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ABSTRAK 

 

Rahma Afifah, Alfiana, 2022. Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil di 

Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Galak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I  

Kata Kunci/Key word: Peran Orang Tua, Hamil di Luar Nikah, Hukum Islam.  

Pada observasi awal penulis dalam meneliti ini tepatnya di Desa Galak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ditemui kasus pernikahan akibat hamil 

diluar nikah, Namun problem yang terjadi di Desa Galak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo adalah ketika ayah memenuhi kewajibanya dalam mencari 

nafkah, anak tidak mampu mengontrol diri dalam memilih pergaulan sehingga 

berada dalam lingkungan yang negatif sehingga orang tua cenderung meluapkan 

rasa marah dan kecewa kepada anak sehingga orang tua menganggap anak tidak 

dapat menjaga diri. Kemudian orang tua memilih segera menikahkan anaknya 

dengan laki-laki yang menghamilinya agar tidak berlarut-larut dalam dosa. 

Adanya ketidak pahaman atau perbedaan pengasuhan antara orang tua terhadap 

pengasuhan anak yang hamil diluar nikah, sering kali orang tua lalai hak dan 

kewajiban orang tua pada anak. 

Rumusan Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran orang tua terhadap anaknya 

yang hamil diluar nikah di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo?. 2) Bagaimana hubungan pola asuh orang tua dengan anaknya yang 

hamil diluar nikah di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 

Adapun hasil penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini 

adalah metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Perspektif hukum terhadap anak yang 

hamil di luar nikah bahwa pemeliharaan atau hak walayah anak yaitu sampai 

pernikahan berlangsung. Berbeda dengan di desa galak pernikahan yang terjadi 

adalah pernikahan yang terpaksa, dan anak tidak siap untuk menikah. Dalam 

problem hamil di luar nikah ini tidak bisa anak tersebut dikatakan bisa dilepaskan 

pemeliharanya oleh orang tuanya, untuk melangsungkan pernikahannya agar 

menjadi pernikahan yang sakinnah. Kemudian suami yang dinikahkan dengan 

anaknya berkewajiban mencarikan nafkah untuk istrinya. 2. Hubungan pola asuh 

orang tua terhadap anak yang hamil di luar nikah yang terjadi di desa galak 

bahwasanya orang tua lebih fokus kepada moral anak dan kurang memperhatikan 

keimanan anak, mengabaikan penerapan pola asuh secara Islami pada anak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Figur orang tua sangat penting untuk sebuah keluarga dalam 

perkembangan perilaku anak, sehingga anak berprilaku meniru orang 

tuanya. Suasana keluarga yang kurang hangat membuat anak menjadi 

kurang nyaman berada dirumah, kemudian problem yang ada dirumah 

menyebabkan bahaya psikologi bagi anak remaja.  

Ketika anak sering melanggar norma-norma yang ada di lingkungan 

masyarakat dan norma agama maka label perilaku nakal akan diberikan 

kepada anak tersebut, sehingga secara langsung anak dicap sebagai anak 

yang nakal.  Pada masa remaja banyak terjadi perubahan pada anak dalam 

segi fisik, psikis, dan pergaulan sosialisasinya sehingga mungkin terjadi 

masa peralihan yang terjadi pada anak remaja tersebut. Pelanggaran yang 

dilakukan anak remaja seperti halnya membolos sekolah, menganggu 

kenyamanan publik, berjudi, bermain tanpa mengerti waktu, seks bebas, 

minum, dan lain lain. 

Adanya kebiasaan anggapan miring dari masyarakat tentang orang tua 

tunggal yang dapat menimbulkan perubahan perilaku pada anak dan ketika 

psikisnya sudah terguncang dirumah maka anak cenderung mencari Diluar 

rumah meskipun dengan cara yang salah, mereka cenderung menggunakan 
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hal-hal negatif untuk meringankan bebannya, salah satunya berjudi, 

tawuran membolos sekolah, balap liar, dan hubungan seks pranikah.  .

Angka pernikahan akibat hamil di luar nikah di Ponorogo pada tahun 

2021 meningkat. Data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Ponorogo 

menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah sepanjang tahun 2021 

meningkat dari tahun 2020 sampai 2022 apalagi dengan terjadinya 

pandemi covid-19 angka pernikahan hamil di luar nikah meningkat.1 

Firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233: 

ۚ ۚ ۖ ِلَمن ۚ  أَرَادَۚ  َأن يُِتمَّۚ  ٱلرََّضاَعةَۚ ۚ  ۚ   ۚ  َكاِمَلي  لَََٰدُهنَّۚ  َحو َلي  تۚ  يُ ر ِضع نۚ  أَو  ِلدََٰ َوٱل وََٰ

َعَهاۚ  ۚ   َوُُتُنَّۚ  بِٱل َمع ُروفۚ ۚ   َّلۚ  ُتَكلَّفۚ  نَ ف س ۚ  ِإّلَّۚ  ُوس  َوَعَلى ٱل َمو ُلودِۚ  َلُهۥ رِز قُ ُهنَّۚ  وَِكس 

ۚ  ِبَوَلِدَهاۚ  َوَّلۚ  َمو ُلود ۚ  لَُّهۥ ِبَوَلِدِهۚۦ ۚ  ۚ  َوَعَلى ٱل َواِرثۚ  ِمث لُۚ  ذََِٰلكۚ ۚ ۗ فَِإن ۚ  
 
ِلَدة  َّلۚ  ُتَضٓارَّۚ  وََٰ

ُهَما َوَتَشاُور ۚ  َفَلۚ  ُجَناحۚ  َعَلي ِهَماۚ ۗ َوِإن ۚ  أََردُّت ۚ  أَن  أَرَاَدا فِۚ َصاًّلۚ  َعن تَ رَاض ۚ  مِ ن  

ُتم بِٱل َمع ُروفۚ ۚ ۗ َوٱت َُّقوا ۚ   ُتم مَّاۚٓ  َءاتَ ي   لََٰدَُكم ۚ  َفَلۚ  ُجَناحۚ  َعَلي ُكم ۚ  ِإَذا َسلَّم  ۚ  أَو 
ََت ِضُعٓوا  َتس 

ۚ  َأنَّۚ  ٱّللََّۚ  ِبَا ت َۚ ع َمُلونۚ  َبِصي ۚ 
 ٱّللََّۚ  َوٱع َلُمٓوا 

 
 

1  Remaja Di Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini Karena Hamil Duluan (Detik.Com), 

(Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2022, Jam 12.08). 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5895576/266-remaja-di-ponorogo-ajukan-pernikahan-dini-karena-hamil-duluan
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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 waris pun 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 “(QS. Al Baqarah: 233)2 

Terdapat tiga jenis nafkah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 

ayat 233 yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Alasan kewajiban 

suami untuk memberikan nafkah menurut pandangan kalangan Hanafiyah 

adalah imbalan dari kewenangan suami membatasi kebebasan tingkah laku 

istri, dan istri mematuhi ketentuan yang diberikan oleh suami. Kalangan 

Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan pendapat mengenai 

alasan kewajiban suami menafkahi istri, menurut pandangan mereka 

kewajiban pemberian nafkah tersebut disebabkan adanya hubungan timbal 

balik antara suami dan istri.  

Namun problem yang terjadi di Desa Galak Kecamaran Slahung 

Kabupaten Ponorogo adalah ketika ayah memenuhi kewajibanya dalam 

mencari nafkah, anak tidak mampu mengontrol diri dalam memilih 

pergaulan sehingga berada dalam lingkungan yang negatif sehingga orang 

tua cenderung meluapkan rasa marah dan kecewa kepada anak sehingga 

 
2 (QS. Al Baqarah : 233) 
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orang tua menganggap anak tidak dapat menjaga diri. Kemudian orang tua 

memilih segera menikahkan anaknya dengan laki-laki yang 

menghamilinya agar tidak berlarut-larut dalam dosa.  

Adanya ketidak pahaman atau perbedaan pendapat antara orang tua 

terhadap pengasuhan anak yang hamil diluar nikah, sering kali orang tua 

lalai hak dan kewajiban orang tua pada anak. Dengan fenomena tersebut 

peneliti mengambil tema “PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK 

YANG HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran orang tua kepada 

anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Galak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hubungan pola asuh 

orang tua dengan anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Galak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini, adalah: 

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran orang tua 

kepada anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Galak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan anaknya yang 

hamil diluar nikah di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemikiran dan membuka wawasan terhadap peran orang 

tua terhadap anak yang hamil diluar nikah dalam perspektif hukum 

islam di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan keilmuan bagi peneliti, sehingga nantinya peneliti 

memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang ingin 

diteliti khususnya peran orang tuan dan hubungan pola asuh orang tua 

terhadap anak yang hamil sebelum menikah perspektif hukum Islam. 

3. Peneliti mendapatkan pengalaman serta dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh dibangku kuliah yang dapat diterapkan di lapangan.  
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4. Dan juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum.  

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini merupakan bagian dari perkembangan dan tindak 

lanjut dari hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan 

gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan-acuan 

kajian dan diharap tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data 

yang telah berhasil peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain : 

Skripsi dari sunaidi yang bejudul “Penerapan Pola Asuh Anak 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan. Bintang 

Kab. Aceh Tengah)”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2016 M/1437 H. Berlatar 

belakang tentang peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja dan 

aborsi akibat sex permissif pranikah. Polemik yang terjadi saat ini di kec. 

Bintang kab. Aceh Tengah adalah mayoritas penduduk petani. Orang tua 

yang harus bekerja dan ada yang pergi pagi pulang sore ada yang berhari-

hari dan bahkan ada yang satu bulan penuh sehingga orang tua tersebut 

terpaksa meninggalkan anaknya di rumah baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan pada saat anak masih berusia remaja. Dari uraian di atas 

penulis merasa masalah ini menarik untuk diteliti, dan menyimpulkan 

rumusan masalah menjadi 1. Bagaimana pola asuh anak dalam hukum 
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Islam? 2. Apakah pola asuh anak yang diterapkan oleh masyarakat kec. 

Bintang. Kab. Aceh Tengah telah sesuai dengan hukum Islam?.  

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pola asuh anak di Kecamatan 

Bintang menurut hasil pengamatan penulis dalam hal memenuhi 

kebutuhan anak seperti; kebutuhan sandang, papan pangan serta 

pendidikan dapat dikatakan maksimal. Akan tetapi penulis juga 

menemukan fakta jika dilihat dari sisi pemantauan terhadap perkembangan 

psikis anak, maka dapat dikatakan orang tua di Kecamatan Bintang belum 

sempurna seperti: kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak 

yang diajarkan oleh Islam, kurangnya dalam pemberian sanksi jika anak 

tidak melaksanakan shalat, dan kurangnya pemahaman tata cara 

berpakaian yang Islami.3 

Kedua skripsi dari Rahmat Idra Permana yang bejudul “Pola Asuh 

Anak Menurut Hukum Islam Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad”. Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Mengangkat masalah tentang kegagalan suatu keluarga 

melaksanakan pola asuh terhadap anak terletak pada ketidak mampuan 

suami isteri untuk memahami dan mengerti hikmah dari perkawinan. Dari 

latar belakang yang tertera peneliti menyimpulkan rumusan masalah: 1. 

Bagaimanakah konsep pola asuh anak dalam kerangka pembentukan 

keluarga sakinah menurut kitab Tarbiyatul Aulad. 2. Bagaimanakah 

 
3 Sunaidi, “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Kecamatan. Bintang Kab. Aceh Tengah)”, Skripsi (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam, 2016), hal 67. 
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tinjauan hukum Islam terhadap konsep pola asuh anak dalam kerangka 

pembentukan keluarga sakinah menurut kitab Tarbiyatul Aulad? 

Kesimpulan skripsi ini adalah Kelemahan pada kajian kitab Tarbiyatul 

Aulad terletak pada penjelasan nafkah seorang ayah yang hanya terurai 

pada aspek fisik saja (jasmani) seputar memberikan makanan, tempat 

tinggal, dan pakaian yang baik, namun tidak ada penjelasan bahwa aspek 

keimanan, aspek moral, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan 

aspek seks juga merupakan nafkah rohaniah bagi anak. Konsep pola asuh 

anak menurut kitab Tarbiyatul A’ulad ini sudah sesuai dengan hukum 

Islam. Lebih diperkuat lagi oleh ayat-ayat yang menjelaskan seputar 

kewajiban dan besarnya amanah dan tanggung jawab orang tua terhadap 

anak dalam pola asuhnya.4 

Skripsi ketiga ditulis oleh Nurul Mukaromah yang berjudul “Pola 

Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam 

(Studi Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)”. Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang membahas latar belakang masalah 

tentang Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah yang berada di Jalan Kauman 

Lama Kebondalem Purwokerto Timur. Panti asuhan ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan terhadap anak yatim, piatu, dan duafa. Rata-rata 

anak yang masuk ke Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah adalah anak-anak 

 
4 Rahmat Indra Permana, “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam Menurut Kitab 

Tarbiyatul Aulad. Fakultas Syari’ah dan Hukum”. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2014), hal 33. 
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yang kurang mampu dari segi ekonomi. Meski kondisi di panti asuhan 

yang memang sulit karena pengasuhnya yang terbatas dan anak-anaknya 

yang banyak dan dari latar belakang yang berbeda. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis tertarik menarik rumusan masalah: 1. Bagaimana pola 

asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah? 2. 

Bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Darul 

Hadlonah perspektif hadhanah dalam hukum Islam? 

Pola pengasuhan di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah menggunakan 

pendekatan kekeluargaan, pengasuh sebagai orang tua asuh di panti asuhan 

memenuhi semua kebutuhan dan membiayai semua kebutuhan anak 

asuhnya selama tinggal di panti asuhan. Kasih sayang orang tua tidak akan 

bisa digantikan siapapun dan peran pengasuh di panti asuhan tidak akan 

bisa menggantikannya. Pengasuh hanya berusaha memberikan fasilitas 

yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak asuhnya. 

Memberikan makanan yang sehat, halal, dan baik. Mengajari kebersihan 

tempat tinggal.5 

Skripsi keempat ditulis oleh Anggi Herta Ningrum yang berjudul 

“Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam 

Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap 

Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota 

Bengkulu)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan 

 
5 Nurul Mukaromah, “Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam 

Hukum Islam (Studi Di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)”. Skripsi (Yogyakarta: Universitas 

Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020) 
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Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu yang membahas 

tentang Keluarga beda agama, suami dan istri yang memberikan pilihan 

agama pada si anak, sulit memilih agama pada agama siapa akan berpijak. 

Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban memberikan hak-hak anak 

tersebut, orang tua pasti ingin memberikan pemeliharaan dan pendidikan 

yang terbaik untuk anaknya, dan besar menginginkan anaknya mengikuti 

agama mereka. Berdasarkan latar belakang peneliti menfokuskan dalam 

rumusan masalah 1. Bagaimana penanaman aqidah pada anak bagi 

keluarga beda agama di Kota Bengkulu? 2. Bagaimana menurut tinjauan 

hukum islam terhadap penanaman aqidah pada anak bagi keluarga beda 

agama? 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah seorang anak tidak akan memiliki 

keyakinan yang teguh dalam beragama, karena anak harus bisa memilih 

dari dua agama yang dianut oleh orang tuanya kecuali orang tua mau 

memberikan pendidikan agama dengan terbuka dan sikap demokratis serta 

dilandasi dari dasar pengetahuan yang mereka miliki serta kreatifitas 

dalam member solusi bagi permasalahn hidup mereka serta tetap 

memberikan arahan secara psikologis sehingga anak dapat menentukan 

keyakinan tanpa adanya sedikit keraguan. 6 

 

 
6 Anggi Herta Ningrum, Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 

Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan 

Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu). Skripsi, (Bengkulu: Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu, 2019) 
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F. Metode Penelitian 

1. Pengertian Metode Penelitian  

Metode penelitian ialah suatu cara atau komponen yang berguna 

untuk mengerjakan penelitian secara sistematik. metodologi adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis pola 

berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu 

penelitian. Metode ini merupakan langkah, yang akan digunakan oleh 

seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga memperoleh 

pengambilan kesimpulan.7 

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Menurut Bogdan dan Taylor 1975 metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang 

dilakukan di masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat 

deskriptif penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variable mendiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, 

individu, serta kelompok atau masyarakat. 

 
7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja 

Grafinda Persada, 2001), Hal.3 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat 

menggambarkan hal atau kejadian yang terjadi berdasarkan fakta 

yang diperoleh dilapangan. Kualitatif adalah suatu metode yang 

digubajan dan berfungsi sebagai pemahaman masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan 

objek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Penelitian 

ini diambil dari  data primer yang diperoleh  dari lapangan yang 

dikaji kemudian dianalisa dan diuji kembali pada semua data atau 

informasi yang telah terkumpul. Dilihat dari sisi pelaksanaanya, 

penelitian secara langsung berinteraksi dengan pelaku kawin hamil 

baik dengan perempuan yang hamil di luar nikah maupun laki-laki 

yang menikahi wanita hamil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.8 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi yang akan diteliti bertempat di Desa Galak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan 

memilih Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

Desa Galak ada 4 dusun, yang masing-masing dusun memiliki 

kasus hamil diluar nikah. Yang kemudian peneliti gunakan untuk 

melakukan penelitian guna menyelesaikan penelitian ini.  

 
8 Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 53. 
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4. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah orang tua wanita yang hamil 

sebelum menikah. Penelitian ini juga mengarah pola asuh orang tua 

yang terjadi di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.  

5. Data dan Sumber Data   

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang 

ada kaitanya dengan pola asuh anak perkawinan kawin hamil: 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah pengertian data primer menurut 

Sugiyono adalah sebuah data yang diperoleh dari narasumbe secara 

langsung. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dalam 

penelitian ini, data primer ini diperoleh dari hasil wawancara 

dengan orang tua pelaku kawin hamil itu sendiri. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain 

oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau 

tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Penelitian 

ini menggunakan sumber data sekunder dari buku jurnal dam 

sumber lain yang mendukung, sumber ini sebagai sarana untuk 

memperoleh data. Data sekunder merupakan data pelengkap yang 
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nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain 

dalam wawancara dengan kerabat terdekat.9 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Berikut merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian ini:  

a. Observasi  

Observasi adalah suatu bagian yang dilakukan peneliti, juga 

meliputi aktivitas seperti merekam, menghitung, mengukur serta 

mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Oleh 

sebab itu, observasi harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, agar 

data yang diperoleh akurat. Pengumpulan data melalui 

pengamatan yang berguna untuk memperoleh data tentang, format 

yang disusun berisi item tentang kejadian  atau tingkah laku yang 

digambarkan yang akan terjadi. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan tanya dan jawab antara dua 

pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, 

keterangan atau pendapat tentang suatu hal. 

 
9 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiyah, (Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara, 2011), 76. 
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Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dan akurat, sehingga peneliti 

menyiapkan pertanyaan untuk wawancara.10 

7. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing setelah peneliti memperoleh data, peneliti memeriksa 

kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dan keselarasan dengan lainya. 

b. Organizing setelah proses editing telah selesai, maka selanjutnya 

menyusun secara sistematis, data yang diperlukan dalam rangka 

paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

susunan sajian yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing 

masalah.  

c. Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan 

teori data dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu 

kesimpulam sebagai jawaban dari rumusan masalah. 

8. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data di lapangan digunakan tinjauan hukum 

Islam sebagai landasan untuk berfikir. Sebelum data dianalisis 

dilakukan peruntutan secara kronologis. Mulai dari pendeskripsian 

permasalahan dengan baik setelah itu dilakukan analisis dan diakhiri 

dengan menarik sebuah kesimpulan.  

 
10 Coony R, Metode Penelitian Kualotatif, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2015), 56. 
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a. Data Reduction  

Merangkum, memilih data pokok, fokus pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya. Data-data penelitian dirangkum 

bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, 

sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya.  

b. Data Display  

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau 

kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan dan pengambilan tindakan.  

c. Conclustion Drawing atau Penarikan Kesimpulan 

Analisis data untuk terus menerus baik selama 

pengumpulan maupun setelah pengumpulan data untuk menarik 

kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.11 

9. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan 

teknik  sebagai berikut: 

 

 
11 Albi Anggito, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 34. 
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a. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti 

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data 

yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, 

peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan 

selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau 

sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti 

melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalami sehingga 

diperoleh data yang pasti kebenarannya12 Dalam perpanjangan 

pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk 

memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada 

yang perlu diperbaiki atau ditambah. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan 

itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah 

dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

 
12 M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media, 2012). 320-321. 
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pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah 

atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan 

pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh 

dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan 

pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis hukum Islam 

dan juga hak kekayaan intelektual tentang mereka.13 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpilan data, dan 

waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi 

sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang 

keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data 

informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

 
13 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 272 
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wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik 

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.14 

G. Sistematika Pembahasan Yang Akan Ditulis Dalam Penelitian 

Tersebut 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadin 5 bab. Adapun sistematika penulisanya adalah sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas gambaran umum sebagai pengantar dalam memahami 

pembahasan bab berikutnya. Bab yang akan diuraikan meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan 

ditulis dalam penelitian tersebut.  

BAB II : PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

Membahas tentang konsep pola asuh orang tua, faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak, kewajiban orang tua terhadap anak, membina 

keluarga dalam islam, kedudukan dan fungsi orang tua. 

 
14 Moleong, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. 320 
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BAB III : PERAN ORANG TUA DAN HUBUNGAN POLA ASUH 

TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA 

GALAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

Di poin pertama akan membahas tentang peran orang tua terhadap anaka 

yang hamil diluar nikah. Di poin kedua membahas tentang hubungan pola 

asuh anak terhadap anak yang hamil diluar nikah. 

BAB IV : ANALISIS PERAN ORANG TUA DAN HUBUNGAN POLA 

ASUH ANAK TERHADAP PERNIKAHAN KAWIN HAMIL DI DESA 

GALAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

Bab empat ini membahas analisis peran orang tua dan hubungan pola asuh 

anak terhadap anak yang hamil diluar nikah  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang 

memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan 

daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan 

penelitian ini. 
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BAB II 

PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

A. Peran Orang Tua 

1. Pengertian tanggung jawab orang tua 

Tanggung jawab orang tua adalah keadaan wajib menanggung 

segala sesuatu. sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban 

menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai 

kesadaran dan kewajibannya akan tingkahlaku atau perbuatannya yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas 

segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. tanggung 

jawab timbul karena terbentuknya suatu keluarga dan hidup dalam 

lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya 

agar terciptanya suatu keselarasan,keseimbangan, keserasian antara 

manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan 

alam. 

2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Perspektif 

Hukum Islam 

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pengasuhan anak 

adalah wajib. Pengasuhan anak atau hadhanah dihukumi wajib 

bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari 

bahaya yang dapat ditimbulkan dari penelantaran anak. Jumhur ulama 
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juga menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah hak bersama antara 

orang tua dan anak. Jika timbul konflik dalam keluarga maka orang tua 

harus memprioritaskan kepentingan anak. Ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik 

anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih 

kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka 

akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa 

mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut 

wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.1            

Kewajiban dalam mengasuh anak menimbulkan hukum 

wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan anak. Perintah 

menafkahi istri dan anak tersebut tercantum dalam Al-Qur’an. 

 Firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233: 

ۚ ۚ ۖ ِلَمن ۚ  أَرَادَۚ  َأن يُِتمَّۚ  ٱلرََّضاَعةَۚ ۚ  ۚ   ۚ  َكاِمَلي  لَََٰدُهنَّۚ  َحو َلي  تۚ  يُ ر ِضع نۚ  أَو  ِلدََٰ َوٱل وََٰ

َعَهاۚ  ۚ   َوُُتُنَّۚ  بِٱل َمع ُروفۚ ۚ   َّلۚ  ُتَكلَّفۚ  نَ ف س ۚ  ِإّلَّۚ  ُوس  َوَعَلى ٱل َمو ُلودِۚ  َلُهۥ رِز قُ ُهنَّۚ  وَِكس 

ۚ  ِبَوَلِدَهاۚ  َوَّلۚ  َمو ُلود ۚ  لَُّهۥ ِبَوَلِدِهۚۦ ۚ  ۚ  َوَعَلى ٱل َواِرثۚ  ِمث لُۚ  ذََِٰلكۚ ۚ ۗ فَِإن ۚ  
 
ِلَدة  َّلۚ  ُتَضٓارَّۚ  وََٰ

ُهَما َوَتَشاُور ۚ  فَۚ َلۚ  ُجَناحۚ  َعَلي ِهَماۚ ۗ َوِإن ۚ  أََردُّت ۚ  أَن  أَرَاَدا ِفَصاًّلۚ  َعن تَ رَاض ۚ  مِ ن  

ُتم بِٱل َمع ُروفۚ ۚ ۗ َوٱت َُّقوا ۚ   ُتم مَّاۚٓ  َءاتَ ي   لََٰدَُكم ۚ  َفَلۚ  ُجَناحۚ  َعَلي ُكم ۚ  ِإَذا َسلَّم  ۚ  أَو 
ََت ِضُعٓوا  َتس 

ۚ  َأنَّۚ  ٱّللََّۚ  ِبَا تَ ع َمُلونۚ  َبِصي ۚ 
 ٱّللََّۚ  َوٱع َلُمٓوا 

 
1 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 128. 
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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 waris pun 

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 “(QS. Al Baqarah: 233)2 

Ayat tersebut juga berisi perintah kepada suami untuk 

bertanggung jawab menafkahi istrinya. Terdapat tiga jenis nafkah yang 

dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu: makanan, pakaian, 

dan tempat tinggal. Alasan kewajiban suami untuk memberikan nafkah 

menurut pandangan kalangan Hanafiyah adalah imbalan dari 

kewenangan suami membatasi kebebasan tingkah laku istri, dan istri 

mematuhi ketentuan yang diberikan oleh suami. Kalangan Malikiyah, 

Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan pendapat mengenai alasan 

kewajiban suami menafkahi istri, menurut pandangan mereka 

kewajiban pemberian nafkah tersebut disebabkan adanya hubungan 

timbal balik antara suami dan istri.  

Suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak 

sebagai akibat dari adanya akad nikah yang sah. Anak yang dilahirkan 

memiliki hak pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti pakaian, tempat 

 
2 (QS. Al Baqarah : 233) 
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tinggal, dan kebutuhan lainnya. Mutamakin dan Ansari menjelaskan 

pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penyebab seorang ayah wajib 

menafkahi anaknya, menurut pendapatnya selain dikarenakan terdapat 

hubungan nasab atau keturunan antara ayah dan anak, kewajiban 

menafkahi anak juga disebabkan situasi anak yang masih 

membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup. Anak belum dapat 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih 

memerlukan pihak yang dapat menafkahi guna menjamin terpenuhinya 

kebutuhan hidup anak.3 

Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 14: 

  ۚ ٗ   ِف ۚ  َعاَمي  ن ۚ  وَِّفَصالُه ًناۚ  َعلَٰى َوه  ٗ   َوه  ن َسانۚ  ِبَواِلَدي هِ ۚ  ََحََلت هُۚ  اُُمه َناۚ  اّل ِ َوَوصَّي  

ۚ  ِاَلَّۚ  ال َمِصي ُۚ 
ُكر ۚ  ِل ۚ  َوِلَواِلَدي َكۗ  اَن اش 

Artinya:  

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman [31]: 14) 

Surah Luqman ayat 14 menjelaskan pentingnya menghormati 

dan berbakti kepada kedua orang tua sehingga berada pada posisi 

kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Al-Qur’an sering 

menyandingkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti 

 
3 M. Mutamakin dan Ansari, Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban 

Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak, Jurnal Al-Bayan Vol. 3, no. 1 (2020): 69-76, 

https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84. 
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kepada kedua orang tua. Hubungan antara surah Luqman ayat 13 dan 

14 adalah tiaptiap pesan atau perintah yang diberikan didukung dengan 

alasannya: Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar.‖ Wasiat kepada 

anak terkait berbuat baik kepada orang tuanya ditekankan bahwa: 

Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan 

dan menyapihnya setelah dua tahun menyusui. Surah Luqman ayat 13 

dan 14 mengajarkan metode mendidik anak yang seharusnya 

diterapkan oleh orang tua yaitu dalam menyampaikan kebenaran 

kepada anak sebaiknya didukung dengan alasan atau argumentasi guna 

membuktikan kebenaran itu melalui penalaran akal yang dapat anak 

terima.  

Cara tersebut memiliki tujuan agar manusia mempunyai rasa 

berperan dalam menemukan kebenaran sehingga timbul perasaan 

tanggung jawab untuk mempertahankannya. Hubungan antara ayat 13 

dan ayat 14 surah Luqman memperlihatkan urutan kewajiban dalam 

melakukan perbuatan baik, yaitu berbuat baik kepada Allah, 

selanjutnya melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia yang 

diawali dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Kewajiban 

berbakti kepada orang tua itu gugur atau dilarang ketika salah satu dari 

orang tua atau keduanya mengajak pada perbuatan syirik. 4 

 
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Cet. 11 (Yogyakarta: UII Press, 2007), 67 
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 الكتابةۚ  يعلمه أن و وأدبه إمسه حيسن أن والده على الولد حق

احلاكمۚ  رواه.أدر إذا يزوجةۚ  وأن طيباۚ  إّل يرزقه ّل وأنۚ  والرماية والسباحة  

Artinnya:  

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah: membaguskan 

namanya dan akhlak atau sopan santun, mengajarkan tulis 

menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan 

makanan yang baik, menikahkannya bila telah cukup umur.” (HR. 

Hakim) 

 

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya dalam 

hadits tersebut adalah sebagai berikut: Diantara tugas dan tanggung 

jawab tersebut adalah:  

a. Memberi nama anak dengan nama yang baik 

Pertama memberi nama yang baik. Dalam Islam, 

nama mencerminkan doa. Oleh karena itu, setiap orang tua 

yang dianugerahi anak dalam keluarganya, wajib 

memberikan nama dengan arti yang baik. Dengan nama 

yang baik, anak akan tumbuh sesuai dengan doa yang 

diharapkan oleh orang tua. Bukan hanya itu, nama yang 

baik juga dapat menjadi berkah bagi anak dalam 

menjalankan kehidupan. Dengan begitu, orang tua tidak 

boleh memberi nama yang buruk pada anak agar kehidupan 

sang anak jauh dari berbagai malapetaka dan bahaya.  
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b. Memberi ASI 

Kewajiban orang tua terhadap anak berikutnya 

adalah memberi ASI. Tugas ini tidak hanya dilakukan oleh 

ibu, tetapi juga ayah. Di mana ayah harus mendukung ibu 

dalam menjalankan program ASI eksklusif pada anak. 

Dukungan ini bisa berbagai macam bentuknya, seperti 

menciptakan suasana yang positif dan baik, sehingga risiko 

stres pada istri dapat diminimalisir saat menjalani program 

ASI. 

Selain itu, ayah juga wajib memberikan dukungan 

lain seperti menemani istri yang sering bangun tengah 

malam untuk menyusui anak. Ini merupakan salah satu 

dukungan fisik dan moril yang dapat diberikan suami, demi 

kelancaran program ASI eksklusif bagi anak tercinta. 

c. Mengajarkan sholat dan Al-Qur’an 

Kewajiban orang tua terhadap anak selanjutnya 

yaitu mengajarkan shalat dan Al-Qur’an. Penting bagi 

orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak 

sedari kecil. Salah satunya dengan memberikan 

pemahaman bahwa salat adalah kewajiban yang harus 

dilakukan oleh seorang muslim.  

Lalu orang tua dapat mengajarkan bagaimana tata 

cara shalat beserta bacaan doanya dengan benar. Selain itu, 
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orang tua juga wajib mengajarkan anak untuk membawa 

Al-Qur’an. Ajarkan anak membaca Al-Qur’an secara 

bertahap, mulai dari mengenal huruf-huruf hijaiyah hingga 

huruf sambung dalam Al-Qur’an. memberikan pemahaman 

pula bahwa membawa Al-Qur’an tidak hanya sebagai 

amalan baik, tetapi juga dapat menentramkan hati, tidak 

hanya membaca naum juga mengerti maknanya.5 

d. Memberi nafkah 

Memberi nafkah yang halal juga termasuk salah 

satu kewajiban orang tua terhadap anak yang perlu 

dipenuhi. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, 

anak belum bisa menghasilkan uang secara mandiri. 

Dengan begitu, orang tua wajib memberi nafkah yang halal 

untuk memenuhi kebutuhan anak setiap hari. Seperti 

kebutuhan makan, pakaian, hingga pendidikan. Hingga 

akhirnya, anak tumbuh dewasa dan mampu menghasilkan 

pendapatan secara mandiri. Maka kewajiban orang tua pada 

anak bisa berkurang. Meskipun begitu, orang tua masih bisa 

memberikan bantuan pada anak secara finansial jika 

dibutuhkan. 

 

 
5 Mufidah, Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Press, 2008), hlm.340-
341 

https://www.fimela.com/parenting/read/4312453/5-kewajiban-orangtua-terhadap-anak-dalam-pandangan-islam
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e. Menikahkan Anak 

Kewajiban orang tua terhadap anak yang terakhir 

namun tidak kalah penting yaitu menikahkan anak. Dalam 

hal ini, orang tua wajib mengantarkan anak hingga 

memperoleh kehidupan keluarganya. Sebelumnya, orang 

tua perlu memastikan calon pasangan anak memenuhi 

kriteria baik, baik dari segi pengetahuan agama, mental, 

hingga finansial. Jika beberapa hal tersebut sudah dinilai 

siap, maka orang tua bisa menikahkan anak dengan calon 

pasangan yang dipilihnya.6 

Orang tua juga perlu memberikan doa dan 

bimbingan pada anak agar bisa menjalani hidup 

berkeluarga yang sakinah mawaddah wa’ rahmah, yaitu 

keluarga yang penuh kedamaian dan kasih sayang, serta 

saling menghormati.  

 

 

 

 
6  H. Norman Wright, Persiapan Pernikahan, (Yogyakarta: Gloria, 2000), h.175. 
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Dalam islam ada beberapa kriteria dalam memilih 

pasangan sebagai berikut: 

َذاتۚ بِۚ  فَاظ َفر ۚ  َوِلِدي ِنَها َوِِلََماِِلَا َوحِلََسِبَها ِلَماِِلَاۚ  أَلر بَع ۚ ۚ ۚ ال َمر أَةُۚ  تُ ن َكحُۚ   

ي ِنََتَِبت ۚ   يََداكۚ  الدِ   

Artinya:  

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena 

hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena 

agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu 

beruntung.(H.R Ibnu Bukhari).7 

Hadist diatas menjelaskan bahwa mencari pasangan harus 

dilihat dari: 

1) Nasab: Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan 

yang baik dan memilih wanita yang subur agar 

mendapatkan keturunan. Maka dari itu, penting untuk 

memperhatikan keturunan atau nasabnya. 

2) Paras: Tidak ada salahnya Memilih pasangan 

berdasarkan paras. Sebab, seseorang yang memiliki 

paras yang baik dan bagus, tentu akan memberikan 

kenyamanan, ketenangan dan senang untuk dipandang. 

3) Agama: Ketika ketiga hal di atas tidak bisa kamu 

dapatkan, carilah pasangan yang selalu memperhatikan 

agamanya. Sebab, harta, keturunan, paras, bukanlah 

 
7 Husain M, Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam, (Jakarta: Gema 

Insani,2014), 39. 
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jaminan suatu kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi 

pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat.8 

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, 

dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga 

melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam 

hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu: 

1) Hak Nasab, dengan hubungan nasab ada 

sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan 

orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak 

orang tua terhadap anaknya.  

2) Hak Radla’ adalah hak anak menyusui, ibu 

bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui 

anaknya ketika masih bayi hingga umur dua 

tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan 

ayah bayi atau sudah bercerai.  

3) Hak Hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh 

dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil 

sejak lahir sampai mampu menjaga dan 

mengatur diri sendiri.  

 
8 Nurla Isna Aunillah, Fiqh Kehamilan dan Melahirkan, (Yogyakarta; Persada Giok, 

2004), h. 10 
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4) Hak Walayah disamping bermakna hak 

perwalian dalam pernikahan juga berarti 

pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode 

hadhanah sampai dewasa dan berakal atau 

sampai menikah dan perwalian terhadap harta 

anak, 

 Dalam menikahkan anak telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa yang dianggap sah untuk 

menjadi wali mempelai perempuan yang sah 

menurut susunan adalah: 

a. Bapaknya 

b. Kakennya atau bapak dari bapak mempelai perempuan 

c. Sudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya 

d. Saudara laki-laki yang sebapak denganya 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak 

dengannya 

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dengannya 

g. Hakim 

5) Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua 

kebutuhan diatas yang didasarkan pada 

hubungan nasab.9 

 
9 Satria Efendi, Makna , Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum 

Keluarga Islam (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), 7 
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Yang dimaksud dengan hak-hak anak di 

sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus 

ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-

anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh 

adanya hubungan orang tua dengan anak yang 

tercipta karena keturunan. 

Hak-hak orang tua atas anaknya antara 

lain: hak memberi nama yang baik ketika anak 

tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-

baiknya, memberi nafkah dari yang baik, dan 

hak untuk menikahkan anak ketika cukup 

umur, oleh karena itu Allah SWT 

memerintahkan untuk berbuat baik pada 

keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka 

berdua.  

Allah SWT berfirman : 

هُۚ  ِإّلَّۚٓ  تَ ع ُبُدٓوا ۚ  َأّلَّۚ  َرُبكۚ  َوَقَضىَٰۚ  ۞ ِلَدي نِۚ  ِإَّيَّ َس ًَٰناۚ  َوبِٱل وََٰ ُلَغنَّۚ  ِإمَّا ۚ  ِإح   يَ ب  

َهر ُُهَاۚ  َوَّلۚ  ُأف   ۚ  ِلََُّماۚٓ  تَ ُقل َفَلۚ  ِكَلُُهَا أَو ۚ  َأَحُدُُهَاۚٓ  ٱل ِكَبَۚ  ِعنَدكۚ  َُما َوُقل تَ ن    ِلَّ

 ۚ ا قَ و ّلًۭ َكرِيًۭ   

 

Artinya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
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bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 

 

ِفض ۚ ٱوَۚ   َكَما ر ََح ُهَماٱ رَّب ۚ  َوُقل لرََّح َةِۚ ٱ ِمنۚ  لُذل ۚ ٱ َجَناحۚ  َِلَُما خ 

ا َرب ََّياِنۚ  َصِغيًۭ   

  Artinya : 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

waktu kecil". 

 

 َكانۚ  ۥفَِإنَّهُۚ  َص َِٰلِحيۚ  َتُكونُوا ۚ  ِإن ۚ  نُ ُفوِسُكم ۚ  ِفۚ  ِبَا أَع َلمُۚ  رَُّبُكم ۚ  

ِبيۚ  َوََّٰ ا ِلْل  َغُفورًۭ  

 

Artinya:  

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 

jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. 

Ayat-ayat pada surat al-Isra ayat 23-25 yang terkumpul dan 

mencakup seluruh keadaan yang terjadi pada para orang tua dan 

anak-anak maka berbuat baik merupakan keharusan baik bagi 

anak-anak yang kaya maupun miskin, ketika masih kecil maupun 
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ketika sudah dewasa. Seorang anak itu harus berbakti dan 

menghormati orang tuanya walaupun anak itu sudah berkeluarga, 

akan tetapi orang tua pun harus mengerti ketika anaknya sudah 

berkeluarga. Artinya anak itu mempunyai kewajiban yang lain 

selain kewajiban kepada orang tuanya, yaitu kewajiban terhadap 

keluarganya.  

Selain itu memang benar bahwa anak itu harus berbakti 

kepada orang tuanya dan selalu menghormatinya, namun 

menghormati dan berbakti disini bukan berarti selalu mematuhi 

perintah orang tua, apalagi jika anak tersebut sudah berkeluarga. 

Jadi, selama perintah kedua orang tua tidak mengandung 

kedzaliman, maka anak harus menaatinya karena ridlo orang tua.  

B. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dalam Islam 

1. Pengertian pola asuh 

Pola asuh dalam Islam merupakan keseluruhan bentuk perilaku 

yang dilakukan orang tua terhadap anak guna membantu pertumbuhan 

dan perkembangan anak sesuai ajaran Islam. Melalui pola asuh 

tersebut, anak mendapatkan sarana dan prasarana, memperoleh 

bimbingan, dan pendidikan keagamaan.  

Tujuan dari penerapan pola asuh dalam Islam adalah guna 

kebahagiaan anak di dunia dan di akhirat. Pola asuh dalam pandangan 

Islam juga dapat dimaknai sebagai upaya orang tua guna mendidik 

anaknya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis guna mewujudkan anak 
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yang berakhlak mulia. Orang tua dalam menjalankan perannya 

mempunyai keharusan untuk tetap memenuhi hak-hak anak. Anak 

berhak mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat 

tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, 

mendapat perlindungan, bermain, dan hak berpartisipasi.  

Tahapan Pengasuhan Anak dalam Islam Sebelum terjadinya 

konsepsi dalam perspektif Islam calon ayah dan calon ibu dianjurkan 

untuk berdoa agar janin yang berkembang diberkahi dan dilindungi 

oleh Allah SWT. Setelah anak dilahirkan sangat penting diberikan 

nutrisi yang berkualitas. Air susu ibu merupakan nutrisi terbaik bagi 

bayi. Pemberian Air susu ibu dilakukan hingga usia bayi 2 tahun. 

Ketika akan memberikan nama kepada anak, agama Islam 

memerintahkan setiap orang tua untuk menamakan anaknya dengan 

nama yang bermakna baik sebab nama tersebut merupakan harapan 

orang tua. Nama anak dalam pandangan psikologi dapat memengaruhi 

pembentukan konsep diri dan harga diri anak. 

Pola asuh yang diterapkan pada masa kanak-kanak usia 2 

hingga 7 tahun adalah memberikan bimbingan dengan bermain. Nasihat 

dan pendidikan yang diberikan terhadap anak dilaksanakan dalam 

suasana yang penuh kasih sayang. Anak yang berada pada masa kanak-

kanak bersifat mudah dipengaruhi sehingga orang tua harus mengawasi 

dan membimbing anaknya dengan baik. Orang tua juga wajib menjadi 

contoh yang baik bagi anak. Orang tua dianjurkan mengenalkan sosok 
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teladan seperti Rasulullah kepada anak, memberikan anak bimbingan 

perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pola asuh anak usia 7 

hingga 14 tahun dilakukan dengan pemberian pendidikan dan 

bimbingan yang mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak anak.  

Orang tua pada masa ini memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik anaknya melakukan kewajiban beragama seperti shalat dan 

puasa, menerapkan disiplin dan bimbingan agar anak mandiri. 

Penerapan aturan yang mendidik dalam keluarga perlu diberlakukan 

pada masa ini guna mencegah anak dari dampak buruk pergaulan atau 

lingkungannya. Pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh orang 

tua terhadap anak usia 14 hingga 21 tahun melalui diskusi atau 

musyawarah.  

Orang tua berperan sebagai coach bagi anak, orang tua 

diharapkan selalu menjalin komunikasi dengan anak, melakukan 

diskusi terkait berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kemandirian anak pada masa ini perlu ditingkatkan agar anak dapat 

hidup mandiri setelah usianya dewasa. Pengawasan orang tua tetap 

dibutuhkan meskipun anak telah mampu mandiri. 

2.  Metode Pengasuhan Anak dalam Islam  

Metode pengasuhan dalam Islam yang berkaitan dengan aspek 

pendidikan anak yang baik terdapat dalam surah Luqman 70 Padjrin, 

Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam ayat 13 hingga 19. 
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Surah Luqman ayat 13 mengandung pesan larangan berbuat syirik, 

orang tua berperan memberikan pendidikan tauhid kepada anak, 

menanamkan keyakinan dalam hati anak bahwa menyekutukan Allah 

merupakan dosa besar. Ayat 14 berisi perintah berbakti kepada kedua 

orang tua, anak mempunyai kewajiban mematuhi orang tua yang telah 

berjuang melahirkan dan mengasuhnya. Ayat 15 melarang anak 

mematuhi orang tua dalam berbuat kesyirikan. Ayat 16 menjelaskan 

bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas, segala perbuatan manusia akan 

mendapatkan balasannya. Orang tua dianjurkan menanamkan sifat 

Allah yang Maha Mengetahui pada diri anak agar anak menjauhi 

perbuatan dosa karena selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ayat 17 

berisi perintah beribadah, berbuat baik dan mencegah kemungkaran, 

serta bersabar. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan ibadah 

kepada anak, menjadi teladan bagi anaknya, mengajari anak berbuat 

kebaikan dan melarang anak berbuat buruk. Ayat 18 dan ayat 19 

memuat pesan pendidikan akhlak yang penting untuk orang tua berikan 

terhadap anak, tidak bersikap sombong dan berbicara dengan nada yang 

lembut merupakan contoh akhlak yang mulia.  

Abdullah Nashih Ulwan yang dikutip oleh Hotni menjelaskan 

pola asuh dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa metode, metode 

tersebut adalah metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, 

metode perhatian, dan metode hukuman.  
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a. Metode Keteladanan Orang tua sebaiknya mendidik dirinya 

terlebih dahulu sebelum mendidik anaknya, sebab anak akan 

meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Orang tua 

dituntut untuk berperilaku baik agar anak dapat meniru perbuatan 

baik yang telah dilakukan oleh orang tua. 50 Metode keteladanan 

dilaksanakan dalam dua cara, yaitu orang tua secara langsung 

menjadikan dirinya contoh yang dapat ditiru anak, dan secara tidak 

langsung dilakukan dengan menceritakan berbagai tokoh yang 

mempunyai akhlak yang mulia. 

b. Metode Pembiasaan Pembiasaan sangat penting untuk diterapkan 

terhadap anak. Penanaman nilai-nilai keagamaan harus dibiasakan 

sejak dini agar melekat ketika anak dewasa. Metode pembiasaan 

dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan rutin sehari-sehari seperti 

adab makan dan minum, masuk dan keluar rumah, dan lain 

sebagainya.  

c. Metode Nasihat merupakan salah satu metode pendekatan dalam 

mendidik. Nasihat dapat berupa anjuran, peringatan, memberikan 

semangat, dan ancaman. Orang tua sebagai pemberi nasihat wajib 

memberikan keteladanan dan dihormati anak agar nasihat yang 

diberikan diterima oleh anak. Pemberian nasihat oleh orang tua 

perlu memerhatikan waktu yang tepat dan disampaikan dengan 

cara yang baik.  



 

 

39 
 

d. Metode Perhatian Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan fisik dan rohani anak. Perhatian merupakan 

salah satu kebutuhan rohani anak yang penting untuk diberikan. 

Kasih sayang dan perhatian orang tua dalam proses mendidik dan 

mengasuh anak dilakukan guna mewujudkan suasana yang senang 

dan gembira.  

e. Metode Hukuman Jika orang tua ingin memberlakukan hukuman 

fisik kepada anak maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebelum 

usia anak 10 tahun tidak boleh diberi hukuman fisik, hukuman 

fisik yang diberikan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan anak 

diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan 

sehingga tidak perlu diterapkan hukuman fisik tersebut.10 

3. Aspek-Aspek Pola Asuh  

a. Pendidikan Psikologis dan Mental Agama Islam menganjurkan 

orang tua untuk memberikan kegembiraan pada anak. Bermain dan 

bercanda dengan anak merupakan upaya yang dapat dilakukan 

orang tua agar anak merasa senang dan diperhatikan. Kegembiraan 

memberikan dampak positif terhadap kejiwaan anak sekaligus 

memenuhi hak anak untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari 

orang tua. Beberapa cara Rasulullah yang dapat orang tua terapkan 

agar anak gembira seperti menimang, makan bersama, menyambut 

kedatangan anak, dan bermain dengan anak. Anak yang masih kecil 

 
10 Nurla Isna Aunillah, Fiqh Kehamilan dan Melahirkan, (Yogyakarta; Persada Giok, 

2004), h. 10 
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membutuhkan rasa kasih sayang yang cukup. Orang tua memiliki 

kewajiban untuk menyayangi anaknya, namun jangan berlebihan 

dalam memanjakan anak, sebab dapat berdampak buruk jika anak 

selalu ketergantungan dengan orang tua hingga usianya dewasa. 

Orang tua sangat perlu membimbing anak berperilaku baik dan 

mempunyai sopan santun. Orang tua dapat membiasakan anak 

untuk mengucapkan kata-kata yang sopan dalam kehidupan sehari-

hari.  

b. Pendidikan Keimanan dan Syariat Agama Sangat penting bagi 

orang tua untuk menanamkan nilai keimanan sejak dini pada diri 

anak agar anak terjauh dari perbuatan menyekutukan Allah dan 

melanggar syariat agama. Orang tua dapat mengajarkan anak sejak 

kecil kalimat syahadat, menjelaskan bahwa agama anak adalah 

Islam, dan membimbing anak menjauhi perbuatan syirik. Anak 

diberikan pengarahan untuk mencintai dan memuliakan Rasulullah, 

orang tua dapat menceritakan kehidupan Rasulullah dan 

menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Anak 

perlu dibiasakan untuk shalat, berpuasa, diajarkan membaca Al-

Qur’an, berzikir, dan mengikuti kegiatan keagamaan.  

c. Pendidikan Akhlak dan Sosial Orang tua berperan sebagai teladan 

bagi anaknya, sehingga wajib untuk memberikan contoh-contoh 

perbuatan yang patut ditiru anak. Orang tua bertanggung jawab 

mengajarkan anak etika, berlaku adil, menjauhi penyakit hati, dan 
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membiasakan berperilaku baik. Tanggung jawab orang tua adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatu. sehingga bertanggung 

jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul jawab, 

menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan 

kewajibannya akan tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala 

perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. tanggung 

jawab timbul karena terbentuknya suatu keluarga dan hidup dalam 

lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya 

agar terciptanya suatu keselarasan,keseimbangan, keserasian antara 

manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia 

dengan alam.11 

 
11  Dr. Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: PRENADAMEDIA 

GROUP, 2016), h. 129 
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BAB III 

PERAN ORANG TUA DAN HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA 

TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM DI DESA GALAK KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Letak Geografi Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

Batas batas wilayah Desa Galak, selatan Desa Menggare Slahung 

atau perhutani, sebelah barat Desa Jebeng Slahung, sebelah utara desa 

Gundik Slahung, sebelah timur Desa Truneng Kecamatan Slahung. 

Adapun desa galak berjarak 18 km dari pusat Kota reog Ponorogo. Sejarah 

dan kearifan lokal Desa Galak sangat nyata mulai dari peninggalan-

peninggalan lama yang masih ada cerita lama dari orang terdahulu apalagi 

kisah antara desa Galak dan Desa Terpatih yang tertulis yang ada pada 

Kepala Desa, dikarenakan dua lurah tersebut sudah tua dan tidak memiliki 

anak maka bersepakat dua desa tersebut digabung menjadi satu desa, 

menurut sejarah yang tertulis pemilihan lurah yang terpilih lebih banyak 

calon dari Galak bernama Nyaman Kertoharjo maka dari itu Desa 

tergabung adalah Desa Galak. Dalam bidang pemerintahan masa 

kepemimpinan Zaenal Arifin Kepala Desa Galak ada beberapa lembaga 

Desa Galak yang membantu Pemerintahan Desa Galak, antara lain BPD, 

LPMD, PKK, KARANG TARUNA, dan BUMDES. 
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Desa galak memilik banyak potensi yang bisa dikembangkan 

menjadi potensi wisata desa unggulan: sektor pertanian, home industri, 

pendidikan, seni dan budaya. Adapun dalam sektor pertanian desa, Desa 

Galak memiliki lahan yang subur dan produktif, seluas 96,163 hektar dan 

didukung kelompok tani Desa Galak. Home industri tempe yang ada di 

Desa Galak juga sudah terkenal di kalangan masyarakat Ponorogo maupun 

luar Ponorogo. Apalagi di sektor pembuatan kerajinan sangkar burung dan 

tusuk sate dan sudah mulai ramai dikenal.  

keadaan Demografis Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo mencakup data sebagai berikut:  

Table 3.1: Data Kependudukan Desa Galak Kecamatan Slahung 

Kabupate Ponorogo 

No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 

1.  Laki-laki 933 Jiwa 

2.  Perempuan  946 Jiwa 

Jumlah  1889 Jiwa  

 

Table 3.2: Daftar Jenis Profesi Penduduk Desa Galak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

No. Jenis Profesi Jumlah 

1.  Petani 410 

2.  PNS/TNI 63 
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3.  Pedagang 15 

4.  Pensiunan  20 

5.  Home Industri 5 

6.  Buruh Tani 300 

7.  Swasta  150 

8.  Buruh  65 

Jumlah 1511 

                                                                      

Kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan budayanya, Desa Galak 

juga tidak ketinggalan untuk meneruskan budaya leluhur, dibuktikan 

dengan Desa Galak mempunyai 3 kesenian, seni gajak, pegon/thik, dan 

seni reog ponorogo. Potensi tersebut butuh ditingkatkan menjadi upaya 

peelstarian budaya bangsa, potensi yang harus dilestarikan untuk 

mengangkat dan menjamin kemaslahatan masyarakat. 

Desa Galak mengalami Kemajuan yang sangat Pesat, antara lain:  

1. Banyak berdiri tempat-tempat Ibadah seperti Masjid, 4 Buah Masjid, 

11 Mushola yang tersebar di Wilayah Desa Galak. 

2. Bidang Seni, Desa Galak memiliki 2 Group Seni Reog yaitu: Seni 

REOG SINDU SENGORO, dan Seni REOG PEGON, Bidang Budaya, 

Masyarakat Galak Mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan 

Lingkungan seperti Jamaah Yaasin, Pengajian, Majlis Ta’lim dan 

Kegiatan-kegiatan lainnya. 
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Didalam sektro Pendidikan, di Desa Dalak juga ada beberapa 

sekolah dari tingkatan mulai dari TK, SD, MTS, SMA, dan SMK, Adapun 

SMK di Desa Galak sudah mengantongi beberapa penghargaan dan pernah 

meraih Adiwiyata ditinggkat Jawa Timur. Melaksanakan Adiwiyata 

berdasarkan program dalam rangka penghormatan yang terkait attitude 

siswa kita, mereka sadar bahwa attitude sangat penting bagi kemajuan 

siswa siswi kita, dengan sentuhan Adiwiyata, anak-anak diajari peduli 

dengan lingkungan budaya kearifan lokal, dan allhamdulillah dalam 

rangka ulang tahun smk nanti kita sudah dapat mencapai adiwiyata tingkat 

provinsi, dan selanjutnya akan mencoba adiwiyata tingkat nasional” ujar 

Drs.Nurdianto, M.Pd. Selain itu smk didesa galak juga sudah mampu 

mewujudkan caffe disekolah dan proses pengolahan kopi unggulan di 

Ponorogo.1 

B. Pengaruh Peran Orang Tua Kepada Anak  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sample 

diantaranya ada empat data dari orang tua anak yang mengalami hamil di 

luar nikah yang berinisial A, I, C, L. 

a. Subjek yang pertama dari orang tua inisial A 

A adalah seorang remaja yang berusia 19 tahun pada 3 

tahun yang lalu, A mengalami hamil sebelum menikah, Bertempat 

tinggal di Desa Galak kecamatan Slahung, Rumah A berada di 

 
1 Zaenal Arifin, Hasil Wawancara, Galak 19 Maret 2022. 
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pinggir jalan raya dari keadaan rumah A bisa juga disebut 

sederhana namun ayah A memiliki toko sembako, dan service 

elektronik. A mengalami hamil sebelum menikah, A adalah siswi 

kelas 2 SMA yang akhirnya mengundurkan diri dari sekolah 

Ketika kehamilan 7 bulan karena postur tubuhnya dan perutnya 

dari dulu sudah gemuk dan besar, makan tidak ada yang 

mengetahui bahwa A sedang hamil 7 bulan, sehingga satu sekolah 

mengetahui A hamil karena A mengadakan pernikahan di 

rumahnya pada bulan ke 8 kehamilanya. Kesaksian dari orang 

tuanya: 

“Saya tidak memahami mengapa anak saya seperti itu sampai 

hamil dengan pacarnya, namun yang saya ketahui, saya menjadi 

orang tua sudah merasa sekuat tenaga dalam mengasuh anak agar 

menjadi wanita yang sholehah, saya adalah orang tua tunggal 

baginya, sudah mencari nafkah untuk sekolah dan kehidupanya 

sehari-hari. Saya juga sudah memberi batasan kepada anak saya 

agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tapi menurutnya 

batasan-batasan yang saya berikan hanya sebuah tuntutan atau 

kekangan untuk anak saya” 2 

Dari kesaksian ayah A dapat disimpulkan bahwa ayahnya sudah 

mengasuh anaknya dengan baik, dan merasa kaget Ketika anaknya 

melakukan hal-hal negatif mengingat ayahnya adalah tokoh agama 

di Desa. Sehingga apa yang dilakukan sudah sesuai dengan 

layaknya orang tua pada umumnya. 

 Peneliti juga mewawancari saudari A bagaimana 

perlakukan orang tua anda selama ini?, tuntutan seperti apa yang 

 
2 Ayah A, Hasil Wawancara, Galak, 11 Maret 2022. 
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anda peroleh dari kecil hingga dewasa?, dan bagaimana peran 

orang tua setelah mengetahui anda hamil?. Wawancara ini guna 

menambah data dalam penelitian ini: 

“orang tua saya baik selama ini, memberikan fasilitas yang baik 

kepada saya, memberikan Pendidikan agama. Kehidupan saya 

berubah setelah mereka bercerai ketika saya umur 11 tahun, saya 

hidup bersama ayah, kemudian ayah berubah menjadi orang yang 

tidak perduli kepada saya, saya merasa kurang di perhatikan. 

Tuntutan orang tua saya selama ini adalah meminta saya menjadi 

anak yang baik, sopan, menjaga pergaulan, tapi ayah tidak 

memperhatikan anaknya dan sibuk bekerja, sampai saya pamit 

keluar bersama teman-teman saya ayah juga tidak tahu, saya tidak 

diperbolehkan pacarana, tapi saya diam-diam memiliki pacar 

sampai hamil. Peran orang tua setelah mengetahui ya marah 

kepada saya, menyuruh saya minggat dari rumah, tapi pada 

akhirnya ayah meyuruh saya dan tinggal dirumah sampai suami 

saya memiliki uang untuk pindah rumah”. 

b. Subjek yang pertama dari nenek inisial I 

I bertempat tinggal di desa Galak Kecamatan Slahung. I 

adalah anak dari bapak M dan ibu R, I merupakan remaja berusia 

15 tahun kelas 3 Sekolah Menengah Pertama. I adalah anak 

pertama dari tiga bersaudara. I memiliki 2 adik, yaitu kelas 6 

Sekolah Dasar dan usia 4 tahun. Orang tua I sudah bercerai karena 

ayah I tidak mau bekerja, sehingga ibunya menikah lagi, dan 

ibunya memiliki anak dengan suami barunya. Saat ini I dan kedua 

adiknya tinggal bersama nenek I yang berasal dari keluarga ibunya. 

Sejak kecil, I sudah tinggal bersama neneknya. Tidak setiap hari I 

dapat bertemu dengan ibunya. I sudah tinggal dan diasuh oleh 

neneknya sejak I berusia kurang lebih 5 tahun, Ketika ayah dan ibu 
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I resmi bercerai. Rumah I berada didaerah yang padat 

penduduknya dan berbeda desa dengan ayah dan ibunya, kondisi 

rumah nenek I juga sangat biasa saja. Saat ini ibu I tidak bekerja, 

melaikan menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak. I hamil 

Ketika masih SMP, dengan laki-laki yang menjadi pacarnya. 

Kesaksian dari nenek I:3 

“saya sebagai neneknya sudah memberi nasihat yang baik-

baik untuk I, di dengarkan atau tidak saya juga tidak tahu, orang 

tua I juga selalu mengingatkannya dengan hal-hal positif, saya 

menjadi orang tua bisanya hanya mengarahkan sedikit, jika tidak 

di indahkan ya tidak papa, karena yang berkewajiban untuk 

mengasuh dan mendidik I adalah orang tunya. Mengetahui dia 

hamil saya langsung menelfon orang tuanya untuk meminta 

pertanggung jawaban pacarnya mbak.” 

Dalam kesakisan neneknya, bahwa yang berkewajiban 

mendidik I adalah orang tuanya, karena setelah perceraian orang 

tua I, dia bersama neneknya, maka I tidak terlalu terkontrol 

pergaulanya, karena orang tuanya hanya mengingatkan tanpa 

memberi pemahaman bahwa anak seharusnya patuh terhadap orang 

tuanya. 

Peneliti juga mewawancari saudari I tentang bagaimana 

perlakukan orang tua anda selama ini?, tuntutan seperti apa yang 

anda peroleh dari kecil hingga dewasa?, dan bagaimana peran 

orang tua setelah mengetahui anda hamil?. Wawancara ini guna 

menambah data dalam penelitian ini: 

 
3 3 Nenek I, hasil wawancara, Galak 12 maret 2022. 
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“Saya merasa hidup bersama nenek saya lebih tentang dari 

pada dengan orang tua saya yang baru mbak, bapak saya pergi 

entah kemana, ibu saya menikah lagi, saya tak lebih memilih hidup 

bersama nenek saya yang tidak banyak menuntut banyak hal pada 

saya, yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar 

ketentuan yang ada di desa saya. Nenek saya tidak pernah 

menuntut apa-apa dari saya mbak yang penting saya bisa menjaga 

diri dan tau anggah ungguh ketika bersama yang lebih tua tapi 

saya yang bandel ketiak diberi kebebasan malah seperti ini. 

Setelah mengetahui saya hamil nenek saya tidak gimana-gimana 

ya kaget dan menyuruh saya segera menikah suapaya anak yang 

saya kandung memiliki ayah” 

c. Subjek yang ke tiga dari ayah C 

C adalah warga desa Galak Kecamatan Slahung, yang termasuk 

anak yang sangat mudah bergaul dengan siapapun, aktif dalam 

organisasi di Desa. C hamil Ketika kelas 2 SMK, dihamili oleh 

pacarnya. Ayahnya tidak pernah membatasi anaknya dalam 

bergaul. Ayahnya juga merasa jika C disekolahkan didekat rumah 

dia akan terkonrol oleh ayahnya. Kesaksian ayah C: 

“C itu anak yang manud mbak, ga pernah aneh-aneh, dalam 

arti memang dia sering bermain dengan lawan jenis tapi semuanya 

adalah teman sekolah dan tetanggga-tentanggnya. Saya juga tidak 

pernah mempermasalahkan dia mau bergaul bersama siapa saja 

yang penting anaknya paham batasan-batasan pergaulan, selama 

ini saya sudah memberikan C pengasuhan yang baik, seperti taat 

bergama, solat, ngaji, patuh terhadap orang tua. Jadi Ketika dia 

hamil di luar nikah saya juga sedikit kaget, tapi akhirnya saya 

nikahkan dengan laki-laki yang bikin C hamil, supaya tidak malu 

karena bayi anaknya karena tidak memiliki ayah.” 

 

 

 

Kesimpulan dari wawancara ini adalah Ketika anak dibebaskan 

dalam memilih segala hal keinginanya, maka anak akan cenderung 
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larut dalam hal-hal yang dilakukan bersama teman-temanya yang 

bersifat positif atau negatif. 

Peneliti juga mewawancari saudari C bagaimana perlakukan 

orang tua anda selama ini?, tuntutan seperti apa yang anda peroleh 

dari kecil hingga dewasa?, dan bagaimana peran orang tua setelah 

mengetahui anda hamil?. Wawancara ini guna menambah data 

dalam penelitian ini: 

“keluarga saya termasuk keluarga ya harmonis, ibu saya 

bekerja di luar negeri, ayah saya menjadi petani dan di rumah 

bersama saya, orang tua saya menuntut saya untuk menjadi anak 

yang berbakti kepada orang tua, sopan. Ayah saya juga tidak 

pernah memberi batasan bersama siapa saja saya berteman. 

Setelah mengetahui saya hamil orang tua saya menyuruh saya 

menikah dengan laki-laki yanbg menghamili saya. Dan setelah itu 

ayah saya sudah tidak membantu saya dalam hal-al seperti dulu 

lagi”. 

d. Subjek ke empat L  

L merupakan anak tunggal dari ibu S dan bapak M, L adalah 

perempuan berumur 22 tahun yang hanya lulus SMA saja, L juga 

wanita yang cantik dan memilik bentuk badan yang bagus namun 

tidak tinggi. Pengakuan L bisa hamil karena tidak sengaja 

dilakukan, karena suaminya sekarang bukan pacarnya pada saat itu. 

Namun akhirnya laki-laki yang menghamilinya mau menikahinya. 

L lahir pada keluarga yang berkecukupan, ayahnya adalah seorang 

kontaktor begitu juga ibunya yang hanya menjadi ibu rumah 

tangga. Ayahnya sibuk mencari nafkan dan ibunya hanya orang 

awam yang kurang tahu tentang Pendidikan. Ayahnya jarang 
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pulang karena proyeknya sangat jau dan tidak memungkinkan 

untuk setiap hari pulang sehingga kurang terkonrol oleh orang 

tuanya.4 

“Saya orang tuanya tidak heran mbak, karena anak itu tidak bisa 

di atur. Dia hanya manut sama bapaknya, tapi bapaknya sering 

keluar kota. Tidak kaget karena dia dulu kerja di tempat yang 

banyak laki-lakinya, saya sudah mengingatkan namun tidak di 

hiraukan. Padahal dulu waktu masih kecil disuruh ngaji, berjilbab 

ya mau-mau saja. Mungkin salah pergaulan mbak anak saya.” 

Kesimpulan dari wawancara ibunda dari L ini adalah, 

ketika anak diatur atau diasuh dengan baik namun tidak di hiraukan 

maka orang tua cenderung tidak mau mengingatkan lagi kepada 

anaknya karena tidak mau dibetulkan dalam hal kebenaran. 

Peneliti juga mewawancari saudari L bagaimana perlakukan orang 

tua anda selama ini?, tuntutan seperti apa yang anda peroleh dari 

kecil hingga dewasa?, dan bagaimana peran orang tua setelah 

mengetahui anda hamil?. Wawancara ini guna menambah data 

dalam penelitian ini: 

“Saya di besarkan dari keluarga yang keras dan berada. Dari kecil 

sampai dewasa saya diberi kebebasan dalam segala hal, ayah saya 

kerja di luar kota dan saya bersama ibu, saya merasa tertekan 

dengan ibu saya sehingga saya lebih memilih bersama teman-

teman saya. Saya merasa ibu saya cerewet dan menyuruh saya ini 

itu padahal ibu saya melakukan hal sebaliknya. Setelah 

mengetahui saya hamil bapak saya marah sekali dan mengancam 

ingin mengusir saya, kemudian saya dinikahkan dengan laki-laki 

yang menghamili saya dan tinggal satu rumah dengan keluarga 

saya”. 

 
4 Ibu L, Hasil Wawancara, Galak 14 Maret 2022 
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Dapat disimpulkan bahwa Wanita hamil di desa galak 

kecamatan slahung kabupaten ponorogo rata-rata adalah karena 

problem dalam keluarga, disebabkan dari pengasuhan yang kurang 

sesuai pada hukum islam. Setelah menikahkan anaknya orang tua 

sudah tidak memberikan fasilitas yang dulu diberikan orang 

tuanya, dan menyerahkan kewajiban nafkah kepada suaminya. 

Sehigga suaminya memiliki kewajiban atas istrinya. 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN ORANG TUA DAN HUBUNGAN POLA ASUH ANAK 

TERHADAP PERNIKAHAN KAWIN HAMIL DI DESA GALAK 

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Di Luar 

Nikah Perspektif Hukum Islam 

Dilihat dari aspek hukum islam bahwa hak dan kewajiban orang 

tua. Perintah menafkahi istri dan anak tersebut tercantum dalam Al-

Qur’an Q.S. Al-Baqarah ayat 233: 

Ayat tersebut juga berisi perintah kepada suami menafkahi 

istrinya. Alasan kewajiban suami untuk memberikan nafkah menurut 

pandangan kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan 

pendapat mengenai alasan kewajiban suami menafkahi istri, menurut 

pandangan mereka kewajiban pemberian nafkah tersebut disebabkan 

adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. 

Orang tua menjadi garis nasab sehingga berhak mendapat bagian 

hak: Hak Nasab, Hak Radla’ adalah hak anak menyusui, Hak Hadhanah 

yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi, Hak Walayah 

disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti 

pemeliharaan diri anak setelah berakhir. periode hadhanah sampai 

dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta 

anak.  
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Bahwa dalam menikahkan anak telah dikemukakan yang dianggap 

sah untuk menjadi wali mempelai perempuan yang sah menurut susunan 

adalah: Bapaknya, Kakennya atau bapak dari bapak mempelai perempuan, 

Sudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya, Saudara laki-laki 

yang sebapak denganya, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu 

sebapak dengannya, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

dengannya, Hakim. 

Pada hukum islam bahwa pemeliharaan anak yaitu sampai 

pernikahan berlangsung. Namun yang terjadi di desa galak pernikahan 

yang terjadi adalah pernikahan yang terpaksa, dan anak tidak siap untuk 

menikah. Dalam problem hamil di luar nikah ini tidak bisa anak tersebut 

dikatakan bisa dilepaskan pemeliharanya oleh orang tuanya, untuk 

melangsungkan pernikahannya agar menjadi pernikahan yang sakinnah. 

Kemudian suami yang dinikahkan dengan anaknya berkewajiban 

mencarikan nafkah untuk istrinya. 

B. Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Di Luar 

Nikah  

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233: Ayat tersebut juga berisi 

perintah kepada suami menafkahi istrinya. Alasan kewajiban suami 

untuk memberikan nafkah menurut pandangan kalangan Malikiyah, 

Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan pendapat mengenai alasan 

kewajiban suami menafkahi istri, menurut pandangan mereka kewajiban 
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pemberian nafkah tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik 

antara suami dan istri.  

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”  

Dan anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, dengan 

dituliskanya surat al-isra ayat 23. Didesa Galak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo umumnya mengasuh anaknya lebih fokus pada hal-

hal yang berkaitan dengan etika dan moral anak. Akan tetapi kurang 

memperhatikan tentang keimanan dan akhlak anaknya, mengabaikan 

penerapan pola asuh secara Islami terhadap anak akibat banyak 

menghabiskan waktu untuk menafkahi keluarga dan kurangnya 

pengetahuan agama. Seperti; memberikan kendaraan kepada anak disaat 

usia anak belum diizinkan mengendarai kendaraan, memberikan fasilitas-

fasilitas yang dibutuhkan anak, membebaskan anak-anak bermain tanpa 

ada pengawasan yang ketat, tidak secara tegas mendidik anak sopan 

santun, dan tidak menghukum apabila anak tidak melakukan shalat. Orang 

tua cenderung diremehkan oleh anak karena anak tidak memahami 

kewajiban anak kepada orang tua.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Setelah penulis menguraikan bab ke bab baik laporan penelitian 

maupun analisis data secara keseluruhan, maka untuk mengakhiri kajian 

skripsi ini penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan isi skripsi ini:  

1. Peran orang tua terhadap anak yang hamil di luar nikah perspektif 

hukum Islam dilihat dari aspek hukum islam bahwa hak dan kewajiban 

orang tua. Perintah menafkahi istri dan anak tersebut tercantum dalam 

Al-baqarah ayat 233: Ayat tersebut juga berisi perintah kepada suami 

menafkahi istrinya. Orang tua menjadi garis nasab sehingga berhak 

mendapat bagian hak: Hak Nasab, Hak Radla’ adalah hak anak 

menyusui, Hak Hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan 

mendidik bayi, Hak Walayah disamping bermakna hak perwalian 

dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir. 

periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah 

dan perwalian terhadap harta anak. Pada hukum Islam bahwa 

pemeliharaan anak yaitu sampai pernikahan berlangsung. Namun yang 

terjadi di desa galak pernikahan yang terjadi adalah pernikahan yang 

terpaksa, dan anak tidak siap untuk menikah. Dalam problem hamil di 

luar nikah ini tidak bisa anak tersebut dikatakan bisa dilepaskan 
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pemeliharanya oleh orang tuanya, untuk melangsungkan 

pernikahannya agar menjadi pernikahan yang sakinnah. Kemudian 

suami yang dinikahkan dengan anaknya berkewajiban mencarikan 

nafkah untuk istrinya. 

2. Pola asuh orang tua terhadap anak yang hamil di luar nikah dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 233: Ayat tersebut juga berisi perintah kepada suami 

menafkahi istrinya. Alasan kewajiban suami untuk memberikan nafkah 

menurut pandangan kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah 

memberikan pendapat mengenai alasan kewajiban suami menafkahi 

istri, menurut pandangan mereka kewajiban pemberian nafkah tersebut 

disebabkan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Dan 

anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, dengan 

dituliskanya surat Al-Isra ayat 23. Didesa Galak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo umumnya mengasuh anaknya lebih fokus pada 

hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral anak. Akan tetapi 

kurang memperhatikan tentang keimanan dan akhlak anaknya, 

mengabaikan penerapan pola asuh secara Islami terhadap anak akibat 

banyak menghabiskan waktu untuk menafkahi keluarga dan kurangnya 

pengetahuan agama. Seperti; memberikan kendaraan kepada anak 

disaat usia anak belum diizinkan mengendarai kendaraan, memberikan 

fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anak, membebaskan anak-anak 

bermain tanpa ada pengawasan yang ketat, tidak secara tegas mendidik 

anak sopan santun, dan tidak menghukum apabila anak tidak 
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melakukan shalat. Orang tua cenderung diremehkan oleh anak karena 

anak tidak memahami kewajiban anak kepada orang tua.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang di paparkan di atas, maka 

penulis menyampaikan saran yaitu  

1. sebaiknya keluarga lebih meningkatkan sebagai figur yang lebih baik, 

dengan cara meningkatkan pengetahuan agama terhadap sang anak, 

keluarga kebih mengawasi teman sebaya dan penggunaan alat 

komunikasi agar sang anak lebih terkontrol. Aspek pergaulan, 

hendaknya remaja lebih memperhatikan mengenai pergaulannya, 

sehingga remaja mampu untuk memilih dan memilah pergaulan yang 

membawa dampak positif dan negatif terhadap dirinya. Sehingga tidak 

terjadi hal-hal negatif. 

2. Kepada orang tua hendaknya menggunakan pengasuhan anak sesuai 

dengan hukum islam agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah pada hal 

kenakalan remaja. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 Kode   : 01/01 W/11 3/2022 

 Nama Informan : Ayah Saudari A (Nama Inisial) 

 Jabatan  : Warga Desa Galak 

 Tanggal   :11 Maret 2022 

 Jam   : 15.00-15.30 

Disusun jam  : 19.00 

Tempat wawancara : Di Rumah A 

Topik Wawancara : Peran Orang tua dan Hubungan Pola Asuh Anak 

Peneliti  1. Bagaimana Pendidikan A selama ini? 

2. Apakah bapak tidak memberi Batasan 

tentang pergaulan? 

3. Apa aktifitas bapak? 

4. Bagaimana pergaulan A dengan teman 

sekolahnya?  

5. Apa yang menyebabkan A melakukan seks 

bebas sebelum menikah? 

6. Mengapa A merasa kurang kasih sayang 

sedangkan bapak memberikan hal yang 

terbaik untuk anak bapak? 

7. Apakah bapak mengetahui bahwa saudari A 

memiliki pacar?  

8. Bagaimana aktifitas sehari-hari setelah 

kehamilan A hamil? 

9. Apakah bapak mengetahui kronologi anak 

bapak melakukan hal itu sampai hamil? 

10. Bagaimana perasaan bapak ketika 

mengetahui anak yang diharapkan hamil 

sebelum menikah? 

11. Dukungan seperti apa yang bapak berikan 

kepada A setelah terjadi masalah ini? 

12. Mengapa bapak memilih menikahkan A 

dengan laki-laki yang menghamilinya? 

13. Bagaimana problem yang di hadapi setelah 
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menikah, dan bagaimana problem psikologis 

keluarga dan lingkungan? 

14. Siapa yang membiayai kehidupan sehari-

hari keluarga sebelum dan sesudah 

kehamilan? 

15. Bagaimana Pendidikan agama yang 

diperoleh A selama ini? 

16. Bagaimana pergaulan mbak A dengan 

teman-temannya selama ini? 

Informan  1. A sekolah sampai kelas 2 SMA, Di sekolah 

dekat rumah, 50 Meter dari rumah. A tidak 

melanjutkan lagi sampai kehamilan 7 bulan 

bahkan A mengundurkan diri dari sekolah 

karena sudah hamil 7 bulan, dan melakukan 

pernikahan pada kehamilan ke 8 bulan. 

2. Saya memberi batasan tentang jangan 

berpacaran, memilih teman-teman yang baik, 

dan melakukan hal-hal positif supaya tidak 

terjadi hal-hal yang bikin malu keluarga. 

3. Aktifitas sehari-hari saya menjaga toko di 

rumah, dan bengkel elektronik seperti ini 

mbak, tapi memang anak saya suka pamit 

keluar untuk  mengerjakan tugas. 

4. Ketika A menceritakan hal disekolahnya, A 

disekolah hanya berteman sebatas teman 

biasa, kalau sudah pulang sekolah A langsung 

pulang kerumah. 

5. A melakukan seks bebas merupakan 

pergaulan A yang kurang sehat dengan lawan 

jenis, yang terbuai akan rayuan pacarnya, rasa 

mau sama mau, dan A merasa kurang kasih 

sayang dari orang tua, sehingga A 

mencarinya kasih sayang dan kesenangan 

diluar. 

6. Saya menyadari bahwa A seperti ini karena 

perceraian antara saya dan mantan istri saya, 

memang penurut dan pendiam d ketikai 

dalam rumah, namun mungkin diluar A 

mencari rasa kasih sayang dan bahagia di luar 
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rumah, karena tidak mendapatkannya di 

dalam rumah. Dan karena saya yang selalu 

meminta anak patuh kepada aturan saya dan 

saya sedikit keras mendidiknya. 

7. Saya tidak mengetahui karena A tidak pernah 

bercerita kisah seperti itu kepada saya, 

mungkin takut, karena saya tidak 

memperbolehkan A berpacaran sebelum lulus 

SMA.  

8. Membantu saya ditoko mbak, sembari 

engurus anak dirumah. 

9. Awal mulanya A hanya mual, pusing dan 

tidak ingin makan layaknya orang masuk 

angin, saya juga mengira A masuk angin saja, 

dan saya belikan obat karena dia pusing dan 

mual. Dia tidak berani cerita kepada saya 

tentang kehamilanya, karena pacar yang 

menghamilinya tidak mau menikahinya, 

kemudian selang beberapa bulan dia baru 

mau menikahi anak saya, pacarnya datang ke 

rumah untuk minta maaf, lalu membahas 

pernikahan lalu saya nikahkan ketika 

kehamilan 8 bulan. 

10. Perihatin mbak, sedih, malu, karena saya 

didesa termasuk tokoh Agama sering ke 

masjid, ceramah membahas agama, lalu 

ternyata anak saya seperti itu.  

11. Dukungan yang saya diberikan dengan cara 

menasihati dan memberi dukungan, ketika 

tetangga saya membicarakan tentang 

kehamilannya saya selalu bilang jangan 

didengarkan, jangan dipikirkan biarkan saja 

orang lain mau bicara apa. Namanya anak 

pasti orang tua memberi dukungan yang lebih 

walaupun mereka melakukan kesalahan.  

12. Ya mau gimanalagi mbak, karena sudah 

terlanjur hamil, ya segera dinikahkan saja dari 

pada berzina lagi. 

13. Masalah yang saya hadapi dikucilkan oleh 

masyarakat, baik tetangga, maupun teman-
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teman sekolah, menganggap saya tidak 

mampu mendidik anak saya. 

14. Saya yang membiayai kehidupan keluarga 

dan sekolah, ibunya mengirim uang untuk 

jajan saja, untuk sekarang biaya apapun 

ditanggung suaminya, karena sayah sudah 

tidak memiliki kewajiban untuk membiayai 

anak saya. 

Refleksi  Orang tua A mendidik anaknya dengan keras 

sehingga A tidak memiliki keterbukaan terhadap 

ayahnya, A cenderung berbohong setiap melakukan 

hal, karena jika ketahuan oleh ayahnya, dia akan 

dimarahi. Sehingga A mencari rasa nyaman Bersama 

pacarnya, timbulnya rasa nyaman sehingga mereka 

sering bertemu tanpa sepengetahuan ayahnya.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 Kode   : 02/01 W/12 3/2022 

 Nama Informan : Nenek I (Nama Inisial) 

 Jabatan  : Warga Desa Galak 

 Tanggal   :12 Maret 2022 

 Jam   : 14:15-14:45 

Disusun jam  : 09.50 

Tempat wawancara : Di Rumah I 

Topik Wawancara : Peran Orang tua dan Hubungan Pola Asuh Anak 

 

Peneliti  1. Bagaimana Pendidikan I selama ini? 

2. Bagaimana pergaulan I dengan teman 

sekolahnya nek, barangkali nenek tau 

tentang bagaimana I waktu disekolah?  

3. Apa yang menyebabkan I mampu 

melakukan seks bebas sebelum menikah? 

4. bagaimana awal mula ibu I mengetahui 

bahwa I hamil? 

5. Apa problem yang dihadapi mbak I setelah 

hamil nek, dan bagaimana problem 

psikologis dengan keluarga dan lingkungan? 

6. Siapa yang membiayai kehidupan I selama 

ini nek? 

7. sekarang I berkerja atau hanya di rumah 

saja?  

8. seperti apa nenek dan ibuk I memberikan 

pemahaman agama kepada I? 

9. Bagaimana nenek menanggapi masalah ini 

sedangkan nenek juga sudah menanamkan 

Pendidikan agama yang baik? 

10. Bagaimana pergaulan I dengan teman-teman 

sebayanya? 

11. Apakah nenek tau kisah asmara I selama 

ini? 
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Informan  1. I hanya sekolah sampai kelas 3 SMP karena 

hamil diluar nikah.  

2. Ketika I SMP dia bukan sosok yang 

pendiam, juga bukan sosok yang cerewet, 

dan memiliki banyak teman, memang I 

memiliki banyak teman laki-laki disbanding 

teman perempuan. 

3. Mungkin karena saya terlalu membebaskan 

I ya mbak, dan tidak memberi nasihat ketika 

dia salah dalam pergaulan, saya selalu 

membiarkan I untuk memilih kehidupanya 

sendiri, sehingga I salah memilih jalan 

untuk melakukan hal itu, sebenarnya saya 

kaget mengetahui I seperti itu.  

4. bapak ibu I sekarang sudah berpisah. Tetapi 

I juga sering bertemu dengan ibunya, ibu I 

menikah dengan tetangga desa, ayah I entah 

dimana, namun I lebih memilih tinggal 

dirumah saya, karena ibu I memilih 

memiliki anak dari suami yang lain.  

5. Ibu I curiga dengan I, karena perut I 

bertambah gendut terus I ditanya 

pertamanya I tidak mengakuinya, ibunya 

mengajak I periksa di puskesmas, dari situ 

orang tua dan saya tahu kehamilan I. 

Tanggapan ibunya kecewa, dan sampai 

menangis, saya juga turut ikut kecewa 

melihat anak yang saya asuh seperti ini.  

6. Saya merasa binggung dengan kejadian I 

karena saya sendiri juga merasa terpukul 

dengan hal ini, jika tidak dinikahkan 

bagaimana dengan anak I Ketika lahir, dan 

bagaimana dengan I, bagaimana dengan 

tetangga yang mengetahui kehamilan I dan I 

tidak dinikahkan dengan laki-laki yang 

menghamilinya, saya merasa malu terhadap 

tetangga-tetangga saya atas apa yang 

diperbuat I, tetangga juga banyak yang 

menggosipakan I, sehingga saya merasa 

kasian kepada I. 
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7. Ibu I yang membiayai keluarga kami, karena 

ibu I masih memiliki ternak kambing 

meskipun sedikit. 

8. I sekarang hanya di rumah saja, I mengurus 

saya, adiknya. Karena ibu I melarangnya 

bekerja. 

9. Ibu dan saya sangat tegas sekali untuk 

menyuruhnya sholat, dan setiap hari I selalu 

ngaji selepas magrib, lalu Ketika jumat I 

selalu yasinan di masjid, I juga setiap keluar 

menggunakan jilbab. 

10. Ya saya sedikit menyesal kok bisa I 

melakukan hal itu, sedangkan dia juga sudah 

tau bagaimana hukumnya melakukan hal 

itu, mengapa I larut dengan hal seperti itu 

padahal I selalu cerita, dan saya selalu 

mengingatkan hal yang salah. 

11. Paling I jika dirumah hanya main bareng 

temanya, ngobrol bareng dirumah sini 

kadang juga dirumah kawan-kawannya. 

12. Yang saya ketahui, I memang sudah lama 

berpacaran dengan pacarnya ini, dan saya 

membebaskan selagi tahu batas, sehingga 

saya kaget jika sampai seperti ini, ibunya 

juga tau I berpacaran sama laki-laki yang 

ini.  

Refleksi  Kondisi keluarga I mungkin membuat I tertekan, I 

hanya hidup dengan nenek dan adiknya, karena 

ayahnya pergi meninggalkan I tanpa kabar dengan 

memberikan surat cerai kepada ibunya, dan ibunya 

I menikah lagi dan memilih hidup dengan suami 

dan anak dari suaminya, sehingga I mencari 

kebahagiaan diluar bersama pacarnya sehingga 

hamil.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 Kode   : 03/01 W/13 3/2022 

 Nama Informan : Ayah C (Nama Inisial) 

 Jabatan  : Warga Desa Galak 

 Tanggal   :13 Maret 2022 

 Jam   : 07:00-07:48 

Disusun jam  : 13.00 

Tempat wawancara : Di Rumah Ayah C 

Topik Wawancara : Peran Orang tua dan Hubungan Pola Asuh Anak 

Peneliti  1. Bagaimana dengan Pendidikan C selama ini 

pak?  

2. Seperti apa pendidikan agama yang bapak 

berikan dirumah untuk C? 

3. Bagaimana pergaulan C dengan teman 

temanya disekolah maupun di lingkungan 

rumah? 

4. Bagaimana bapak memperbolehkan C untuk 

menari di depan banyak orang, dengan 

pakaian yang notabenya sanggat mini dan 

seksi? 

5. Apa kemungkinan yang menyebabkan C 

melakukan seks bebas sebelum menikah?   

6. Bagaimana pola asuh bapak terhadap C 

dirumah?  

7. Bagaimana awal mula bapak mengetahui 

bahwa C sedang hamil dan bagaimana 

bapak menanggapi kehamilannya? 

8. dukungan seperti apa yang bapak berikan 

kepada C setelah terjadinya kehamilan 

diluar nikah? 

9. Problem apa yang dihadapi setelah hamil 

dan problem psikologis dengan keluarga 

serta lingkungan? 

10. Siapa yang membiayai kehidupan sehari-
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hari C? 

11. Apakah bapak sudah merasa pnedidikan 

agam yang bapak berikan kepada C sudah 

cukup? 

12. Apakah bapak merasa bersalah ketika tau 

ternyata anak bapak mengalami hal seperti 

ini? 

13. dari sepengetahuan bapak, bagaimana 

pergaulan C selama ini dengan teman-

temannya? 

Informan  1. C hanya sekolah sampai kelas 2 SMK 

karena C ketahuan hamil sebelum menikah, 

lalu akhirnya dikeluarkan dari sekolah. 

2. Ya seperti ayah pada umumnya, saya 

menyuruh C untuk solat tepat waktu, puasa, 

sholat berjamaah, dan dulu ketika kecil juga 

belajar ngaji, sekarangpun ketika diingatkan 

untuk pengajian hari jumat, ya mau 

berangkat bersama tetangganya.  

3. Ya karena C sekolah di SMK dekat rumah, 

maka teman-temanya hanya tetanggnya 

yang sekaligus juga temanya dirumah, C di 

desa juga mengikuti jathil obyok yang 

biasanya diselenggarakan setiap tahun atau 

disewa untuk desa lain 

4. Bagaimana lagi mbak ya karena saya juga 

penyelenggara jadi saya memperbolehkan 

anak saya, selagi tidak mengganggu sekolah 

anak saya 

5. Saya kurang tahu mbak, mungkin karena 

saya membebaskan C dalam berpacaran 

makanya C menjadi merasa memiliki hak 

untuk dirinya sendiri, saya juga merasa apa 

yang saya berikan sudah cukup untuk C, 

apalagi istri saya yang diluar negri juga 

mencukupi kami dan memberikan kami 

kehidupan yang layak. 

6. Kalau soal pola asuh saya tidak membatasi 

anak saya dalam bergaul, selagi C bisa 
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memilih mana yang benar dan mana yang 

salah, C juga saya sekolahkan didekat 

rumah untuk memantau bagaimana anak 

saya, kalua istri saya ketika C meminta 

apapun selalu diberikan, seperti hp baru, 

motor baru, apapun sesuka dia, jadi C 

terkesan manja. 

7. Saya tahu dari C sendiri mbak, dia bilang 

kepada saya bahwa dia hamil dengan 

pacarnya, namun pacarnya tidak mau 

menikhinya, ya saya tau sangat kaget 

sampai menangis, ya getun gitu lo mbak, 

kenapa anak saya bisa seperti ini, apapun 

yang dia minta selalu ada, selalu tercukupi, 

tapi dia malah mengecewakan saya, ibunya. 

Gimana lagi pas pacarnya tidak mau 

menikahinya saya langsung datang betemu 

keluarganya untuk meminta pertanggung 

jawaban anaknya yang sudah diperbuat, 

hingga akhirnya pacarnya mau menikahi C 

8. Dukungan yang saya berikan sebagai orang 

tua itu dengan cara menasihati dan tetap 

menyayangi saya meskipun saya dan istri 

saya sangat kecewa, ya mau tidak mau 

memang harus menikah, siapa lagi yang 

mau menikahi anak saya jika bukan laki-laki 

yang menghamilinya. 

9. Saya merasa strees, putus asak arena tidak 

bisa mendidik anak saya merasa stress, 

merasa bersalah apa karena kurang 

perhatian makan C menjadi seperti itu. 

10. Untuk biaya sekolah, ibunya yang 

menanggung, namun untuk kehidupan 

sehari-hari saya yang menghidupi. 

11. Dirumah dia selalu dapat pelajaran agama 

yang sangat baik, apalagi tentang sholat, 

saya sangat marah jika C tidak solat, C juga 

mendapatkan pelajaran ngaji di TPA. 

12. Saya sangat merasa bersalah mbak, merasa 

gagal menjadi orang tua, sampai saya 
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kecolongan hal seperti itu. 

13. C lebih senang bergaul dengan teman di 

sekolah, dirumah teman teman jathilnya, 

pergaulannya menurut saya cukup sehat, 

mungkin ngopi jam 10 malam sudah pulan 

dan sudah harus dirumah 

14. Setelah di ceritakan kemarin itu mbak, 

waktu hamil 3 bulan, dia memang bilang 

jika mensnya telat dan merasa mual tapi 

saya berfikir hanya masuk angin saja.  

Refleksi  kontrol orang tua memang penting, memahami 

anak, memberikan kesempatan anak untuk 

berpendapat juga penting, karena orang tua 

memang seharusnya memiliki komunikasi yang 

baik dengan anak, namun anak juga harus di kontrol 

dan diberi pengarahan agar tidak salah dalam 

mengambil Langkah seperti C, yang selama ini 

memiliki kehidupan yang layak, kasih sayang yang 

layak, namun pengaruh dari teman-teman dan 

pacarnya membuat C seperti ini.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 Kode   : 04/01 W/14 3/2022 

 Nama Informan : L (Nama Inisial) 

 Jabatan  : Warga Desa Galak 

 Tanggal   :14 Maret 2022 

 Jam   : 19.00-19:25 

Disusun jam  : 14.00 

Tempat wawancara : Di Rumah L 

Topik Wawancara : Peran Orang tua dan Hubungan Pola Asuh Anak                                                                                 

 1. Bagaimna jenjang Pendidikan mbak L dari 

kecil sampai dewasa bu? 

2. Bagaimana kegiatan sehari-hari mbak L 

Ketika dirumah? 

3. Tidak pernah membantu pekerjaan rumah? 

4. Bagaimana respon ibu dan ayah mbak L 

Ketika mengetahui mbak L hamil diluar 

nikah? 

5. Apakah laki-laki yang menghamili mbak L 

langsung mau menikahi mbak L? 

6. Apakah keputusan keluarga setelah 

mengetahui mbak L hamil? 

7. Bagaimana respon ibu mengetahui 

kesaksian laki-laki yang menghamili mbak 

L bahwasanya mbak L tidak melakukan 

seks dengan dia saja? 

8. Apa dukungan keluarga setelah terjadinya 

masalah ini? 

9. Problem apa saja yang terjadi setelah 

terjadinya hamil diluar nikah yang dialami 

oleh mbak L? 

10. Siapa yang membiayai kehidupan sehari-

hari keluarga, terutama mbak L, yang saya 

ketahui bahwa mbak L sudah bekerja? 

11. Bagaimana Pendidikan agama yang 
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diperoleh mbak L selama ini? 

12. Bagaimana kehidupan mbak L setelah 

menikah? 

 1. L hanya bersekolah sampai SMA mbak, 

terus tidak mau kuliah dan kerja di tempat 

nyanyi” 

2. Kegiatanya setiap hari ya hanya ngopi 

Bersama teman-temanya atau Bersama 

tetangganya. 

3. ya membantu mbak tapi hanya sekedarnya 

saja 

4. Saya marah mbak, ya memang pergaulan 

anak saya terlihat liar, tapi saya tidak 

mengira L bisa melakukan hal itu, bapaknya 

juga marah kepada saya karena saya tidak 

mengarahkan L dengan baik. 

5. Awalnya ya muntir mbak, karena laki-laki 

itu merasa bukan dia yang pertama 

melakukan hal itu dengan L, jika tidak mau 

ya kami paksa, karena sudah membuat L 

hamil. 

6. Kalo tidak menikah, anak iki kasian mbak 

ga punya ayah, apa kata keluarga lain, 

tetangga kalau L sudah hamil tidak memiliki 

suami, sopo yang mau menikahi L jika 

bukan laki-laki itu  

7. Kaget mbak sebenarnya, tapi karena 

pergaulanya yang dari awal sudah tidak 

sehat, ya saya mau gimana lagi, dia juga 

bebas pulang jam berapa saja sesuka dia, 

jika di beri tahu malah marah marah, ya 

kalau sama bapaknya ya mau menurut, tapi 

bapaknya tidak setiap hari dirumah. 

8. Mau gimana semua sudah terjadi, mau 

marah juga udah tidak mungkin, kami 

cuman bisa pasrah dan menerima kejadian 

ini,  

9. ya gimana ya, malu mbak dilihat tetangga, 

menjadi bahan gunjingan tetangga yang 
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dengar, dan berita seperti ini sangat cepat 

menyebar, mental keluarga dan saudara 

terdekat sangat diuji mbak 

10. Ya yang membiayai ya bapaknya mbak, 

uang kerjanya untuk jajan saja, dan untuk 

main untuk teman-temannya yang nggak 

jelas itu. teman-teman L ya sering main 

kerumah, tapi ada yang merokok, tapi saya 

tidak pernah melarang L untuk berteman 

dengan siapapun tapi melihat teman-

temanya seperti itu saya rodok wedi mbak. 

11. ya dulu L saya belajarkan ngaji privat 

dirumah Bersama temanya yang lain, di 

sekolah tk, sd, smp, sma juga ada pelajaran 

agama. Untuk solat saya tidak pernah 

mengingatkan karena sholat adalah 

tanggung jawab masing-masing.  

12. Setelah menikah ya tetap dirumah sendiri 

mbak, menunggu anaknya lahir, tapi 

gunjingan dari tetangga sudah mulai 

berkurang.   

Refleksi  Orang tua kadang tidak memahami pentingnya 

konrol anak, seperti yang terjadi pada L yang tidak 

memiliki rasa takut kepada ibunya, sehingga dia 

bersikap semaunya sendiri Ketika dirumah, L hanya 

takut kepada ayahnya, namun ayahnya sering tidak 

dirumah, apabila ibunya melaporkan kepada 

ayahnya maka L akan mengancam ibunya. Salah 

pergaulan membuat L menjadi anak yang tidak 

patuh pada keluarga, dan membawa L kedalam hal-

hal yang negatif. 
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