dan sampai membawa dampak kepada 

anak-anak lain, maka kecenderungan pengaruh sosial akan berdampak negatif dan 

berangsur-angsur akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara orang tua 



 

 

 

dengan anak, kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga menyebabkan 

perilaku anak di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menjadi 

menyimpang.  

Melihat latar belakang diatas kecenderungan orang tua dalam memenuhi 

kewajiban untuk mengasuh anak masih belum tercapai. Maka dari hal tersebut 

peneliti terinspirasi untuk menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Putus 

Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis memfokuskan 

penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pola Asuh Oleh Orangtua Pada Anak Yang Putus 

Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada 

Anak Yang Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo? 

 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pola Asuh Oleh Orang Tua Pada Anak Putus 

Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 



 

 

 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua 

Pada Anak Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat 

bagi orang lain, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Secara Teori : 

a. Secara keilmuan dari hasil penelitian ini dapat memperluas khzanah ilmu 

khususnya yang berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian 

berikutnya 

2. Secara Praktis 

a. Bagi orang tua dapat mempergunakan hasil penelitian ini untuk pedoman 

mendidik dan mengasuh anak-anaknya. 

b. Untuk peneliti sebagai syarat untuk mengambil gelar Stara Satu Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo. 

 

E. Telaah Pustaka 

Karya ilmiah dari Ika Yuliana, IAIN Ponorogo, 2017, “Tinjauan Kompilasi 

Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak 

Akibat Perceraian”. Pada Skripsi ini menjelaskan Praktek pemenuhan nafkah 

anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, seharusnya setalah bercerai kedua 

orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan nafkah 



 

 

 

yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Penegakan hukum terhadap pemberian 

nafkah anak akibat perceraian belum bisa berjalan dengan efektif. Ketika ada 

perundang-undangan yang telah disahkan dan menjadi dasar dalam perlindungan, 

maka diharapkan berbagai pihak-pihak seperti Negara, Pemerintah, dan 

masyarakat mampu bekerjasama dan berkoordinasi menyelesaikan kendala yang 

terjadi.
7
 

Karya ilmiah dari Khotibul Umam, IAIN Ponorogo, 2010, “Pemeliharaan 

Anak Di Desa Sidorejo Kendal Ngawi Dalam Prespektif Hukum Islam”. 

Penelitian ini membahas pelaksanaan pemeliharaan anak terkait dengan 

pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga (Ex TKI) di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, belum sesuai dengan 

Hukum Islam ( KHI ) karena orang tua sebagai penanggung jawab mutlak dalam 

rumah tangga belum mampu menjalankan kewajibannya dalam memberikan 

nafkah dan mendidik anaknya, setelah terjadi perceraian si anak tidak mampu 

mengembangkan dirinya sesuai harkat dan martabat manusia.
8
 

Karya ilmiah dari Thobi’in Ma’ruf, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, 

“ Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)”. Penelitian ini 

membahas tentang orang tua yang pasti menginginkan anaknya menjadi yang 

berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua 

sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak dan harus 

menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kewajiban orang tua dalam 

                                                             
7
 Ika Yuliana, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak 

Terhadap Nafkah Akibat Perceraian Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 33. 
8
 Khotibul Umam, “Pemeliharaan Anak Di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 40. 



 

 

 

mengasuh dan mendidik anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh anak dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan secara jasmani, rohani, maupun 

kecerdasan dan pendidikan agamanya.
9
 

Karya ilmiah dari Firstiyana Ulya Rahmah, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013, “Peranan Keluarga Dalam Pembentukan Perilaku Dan 

Perkembangan Emosi Anak Serta Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam”. Penelitian ini membahas setiap anak tumbuh melalui pendidikan keluarga 

yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pendidikan dalam 

keluarga memberikan peran besar dalam pembentukan perilaku. Pembentukan 

perilaku yang muncul seperti perilaku agresif, over protectif terhadap diri sendiri, 

diam dengan tatapan sinis, memusuhi orang lain, individual, dan pengendalian 

diri kurang adalah perilaku-perilaku yang dapat dicegah dengan pendidikan yang 

benar dalam lingkup keluarga.
10

 

Karya ilmiah dari Rahmat Indra Permana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2014, “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Konsep 

Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)”. Penulis 

membahas tentang bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab Tarbiyatul Aulad 

terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya, adalah aspek keimanan, aspek 

moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan dan aspek sosial yang wajib 

hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan 

                                                             
9
Thobi’in Ma’ruf, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga 

Islam (Study Kasus Di Dusun Sumberan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten 
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sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua. Jika pola asuh 

diarahkan dengan baik pada dasarnya adalah sebuah pondasi yang kokoh dalam 

menyiapkan individu yang shalih yang siap memikul tanggung jawab dan beban-

beban hidup selanjutnya.
11

 

Berdasarkan kutipan telaah pustaka tersebut diatas, dalam penulisan skripsi 

ini berbeda dengan sebelumnya, karena fokus yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah ketidakpercayaan diri orang tua dalam mendidik anaknya sehingga 

menyebabkan hak-hak anak untuk memperoleh kesejahteraan dan kasih sayang 

orang tua menjadi berkurang. Selain itu yang tidak kalah penting pada saat usia 

sekolah, anak tidak bisa atau tidak mau untuk melanjutkan jenjang pendidikan 

tersebut dengan berbagai alasan-alasan yang seharusnya dapat diatasi oleh kedua 

orang tua. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan 

dilapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.
12
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu 

pendekatan menggunakan teori-teori hukum untuk mendeskripsikan gejala 

sosial dalam masyarakat yang diteliti.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak  sebagai  instrumen  kunci 

(key instrument), partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

istrumen yang lain sebagai pendukung saja. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun mengenai lokasi penelitian, dilakukan di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Alasan penyusun memilih lokasi ini, 

dikarenakan penelitimerupakan warga dari desa tersebut, dengan harapan akan 

memudahkan dalam melakukan observasi maupun dokumentasi terkait 

penelitian. Kemudian selain hal itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini 

memberikan hasil maksimal dan dapat membantu mengentaskan problematika 

anak-anak desa tempat tinggal peneliti dari masalah putus sekolah. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara obyektif 

dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat menghasilkan 

kesimpulan. Dalam penyusunan skripsi ini, untuk menguraikan 

permasalahan menjadi bahasan pokok, dalam hal ini penulis memerlukan 
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data-data antara lain mengenai praktik pola asuh yang dilakukan oleh orang 

tua di Desa Bedingin, kondisi sosial budaya dan perekonomian masyarakat 

lokasi penelitian. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua sumber yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah 

sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama).
14

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data berupa 

informasi yang didapat dari hasil wawancara baik dengan informan maupun 

responden yang kemudian diolah oleh peneliti. 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada.
15

 Yang menjadi sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan 

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan 

peraturan perundang-undangan dan sebagian data dari Kantor Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah 

dengan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi Mendalam 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

                                                             
14

Saifudi Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
15

Https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/ diakses tanggal 15 

Agustus 2020. 

https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/


 

 

 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan.
16

 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.
17

Dengan wawancara, 

bisa digali apa yang bersembunyi disanubari seseorang apakah yang 

menyangkut masa lampau, masa kini maupun masa yang depan yang 

diharapkan seseorang. 

Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai 

pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah keluarga 

yang mempunyai anak putus sekolah dengan menanyakan bagaimana pola 

pengasuhan anak tersebut dilakukan dan apa saja permasalahan yang 

mendasarinya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi 

merupakan metode penelitian ditujukan pada penguraian dan penjelasan 

apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Metode ini 

dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang dibutuhkan 

sebagai bahan pelengkap dalam perolehan data, berupa foto, rekaman dan 

sebagainya. 
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6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang 

lain. Dalam penelitian ini penulis menentukan teknik analisis data dengan 

metode deduktif. Metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentutan-ketentuan yang bersifat 

umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus 

(penjelasan teoritis). Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu menjelaskan 

mengenai teori-teori pengasuhan anak dalam hokum Islam, kemudian baru 

menjelaskan tinjuan hukum Islam terhadap pola asuh orangtua pada anak putus 

sekolah di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan merupakan suatu langkah untuk mengurangi 

kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Data yang terkumpul akan di 

cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai 

peneliti mengadakan perbaikan untukmembangun derajat kepercayaan pada 

informasi yang telah diperoleh. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ada 

beberapa cara dilakukan untuk mencari validasi suatu data yang terkumpul, 

cara tersebut antara lain: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut 



 

 

 

dilakukan maka akan membatasi:
18

 

1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks. 

2) Membatasi kekeliruan (biases) penelitian. 

3) Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat. 

b. Triangulasi Sumber dan Teknik 

1) Triangulasi Sumber 

Yaitu peneliti membandingkan kebenaran atau fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari dimensi waktu maupun 

sumber lain. 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi metode dilakukan oleh peneliti untuk pencarian data 

tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode 

yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda itu 

dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data 

yang dapat dipercaya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar skripsi terarah, teratur, dan mudah dipahami, maka penulis membagi 

pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa 

sub bab dengan susunan sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Teori 

Dalam bab ini menerangkan landasan teori mengenai 

gambaran pola asuh dalam hukum Islam, tentang pola asuh 

orangtua dan hak-hak anak dalam keluarga, konsep hukum 

Islam yang meliputi: lex generalis (Al Qur’an, Hadist, Ijma’, 

Qiyas) dan lex spesialis (KHI dan peraturan perundangan).. 

BAB III : Paparan Data 

Dalam bab ini menguraikan temuan penelitian yang membahas 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, data keluarga 

dengan anak putus sekolah dan praktik pola asuh orangtua 

terhadap anak putus sekolah di Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit, Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : Pembahasan 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis tentang tinjauan 

hukum Islam terhadap pola asuh orang tua pada anak yang 

putus sekolah di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 

 



 

 

 

 

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan 

penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas 

rumusan masalah, saran-saran penulis dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Gambaran Hukum Islam Tentang Pola Asuh Anak 

1. Pengertian Pola Asuh Anak dalam Islam 

Pola asuh anak atau pemeliharaan anak dalam hukum Islam lazim disebut 

sebagai hadhanah. Hadhanah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang 

berarti mengasuh, merawat, memeluk.Sedangkan secara terminologi, para 

tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. 

Salah satu pengertian hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang 

mengartikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih 

kecil laki-laki, atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, 

atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan 

buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu 

mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang 

menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik 

ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta 

memikul tanggung jawab.
19

 

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, 

pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep 

Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah 

tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat 

membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu 
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yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami 

istri dalam memelihara anak dan menghantarkanya hingga anak tersebut 

dewasa.
20

 

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, 

memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam 

bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun 

rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri 

menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.
21

 Hadhanah adalah mendidik 

anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh 

orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya. 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hadhanah adalah 

kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga mampu berdiri 

sendiri.
22

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah merupakan suatu 

tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk 

bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun 

perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, dengan tujuan 

menjamin pendidikannya serta kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal 

yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi 

hidup dan memiliki tanggung jawab.
23

 

2. Dasar Hukum Hadhanah 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan 
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tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Sedangkan untuk masalah 

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab   ayahnya 

(suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya 

firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233 :
24

 

                                

                           

                                

                        

                         

                            

       

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.” 
 

Ayat diatas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-
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anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak- anaknya, 

maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah 

tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. 

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa seorang juga mempunyai hak 

untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Orang tua wajib melindunginya dari 

berbagai hal yang mengakibatkan anak tersebut celaka, apalagi jikalau sampai 

menghilangkan nyawa anak tersebut hanya karena takut akan menjadi miskin 

berkurang hartanya, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberi 

penghidupan kepada anak tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al 

Qur’an surat Al-Israa’ ayat 31:
25

 

                               

           

Artinya: “...dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan 

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu 

dosa yang besar.” 

 

Kemudian untuk menjadi pengasuh bagi anak, maka orang tua tersebut 

diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang antara lain: 
26

 

a. Berakal Sehat 

Kesehatan psikis jadi hal mutlak oleh karenanya bagi orang yang 

kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani 

hadhanah. Karena secara logika mereka tidak dapat mengurusi dirinya 

sendiri, maka sudah tentu ia tidak dapat mengurusi orang lain (dalam hal ini 

anak) 
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b. Sudah baligh atau dewasa 

Bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi hadhinah (pengasuh), 

karena ia sendiri masih membutuhkan wali. 

c. Memiliki kemampuan untuk mengasuh 

Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit 

menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus 

kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu 

diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga 

merugikan anak yang diasuh. 

d. Amanah dan berbudi baik 

Maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya 

terhadap anak yang dipelihara. Oleh sebab itu bagi hadhinah (pengasuh) 

yang khianat tidak boleh diberi beban untuk memelihara anak. 

e. Beragama Islam 

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non 

muslim, sebab hadhanah juga mencakup mengenai masalah perwalian. Jadi 

hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan juga di 

takutkan bahwa anak kecil yang di asuhnya itu akan dibesarkan dengan 

agama pengasuhnya, dididik dengan agamanya. Hal ini merupakan bahaya 

yang paling besar bagi anak tersebut.
27

 

Hal ini ditegaskan pula dalam firman Allah surat An Nisa’ ayat 141:
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Artinya: “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” 

 

 

B. Fungsi dan Peran Orang Tua 

Fungsi orang tua merupakan sebagai pendidik utama dan pertama bagi 

anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada 

umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari 

kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan 

karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami 

membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya 

pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang 

tua dan anak.
29

 

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang 

tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak 

(kebutuan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara 

mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh 

sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan 

dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. 

Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar 

atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung 

memengaruhi reaksi emosional anak.
30
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Berdasarkan fungsi dan peran tersebut, orang tua memiliki beberapa 

tanggung jawab pemeliharaan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua 

orang tua terhadap anak antara lain: 

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, 

minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan. 

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun 

rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang 

dapat membahayakan dirinya. 

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu, 

berdiri sendiri dan membantu orang lain. 

4. Membahagiaan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 

pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan 

akhir hidup muslim.
31

 

 

C. Tentang Anak dan Pola Asuh 

1. Tentang Anak 

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara 

hubungan pria dan wanita.Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama, 

khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang 

keberadaannya merupakan kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan 

melalui proses penciptaan. 
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Selain itu dalam agama Islam, anak juga merupakan titipan dari Allah 

SWT kepada orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan 

memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil a’alamin dan sebagai pewaris ajaran 

Islam.
32

 Oleh karena itu orang tua dan masyarakat bertanggungjawab penuh 

agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang manjadi manusia yang 

berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan 

agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. 

a. Pengertian Anak dalam Undang-undang 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berbeda dengan 

penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melakat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya.
33

 

Pengertian anak menurut hukum pidana, lebih diutamakan pada 

pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara 

kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang 
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sebagai subjek hukum dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana 

layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek 

hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses 

normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian 

dan tanggungjawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak 

atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.
34

 

b. Batasan Usia Anak 

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti mengenai batasan 

usia seorang anak. Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-

undangan dijelaskan mengenai berbagai macam batasan usia anak, 

diantaranya yaitu:
35

 

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

yang mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan 

belum pernah kawin. 

2) Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), menyebutkan dalam pasal 98 ayat (1) bahwa batas 

usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan belum 

pernah melangsungkan perkawinan. 

3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun 

dan belum pernah kawin. 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
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Anak, mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara telah 

berusia delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah 

menikah. 

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa persyaratan usia perkawinan adalah 19 tahun. 

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan anak 

adalah orang yang belum berumur 21 tahun.  

7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan 

bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

21 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan. 

c. Sanksi Penelantaran Anak 

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak 

memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, 

misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan 

pendidikan dan kesehatan yang layak.
36

 

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu perhatian 

yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak 

adalah dimana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal untuk 

menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik 

(kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau 

kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau 

kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), 
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atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke 

dokter).
37

 

2. Macam-macam Pola Asuh Anak 

Terkait dengan pola asuh Christina Hari Soetjiningsih membagi menjadi 

beberapa macam diantaranya yakni :
38 

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan gaya pengasuhan yang ditandai oleh 

pembatasan dan kontrol yang ketat. Orang tua menuntut anak mengikuti 

perintah-perintahnya, sering memukul anak, memaksakan aturan tanpa 

penjelasan dan menunjukkan amarah. Selain itu orang tua otoriter 

menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang kepada anak 

untuk berkompromi (bermusyawarah). 

b. Pola Asuh Otoritatif Atau Demokratis 

Pola asuh otoritatif atau demokratis merupakan gaya pengasuhan yang 

mendorong anak untuk mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan 

pengendalian atas tindakan anak. Jadi orang tua masih melakukan kontrol 

kepada anak tetapi tidak terlalu ketat. Umumnya orang tua bersikap tegas 

tetapi mau memberikan penjelasan mengenai aturan yang diterapkan dan 

mau bermusyawarah atau diskusi. Selain itu, orang tua bersikap hangat dan 

sayang terhadap anak, menunjukkan rasa senang dan dukungan sebagai 

respon terhadap perilaku konstruktif anak.  
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c. Pola Asuh yang Membiarkan (Permissive Indulgent) 

Permissive indulgent merupakan pengasuhan yang mana orang tua 

sangat terlibat dalam kehidupan anak tetapi menetapkan sedikit batas, tidak 

terlalu menuntut, dan tidak mengontrol mereka. Orang tua membiarkan anak 

melakukan apa saja yang mereka inginkan, mengendalikan perilakunya 

sendiri dan selalu mengharapkan kemauannya dituruti. 

d. Pola Asuh yang Mengabaikan (Permissive Indiverent) 

Permissive indiverent merupakan pengasuhan yang mana orang tua 

sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang orang tuanya 

permissive indiferent mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain 

kehidupan orang tua lebih penting daripada diri mereka. 

e. Pola asuh Neglectful 

Pola asuh neglectful merupakan pengasuhan yang mana orang tua 

cuek dalam kehidupan anaknya orang tua tidak mau tau. Dalam pola asuh 

ini orang tua lebih fokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri 

dibandingkan pada kebutuhan-kebutuhan anaknya seperti memenuhi hak 

anak untuk mendapatkan pendidikan, pendidikan agama , perlindungan, 

ekonomi, dan rekreatif. 

Pola asuh neglectful ditandai dengan adanya kebebasan yang 

diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya 

sendiri. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang 

tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya anak 

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu 

sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Jadi, pola asuh neglectful yaitu 



 

 

 

orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Orangtua 

membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keiginannya sendiri. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak Putus Sekolah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak putus sekolah 

adalah anak yang meninggalkan sekolah sebelum tamat, berhenti sekolah, 

tidak melanjutkan sekolah.
39

 

Sedangkan menurut Eddy Purnomo, putus sekolah adalah proses 

berhentinya siswa secara terpaksa dari suatulembaga pendidikan tempat dia 

belajar. Anak putus sekolah yang dimaksud disiniadalah terlantarnya anak 

dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai 

faktor.
40

 

a. Latar Belakang Pendidikan Orangtua 

Pendidikan orang tua yang rendah sangat berpengaruh terhadap 

cara pandang dan cara berpikir tentu tidak sejauh dan seluas orang tua 

yang berpendidikan lebih tinggi. Orang tua yang hanya tamat sekolah 

dasar atau tidak tamat cenderung kepada hal-hal tradisional dan kurang 

menghargai arti pentingnya pendidikan. Latar belakang pendidikan 

orang tua yang rendah merupakan suatu hal yang mempengaruhi anak 

sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah dalam usias ekolah. 

b. Lemahnya Ekonomi Keluarga 

Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidakmampu 

melanjutkanpendidikan.Pendidikanputusditengahjalandisebabkan karena 
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berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya 

disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan. 

Disadaribahwakondisiekonomisepertiinimenjadipenghambatbagi 

seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan 

dan menyelesaikan. Kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai 

faktor, di antaranya orangtua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak 

mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan 

faktorlainnya. 

c. Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah 

Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin 

menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh 

lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, 

sehingga 

minatanakuntukbersekolahkurangmendapatperhatiansebagaimana 

mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk 

bersekolah adalah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua 

terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang 

terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang 

yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang. 

d. Kondisi Lingkungan Tempat TinggalAnak 

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktoryang 

mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh 

sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan 

masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina 



 

 

 

kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif. Untuk membina anak 

kearah yang lebih positif dan bermanfaat adalah dengan adanya saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, 

sehinggaanaktimbulsalingpengaruhdenganprosespendidikanakan 

berjalan dengan lancar danbaik. 

e. Keadaanmasyarakat 

Masalah kehidupan anak bukan saja berlangsung di dalam rumah 

tangga dan sekolah, tetapi sebagian besar kehidupannya berada dalam 

masyarakat yang lebih luas. Kehidupan dalam masyarakat merupakan 

lingkungan yang ketiga bagi anak yang juga salah satu faktor yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan mereka. Karena dalam 

lingkungan masyarakat inilah anak menerima bermacam-macam 

pengalaman baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. 

 

D. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang 

mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa 

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan 

atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 

Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga 

berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja 

dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain 

dan harta benda. 



 

 

 

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya 

harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan 

kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan 

wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-

Qur’an. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan 

manusia, dikalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi 

kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap 

perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan 

manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam 

sunnah nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur’an. Namun Al-Qur’an 

itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya 

terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang 

bersamaan dengan itu dengan istilah lain, Al-Qur’an itu mengandung norma 

hukum.
41

 

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian 

dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya 

ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan 

manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya 

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan 

hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.
42
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2. Sumber Hukum Islam 

a. Al-Quran 

Al-Qur’an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan 

secaraberangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW 

melalui malaikat Jibril. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh 

kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia 

yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan 

menjauhi segala larangan-Nya.
43

 

Tidak terkecuali dalam hal yang berkaitan dengan anak. Al-Qur’an 

sebagai pedoman juga mengatur perintah-perintah serta larangan-larangan 

terkait pemeliharaan anak yang diantaranya adalah sebagai berikut:  

Anak merupakan titipan dan amanah dari Allah yang semestinya harus 

kita rawat dan pelihara dengan sebaik-baiknya karena semuanya tetap akan 

dimintai pertanggungan kelak di akherat. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al Anfaal ayat 28:
44

 

                           

     

Artinya : “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah  

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 

besar.” 

 

Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan 

hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. 

Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah SWT, apakah akan 
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membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila 

orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh 

dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-

gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah 

berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. 

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk 

mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga 

mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat 

dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. 

Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada 

masa balita. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat At Tahriim ayat 6 

terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:
45

  

                          

                              

    

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

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” 

 

b. Al-Hadist 

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik 

berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan 
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sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Allah SWT telah 

mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang 

disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. 

Berkaitan dengan pemeliharaan anak Nabi Muhammad SAW telah 

beberapa kali memberikan tauladan dalam hadistnya. Nabi SAW bersabda:
46

 

 ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

 ”Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada 

anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. Al Hakim ) 

Berdasarkan hadist tersebut agar anak berkembang dengan baik dan 

optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan 

dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi 

tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran 

pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada 

anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi 

persoalan-persoalan yang menimpa mereka. 

Sesungguhnya anak merupakan investasi paling berharga bagi 

orangtua. Bagi orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka sehingga 

menjadi anak yang shalih, tentu saja akan memanen hasil didikannya karena 

anak akan selalu berbakti dan mendo’akan orang tuanya meskipun sudah 

meninggal dunia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
47

 

نإَساُن انإقََطَع َعنإهُ َعَملُهُ إَِّلا ِمنإ ثَََلثٍَة إَِّلا  ِ ْإ ِعلإ ٍٍ إِذَا َماَت اْلإ ٍََة ََ ِِ ا ََ ٍََََة  ََ  ِمنإ 

َإُعو لَهُ  اِلحٍ ََ ََ  ٍَ لَ َْ ْإ   َُنإتَفَُع بِِه ََ
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Artinya : “Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh 

amalnya terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat 

dan anak shalih yang mendo’akannya.” (HR. Muslim). 

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik 

sandang, pangan, papan maupun pendidikan. Penelantaran kebutuhan anak 

merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: 
48

 

 كفى بًالمرء إثما َن َضيع من َقوت

Artinya: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah 

orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 

c. Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan KHI adalah 

sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang 

berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu hukum 

perkawinan (170 pasal),  hukum  kewarisan  termasuk  hibah  dan  wasiat 

(44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan 

penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
49

 

Latar belakang penyusunan KHI di Indonesia berangkat dari terasa 

dibutuhkannya kejelasan hukum Islam, sehingga perlu adanya unifikasi 

hukum positif Islam di Indonesia. Kemudian pada akhir dekade 1980-an 

terdapat peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum Islam 

dan Peradilan Islam di Indonesia. KHI disusun atas prakarsa penguasa 

                                                             
48

 Ibid. 
49

 Wahyu Widiana. “Pasang Surut Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia”, 

Makalah .(UNISMA Malang: 2004), 17. 



 

 

 

negara, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat 

Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. 

Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (‘ijma) ulama dari berbagai 

golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, tepatnya 

pada tanggal 25 Februari 1988. 

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum 

substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), 

yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Disamping itu juga para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang  

berlaku  secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis 

(terutama hukum eropa kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki 

titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam 

beberapa hal, maka menjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya 

itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan 

hukum Islam yang khas di Indonesia, atau dengan perkataan lain, KHI 

merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. 

Berkaitan dengan permasalahan hadhanah atau tentang anak diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Perkawinan BAB XIV pasal 98 

sampai dengan 106. 

Kemudian mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

tertuang dalam KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: 

 

 

 



 

 

 

   Sesuai dengan Penghasilannya suami menanggung: 

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri 

dan anak 

c) Biaya pendidikan anak 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka sudah sangat jelas 

bagaimana hak anak dalam mengenyam pendidikan adalah merupakan 

kewajiban orangtua. Bahkan apabila orang tua dianggap tidak mampu untuk 

memelihara anak-anaknya, bisa saja hak atas anak dicabut dan dialihkan 

kepada orang lain yang masih kerabat, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 

98 : 

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) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

di dalam dan di luar pengadilan. 

3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak 

mampu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA 

BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Desa Bedingin 

1. Keadaan Geografis 

Desa Bedingin merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo yang terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan 

Sambit. Sedangkan kondisi Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo merupakan dataran persawahan yang berbatasan dengan beberapa 

wilayah atau desa lainnya, adapun batas-batas wilayah Desa Bedingin adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bancangan 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nglewan 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wringin Anom 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambilawang dan Desa Kwajon 

Desa Bedingin berada di Kecamatan Sambit dan untuk batasan wilayah 

kecamatan berbatasan dengan kecamatan lain, yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sawoo 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sawoo 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungkal 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bungkal 
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Gambar 4.1 Desa Bedingin 

Desa Bedingin terdiri dari 3 (tiga) pedukuhan, yaitu di sebelah barat ada 

Dukuh Sirah Keteng, bagian tengah/utara Dukuh Kambangrejo dan bagian 

timur adalah Dukuh Krajan. Setiap dukuh mempunyai satu kepala pedukuhan 

(kamituwo) dan staf atau pembantunya (bayan). 

2. Susunan Pemerintahan di Desa Bedingin 

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Bedingin Kecamatan 

Sambit dipimpin oleh perangkat desa yang rincian susunan jabatannya dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 



 

 

 

Tabel I 

Susunan Pemerintahan Desa Bedingin 

No. Nama Jabatan 

1. Marjuki Kepala Desa 

2. Parwoto Sekretaris Desa 

3. Jarno Kamituwo Krajan 

4. Nito Nur Prandono Kepala Urusan Kesejahteraan 

5. Lamidi Kepala Urusan Pembangunan 

6. Suparlin Kepala Urusan Keuangan 

7. Marjuki Modin 

Sumber: Data Desa Bedingin Tahun 2019 

3. Kondisi Demografi 

Secara demografis, penduduk Desa Bedinginsampai dengan Juni tahun 

2019mencapai 2.115 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel II 

Jumlah Penduduk Desa Bedingin Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 

1. Laki-laki 1.058 

2. Perempuan 1.057 

Sumber: Data Desa Bedingin Tahun 2019 

Komposisi penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin diatas lebih 

banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi 

perselisihannya tidak begitu besar, sehingga bisa dikatakan seimbang antara 

laki-laki dengan perempuan. Dari 2.115 jiwa penduduk Desa Bedingin terbagi 

dalam 623 Kepala Keluarga (KK). 



 

 

 

Tabel III 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Kelompok Umur Jumlah (Jiwa) 

1. 0-4 83 

2. 5-9 106 

3. 10-19 246 

4. 20-29 255 

5. 30-39 267 

6. 40-49 263 

7. 50-59 239 

8. 59 keatas 655 

Jumlah 2.115 

4. Kondisi Ekonomi 

Suatu desa bisa dikatakan baik salah satunya dapat dilihat dari kemajuan 

perekonomian yang terjadi di desa tersebut.Jika masih terdapat masyarakat 

yang dikatakan miskin dalam suatu desa, maka desa tersebut masih perlu kerja 

keras agar masyarakatnya tidak dikatakan sebagai masyarakat yang miskin, 

sehingga dengan kerja keras tersebut masyarakat suatu desa bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya dan menjadi sebuah desa yang baik. 

Desa Bedinginyang penduduknya merupakan mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani dan pengusaha, yakni perajin genteng. Meskipun 

ada juga penduduk yang bermata pencaharian yang lain. Dengan berbagai mata 

pencaharian yang bervariasiini, masyarakat Desa Bedingin sangat terbantu 

ekonominya untuk menyekolahkan anak-anaknya dan lainnya. 

Berdasarkan data desa bedingin, tercatat tingkat kemiskinan di Desa 

Bedingin termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 633 KK diatas, sejumlah 324 KK 

tercatat sebagai Pra Sejahtera, 186 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera I, 98 



 

 

 

KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera II, 0 KK tercatat sebagai Keluarga 

Sejahtera III plus.   

5. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama 

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, masyarakat Desa Bedingin ini 

masih cukup kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih 

mengadakan ritual-ritual budaya, misalnya meletakkan pincukan pada pojokan 

sawah, tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh, keempat puluh dan seterusnya 

pada kematian salah seorang saudaranya, pernikahan yang masih menggunakan 

kembar mayang, adanya selamatan, sholawatan, dan lain sebagainya. 

Selain itu setiap tahunnya masyarakat desa Bedingin juga mengadakan 

ritual “Kenduri Bungah”.Kenduri bungah merupakan arak-arakan tumpeng 

raksasa berisi hasil bumi beserta makanan lainnya mengelilingi lingkungan, 

sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat 

yang telah diberikan.Berbagai kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang 

berkembang di masyarakat saat ini menumbuhkan rasa semangat gotong 

royong, hidup rukun dan saling membantu antar warga. 

Dari sudut agama, masyarakat Desa Bedingin  Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo sebagian besar adalah beragama Islam dengan sarana 

pendukung 2 masjid dan 6 mushola. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti 

ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada setiap malam jum’at yaitu ketika 

kebanyakan kaum muslim keluar rumah untuk mengadakan serta mengikuti 

tahlilan (yasinan) untuk ibu-ibu pada hari kamis sore. 

Dilihat dari sudut pandang pendidikan masyarakat Desa Bedingin 



 

 

 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini dirasa masih kurang, karena 

berdasarkan data yang peneliti peroleh untuk masyarakat yang hanya tamat 

SD/Sederajat berjumlah 428 orang, tamat SMP/Sederajat 276 orang, dan yang 

menepuh sekolah sampai tingkat SMA/Sederajat berjumlah 429 orang. 

Sedangkan yang bisa sampai lulus perguruan tinggi setara S-1 hanya 15 dan S-

2 5 orang. Mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Bedingin ini secara 

formal ada playgroup, taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pendidikan non formal yaitu Madrasah 

Diniyah. 

 

B. Pelaksanaan Pola Asuh Oleh Orang Tua Pada Anak Yang Putus Sekolah Di 

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Di Desa Bedingin terdapat beberapa anak yang tidak dapat melanjutkan 

jenjang pendidikan sekolahnya, dimana seorang anak yang dikatakan putus 

sekolah bisa terjadi karena ada beberapa kondisi yang memang memaksakan 

harus memutuskan mengakhiri sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 

melakukan kajian terhadap pola asuh orang tua pada semua anak putus sekolah di 

Desa Bedingin. Namun peneliti hanya mengambil beberapa sampel dengan tujuan 

agar penelitian bisa efisien. Untuk lebih jelasnya, beberapa contoh nama-nama 

anak yang putus sekolah di Desa Bedingin tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel VI 

Data Keluarga Anak Putus Sekolah 

No. Nama  

Nama Anak 

 

Umur 

 

Keterangan  Ayah Ibu 

1 Sodikan Lasminatun Rohmad Efendi 14 tahun Putus Kelas 1 

SMP 

2 Mutohar Aroh Rizal Ardiansyah 17 tahun Tidak 

Melanjutkan 

SMA 

3 Untung Tarni Mayar Ardianto 16 tahun Tidak 

Melanjutkan 

SMA 

4 Jait Santoso Muji 

Rahayu 

Rafi Afif Ahmadan 16 tahun Tidak 

Melanjutkan 

SMA 

5 Jaeran Boyati Muhammad Farid 

Kurniawan 

16 tahun Tidak 

Melanjutkan 

SMA 

 

Dari data diatas menujukkan bahwa mayoritas anak putus sekolah 

didominasi oleh anak-anak yang berusia 16 tahun atau bisa dikatakan sebagai 

anak-anak remaja. Dalam menggali informasi penelitian ini, selain melakukan 

wawancara dengan orang-orang tersebut yang bersentuhan langsung, peneliti juga 

melakukan wawancara pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tetangga dari 

keluarga yang anaknya tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. 



 

 

 

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara terdapat beberapa 

keluarga yang peneliti datangi guna mewawancarai secara langsung terkait 

pengasuhan yang diterapkan. Adapun beberapa model pelaksanaan pola asuh yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Bedingin adalah sebagai 

berikut : 

1. Pola Asuh yang Mengabaikan Fungsi Pendidikan Sekolah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh orang 

tua dalam mengasuh anaknya, terutama dalam hal pendidikan agama, agar anak 

mempunyai mental yang kuat dalam melawan arus globalisasi zaman seperti 

saat ini. Model pola asuh yang tidak memperdulikan pendidikan inilah yang 

terjadi di beberapa keluarga di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. Salah satu diantaranya yaitu terjadi di Dukuh Krajan pada keluarga 

dari anak Mayar Ardianto, sebagaimana yang diungkapkan olehnya:
51

 

“aku milih leren sekolah ae mas, wong tuaku wes gak iso ngragati. 

Jarene wong tuaku sekolah duwur ya percuma wae wong ujung-ujunge 

panggah kangelan golek kerjanan” 

Mayar Ardianto merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Himpitan 

ekonomi tentu saja yang membuat orangtuanya tidak memprioritaskan 

pendidikan bagi anaknya. Bapak Untung dan Ibu Tarni selaku orangtua dari 

Ardi memang mengakui, bahwa mereka sudah merasa cukup apabila anaknya 

sekolah sampai tingkatan SMP saja. Bagi mereka yang bekerja sebagai buruh 

tani akan lebih baik apabila anaknya membantu mencari uang guna 

meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagaimana ungkapan dari bapak 
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Mayar Ardianto, hasil wawancara, 18 Maret 2020.  



 

 

 

Untung:
52

 

“trahe tak kon leren sekolah mas anakku, sing penting wes iso moco tulis 

wes cukup. Luweh apik kerjo oleh duwet akeh kanggo mbantu ngopeni adi 

adine wae, timbangane sekolah ngentekne duwet.” 

Ungkapan dari bapak Untung diatas menujukkan bahwa dalam keluarga 

ini ada anak yang memang putus sekolah karena mereka tidak didukung oleh 

orang tua dalam bersekolah. Dan justru orangtua lebih senang jika anaknya 

bekerja untuk membantu keluarga. 

2. Pola Asuh yang Mengabaikan Pembelajaran Keagamaan 

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah yang harus diawasi 

dijaga, menjaga dan mengawasi anak sudah menjadi kewajiban orang tua agar 

anak tidak disia-siakan (terlantarkan). 

Kasus berkurangnya minat anak-anak untuk mengaji dewasa ini memang 

sangat berkurang, banyak anak yang sama sekali tidak mendapatkan 

pendidikan agama dari orang tuanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Taufik salah seorang tokoh agama, ia mengungkapkan bahwa :
53

 

“Zaman sekarang ini banyak anak-anak yang tidak mau mengaji, dan 

juga karena orang tua mereka tidak ingin memaksakan anaknya untuk 

mengaji, dulu di tempat saya sampi 50 anak yang mengaji sekarang hanya 

tinggal 15 anak”. 

Dari ungkapan Bapak Taufik diatas menunjukkan bahwa dewasa ini 

sangat kurang minat anak-anak untuk mempelajari ilmu agama.Hal tersebut 

diatas banyak terjadi dimasyarakat Desa Bedingin yang mana banyak orang tua 
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yang tidak memberikan pengajaran agama pada anak-anakanya. 

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Rafi Afif Ahmadan putra 

Bapak Jait Santoso dan Ibu Muji Rahayu, yang mana Afif tidak mendapatkan 

pendidikan agama dari orang tuanya sebagai mana yang di ungkapkan olehnya: 

“Aku ae ora tau diwarai ngaji lo nang bapak ibuku, gek yo ora tau dikon 

ngaji lo maswong bapak ku dewe gak tau shalat ngaji”.
54

 

Dari ungkapan diatas bahwa Afif menyatakan ibu bapaknya tidak pernah 

mengajarinya mengaji dan tidak pernah menyuruhnya mengaji di tempat lain. 

Sholat juga tidak pernah disuruh, mereka sendiri sering tidak sholat. Dari 

ungkapan Afif diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tuanya tidak 

pernah mengajarkannya mengaji ataupun meminta bantuan dari pihak lain 

untuk mengajarkan anaknya mengaji ilmu agama. 

Keadaan seperti yang diuraikan Afif diatas cukup banyak terjadi di Desa 

Bedingin, sehingga anak yang tidak mengaji dipandang biasa. Orang tua 

seharusnya aktif dalam memupuk pendidikan agama anaknya agar kelak anak 

tidak keluar dari koridor agama yang dianutnya, bisa membedakan mana yang 

salah dan mana yang benar menurut agamanya. Seperti halnya anak menjadi 

sering kelayapan pulang tengah malam. Sehingga membuat anak menyimpang 

dan terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak baik, seperti jadi suka 

merokok dan mabuk-mabukan. 

Mengajarkan pendidikan agama tidak hanya dilakukan dengan cara 

mengaji akan tetapi pendidikan agama dapat pula ditanamkan pada diri anak 

dengan memberikan contoh yang baik dari orang tua, mengajarkan sopan, 
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santun, dan tata cara bargaul terhadap orang yang lebih tua. Hal ini merupakan 

salah satu yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya agar anak kelak 

terbentuk menjadi pribadi yang sopan dan santun. 

Akan tetapi, ada orang tua di Desa Bedingin tidak dapat melakukan hal 

tersebut. Seperti yang di alami oleh Muhammad Farid Kurniawan anak ketiga 

dari Bapak Jaeran dan Ibu Boyati. Farid tidak mau menuruti perintah 

orangtuanya untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Farid 

selain tidak patuh pada orang tua juga merupakan anak yang nakal dan bandel. 

Pada akhirnya Farid memilih untuk keluar dari sekolah pada saat sudah kelas 2 

(dua) SMK. Farid beranggapan bahwa jika sekolah tidak serius, sering 

membolos pelajaran dan banyak menghabiskan uang saku dari orang tua lebih 

baik untuk memutuskan tidak sekolah lagi. Seperti apa yang diungkapkannya:
55

 

“Sekolah ki ge opo to mas, aku sekolah ya gur mbolas mbolos ae. 

Diwulang yo ra enek sing mudeng. Mendingan aku kerjo ae duwite kenek tak 

gawe seneng-seneng.” 

 Orang tua dari Farid juga semaksimal mungkin berupaya bagaimana 

caranya agar anaknya dapat meneruskan jenjang pendidikannya lagi, akan tetapi 

upaya yang dilakukan kedua orang tua Farid tidak memuai hasil dan tetap dalam 

pendirian Farid untuk putus sekolah dan memilih bekerja sebagai karyawan 

swasta. 

3. Pola Asuh Mengabaikan Perlindungan Anak 

Keluarga dalam hal ini orang tua berfungsi sebagai pelindung bagi para 

anggotanya terutama anak-anaknya dari segala ancaman gangguan dan 
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ancaman baik dari segi fisik maupun psikologisnya, dan sudah merupakan 

kewajiban bagi orangtua untuk menjaga anaknya dan tidak menelantarkannya. 

Kasus penelantaran anak dewasa ini memang kerap terjadi, banyak anak-

anak yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Hal 

tersebut diatas juga terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. Khususnya yang mana ada orang tua yang tidak memperhatikan 

anaknya. 

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Muhammad Farid Kurniawan 

putra Bapak Jaeran dan Ibu Boyati. Dalam wawancara peneliti dengan Farid 

menyatakan :
56

 

“Saben wengi aku lungguhan nek kene ambi arek-arek mas, cangkruk 

sampek jam 1 kadang jam 2 bengi. Jane ya gur lungguhan karo rokok an mas, 

tapi lak ku muleh ya sak karepku wong tuaku ora tau nggoleki, ora tau peduli 

aku muleh opo orane” 

Dari penuturan diatas menunjukkan bahwa ada orang tua yang lalai 

terhadap anaknya sehingga ketika anak itu terjerumus pergaulan menyimpang 

baru mereka sadar bahwa cara mereka salah dalam memperhatikan anaknya. 

Ungkapan-ungkapan diatas menunjukkan bahwa masih ada orang tua di 

Desa Bedingin tidak memberikan perlindungan pada anak-anaknya, orang tua 

di Desa Bedingin, membiarkan anak mereka keluyuran yang itu sangat buruk 

bagi mereka, baik terhadap kesehatan fisik maupun psikis mereka. 

4. Pola Asuh Mengabaikan Fungsi Ekonomi 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau 
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kebutuhan ekonomi kepada anaknya. Ada salah satu keluarga di Desa Bedingin 

yang peneliti temui yang belum mampu menunaikan kewajiban sebagai 

orangtua dalam hal mencukupi kebutuhan anak. Salah satu diantaranya adalah 

Bapak Sodikan dan Ibu Lasminatun yang mempunyai anak bernama Rohmad 

Efendi. 

Rohmad efendi berhenti dari lembaga pendidikan sejak duduk di akhir 

kelas 1 SMP dan sampai saat inilah tidak meneruskan jenjang pendidikan lagi. 

Keterkaitan kedua orang tua juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan 

masa depan anaknya, usaha orang tua juga sudah semaksimal mungkin supaya 

anaknya dapat melanjutkan jenjang pendidikan lagi. Akan tetapi pengaruh dari 

sosial dan ekonomi yang membuat Rohmad Efendi tidak dapat melanjukan 

jenjang pendidikan lagi.
57

 

“Jane wes tak bujuk wes tak rayu amrih gelem mlebu sekolah maneh lo 

mas, tapi bocahe ora gelem sekolah mergane ora tau disangoni jare.” 

“Terus urung suwi iki malah karepe gelem mlebu sekolah tapi jaluk 

syarat ditukokne sepeda motor, yo jelas wae aku ora kuat mas.” 

Pengaruh rasa iri terhadap teman-teman sebayanyasalah satunya tersirat 

dari keinginan dari Rohmad Efendi untuk bisa setara dengan mereka. Seperti 

contoh meminta dibelikan sepeda motor karena teman-temannya sekolah 

memakai motor. Sebaliknya jika dikembalikan pada ekonomi orang tuanya 

yang bekerja sebagai petani memang kurang mencukupi adaikan harus 

menyamai dengan teman-teman lainnya. 
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C. Pandangan Masyarakat Dalam Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak yang 

Putus Sekolah di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Orang tua merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana anak 

mendapatkan pengaruh dari orang tua pada masa yang amat penting dan paling 

kritis dalam pengasuhan serta pendidikan anak-anaknya. Perilaku orang tua 

terhadap anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

seorang anak yang menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan anak orang tua 

dengan tidak sengaja ataupun tanpa disadari mengambil sikap tertentu sehingga 

seorang anak melihat dan menerima sikap orang tuanya memberikan suatu reaksi 

dalam tingkah laku yang dibiasakan menjadi sebuah pola membentuk kepribadian 

untuk seorang anak. Begitu pula sebaliknya cara-cara bertingkah laku orang tua 

yang cenderung demokratis, masa bodoh  ataupun otoriter juga berdampak 

terhadap interaksi kepada anak kurang maksimal. 

Pendidikan secara umum merupakan salah satu alat untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, karena dengan kualitas sumber 

daya manusia yang baik maka pembangunan dalam sebuah negara akan terlaksana 

dengan baik juga. 

Sejatinya setiap orang tua di Desa Bedingin bercita-cita untuk dapat 

mengasuh anak mereka secara maksimal agar anak mereka kelak menjadi anak 

yang baik. Namun cita-cita itu tidak selalu terkabulkan dengan berbagai alasan. 

Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo yang masih ada anak yang putus sekolah dengan 

berdasarkan hasil wawancara yang penulis kutip dari beberapa tokoh 

masyarakat.Adapun alasan-alasan orang tua melakukan pola asuh yang salah 



 

 

 

sehingga anak-anaknya putus sekolah diantaranya sebagai berikut, sebagaimana 

diungkapkan oleh bapak Marjuki selaku modin:
58

 

“Para orangtua itu punya berbagai macam alasan dan latar belakang 

mengapa mereka tidak mau atau membiarkan anak mereka putus sekolah. 

Mulai dari karena perceraian, rumah tangga yang sudah tidak harmonis 

sampai dengan alesan karena ekonomi yang pas-pasan.” 

“Contohnya, kayak keluarga Rafi Afif Ahmadan yang bapak sama 

ibuknya sudah bercerai. Ibuknya sekarang bekerja jadi TKW diluar negeri, 

sementara bapaknya tidak mau peduli sama anak. Akhirnya si Afifitu tidak 

mau untuk sekolah.” 

Memang bukan rahasia umum lagi kalau anak merupakan pihak ketiga yang 

paling terdampak dari perceraian orangtua. Akan tetapi seharusnya kewajiban 

untuk mendidik anak tidak boleh dilepaskan begitu saja. 

Beda kasus dengan yang terjadi di keluarga Rohmad Efendi. Dimana 

sebenarnya orangtua sudah membujuk anak untuk sekolah, akan tetapi tidak mau 

sekolah jika tidak dibelikan sepeda motor seperti teman-temannya. Seperti 

ungkapan bapak Marjuki selaku modin: 

“Keluarganya Rohmad Efendi itu bukannya tidak mau menyekolahkan 

anaknya mas. Tetapi lebih karena sikap anaknya yang gengsi dan iri pada teman-

temannya, pengennya sekarang sekolah pakai motor bagus sama handphone 

bagus. Tapi kan keadaan ekonomi keluarganya sangat pas-pasan.” 

Selain bapak Marjuki selaku modin memberikan pandangan dan 

keterangannya terkait pola asuh orangtua di Desa Bedingin. Bapak Lamidi selaku 
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perangkat desa juga menambahkan jika para orangtua cenderung melakukan pola 

asuh mengabaikan anak karena mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri. 

“contohe keluargane pak Jaeran iku mas, setiap hari cuma bekerja pulang-

pulang sudah petang. Anaknya, si Farid akhirnya tidak terurus jadi sering 

kelayapan, kesukaannya cuma cangkrukan di pinggir jalan.”
59

 

Selain berbagai alasan yang merupakan pandangan tokoh masyarakat 

tersebut diatas, menurut hemat peneliti bahwa pola asuh yang buruk juga 

disebabkan oleh rendahnya pendidikan orangtua. Dari latar belakang pendidikan 

yang rendah orangtua jadi tidak mampu untuk membimbing, menasehati dan 

memberikan motivasi terhadap anak sehingga anak menjadi malas untuk 

bersekolah. Minimnya pendidikan orang tua juga berdampak pada cara orang tua 

memberikan pengajaran terhadap anaknya tentang etika bergaul baik dengan 

teman sebaya juga dengan orang yang lebih besar darinya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Yang 

Putus Sekolah Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara terdapat beberapa 

keluarga yang peneliti datangi guna mewawancarai secara langsung terkait 

pengasuhan yang diterapkan. Kemudian untuk memudahkan analisis masalah, 

penulis membaginya dalam dua permasalahan. Adapun hal tersebut yaitu model 

pelaksanaan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di Desa 

Bedingin dan alasan-alasan penerapan pola asuh tersebut.  

1. Model Pola Asuh Orangtua 

a. Pola Asuh yang Mengabaikan Pembelajaran Agama 

Anak merupakan amanah atau titipan dari Allah yang harus diawasi 

dijaga, menjaga dan mengawasi anak sudah menjadi kewajiban orang tua 

agar anak tidak disia-siakan (terlantarkan). Dalam ajaran agama Islam 

pendidikan agama pada anak merupakan suatu langkah yang harus 

diutamakan. Karena merupakan jalan untuk menyelamatkan generasi 

penerus dari siksaan api neraka. 

Kasus berkurangnya minat anak-anak untuk belajar agama dewasa ini 

memang sangat memprihatinkan, banyak anak yang sama sekali tidak 

mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Taufik salah seorang tokoh agama di Desa 

Bedingin, yang menunjukkan bahwa dewasa ini sangat kurang minat anak-
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anak untuk mempelajari ilmu agama. Hal tersebut diatas masih terjadi dalam 

masyarakat Desa Bedingin yang mana banyak orang tua yang tidak 

memberikan pengajaran agama pada anak-anaknya:
60

 

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Rafi Afif Ahmadan putra 

Bapak Jait Santoso dan Ibu Muji Rahayu, yang mana Afif tidak 

mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Afif mengatakan bahwa 

orang tuanya tidak pernah mengajarkannya mengaji ataupun meminta 

bantuan dari pihak lain untuk mengajarkan anaknya mengaji ilmu agama.
61

 

Keadaan seperti yang diuraikan Afif diatas cukup banyak terjadi di 

Desa Bedingin, sehingga anak yang tidak mengaji dipandang biasa. Orang 

tua seharusnya aktif dalam memupuk pendidikan agama anaknya agar kelak 

anak tidak keluar dari koridor agama yang dianutnya, bisa membedakan 

mana yang salah dan mana yang benar menurut agamanya. Seperti halnya 

anak menjadi sering kelayapan pulang tengah malam. Sehingga membuat 

anak menyimpang dan terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak baik, 

seperti jadi suka merokok dan mabuk-mabukan. 

Mengajarkan pendidikan agama tidak hanya dilakukan dengan 

cararitual kultus seperti mengaji, akan tetapi pendidikan agama dapat pula 

ditanamkan pada diri anak dengan memberikan contoh yang baik dari orang 

tua. Seperti mengajarkan sopan santun dan tata cara bergaul terhadap orang 

yang lebih tua. Hal ini merupakan salah satu yang harus diajarkan oleh 

orang tua kepada anaknya agar anak kelak terbentuk menjadi pribadi yang 

sopan dan santun.  
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Akan tetapi, ada orang tua di Desa Bedingin tidak dapat melakukan 

hal tersebut. Seperti yang di alami oleh Rizal Ardiansyah anak ketiga dari 

Bapak Mutohar dan Ibu Aroh. Rizal tidak mau menuruti perintah 

orangtuanya untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Rizal 

selain tidak patuh pada orang tua juga merupakan anak yang nakal dan 

bandel. Pada akhirnya Rizal memilih untuk keluar dari sekolah pada saat 

sudah kelas 2 (dua) SMK. Rizal beranggapan bahwa jika sekolah tidak 

serius, sering membolos pelajaran dan banyak menghabiskan uang saku dari 

orang tua lebih baik untuk memutuskan tidak sekolah lagi.
62

 

b. Pola Asuh Mengabaikan Fungsi Ekonomi 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau 

kebutuhan ekonomi kepada anaknya. Ada salah satu keluarga di Desa 

Bedingin yang peneliti temui yang belum mampu menunaikan kewajiban 

sebagai orangtua dalam hal mencukupi kebutuhan anak. Salah satu 

diantaranya adalah Bapak Sodikan dan Ibu Lasminatun yang mempunyai 

anak bernama Rohmad Efendi. 

Rohmad Efendi berhenti dari lembaga pendidikan sejak duduk di akhir 

kelas 1 SMP dan sampai saat inilah tidak meneruskan jenjang pendidikan 

lagi. Keterkaitan kedua orang tua juga sangat berpengaruh dalam 

keberlangsungan masa depan anaknya, usaha orang tua juga sudah 

semaksimal mungkin supaya anaknya dapat melanjutkan jenjang pendidikan 
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lagi. Akan tetapi pengaruh dari sosial dan ekonomi yang membuat Rohmad 

Efendi tidak dapat melanjukan jenjang pendidikan lagi.
63

 

Pengaruh rasa iri terhadap teman-teman sebayanya salah satunya 

tersirat dari keinginan dari Rohmad Efendi untuk bisa setara dengan 

mereka. Seperti contoh meminta dibelikan sepeda motor karena teman-

temannya sekolah memakai motor. Sebaliknya jika dikembalikan pada 

ekonomi orang tuanya yang bekerja sebagai pembuat genteng skala kecil 

memang kurang mencukupi andaikan harus menyamai dengan teman-teman 

lainnya. 

Selain itu juga ada anak lain yaitu Mayar Ardianto yang merupakan 

anak kedua dari lima bersaudara. Himpitan ekonomi tentu saja yang 

membuat orangtuanya tidak memprioritaskan pendidikan bagi anaknya. 

Bapak Untung dan Ibu Tarni selaku orangtua dari Ardi memang mengakui, 

bahwa mereka sudah merasa cukup apabila anaknya sekolah sampai 

tingkatan SMP saja. Bagi mereka yang bekerja sebagai buruh tani akan 

lebih baik apabila anaknya membantu mencari uang guna meringankan 

beban ekonomi keluarga.
64

 

Dengan melihat uraian-uraian data tersebut, pola asuh orangtua di 

Desa Bedingin terhadap anak yang putus sekolah, dalam hal ini beberapa 

kasus memang menyebabkan anak putus sekolah. Hal tersebut dikarenakan 

kurang bertanggung jawab, dengan mengabaikan masalah kebutuhan 

ekonomi untuk anak.  
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2. Alasan-alasan Penerapan Pola Asuh Orangtua yang Mengabaikan Anak di 

Desa Bedingin 

a. Alasan sibuk bekerja 

Bekerja merupakan salah satu tuntutan yang harus dikerjakan oleh 

orang tua untuk mendongkrak perekonomian keluarga, akan tetapi terlalu 

sibuk bekerja tentunya tidak lantas meninggalkan hak-hak anak dirumah. 

Adapun salah satu keluarga yang peneliti jadikan sampel, yaitu keluarga 

bapak Jaeran dan ibu Boyati, tidak dapat memenuhi hak pengasuhan 

anaknya karena sibuk dengan pekerjaan. Terutama hak anak untuk 

mendapatkan pengajaran ilmu agama. Bapak Jaeran dan ibu Boyati yang 

berprofesi mayoritas masyarakat Desa Bedingin, yaitu sebagai perajin 

genteng tidak dapat memperhatikan pendidikan bagi anaknya baik 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal tersebut dikarenakan 

beliau terlalu sibuk bekerja, dan tidak memiliki karyawan sehingga 

semuanya mulai dari proses awal produksi hingga pemasaran hanya 

dilakukan bersama istri dan berakibat beliau tidak dapat mengatur waktu 

untuk anaknya.
65

 

Keluarga bapak Jait Santoso dan ibu Muji Rahayu juga demikian, 

karena alasan sibuk bekerja dan sudah capek dengan urusan pekerjaan 

sebagai perajin batu bata. Bapak Jait Santoso dan ibu Muji Rahayu dalam 

usahanya juga tidak mempunyai karyawan, sehingga semua proses pra 

produksi sampai pemasaran dilakukan berdua dengan istrinya saja. Tentu 

saja hal tersebut menyita seharian waktu mereka, sehingga tidak lagi perduli 
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dengan perilaku anaknya.
66

 Padahal jika sampai anak menyimpang dan 

terjerat dalam perkara kriminal bisa saja mereka dianggap melakukan 

penelantaran anak.  

Bekerja memang sebuah kewajiban, namun orang tua sudah 

seharusnya tidak melupakan kewajibannya mendidik anak. Dengan demikan 

peneliti berpendapat bahwa alasan orang tua sibuk bekerja sehingga 

meninggalkan hak anaknya tidak dapat dibenarkan. Karena, bagai manapun 

sibuknya orang tua bekerja tetap yang dinomor satukan adalah hak-hak 

anak. Terutama hak anak untuk mendapatkan pengajaran ilmu agama. Jadi, 

agar anak tidak diabaikan lantaran terlalu sibuk bekerja maka luangkanlah 

sedikit waktu untuk anak karena, apabila anak tidak pernah diperhatikan 

maka akan mudah timbul difikiran seorang anak rasa bebas dan tak 

terawasi. 

b. Alasan pendidikan orangtua yang minim 

Banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipenuhi dalam membentuk 

sebuah keluarga, agar tujuan dari pernikahan untuk mendapat keluarga yang 

baik dan anak yang soleh dan solehah bisa terealisasikan. Jika tidak 

terpenuhi maka untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, 

dan mendapat anak yang soleh, solehah gagal terwujudkan. Namun yang 

paling penting adalah pendidikan orang tua karena dengan pendidikan orang 

tua tentunya anak dapat diberikan pengajaran atau pendidikan yang lebih 

baik. 

Mengajarkan sopan santun juga merupakan akhlak yang harus 
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dipupuk kepada anak mulai dari anak masih kecil, mengajarkan sopan 

santun tentunya mulai dari diri orang tua itu sendiri dengan cara 

memberikan contoh yang baik terhadap anaknya akan tetapi hal ini tidak 

dilakukan oleh orang tua sehingga anak mereka juga meniru kelakuan 

negatif orang tuanya. Seperti yang diungkapkan Rafi Afif Ahmadan, bahwa 

orangtuanya tidak pernah mengajarkannya sholat dan mengaji karena merka 

sendiri tidak pernah.
67

 Alasan tersebut juga ditemukan pada kasus keluarga 

anak Rizal Ardiansyah yang mana kedua orangtuanya hanya lulusan SD 

saja. Karena hal tersebut, Rizal kurang mendapat perhatian berupa 

pendidikan agama dan motivasi dari kedua orangtuanya, mereka hanya 

fokus mencari uang dan beranggapan bahwa pendidikan baik formal 

maupun agama adalah urusan lembaga sekolah.
68

 

Alasan minimnya pendidikan orang tua menurut peneliti adalah tidak 

dapat dibenarkan karena, seperti yang kita lihat bahwa banyak orang tua 

yang mempunyai pendidikan hanya sampai SD bahkan  tidak pernah 

mengenyam pendidikan masih dapat mendidik anaknya dengan baik. Justru 

karena hal tersebut orang tua seharusnya memotivasi anaknya agar supaya 

tidak seperti dirinya dan bisa mencapai pendidikan setinggi-tingginya. 

c. Alasan lemahnya ekonomi keluarga 

Ekonomi berperan sebagai upaya dalam membebaskan manusia dari 

cengkrama kemelaratan. Dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi 

seorang akan dapat hidup sejahtera. Ekonomi merupakan salah satu 

kebutuhan mendasar keluarga yang harus dapat dipenuhi oleh orang tua. 
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Karena, dengan terpenuhinya ekonomi keluarga, hak-hak anak akan mudah 

terpenuhi dengan baik.  

Salah satu keluarga yang beralasan membiarkan anaknya putus 

sekolah karena lemahnya ekonomi adalah bapak Untung. Dia beranggapan 

bahwa lebih baik anaknya segera bekerja agar dapat membantu mencukupi 

kebutuhan adik-adiknya yang masih kecil. 

Alasan minimnya ekonomi juga diungkapkan oleh Rohmad Efendi 

bahwa dirinya tidak bersekolah karena merasa minder dengan teman 

sebayanya yang secara ekonomi berkecukupan. Dan karena hal tersebut 

dirinya memilih untuk putus sekolah agar bisa segera bekerja. Alasan-alasan 

tersebut menurut peneliti tidak dapat dibenarkan, karena anak yang belum 

dewasa tentu saja belum boleh bekerja dan hal tersebut disebutkan dalam 

peraturan perundangan di negara kita. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak 

Putus Sekolah di Desa Bedingin 

Pengasuhan anak dalam hukum Islam menjadi tanggung jawab kedua 

orang tua yang meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan 

dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak sampai anak tersebut 

dewasa. Pelaksanaan pola asuh yang cenderung mengabaikan anak seperti yang 

dilakukan oleh beberapa orangtua di Desa Bedingin merupakan salah satu 

pengasuhan yang tidak baik, hal ini dikarenakan bertentangan dengan hukum 

Islam yang diatur baik dalam Al Qur’an, Hadist maupun Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 



 

 

 

1. Tinjauan Hukum Islam berdasarkan Al Qur’an, Hadist dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Terhadap Pola Asuh Orangtua pada Anak Putus Sekolah di Desa 

Bedingin 

a. Al – Quran 

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap 

muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang 

terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, 

yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala  larangan-Nya.
69

 

Begitu juga dalam hal pengasuhan anak, orang tua dalam agama Islam 

dituntut untuk memenuhi hak-hak anak semampunya, karena pada 

prinsipnya dalam  Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, 

baik keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan 

mereka ke dalam api neraka.  

Melihat kondisi anak yang begitu rentan akan bahaya bila tidak 

dilakukan pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga 

diselamatkan dari hal-hal yang dapat merusak mental maupun fisik anak. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 9: 

                          

                   

Artinya “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.” 
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Kasus yang terjadi di Desa bedingin kecamatan Sambit seperti dialami 

Rafi Afif, yang mana Afif tidak mendapatkan pendidikan agama dari orang 

tuanya. Afif mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarkannya 

mengaji ataupun meminta bantuan dari pihak lain untuk mengajarkan ilmu 

agama. Terlebih lagi Afif dibiarkan putus sekolah yang semakin 

memperparah keadaannya sehingga sangat berpotensi terjerumus dalam 

pergaulan yang menyimpang. 

Padahal sebagaimana ayat diatas, orang tua bertanggung jawab penuh 

terhadap anak-anaknya untuk memelihara, mendidik agar anak tidak 

berperilaku menyimpang. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa 

pendidikan hanya bertujuan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan, 

padahal sesungguhnya pendidikan merupakan sebuah keniscayaan untuk 

meningkatkan kualitas moral maupun keilmuan manusia. Oleh karenanya 

alasan apapun yang diungkapkan sebenarnya tidak relevan dengan perintah 

Allah yang sudah jelas mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara 

anak-anaknya bukan hanya dalam hal sandang pangan, tetapi juga terkait 

pendidikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At Tahrim ayat 

6:
70

 

                      

                         

            

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

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
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manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” 

 

b. Al Hadits 

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-

Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan 

perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam 

haditsnya.  

Dalam hadits Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk kita laksanakan 

sebagaimana hadist riwayat Ibnu Majah :
71

 

ِل ٍٍ  َإَضةٌ َعلَى ُكل ِ ُمسإ  َطلَُب الإِعلإ ٍِ فَِر

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” 

Hadits di atas menujukkan betapa pentingnya pendidikan bagi seluruh 

manusia terutama bagi anak-anak karena anak merupakan harapan bangsa baik 

buruknya anak akan mempengaruhi kualitas generasi muda selanjutnya. 

Kasus yang terjadi di Desa Bedingin justru ada orangtua yang tidak mau 

menyekolahkan anaknya dan justru menyuruh anak untuk bekerja, seperti yang 

dialami oleh Mayar Ardianto. Yang mana Mayar diminta untuk bekerja guna 

membantu perekonomian keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

adik-adiknya. Bahkan ada juga seorang anak yang justru tidak mau untuk 

bersekolah yang bernama Rizal, anak ini sangat bandel dan tidak peduli dengan 

kedua orangtuanya. Sehingga orangtua Rizal pun melunak tidak bisa berbuat 
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apa-apa, padahal mendidik anak merupakan kewajibannya, entah itu dengan 

jalan lembut atau dengan tegas.  

Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Ahmad, Rasulullah secara tegas 

memerintahkan untuk mendidik anak-anak kita :
72

 

ه ٍُإ ََبإنَاُء  َْ ِربُوه ٍُإ َعلَيإَها  اضإ َْ هُ ٍإ ََبإنَاُء َسبإِع ِسنِيَن،  َْ َّلدَُك ٍإ بِالصاَلِة  ْإ ُمُرْا ََ

عِ  َِ َُوا بَيإنَُه ٍإ فِي الإَمَضا فَر ِ َْ ٍر،   َعشإ

Artinya: "Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan shalat saat 

mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka saat mereka berusia sepuluh 

tahun, pisahkan tempat tidur di antara mereka." 

Berdasarkan hadist tersebut orang tua bahkan diminta untuk memukul 

anak-anak mereka demi mendidik anak. Hal tersebut mencerminkan 

bahwasannya Islam sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anak. 

Dalam agama Islam seorang suami yang merupakan imam dalam keluarga, 

bertanggungjawab atas pendidikan istri dan anak-anaknya dan akan dimintai 

pertanggung jawabannya pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadist 

disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: 

“Sesungguhnya Allah SWT akan menanyakan kepada semua pemimpin, 

terhadap apa yang dipimpinnya, apakah dia bertanggungjawab atau 

melalaikannya, sampai Allah (pun) akan menanyakan kepada seorang ayah akan 

keluarganya.” (HR Abu Dawud).
73

 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi 
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kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan 

perwakafan), yang diberlakukan pada peradilan agama di Indonesia, dengan 

mempertimbangkan beberapa hal supaya bisa beradaptasi dengan kondisi 

social budaya negara kita. Dengan demikian, KHI merupakan suatu 

perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan 

Adapun dalam KHI, mengenai permasalahan pola asuh anak atau 

hadhanah diatur dalam Buku I Perkawinan BAB XIV mulai pasal 98 sampai 

dengan pasal 106. Selain itu berdasarkan KHI pola asuh yang mengabaikan 

pendidikan anak bertentangan dengan pasal Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: 

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 

dan pendidikan agamanya.” 

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijabarkan bahwasannya pengasuhan 

anak seratus persen merupakan mutlak kewajiban oleh orang tua, tidak peduli 

apapun alasannya. Salah satu alasan orang tua di Desa Bedingin adalah karena 

sibuk bekerja, sehingga menyebabkan anak menjadi liar dan berperilaku 

menyimpang sehingga tidak mau melanjutkan sekolah. Padahal jika orang 

tuanya sejak dini sudah menanamkan pendidikan agama tentu saja hal tersebut 

dapat dihindari. Karena bagaimanapun juga pendidikan agama merupakan 

fondasi atau dasar bagi pendidikan anak. 

Sementara itu alasan mengenai lemahnya ekonomi keluarga sebagai 

alasan pembenar penyebab anak putus sekolah di Desa Bedingin juga tidak 

bisa dibenarkan. Karena mengenai hal tersebut nyata-nyata telah diatur dala 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga yang mengatur tentang 



 

 

 

Kewajiban Suami. Dalam pasal 80 ayat (1) “suami adalah pembimbing 

terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah 

tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama“. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan 

mutlak masuk dalam kategori “urusan rumah tangga yang penting-penting”, 

sehingga seharusnya menjadi prioritas utama. Kemudian dijelaskan pula dalam 

Pasal 80 ayat (4) huruf c “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung 

“biaya pendidikan bagi anak.” Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas posisi 

orang tua terutama ayah untuk mengupayakan biaya pendidikan anak-anaknya. 

Terlebih pada saat ini banyak juga lembaga sosial yang sebenarnya bisa 

membantu meringankan beban biaya pendidikan asalkan orang tua mau 

berusaha dan berupaya lebih untuk memenuhi tanggug jawabnya.  

Selanjutnya masih berdasarkan pasal 80 ayat (1) apabila dijabarkan pada 

frasa “pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya” yang dapat dimaknai 

bahwa suami (ayah) punya peranan utama dalam hal pendidikan rumah tangga 

tidak peduli apakah dirinya berijazah apapun. Pendidikan orang tua yang 

minim seharusnya malah menjadi pelecut semangat orang tua agar sekuat 

tenaga mengupayakan pendidikan tinggi bagi anak-anaknya agar mampu 

merubah nasib dan mengangkat derajat orang tua. Hal tersebut telah diatur 

dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 46 

ayat (2) yang berbunyi : 

“jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 

tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan 

bantuannya.” 



 

 

 

Berdasarkan pasal tersebut maka sudah seharusnya orang tua tidak perlu 

mengeluh dengan berbagai alasan untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi 

mungkin karena pada dasarnya hal tersebut merupakan sebuah investasi 

sehingga suatu saat hasilnya akan kembali kepada  mereka sendiri.  

2. Sanksi Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orangtua pada Anak Putus Sekolah 

di Desa Bedingin 

Dari paparan diatas maka, peneliti menganalisis bahwa pola asuh 

orangtua yang mengabaikan anak-anaknya baik dari alasan ekonomi, sibuk 

bekerja maupun minimnya pendidikan sehingga menyebabkan anak-anaknya 

putus sekolah yang terjadi di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo sangatlah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum Islam. Oleh 

karena itu, sikap orang tua yang demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan 

penelantaran anak yang mana seharusnya mendapat sanksi. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, 

Hukum Perwakafan, dan Hukum Kewarisan. Sedangkan kedudukan Kompilasi 

Hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif berkaitan dengan Kewenangan 

Peradilan Agama untuk mana peradilan bagi orang-orang beragama Islam 

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata yang 

diajukan dengan menggunakan Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman, 

sehingga terdapat kesamaan persepsi di kalangan para hakim mengingat umat 

Islam pun masih terdiri atas berbagai mazhab maupun sekte tertentu. 

Kembali pada topik pembahasan, bahwasannya dalam Kompilasi Hukum 



 

 

 

Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan, pasal 1 huruf g disebutkan 

bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah didefinisikan dengan kegiatan 

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 

sendiri.
74

 Dengan demikian ada tiga kata kunci terkait kewajiban orangtua yang 

diatur dalam KHI, yakni pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan. 

Kemudian dalam pasal Pasal 80 ayat (4) huruf (c) KHI mengenai 

kewajiban orang tua disebutkan : 

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
75

 

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri 

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan 

anak 

c) Biaya pendidikan bagi anak 

Selain itu mengenai kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam 

Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal  Pasal 45 ayat 

(1) dan (2) yang berbunyi :
76

 

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

– baiknya. 

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. 

Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak mau melaksanakan 

tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh hukum tersebut? Tentu saja hal 
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itu mempunyai konsekuensi yang telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Sebab hukum itu sendiri memang harus bersifat memaksa agar setiap 

orang mematuhi dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya, oleh 

karenanya sanksi dalam penelantaran anak termasuk dalam hal pendidikan 

yang diatur dalam KHI adalah sebagaimana dalam pasal  Pasal 98 ayat (3) 

yang berbunyi :
77

 

“Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 

mampu.” 

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diinterpretasikan bahwasannya orang 

tua dapat dicabut kekuasaan terhadap anaknya apabila tidak mampu untuk 

menunaikan kewajiban terhadap anak sebagaimana termaktub dalam ayat (2) 

pasal tersebut, yaitu terkait kewajiban bertanggung jawab terhadap segala 

perbuatan hukum anak baik diluar maupun di dalam pengadilan. Hal tersebut 

tentu saja berkaitan secara tidak langsung dengan penelantaran terhadap 

pendidikan anak, dimana anak yang tidak dididik dengan baik rentan 

terjerumus dalam pergaulan bebas yang sangat logis jika kemudian melakukan 

tindakan-tindakan melawan atau bertentangan dengan hukum.    

Selain itu mengenai sanksi tersebut juga diatur dalam UU Perkawinan 

pasal 49 ayat (1)  dan (2) yang berbunyi :
78

 

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung 

yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan 
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Pengadilan dalam hal – hal  : 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 

b.  Ia berkelakuan buruk sekali 

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.  

Demikian isi dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang jelas-

jelas mengatur tentang hak anak mendapatkan jaminan pemeliharaan 

khususnya pendidikan, namun pada kenyataannya masih saja banyak yang 

terabaikan seperti halnya yang terjadi pada anak-anak putus sekolah di Desa 

Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Jika kita melihat uraian-uraian tersebut diatas bahwasannya penerapan 

pola asuh orangtua yang diterapkan oleh orangtua pada anaknya di Desa 

Bedingin belum sesuai dengan ajaran hukum Islam. Hal tersebut karena masih 

terdapat beberapa orangtua yang mengabaikan hak-hak anaknya dengan 

berbagai alasan baik ekonomi maupun kesibukan mereka sehingga membuat 

anak terlantar dan berujung pada putus sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari temuan-temuan data di lapangan dan analisis data yang 

peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pola asuh orang tua terhadap anak putus sekolah di Desa Bedingin 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merupakan model pola asuh yang 

mengabaikan pendidikan agama (akhlak) dan pola asuh yang mengabaikan 

fungsi ekonomi sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah. Adapun 

alasan-alasan para orang tua tersebut bersikap abai terhadap anak-anaknya 

karena mereka terlalu sibuk bekerja, minimnya tingkat pendidikan orang tua 

dan lemahnya perekonomian keluarga. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pola asuh orang tua anak putus sekolah di 

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo termasuk tindakan 

yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilandasi dengan tidak terpenuhinya hak-hak 

anak sebagaimana diatur dalam Al Qur’an, Al Hadits, maupun Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Sehingga tindakan orang tua mengabaikan hak anak 

untuk mendapat pendidikan dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak 

yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan untuk para orang tua di Desa Bedingin : 
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1. Untuk para orang tua 

Hendaklah selalu memperhatikan dan memberi motivasi anak agar 

senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu demi masa depan mereka. Dan 

juga mengajarkan ilmu agama untuk fondasi akhlak anak agar anak terhindar 

dari pergaulan bebas yang bias merusak masa depan anak. 

2. Untuk Pejabat Pemerintahan maupun Penegak Hukum (Mahkamah Agung)  

Oleh karena belum adanya hukum Islam yang mengatur secara tegas 

mengenai sanksi terhadap penelantaran anak, kiranya agar dibuatkan terobosan 

hukum baik melalui ijma’ maupun qiyas untuk menentukan sanksi dalam 

hukum Islam terhadap penelantaran anak di Indonesia. 

3. Untuk Pemerintah Desa Bedingin. 

Diharapkan selalu mendata warganya yang mempunyai anak putus 

sekolah, dan apabila penyebabnya masalah ekonomi supaya dibantu 

diringankan dengan diberikan bantuan berupa beasiswa. 

4. Untuk peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

permasalahan yang berbeda dan menambah narasumber sehingga wawasan 

yang diperoleh bisa semakin luas. 
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