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ABSTRAK 

Ihfanudin. Pola Asuh Orang Tua Single Parent Dalam 

Mendidik Akhlak Anak  (Studi Kasus Di 

Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) PONOROGO. 

Pembimbing Kharisul Wathoni M.Pd.I. 

Kata kunci : Pola Asuh Single Parent 

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan anak. Namun karena suatu hal tertentu, banyak 

orang tua yang harus membesarkan anaknya keadaan single 

parent/orang tua tunggal. Seperti halnya beberapa orang tua 

yang menyandang status single parent di Kelurahan Mlilir 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pendidikan akhlak 

merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan 

menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan atau dengan 

ciri tertentu untuk meningkatkan kualitas perilaku dan 

pendidikan seseorang. Hal ini dapat diartikan sebagai 

metode bimbingan orang tua agar anaknya menjalankan 

keinginan orang tua tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, 

dapat diambil beberapa rumusan masalah antara lain: (1). 

Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua single 

parent di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun? (2). Apa latar belakang orang tua single parent 

menerapkan pola asuh di Kelurahan Mlilir Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun? (3). Bagaimana pendidikan 



 
 

akhlak dari pola asuh orang tua single parent di Kelurahan 

Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? 

 Pendekatan yang diambil dari penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa (1). Pola 

asuh orang tua single parent dalam mendidik akhlak anak 

menggunakan pola asuh jenis demokratis. (2). Latar 

belakang orang tua menerapkan pola asuh ini karena status 

sosial dan juga pekerjaan yang jarang membuat mereka 

bertemu dengan anak sehingga orang tua cenderung 

membebaskan anak disertai dengan kontrol. (3). Pendidikan 

akhlak dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua 

penyandang status single parent meliputi akhlak tentang 

perilaku dan kesopanan dalam berucap dengan sesama 

maupun orang yang lebih tua dan juga mengajarkan agama 

kepada anak di tpq dan di rumah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia mengemban amanah untuk 

menjadi pendidik anaknya. Mendidik anak tidak dapat 

dilepaskan kaitannya dengan upaya menanamkan nilai-

nilai agama, serta pandangan hidup yang akan 

mengantarkan anak pada pemahaman yang baik. Pada 

dasarnya orang tua menghendaki anaknya tumbuh 

menjadi anak yang baik, cerdas, patuh dan terampil. 

Mereka berharap mampu membentuk anak yang 

beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berbakti 

kepada orang tua, berguna bagi masyarakat, nusa dan 

bangsa dan juga agamanya. Upaya mendidik anak 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

serangkaian yang harus dilaksanakan oleh orang tua. 

Pengasuhan meruoakan hal yang penting, sebab 

pengasuhan tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani 

tetapi juga harus memenuhi kebutuhan rohani anak 

dengan ajaran agama, serta menanamkan nilai-nilai 

moral dengan mengajarkan akhlak yang baik dan dapat 

diterima masyarakat.
1
 

Keluarga secara umum merupakan suatu 

kelompok yang terdiri dari orang-orang yang disatukan 

oleh ikatan perkawinan. Keluarga sendiri merupakan 

lembaga yang paling utama serta yang paling 

                                                           
1
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 51. 
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bertanggung jawab di tengah masyarakat dalam 

menjamin kesejahteraan sosial dan pendidikan anaknya, 

karena di tengah keluarga lah anak manusia dilahirkan 

serta dididik sampai menjadi dewasa. Tujuan mulianya 

adalah melahirkan keturunan yang terdidik atas sifat 

terpuji, berakhlak mulia dan menjadi anggota 

masyarakat yang berguna. Pendidikan anak sudah 

dimulai sejak anak dilahirkan, selanjutnya atas 

bimbingan orang tua dan lingkungan, seseorang 

diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

manusia yang berahlak terpuji. 

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari 

sekian banyak tugas manusia sebagai mahluk sosial. 

Keutuhan orang tua dalam sebuah keluarga sangat 

dibutuhkan dalam membantu anak memiliki dan 

mengembangkan diri. Keluarga yang utuh memberikan 

peluang yang lebih besar bagi anak untuk membangun 

kepercayaan. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan 

hubungan perlu diimbangi dengan kulitas dan intensitas 

hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu tetap 

dirasahak kehadirannya dan dihayati secara psikologis. 

Orang tua berkewajiban mempersiapkan tubuh, 

jiwa dan mental anaknya untuk menghadapi segala 

bentuk pergaulan di masyarakat, sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang baik dari segi psikologis, 

sosial maupun akhlaknya. Memang, memberikan 

pendidikan yang sempurna kepada anak-anak bukanlah 

tugas yang mudah untuk orang tua, terlebih jika orang 

tua tersebut adalah orang tua tunggal (single parent) 
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Keluarga dengan status single parent  terjadi 

karena beberapa faktor seperti perceraian antara ayah 

dan ibu, kematian diantara ayah atau ibu yang nantinya 

akan menuntu salah satu orang tua menjadi ayah atau 

ibu sebagai orang tua tunggal (single parent). Namun 

menjadi seseorang yang menyandang status single 

parent tidaklah mudah, apapun itu alasannya. Menjadi 

orang tua single parent sudah pasti memiliki beban dan 

resiko tersendiri dibanding dengan orang tua yang 

lengkap, karena beban orang tua tersebut melebur 

menjadi satu. Menyandang status orang tua single 

parent dituntut untuk bekerja lebih keras dalam 

menjalankan aktifitasnya, mencari uang untuk 

memenuhi kebutuhan- kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekunder serta bertanggung jawab dalam 

proses pendidikan terhadap anaknya.
2
 Hal tersebut 

membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk 

membesarkan anak dan mendidiknya. Yang lebih 

memberatkan diri adalah anggapan-anggapan dari 

masyarakat yang sering memojokkan orang tua 

penyandang status single parent, hal tersebut bisa jadi 

akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan sang 

anak. 

Pola asuh adalah gambaran yang dipakai oleh 

orang tua dalam mengasuh, membesarkan, merawat, 

dan mendidik  anak yang berpengaruh secara langsung 

terhadap kemandirian anak dalam belajar. Pola asuh 

                                                           
2
Titin Suorihatin, “Jurnal Dampak Pola AsuhOrang Tua Single Parent 

Terhadap Perkembangan Remaja ”, 2014. 
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orang tua dalam memberikan pendidikan akhlak 

terhadap anaknya selalu berbeda-beda berdasarkan latar 

belakang pengasuhan orang tua itu sendiri, sehingga 

nanti akan menghasilkan  bermacam-macam pola asuh 

yang berbeda pula, seperti halnya orang tua yang 

memiliki status single parentdalam mendidik akhlak 

anaknya akan berbeda pola asuhnya jika dibandingkan 

dengan keluarga yang lengkap anggotanya, yaitu ada 

ayah dan ibu. Pengasuhan yang berbeda ini tentunya 

juga akan memberikan perbedaan kepada tumbuh 

kembang sang anak. 

Pola pengasuhan anak dalam suatu keluarga 

yang ideal adalah dilakukan oleh kedua orang tuanya. 

Ayah dan ibu bekerja sama saling membantu untuk 

memberikan asuhan dan pendidikan kepada anaknya, 

mereka menyaksikan dan memantau perkembangan 

anak-anaknya secara optimal. Namun kenyataanya 

kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat terwujud, 

terbukti dengan banyaknya orang tua yang menyandang 

status single parent. 

Banyak orang tua yang belum mengetahui 

secara pasti dampak apa saja yang dapat ditimbulkan 

dari pola pengasuhan anak, sehingga penulis bermaksud 

untuk mengkaji lebih mendalam dan melakukan 

penelitian dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Single 

Parent dalam Mendidik Akhlak Anak (Studi Kasus di 

Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun). 
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B. Fokus Penelitian 

Kasus keluarga single parent yang terdapat di 

Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun memang tidak banyak, namun hal ini 

menjadikan daya tarik penulis untuk meneliti, karena 

keluarga single parent disana menjadi kaum minoritas 

dan juga beban hidup seorang single parent yang berat 

dalam mendidik akhlak anak, mereka harus mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar maupun 

dengan keluarga utuh dalam mengasuh anak agar 

perkembangan akhlak anak tidak mengalami gangguan, 

agar anak yang dididik dari keluarga single 

parentmampu menjadi pribadi yang mandiri dan 

berakhlak mulia. 

Alasan penulis memilih judul tersebut adalah 

karena penulis melihat tanggung jawab seorang Single 

Parent bukanlah hal yang mudah, mereka menjalankan 

peran ganda dalam lingkup keluarga dan juga 

masyarakat secara bersamaan, sehingga pola asuh 

Single Parent sangat penting dalam mendidik akhlak 

anak serta mengarahkan anak agar proses 

perkembangan akhlaknya dapat berjalan sesuai harapan 

orang tua. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di 

kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan 

permasalahan yang membutuhkan pembahasanlebih 

lanjut. 
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Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pola asuhorang tua single 

paret di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun? 

2. Apa dampak  dari penerapanpola asuhorang tua 

single parentterhadap pendidikan akhlak di 

Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan mengumpukan data yang relevan 

dengan penelitian dan berdasarkan pengolahan data 

yang sesuai dengan masalah-masalah yang dirumuskan 

di atas, maka peulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui agaimana penerapan pola asuh 

oleh orang tua single parentdi Kelurahan Mlilir 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui Apa dampak  dari penerapan 

pola asuhorang tua single parentterhadap 

pendidikan akhlak di Kelurahan Mlilir Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

Dalam bidang keilmuan, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 
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pengetahuan khususnya pada Fakultas Tarbiyah 

IAIN Ponorogo. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Sebagai masukan dan pemahaman bagi Single 

Parentyang ada di Kelurahan Mlilir 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan 

masyarakat pada umumnya tentang pentingnya 

dalam mendidik dan membimbing akhlak anak 

agar menjadi anakyang berakhlakul karimah. 

b. Bermanfaat sebagai bahan kajianbagi 

penelitian berikutnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini, sehingga hasilnya lebih 

luas dan mendalam. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini diawali dengan 

halaman formalitas, yang meliputi: halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar 

isi. Pada bagian pembahasan skripsi penulis membagi 

dalam beberapa bagian bab dan sub-bab yang saling 

berhubungan dalam kerangka satu kesatuan yang 

sistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan sebagai pijakan dari 

keseluruhan proposal yang memuat latar belakang, 

focus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab II, berisi landasan teoritik dan telaah 

pustaka yang membahas tentang Pola Asuh Orang Tua 

Single Parent di Kelurahan Mlilir. 

Bab III, membahas tentang metode apa yang 

digunakan peneliti dalam penelitian tentang Pola Asuh 

Orang Tua Single Parent (Studi Kasus di Kelurahan 

Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun), yang 

isinya terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV, berisi tentang deskripsi data yang 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data khusus Pola Asuh Orang Tua Single 

Parent (Studi Kasus di Kelurahan Mlilir Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun). 

Bab V, berisi analisis data. Analisis data sebagai 

upaya menafsirkan data penelitian dengan 

menggunakan acuan kajian teori yang sudah di 

paparkan di bab II. 

Bab VI adalah penutup berisi kesimpulan 

sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

sebagai masukan-masukan bagi pihak terkait. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu bahan acuan. 

Berikut ini peneliti akan meaparkan hasil penelitian 

terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti, bahwa penelitian yang 

dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

1. Skripsi yang disusun oleh Rina Supatmi, mahasiswa 

Jurusan Tarbiyah Prodi PAI STAIN SALATIGA 

tahun 2010 dengan judul “Pendidikan Moral Anak 

Pada Keluarga Single Parent” (Studi kasus di Desa 

Kadirejo Kecamatan Pabean Kabupaten Semarang). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang 

tua single parent dalam mendidik moral anak di desa 

kadirejo cukup berhasil. Orang tua dapat 

memberikan pelajaran pendidikan moral seperti 

berperilaku baik, jujur dan bertanggung jawab serta 

mandiri dengan penuh keberhasilan. 

2. Skripsi yang disusun oleh Taufik, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 

yang berjudul “Dampak Pola Asuh Single Parent 
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Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja” (Studi 

kasus dua remaja pada dua keluarga single parent di 

Dusun Kuden, Piyungan, Bantul).
1
Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan. Single parent yang 

dimaksud di dalam penelitian ini adalah (ibu) 

sebagai orang tua tunggal. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa pola asuh ibu cenderung lebih 

demokratis-otoriter. Demokratis di dalam aktivitas 

yang berkaitan dengan hal-hal praktis, seperti 

bermain, memilih teman belajar, membantu orang 

tua. Sedangkan otoriter lebih ke arah yang bersifat 

prinsipal, seperti belajar dan menjalankan kegiatan 

keagamaan. 

3. Skripsi yang disusun oleh Herlina Nurdianti, 

Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam IAIN Ponorogo tahun 2016 yang 

berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik 

Agama Anak Pada Keluarga Petani (Studi Kasus Di 

Desa Ngilo-ilo Slahung Ponorogo)”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status 

sebagai petani tidak mempengaruhi para orang tua 

dalam mendidik agama anak. Para orang tua 

mengajarkan perilaku yang mencerminkan akhlak di 

keseharian dan nyatanya cukup berhasil. Orang tua 

juga mengajarkan pendidikan agama selain di TPA 

                                                           
 

1
Taufik, “Dampak Pola Asuh Single Parent terhadap tingkah 

laku beragama remaja”, skripsi, Fakultas dakwah dan komunikasi, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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dengan mengajak mengaji sesudah sholat dan 

sebelum memulai belajar.2 

Secara umum ketiga penelitian diatas memiliki 

kemiripan dengan penelitian yang diajukan penulis. 

Akan tetapi setiap penelitian memiliki titik tekan 

masing-masing. Pertama, penelitian ini adalah 

penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus. 

Kedua, penelitian ini lebih memfokuskan pada 

pendidikan akhlak anak yang diasuh oleh orang tua 

single parent  baik ayah maupun ibu tunggal. Dengan 

demikian, jelas perbedaan skripsi ini dengan yang lain, 

maka di sinilah letak keaslian yang ada dalam skripsi 

ini. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pola Asuh 

Pola asuh terdiri dari dua suku kata yaitu, pola 

dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), bahwa polaadalah model, sistem atau cara 

kerja, sedangkan asuh adalah menjaga atau merawat, 

mendidik, membimbing dan membantu. 

Dalam sumber lain, pola asuh orang tua adalah 

perawatan, pendidikan dan pembelajaran yang 

diberikan orang tua kepada anak dari lahir hingga 

tumbuh dewasa.
3
 

                                                           
2
Herlina Nurdianti, “Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik 

Agama Anak Pada Keluarga Petani (Studi Kasus Di Desa Ngilo-ilo 

Slahung Ponorogo)”, IAIN Ponorogo, 2016. 
3
Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak(Malang: UIN Malang 

Press, 2009),  266. 
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Mengasuh anak adalah mendidik dan 

memelihara anak, seperti mengurus makananya, 

pakaiannya, pendidikannya dan keberhasilannya dalam 

periode pertama sampai dewasa. Hakikat mengasuh 

anak adalah proses mendidik agar kepribadian anak 

dapat berkembang dengan baik, ketika dewasa menjadi 

bertanggung jawab. Pola asuh yang baik akan 

menjadikan anak berkepribadian yang kuat, tidak 

mudah putus asa, tangguh menghadapi tekanan hidup. 

Sebaliknya, pola asuh yang salah menjadikan anak 

rentan terhadap setress dan mudah terjerumus dalam hal 

yang berbau negatif. 

Menurut Sudarna, pola asuh merupakan sikap 

orang tua dalam hubungannya dengan sosialisasi diri 

anak.
4
 Manifestasi dari sikap ini dapat tercermin dalam 

beberapa segi antara lain, cara orang tua menerapkan 

aturan dan kedisiplinan. Pemberian ganjaran dan 

hukuman, juga cara orang tua menampilkan 

kekuasaanya serta cara memberikan perhatian dan 

tanggapan terhadap keinginan anaknya. 

Sedangkan menurut pendapat baumrid yang 

dikutip oleh Yusuf, mendefinisikan pola asuh sebagai 

sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak yang 

masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri 

terhadap perilaku anak antara lain, terhadap kompetensi 

emosional, sosial dan intelektual.
5
 

                                                           
4
Sudarna, Pola Asuh Orang Tua 17. 

5
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 51. 
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Dengan memberikan pola asuh yang baik dan 

positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri 

yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai 

dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak 

namun tetap membimbing agar anak bersifat obyektif 

dan menghargai diri sendiri dengan mencoba bergaul 

dengan teman yang lebih banyak.  

Orang tua sangat berperan dalam pengasuhan 

anak dalam sebuah keluarga, salah satu peranorang tua 

adalah terjalin hubungan yangharmonis dalam keluarga 

melalui penerapan pola asuh islami sejak dini. Sesuai 

dengan tahap perkembangan, maka anak diajarkan 

untuk melaksanakankewajiban pribadi dan sosial.
6
 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua 

berinteraksi dengan anak dengan cara memberikan 

perhatian kepada anak dan pengarahan agar anak 

mampu mencapai hal yang diinginkannya. 

2. Macam-macam Pola Asuh 

Dalam mendidik anak, terdapat berbagai macam 

pola asuh yang bisa dipilih dan digunakan oleh orang 

tua. 

Bentuk pola asuh orang tua terhadap anak pada 

dasarnya dapat membantu anak dalam mengembangkan 

kontrol diri sehingga anak dapat mengambil keputusan-

keputusan yang tepat dalam berperilaku. 

                                                           
6
Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak (Malang: UIN Malang 

press, 2009),  21. 
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Menurut pendapat baumrid yang dikutup oleh 

edwars, telah mengelompokkan pola asuh ke dalam 3 

tipe, yaitu:
7
 

a. Pola Asuh Otoritatif 

Orang tua yang bisa di andalkan 

menyeimbangkan kasih sayang dan dukungan 

emosional dengan struktur dan bimbingan dalam 

membesarkan anak-anak mereka. 

b. Pola Asuh Otoriter 

Orang tua otoriter menekankan batasan dan 

larangan di atas respon positif. Orang tua sangat 

menghargai anak-anakyang patuh terhadap apa yang 

di perintahkan kepada mereka dan tidak melawan. 

Orang tua otoriter cenderung untuk menentukan 

peraturan tanpa berdiskusi dengan anak-anak 

terlebih dahulu. Mereka tidak mempertimbangkan 

harapan-harapan dan kehendak hati anak-anak 

mereka. Pola asuh otoriter sangat menekankan 

kekuasaan tanpa kompromi sehingga sering kali 

menimbulkan korban yang tidak lain adalah anak. 

Dalam pola asuh ini, orang tua selalu ingin merasa 

benar dan menang dalam setiap kata dan perintahnya 

harus selalu dituruti atau dianut. 

c. Pola Asuh Permisif 

Orang tua yang permisif tidak memberikan 

struktur dan batasan-batasan yang tepat bagi anak-

anak mereka dalam arti pola asuh ini serba 

                                                           
7
C. Drew, Edwars, Ketika Anak Sulit diatur; Panduan bagi Orang 

Tua untuk mengubah masalah perilaku anak (Bandung: Kaifa 2006), 78. 
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membolehkan bagi anak. Orang tua memberikan 

kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan 

atau keinginannya. Dalam pola asuh ini, orang tua 

selalu menuruti keinginan anak, pola asuh ini 

cenderung manja, sedangkan sikap orang tua 

cenderung melindungi anak secara berlebihan. 

Kehangatan yang timbul dari sikap orang tua seperti 

ini tentunya akan memberikan kebebasan kepada 

anak untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. 

Baumrid menggambarkan 2 jenis orang tua yang 

permisif, yaitu permisif lunak dan orang tua yang 

lepas tangan. 

1) Permisif lunak 

Orang tua tipe ini memberikan dukungan 

dan kasih sayang emosional secara 

berlimpah,akan tetapi kurang dalah hal 

memberikan struktur dan bimbingan. 

2) Lepas tangan 

Orang tua tipe ini tidak hanya kurang 

dalam memberikan dukungan dan kasih sayang, 

akan tetapi juga kurang memberikan bimbingan 

dan struktur, sehingga jika anak berperilaku 

buruk, orang tua terkesan membiarkan dan tidak 

memberikan hukuman. 

Sedangkan G. Tembong Prasetya membagi pola 

asuh ke dalam 4 kategori, yaitu:
8
 

 

                                                           
8
G. Tembong Praseyta, Pola Pengasuhan Ideal (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2003),  31. 
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a. Pola pengasuhan autoritatif 

Pada umumnya pola pengasuhan ini 

diterapkan oleh orang tua yang menerima kehadiran 

anak dengan sepenuh hati serta memiliki pandangan 

atau wawasan kehidupan yang jelas. Orang tua 

pengasuh jenis ini lebih memprioritaskan 

kepentingan anak dibanding kepentingan dirinya. 

Mereka tidak ragu dalam mengendalikan anak, 

berani menegur anak bila anak berperilaku buruk. 

Mereka mengarahkan perilaku anak sesuai dengan 

kebutuhan agar anak memiliki sikap, pengetahuan 

dan keterampilan-keterampilan yang akan mendasari 

anak untuk mengarungi kehidupan. 

b. Pola pengasuhan otoriter 

Pola pengasuhan ini kebanyakan diterapkan 

oleh orang tua yang berasal dari pola pengasuhan 

otoriter pula di masa kanak-kanaknya. Orang tua 

jenis ini menilai dan menuntut anak untuk 

memahami standar mutlak yang ditentukan sepihak 

oleh orang tua, memutlakkan kepatuhan dan rasa 

hormat atau sopan santun. 

Orang tua pengasuhan merasa tidak pernah 

berbuat salah. Pola asuh otoriter seringkali berulang-

ulang pada generasi berikutnya yang berjalan dalam 

ketidak sadaran. 

c. Pola pengasuhan penyabar atau pemanja 

Pola pengasuhan ini kebalikan dari pola 

pengasuhan otoriter.segala sesuatu justru berpusat 

kepada anak. Orang tua pengasuh jenis ini tidak 
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mengendalikan perilaku anak sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan kepribadian anak. Orang 

tua tidak pernah menegur atau tidak berani menegur 

perilaku anak, mmeskipun perilaku tersebut sudah 

keterlaluan atau diluar kewajaran. Dalam kondisi 

yang demikian terkadang terkesan jangan sampai 

mengecewakan anak atau yang penting anak jangan 

sampai menangis. 

d. Pola pengasuhan penelantar 

Pada pola pengasuhan penelantar ini,orang 

tua cenderung lebih memprioritaskan kepentingan 

sendiri dari pada kepentingan anak. Tidak jarang 

diantara mereka yang tidak peduli atau tidak tahu 

dimana anaknya berada, dengan siapa saja mereka 

bergaul, sedang apa anak tersebut dan sebagainya. 

Pola asuh ini bukan hanya menelantarkan anak 

secara fisik namun juga secara psikis. 

Menurut Chabib Thoha, pola asuh dibagi 

menjadi 3 macam, yakni: 

a. Demokratis 

Anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.
9
  Pola asuh 

adalah cara orang tua mendidik dan mempengaruhi 

anak dalam mencapai suatu tujuan yang ditujukan 

oleh sikap perubahan tingkah laku pada anak. 

Pendidikan dalam keluarga yang berjalan baik akan 

menumbuhkan perkembangan kepribadian anak 

                                                           
9
Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Pustaka pelajar offset, 1996), Cet 1, 109. 
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menjadi pribadi yang kuat, memiliki sikap positif 

jasmani dan rohani serta intelektual yang 

berkembang secara optimal. 

Ciri-ciri orang tua demokratis yakni: 

1. Orang tua memberikan kesempatan anak 

untuk mandiri dan mengembangkan kontrol 

internal. 

2. Orang tua melibatkan anak dalam 

mengambil keputusan. 

3. Orang tua memprioritaskan kepentingan 

anak. 

4. Pendekatan terhadap anak bersifat hangat. 

5. Anak diberi kebebasan dalam melakukan 

dan memilih suatu tindakan. 

6. Orang tua menerapkan peraturan serta 

mengatur hidup anak.
10

 

b. Permissive   

Pola pengasuhan permissive ini orang tua 

sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu 

menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua seperti 

ini membiarkan anak melakukan apa yang ia 

inginkan, dalam artian orang tua terlalu memanjakan 

anak. 

Namun, anak yang memiliki orang tua yang 

selalu menurutinya, mereka jarang bisa menghormati 

orang lain dan kesulitan untuk mengendalikan 

                                                           
10

Septi Nur Utami, “Skripsi Pola Asuh Orang Tua Berprestasi Di 

Kelas V SD Sidakan Banaran Galur Kulon Progo” Tahun Ajaran 

2014/2015, NIM 11108241080,Universitas Negeri Yogyakarta. 
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perilakunya. Mereka cenderung mendominasi, 

egosentris,dan kesulitan dalam berhubungan dengan 

teman sebayanya.
11

 

Ciri-ciri orang tua permisive: 

1. Orang tua tidak menegur anak apabila anak 

berbuat kesalahan dan memerlukan bimbingan. 

2. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak 

untuk menyatakan keinginannya.
12

 

c. Otoriter  

Pola pengasuhan otoriter merupakan bentuk 

pengasuhan orang tua yang sangat ketat dan kaku 

ketika berinteraksi dengan anaknya. Orang tua yang 

demikian yakin bahwa cara yang keras merupakan 

cara yang terbaik dalam mendidik anaknya. Orang 

tua demikian sulit menerima pandangan anaknya, 

tidak mau memberi kesempatan kepada anaknya 

untuk mengatur diri sendiri serta selalu 

berharapbahwa sang anak akan mematuhi 

peraturannya.
13

 

 

                                                           
11
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13
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 Ciri-ciri otoriter 

1) Orang tua suka menghukum anak secara fisik. 

2) Orang tua bersifat kaku. 

3) Orang tua bersikap emosional dan menolak. 

3. Latar belakang  penerapan pola asuh 

Dalam setiap keluarga, orang tua memiliki 

alasan dan norma tertentu dalam menerapkan pola asuh 

terhadap anak. Selain peran keluarga dalam pengasuhan 

anak, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pola 

asuh. Diantaranya menurut Mussen, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi pola asuh, yaitu:
14

 

a. Lingkungan Tempat Tinggal 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola 

asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan 

akan mempengaruhi cara orang tua dalam 

menerapkan pola asuh. Hal ini dapat dilihat jika 

suatu keluarga tinggal di kota dan di desa berbeda 

gaya pengasuhannya. Keluarga yang tinggal di kota 

memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi ketika 

anaknya keluar rumah, sebaliknya keluarga yang 

tinggaldi desa tidak memiliki kekhawatiran yang 

begitu mendalam dengan anak yang keluar rumah. 

Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak. 

Mereka juga teman-teman anak diluar 

sekolah.kondisi orang-orang di desa atau kota tempat 

tinggalnya juga turut mempengaruhi perkembangan 

jiwanya. 
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Mussen, Perkembangan dan Kepribadian Anak (Jakarta: Arcan, 

1994), 392. 
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b. Sub kultur budaya 

 Budaya di lingkungan tempat tinggal 

keluarga menetap akan mempengaruhi pola asuh 

orang tua. Dalam setiap budaya, polaasuh yang 

diterapkan orang tua tentulah berbeda-beda, 

misalkan ketika di suatu budaya anak diperkenalkan 

berargumen tentang aturan yang diterapkan orang 

tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi semua 

budaya. 

c. Status sosial ekonomi 

 Status sosial akan mempengaruhi pola asuh 

orang tua. Keluarga yang memiliki status sosial yang 

berbeda tentunya menerapkan polaasuh yang 

berbeda juga. 

d. Kepribadian orang tua 

 Setiap orang tentunya memiliki perbedaan 

dalam segi emosi, intelegensi, sikap dan 

kematangan. Karakteristik tersebut tentunya akan 

mempengaruhi kemampuan orang tua untuk 

memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan 

bagaimana tingkat sensifitas orang tua terhadap 

kebutuhan anakanya. 

 Abu ahmadi dan Munawarah Sholeh 

membagi faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan pola asuh anak sebagai berikut: 

1) Faktor hereditas, yakni keturunan atau warisan 

dari sejak lahir dari kedua orang tuanya, neneknya 

dan seterusnya yang biasanya diturunkan melalui 

kromosom. 
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2) Faktor lingkungan, yakni segala sesuatu yang ada 

pada lingkungan ia berada (bertempat tinggal) 

atau (bergaul). Jadi segala sesuatu yang berada di 

luar diri anak di alam semesta ini baik berupa 

makhluk hidup maupun yang mati berupa benda 

gas, padat, cair juga gambar-gambar dan lain-

lain.Demikian yang telah disebutkan di atas, 

sebagai benda-benda yang bersifat konkrit, ada 

juga lingkungan yang bersifat abstrak antara lain: 

situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adat 

istiadat serta ideologi. Kesemua dampak 

lingkungan tersebut dapat berdampak 

menguntungkan atau merugikan bagi proses 

perkembangan anak.
15

 

 

C. Single Parent 

1. Pengertian Single Parent 

Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu 

dan anak. Ayahdan ibu berperan sebagai orang tua bagi 

anak-anaknya. Namun dalam kehidupan nyata sering 

dijumpai keluarga dimana salah satu orang tua nya tidak 

ada lagi yang disebabkan oleh kematian maupun 

perceraian, keadaan ini menimbulkan status baru di 

keluarga yang dikenal dengan sebutan single parent. 

Keluarga orang tua tunggal atau single parent, 

yaitu keluarga yang orang tuanya terdiri dari seorang 

ibu atau ayah yang bertanggung jawab mengurus anak 
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Abu Ahmadi, et al, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), 67. 
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setelah perceraian atau salah satu diantaranya 

meninggal dunia.
16

 

Single parent secara terminologi berasal dari 

bahasa inggris, single berarti tunggal dan parent berrarti 

orang tua.
17

Single parent adalah orang tua satu-satunya, 

dalam konteks ini adalah keluarga dengan orang tua 

tunggal. Orang tua yang mengasuh, merawat, mendidik 

dan membesarkan anaknya dilakukan sendiri tanpa 

bantuan dari pasangannya, baik itu pihak istru maupaun 

suami. 

Berdasarkan pendapat di atas maka single 

parentyaitu ayah atau ibu yang memikul tugasnya 

sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus merawat dan 

mendidik anak tanpa bantuan dari pasangannya. 

2. Tanggung Jawab Single Parent 

Keutuhan orang tua dalam sebuah keluarga 

sangatlah dibutuhkan untuk membantu anak 

mengembangkan dasar-dasar akhlak dan disiplin diri.  

Tanggung jawab dan keteganganyang dihadapi 

orang tua single parent tentu lebih berat dari pada yang 

dihadapi oleh orang tua yang utuh. Orang tua tunggal 

harus mencari nafkah sendiri dan membesarkan 

anaknya seorang sendiri. Banyak perubahan-perubahan 

besar yang harus dijalankan oleh seorang single parent. 

Seorang seingle parent walaupun tanpa bantuan dari 

                                                           
16

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 37. 
17

Khairudin H, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Nur Cahaya, 1985), 
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pasangannya harus tetap menjalankan perannya dengan 

baik sebagai tulang punggung keluarga dan juga 

sebagai panutan bagi anak-anaknya.
18

 

 

D. Pendidikan Akhlak  

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak adalah suatu proses dari 

sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian 

suatu kualitas tertentu yang dianggap dan diyakini 

paling ideal untuk mewujudkan dan mengembangkan 

potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperluas dirinya. 

Tujuan pendidikan menjadikan manusia bertaqwa, 

kesuksesan hidup abadi dunia akhirat.
19

 

Akhlak berasal dari bahasa arab berupa jama’ 

atau bentuk dari kata khuluq yang secara etimologis 

berarti budi pekerti atau tingkah laku.
20

 Menurut Prof. 

Dr. Ahmad Amin yang dikutip dalam bukunya Asmaran 

as mengatakan bahwa akhlak adalah kebebasan 

kehendak. Ini berarti kehendak itu bisa dibiasakan akan 

sesuatu, maka kebiasaanya itu disebut akhlak. 

Sedangkan akhlak yang dimaksud penulis ialah tingkah 

laku yang mulia yaitu melaksanakan kewajiban-

                                                           
18

Moh, Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu 

Mengembangkan Disipin Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 18. 
19
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kewajiban dan menjauhi segala larangan, baik yang 

berhubungan dengan Allah SWT maupun makhluknya. 

Akhlak merupkan perilaku yang timbul dari 

hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, 

bawaan dan kebiasaan yang menyatu membentuk sutu 

kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam kenyataan 

hidup keseharian. Dari kelakuan itu lahirlah pesan 

moral yang terdapat dalam diri manusia sebagai fitrah, 

sehingga mampu membedakan mana yang baik mana 

yang buruk, mana yang bermanfaat mana yang tidak 

berguna.
21

 

Sedangkan pendidikan akhlak dalam Islam 

merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja, 

sistematis untuk mendorong, membantu serta 

membimbing seseorang dalam mengembangkan segala 

potensinya serta mengubah diri sendiri kepada kualitas 

yang lebih tinggi dan lebih baik. Oleh karena itu Islam 

menetapkan nilai-nilai dan prinsip yang membuat 

manusia mampu mewujudkan kebaikan dunia akhirat. 

Pendidikan akhlak adalah inti dari semua jenis 

pendidikan. Karena ia merupakan pendidikan yang 

mengarahkan terciptanya perilaku lahir dan batin 

manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang 

dalam arti terhadap dirinya maupun luar dirinya.
22

 

Pendidikn ini perlu diajarkan untuk memberi tahu 
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Zakiah Darajat, Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan 

Sekolah (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 10. 
22

Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawih (Yogyakarta: 
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bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, 

berdikap kepada sesama dan tuhannya.
23

 Selain itu 

pendidikan akhlak juga dapat dimaknai sebagai latihan 

mental dan fisik. Latihan ini bisa bersifat formal yang 

terstruktur dalam lembaga pendidikan maupun non 

formal yang diperoleh dari hasil interaksi manusia 

terhadap lingkungan sekitar.
24

 

Dasar pendidikan akhlak secara spesifik terdapat 

dalam Al-Quran dan hadis. Kedua sumber hukum Islam 

ini yang berkenaan dengan pentingnya pendidikan 

akhlak bagi anak. Akhlak yang diajarkan pada Al-

Quran bertumpu pada aspek fitrah yang terdapat dalam 

diri manusia dan aspek wahyu (agama), kemudian 

kemauan dan tekad manusiawi. 

Dengan demikian, pendidikan akhlak yang 

dimaksud oleh penulis adalah suatu usaha sadar untuk 

mendidik dan membimbing akhlak yang sesuai dengan 

nilai dan prinip agama, baikpendidikan akhlak di 

rumah, sekolah maupun di masyarakat, karena 

pendidikan akhlak merupakan tanggung jawab bagi 

semua orang muslim untuk membawa manusia ke jalan 

yang benar. 

2. Sumber Pendidikan Akhlak 

Dalam agama Islam, yang menjadi dasar atau 

barometer pendidikan akhlak manusia adalah Al-Quran 

dan Hadits. Segala sesuatu yang baik menurut Al-Quran 
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Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo, 
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24
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dan Hadits, itulah yang baik dijadikan peangan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebaliknya segala sesuatu yang 

buruk menurut Al-Quran dan Hadits berarti tidak baik 

dan harus dijauhi.
25

 

Al-quran menggambarkan akidah orang yang 

beriman. Kelakuan mereka yang mulia, dan gambaran 

hidup mereka yang tertib, adil, luhur dan mulia. Hal ini 

sangat berlawanan secara diametral dengan perwatakan 

orang-orang kafir dan munafik yang jelek, zalim dan 

sombong. Al-quran juga menggambarkan perjuangan 

para rasul untuk menegakkan nilai-nilai mulia dan 

murni di dalam kehidupan dan ketika mereka ditentang 

oleh kefasikan, kekufuran dan kemunafikan yang 

menggagalkan tegaknya akhlak mulia sebagai pijakan 

dalam kehidupan. 

Sedangkan Hadits, meliputi perkataan dan 

perilaku Rasulullah yang dipandang sebagai lampiran 

penjelasan dari Al-quran terutama dalam masalah-

masalah yang tersurat pokok-pokoknya saja.
26

 Nabi 

Muhammad sebagai uswatun hasannahyang dapat 

dijadikan figur atau suri tauladan (QS. Al-Ahzab: 21), 

karena ucapan dan perilakunya mendapatkan bimbingan 

dari Allah (QS. An-Najm: 3-4) “sungguh, telah ada 

pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
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Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka setia, 2010), 
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28 
 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak 

menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21).
27

 

3. Urgensi Pendidikan Akhlak 

Pada dasarnya pendidikan akhlak berusha untuk: 

1) meluruskan naluri dan kecenderungan fitrah 

seseorang yang membahayakan masyarakat: 2) 

membentuk rasa sayang yang mendalam, yang akan 

menjadikan seseorang merasa terikat untuk melakukan 

amal baik dan menjauhi perbuatan jelek. Dengan 

pendidikan akhlak, memungkinkan seseorang dapat 

hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa harus 

menyakiti atau disakiti orang lain. Sehingga pendidikan 

akhlak menjadikan seseorang berusaha meningkatkan 

kemajuan masyarakat demi kemakmuran bersama.
28

 

Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan 

pendidikan akhlak yang dikemukakan Ibn Miskawyh 

yakni terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong 

secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan 

bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan 

memperoleh kebahagiaan sempurna (al-sa’adah).
29

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pentingnya pendidikan akhlak adalah untuk menjadikan 

seseorang sebagai individu yang baik, mampu 
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mengetahui, memiliki dan menerapkan akhlak mulia 

dalam kehidupan yang damai, bahagia lahir batin. 

4. Ruang lingkup Pendidikan Akhlak 

Jika ilmu akhlak atau pendidikan akhlak itu 

diperhatikan dengan seksama, akan tampak bahwa 

ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah 

membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, 

kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut 

tergolong perbuatan yang baik atau buruk. Ilmu akhlak 

juga dapat disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan 

dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian 

memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan 

tersebut, yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong 

perbuatan baik atau buruk.
30

 

Dengan demikian ruang lingkup pembahasan 

ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. 

Jika perbuatan tersebut dikatakan baik atau buruk, maka 

ukuran yang harus digunakan adalah ukuran normatif. 

Selanjutnya juga dikatakan sesuatu itu benar atau salah 

maka yang demikian itu termasuk masalah hitungan 

atau fikiran. Melihat keterangan di atas, bahwa ruang 

lingkup pendidikan akhlak ialah segala perbuatan 

manusia yang timbul dari orang yang melaksanakannya 

dengan sadar dan disengaja serta ia mengetahui waktu 

                                                           
30

Rahmat Djatmika, Sistem Etika Islam (Surabaya: Pustaka, 

1987), 44. 
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melakukannya akan akibat dari yang diperbuatnya. 

Demikian pula perbuatan yang tidak dengan kehendak, 

tetapi diikhtiarkan penjagaanya pada waktu sadar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alamiah (natural 

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, 

proses lebih diutamakan dari pada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara 

induktif dan makna merupakan hal yang esensial.
1
 

Ada beberapa macam penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: etnografis, 

grounded theory,case study, fenomenologi. Dalam 

penelitian ini, yang digunakan adalah jenis penelitian 

studi kasus (case study); yaitu: suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial.
2
 Dalam hal ini, penelitian 

studi kasus tersebut dilakukan di Kelurahan Mlilir 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.   

 

B. Kehadiran Peneliti 

Pengamatan berperan serta merupakan ciri 

khusus penelitian kualitatif,  akan tetapi seluruh 

sekenario berada pada ketentuan peranan 

                                                           
1
Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif(Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 57. 
2
Ibid, 86-88. 
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peneliti.
3
Sehingga dalam penelitian ini peneliti berperan 

sebagai instrument pokok sekaligus pengumpul data. 

Pada penelitian kualitatif peneliti adalah instrument 

utamanya, baru setelah fokus penelitian menjadi jelas, 

selanjutnya akan dikembangkan instrument penelitian 

sederhana,  dengan harapan dapat melengkapi data 

untuk dibandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui wawancara dan observasi. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di rumah 3 orang 

keluarga yang menyandang status single parent di 

Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. 

 

D. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian ini adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti 

dokumen dan lainya. Yang dimaksud kata-kata dan 

tindakan adalah perkataan dan tindakan orang-orang 

yang diwawancarai dan diamati sebagai sumber utama, 

sedangkan sumber data tertulis, foto dan catatan tertulis 

adalah sumber data tambahan. Dan penentuan sumber 

data pada penelitian ini dilakukan secara purposive 

                                                           
3
Lexy J.  Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Rosdakarya Offset, 2009) , 163. 
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sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu.
4
 

Adapun sumber utama dalam penelitian ini 

adalah dua bapak dan satu ibu yang menyandang status 

single parent. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab 

bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek penelitian melalui wawancara 

mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan disamping itu untuk 

melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

1. Wawancara 

  Adalah metode pengambilan data dengan 

cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang 

menjadi informan atau responden.
5
 Dalam hal ini 

wawancara yang digunakan adalah in-depth 

interview yaitu wawancara mendalam melalui 

penetapan topic secara specific yang kemudian 

dikembangkan kedalam pertanyaan yang lebih 

mendalam guna memperoleh data yang lebih akurat. 

                                                           
4
Abudin Nata, Metodologi Studi Islam(Jakarta; Raja Grafindo 

Persada, 2000, 125. 
5
Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metododlogi Penelitian 

Kualitatif, 131. 
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Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 

wawancara terhadap 3 bapak dan 2 ibu yang 

menyandang status single parent. 

2. Teknik Observasi 

  Yaitu pengamaan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala dalam obyek penelitian. Observasi 

dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami 

dalam konteksnya. Hal ini dilakukan terhadap 

subyek, perilaku subyek selama wawancara,
6
 

interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang 

dianggap relevan sehingga dapat memberikan data 

tambahan terhadap hasil wawancara. Metode ini 

dipergunakan hampir diseluruh proses pengumpulan 

dan penelitian. Observasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang keseharian keluarga single 

parent.  

3. Teknik Dokumentasi  

  Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai 

berbagai hal berupa dokumen atau catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
7
 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data yang sifatnya documenter, seperti data sejarah 

                                                           
6
Ibid, 134. 

7
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitaif, dan 

R&ID, 240. 
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keluarga single parent dan keseharian keluarga yang 

menyandang status single parent tersebut. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses atau aktivitas 

pengorganisasian data dengan tujuan untuk menemukan 

tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi 

teori substantive.
8
 Pada penelitian ini teknik analisis 

data yang digunakan adalah berdasarkan pada konsep 

dari Miles dan Huberman,yang mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu:
9
 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

                                                           
8
Afifuddin, Ahmad Saebani, Metododlogi Penelitian Kualitatif, 

145. 
9
Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif(Yogyakarta; Ar Ruzz Media, 2012),307-310. 
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pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah data direduksi, maka langkah 

berikutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan 

data. Penyajian data di sini dibatasi sebagai 

penyajian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semua data 

di lapangan yang berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi akan dianalisis sehingga 

memunculkan diskripsi tentang permasalahan yang 

diteliti. 

3. Conclusion Drawing/verification(Kesimpulan) 

  Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat 

dipercaya). 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Adapun uji keabsahan data dilakukan dengan 

metode triangulasi dan ketekunan pengamatan. 

Penjelasanya adalah sebagai berikut: 

1. Triangulasi yang penulis gunakan ada dua jenis, 

yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
10

 

Dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama yang dinamakan triangulasi 

teknik. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Teknik pengumpulan 

data yang penulis gunakan adalah observasi pasif, 

wawancara semi trestruktur, dan dokumentasi. 

Tujuan dari triangulasi adalah untuk mengecek 

data-data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi agar data yang diperoleh valid. 

2. Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan cirri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci sehingga menghasilkan kedalaman 

penelitian.
11

 

 

                                                           
10

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2012), 330. 
11

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Rosdakarya Offset, 2000), 117. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Pada penelititian ini terbagi menjadi tiga tahapan 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah;
12

 

 

1. Pra Lapangan 

  Diantaranya meliputi; menyusun rancangan 

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus 

perijinan penelitian, menjajaki lokasi penelitian, 

memilih informan, serta menyiapkan perlengkapan 

penelitian. 

2. Pekerjaan Lapangan 

  Meliputi memahami latar penelitian, 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta 

smabil mengumpulkan data. 

3. Analisis Data 

  Yaitu analisis sebelum dan sesudah 

pengumpulan data. 

4. Terakhir, Penulisan Hasil Laporan Penelitian.  

  

                                                           
12

Djunaidi Ghony Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 144-147. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Data umum 

1. Profil Kelurahan Mlilir 

Kelurahan Mlilir merupakan kelurahan yang 

terletak di wilayah kecamatan dolopo kabupaten 

madiun. Sebelum terbentuk, dahulu wilayah Kelurahan 

Mlilir tergabung menjadi satu dengan Desa Dlonggong, 

yang letaknya 3 km sebelah utara wilayah Mlilir. Pada 

tahun 1960 an terjadi pemekaran wilayah dan 

terbentuklah Kelurahan Mlilir. 

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Mlilir 

adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara : Desa Glonggong Kecamatan 

Dolopo 

Sebelah selatan : Kabupaten Ponorogo 

Sebelah barat : Desa Lembah Kecamatan 

Dolopo 

Sebekah timur : Desa Kradinan Kecamatan 

Dolopo 

2. Visi dan Misi 

Visi Kelurahan Mlilir tahun 2019 adalah 

“Terwujudnya masyarakat Kelurahan Mlilir yang aman 

sejahtera dan berakhlak”.  

Misi Kelurahan Mlilir adalah “Mewujudkan 

masyarakat Kelurahan Mlilir yang berakhlak dengan 

meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan 

budaya dan mengedepankan kearifan lokal”. 
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3. Kependudukan 

Kelurahan Mlilir memiliki jumlah penduduk 

sekitar 5069 jiwa. 

4. Mata pencaharian 

Di Kelurahan Mlilir ini mayoritas pekerjaan 

penduduknya sebagai buruh tani. Selain buruh tani mata 

pencaharian penduduk lainnya adalah sebagai petani, 

pedagang, wiraswasta dan pegawai dan sebagian kecil 

lainnya adalah peternak. 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di Kelurahan Mlilir 

meliputi: kelurahan 1 unit, SD Negeri 3 unit, Madrasah 

Ibtidaiyah 1 unit, TK 4 unit, lapangan 1 unit. 

6. Keadaan Sosial 

Budaya masyarakat Kelurahan Mlilir adalah 

gotong royong, pelestarian budaya leluhur seperti bersih 

desa dan salamatan. Toleransi antar umat beragama 

sangat tinggi. Hal ini dapat menunjang tingkat 

keswadayaan masyarakat baik dalam bentuk materi, 

sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat 

mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk 

tujuan pembangunan kelurahan. 

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan 

Mlilir 

Struktur organisasi dalam pemerintahan 

kelurahan sangat penting keberadaannya, karena dengan 

adanya struktur organisasi tersebut dapat memudahkan 

kita untuk mengetahui sejumlah personil yang 

menduduki jabatan tertentu dalam suatu lembaga. 
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Adapun struktur Organisasi di Kelurahan Mlilir adalah 

sebagai berikut: Bapak Syaiful Amin sebagai Lurah, 

Siti Isbandiyah sebagai Sekretaris dibantu Nurul 

Kabiatulrohmah sebagai Pelaksana, Siti Afip sebagai 

Kasi Pemerintahan dibantu Suwanti sebagai Pelaksana, 

Murdiono sebagai Kasi Pembangunan, Hanik Ruwaida 

sebagai Kasi Kemasyarakatan dibantu Parwati sebagai 

Pelaksana. 

 

B. Data Khusus 

1. Penerapan Pola Asuh Orang Tua Single Parent 

dalam Mendidik Akhlak Anak. 

Dalam mengasuh atau merawat anak, tentu 

setiap orang tua memiliki cara tersendiri dikarenakan 

karakter setiap anak juga berbeda-beda. Sebagian orang 

tua memberi kebebasan ataupun menerapkan peraturan 

tertentu terhadap anaknya dengan tetap memberi 

kontrol agar tidak salah langkah, seperti penuturan ibu 

ET berikut ini: “Ya seperti orang lain pada umumnya 

mas, dirawat, dididik dengan sepenuh hati, sabar seperti 

itu mas. Saya kasih kebebasan, tidak terlalu saya 

kekang.”
1
 

Dari pemaparan pernyataan diatas, orang tua 

dalam merawat anak tentunya juga didasari beberapa 

hal dan tujuan, seperti penuturan ibu ET berikut ini: 

Menurut Ibu ET, menerapkan pola asuh dengan 

memberi kebebasan kepada anak akan memudahkan 

                                                           
 

1
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 01/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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sang anak untuk menumbuhkan kemampuan anak, 

sebaliknya jika memberi tekanan atau mengekang 

terhadap anak malah akan menyulitkan anak untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada diri anak 

tersebut. 

Para orang tua menjelaskan bahwa mayoritas 

dari mereka mengasuh atau merawat anaknya dengan 

memberi kebebasan dengan tetap memberi kontrol agar 

tidak salah langkah. Menurut bapak WW, beliau 

mengatakan ”Saya lebih mengedepankan kedisiplinan 

nya mas. Saya juga membebaskan anak mas dalam 

artian membebaskan ya tidak terlalu mengekang”.
2
 

Pendapat lain juga di jelaskan oleh bapak RH “Saya 

juga tidak terlalu mengekang anak mas, ya kalau dinilai 

kelewatan baru saya tegur”. 
3
 

Dalam mengasuh atau merawat anak terkadang 

orang tua sulit menerima pandangan dari anaknya, 

orang tua tidak mau memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengatur diri mereka sendiri, mereka selalu 

mengharapkan anaknya untuk mematuhi semua 

peraturannya. Tidak jarang jika terdapat para orang tua 

menganggap dengan bersikap keras adalah sikap terbaik 

untuk mendidik anak menjadi disiplin dalam segi 

apapun, entah akhlak maupun belajar, namun ada juga 

                                                           
2
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 13/W/13-02/2019 dalam 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
3
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 07/W/12-02/2019 dalam 

dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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yang memberikan kebebasan kepada anak dengan 

catatan tetap mendapat kontrol dari orang tua. 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pendapat 

para bapak rt seperti penuturan bapak S, menurut beliau 

“Para orang tua single parent ini dalam mengasuh 

anaknya memberikan kebebasan tetapi saya lihat juga 

dikontrol oleh orang tua yang bersangkutan.
4
 

Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi 

anak yang tumbuh sesuai harapan, begitu pula dengan 

masa depan mereka. Segala hal yang dilakukan oleh 

orang tua merupakan harapan yang ditanamkan kepada 

sang anak. Keinginan menjadikan anaknya menjadi 

seseorang yang berhasil adalah sebagian kecil dari 

harapan orang tua. Pola asuh merupakan cara yang 

dilakukan orang tua agar harapan mereka kepada 

anaknya tercapai. 

Dalam setiap keluarga, orang tua memiliki 

alasan dan norma tertentu dalam menerapkan pola asuh 

terhadap anak. Selain peran keluarga dalam pengasuhan 

anak, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pola 

asuh. Diantaranya menurut Mussen, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi pola asuh, yaitu:
5
 

 

 

 

                                                           
4
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 19/W/5-10/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
5
Mussen, Perkembangan dan Kepribadian Anak (Jakarta: Arcan, 

1994), 392. 



44 
 

a. Lingkungan Tempat Tinggal  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola 

asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan 

akan mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan 

pola asuh. Hal ini dapat dilihat jika suatu keluarga 

tinggal di kota dan di desa berbeda gaya 

pengasuhannya. Keluarga yang tinggal di kota 

memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi ketika 

anaknya keluar rumah, sebaliknya keluarga yang 

tinggal di desa tidak memiliki kekhawatiran yang 

begitu mendalam dengan anak yang keluar rumah. 

Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak. 

Mereka juga teman-teman anak diluar sekolah.kondisi 

orang-orang di desa atau kota tempat tinggalnya juga 

turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. 

b. Sub kultur budaya  

Budaya di lingkungan tempat tinggal keluarga 

menetap akan mempengaruhi pola asuh orang tua. 

Dalam setiap budaya, polaasuh yang diterapkan orang 

tua tentulah berbeda-beda, misalkan ketika di suatu 

budaya anak diperkenalkan berargumen tentang aturan 

yang diterapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak 

berlaku bagi semua budaya. 

c. Status sosial ekonomi  

Status sosial akan mempengaruhi pola asuh 

orang tua. Keluarga yang memiliki status sosial yang 

berbeda tentunya menerapkan polaasuh yang berbeda 

juga. 

 



45 

 

 
 

d. Kepribadian orang tua  

Setiap orang tentunya memiliki perbedaan 

dalam segi emosi, intelegensi, sikap dan kematangan. 

Karakteristik tersebut tentunya akan mempengaruhi 

kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran 

sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensifitas 

orang tua terhadap kebutuhan anakanya. 

Dari deskripsi diatas, yang cocok dengan latar 

belakang penerapan pola asuh orang tua single parent 

di Dusun Talangrejo Kelurahan Mlilir Kecamatan 

Dolopo adalah status sosial ekonomi. Kesibukan 

bekerja karena status single parent juga menjadi salah 

satu alasan mereka dalam menerpkan pola asuh 

kepada anaknya.  

 “Ya supaya mengetahui kemampuan anak mas, 

seberapa jauh  pengertiannya dan juga 

pemahamannya terhadap apa yang saya 

 terapkan terhadap dirinya. Saya menerapkan hal 

tersebut karena anak  saya sering saya 

tinggal bekerja”.
6
 

 

Karena kesibukan para orang tua inilah para 

anak akan bertingkah dan berpikir seenaknya tanpa ada 

yang mengontrol. Maka dari itu pola asuh merupakan 

bagian penting dari seorang single parent dalam 

merawat dan mendidik anak. 

Para orang tua tentunya memiliki kendala 

masing masing dalam menerapkan pola asuh terhadap 

                                                           
6
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 01/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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anaknya. Hal ini dikarenakan kriteris tiap orang tua dan 

juga anak berbeda-beda. 

Menurut pengakuan Bapak RH 

 “ya namanya hambatan atau kendala mesti ada 

mas, tetapi tidak begitu  menyulitkan, ya paling 

kalau saya tegur dia terus pergi kaya gitu, 

 soalnya anak saya cenderung takut sama saya 

mas.”
7
 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu ET, 

beliau memiliki penjelasan yang kurang lebih sama 

dengan penuturan dari Bapak RH tadi mengenai 

hambatan dalam mengasuh atau merawat anak, berikut 

penuturan Ibu ET: 

  “Hambatanya ya namanya anak mas, kalau 

dibilangin, dikasih contoh  suka ngeyel, 

minta ini itu, bisa saja beralasan.”
8
 

 

Berbeda dengan penuturan kedua orang tua 

diatas tadi, Bapak WW menjelaskan mengenai 

hambatan dalam mengasuh atau merawat anak, berikut 

penjelasannya “Hambatanya ya seperti anak seusianya 

mas, lupa waktu terus kalau diingatkan kadang nangis, 

rewel seperti itu mas.”
9
 

                                                           
7
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 08/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
8
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 02/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
9
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 14/W/13-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan penuturan para orang tua di atas 

mengenai hambatan dalam mengasuh atau merawat 

anak, hambatan-hambatan diatas merupakan hal yang 

sering dijumpai ketika menghadapi anak dalam 

menerapkan pola asuh. Dengan kata lain dalam 

penerapan pengasuhan kepada anak, anak memberikan 

timbal balik berupa hal yang mendukung dan hal yang 

menghambat kepada pengasuh. 

Dalam sebuah keluarga, penerapan pola asuh 

biasanya di sertai oleh beberapa aturan yang dibuat oleh 

orang tua supaya sang anak dapat memahami dan 

menaati sebagai upaya pembelajaran disiplin dan 

tanggung jawab. Reward dan punishment biasanya 

berlaku dalam penerapaan aturan tersebut.  

Ibu ET menerangkan bahwa dengan aturan dapat 

membantu penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab, 

berikut penuturannya. 

 “Kalau belajar mesti saya pantau mas, 

soalnya kalau tidak, anak mesti  suka nyelimur 

ini itu. Kalau setelah belajar harus gini, 

pokoknya saya  tekankan soal tanggung jawab 

pribadi dalam sehari hari mas”.
10

 

 

Hal senada juga dituturkan oleh bapak RH, 

seperti berikut. 

 “Ya saya suruh belajar mas, kan tanggung 

jawab dia sebagai pelajar  kan ya belajar, 

ngerjain pr, tanggung jawab di rumah juga saya 

                                                           
10

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 03/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 



48 
 

ajarkan  seperti nyapu, nyuci baju sendiri dan 

sebagainya. Anak saya sering  sendirian 

dirumah mas, saya kerja jadi ya saya ajarkan hal 

seperti  itu”.
11

 

 

Bapak WW menuturkan hal yang sama, karena 

beliau dalam merawat memang menekankan pada 

kedisiplinan. Berikut penuturan beliau. 

 “Ya mulai dari hal kecil mas, belajar tidur 

pada waktunya, bangun pada waktunya, bermain pada 

waktunya ya hal-hal seperti itu. Intinya  semua harus 

sesuai dengan waktu mas”.
12

 

Sedangan mengenai hal yang dapat membuat 

sang anak lalai dalam menaati aturan, orang tua pada 

umumnya hanya memberi peringatan atau sekedar 

menegur sang anak tanpa menggunakan kekerasan. 

Kekerasan nantinya hanya akan membuat anak menjadi 

benci terhadap orang tua, dimana kebencian itu 

nantinya akan berdampak buruk bagi sang anak dan 

juga orang tua itu sendiri. 

2. Dampak Penerapan Pola Asuh Orang Tua Single 

Parent terhadap Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak merupakan pendidikan 

penting yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada 

anak. Pendidikan akhlak merupakan inti dari semua 

pendidikan, pendidikan akhlak adalah pendidikan yang 

                                                           
11

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 09/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
12

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 15/W/13-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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mengarahkan terciptanya perilaku lahir dan batin 

manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang baik 

di dalam maupun di luar dirinnya. Orang tua wajib 

memberikan pendidikan ini kepada anaknya, supaya 

anak tahu bagaimana seharusnya manusia itu 

bertingkah, bersikap kepada tuhannya dan sesama. 

Namun karena status single parent orang tua menjadi 

kurang maksimal dalam memberikan pendidikan dan 

pengasuhan kepada anak yang mengakibatkan anak 

kurang mendapat perhatian dan kadang bertindak 

semaunya sendiri. Menurut pengakuan Bapak WW, 

beliau mengatakan: 

 “Ya saya menyadari mas memang kalau soal 

perhatian kurang. Ya tapi mau bagaimana lagi 

dilain sisi saya juga harusmencari nafkah 

untuknya. Ya mungkin karena hal itu juga 

terkadang anak saya kalau saya bilangin malah 

ndak ngrungokne blas, malah kadang kalau 

orang lain yang mengingatkan dia malah 

mendengar, mungkin dia sadar kalau saya jarang 

ada untuknnya.”
13

 

 

Dalam masa pertumbuhan, perhatian sangat 

penting untuk diberikan kepada anak supaya anak 

merasa selalu mendapat rasa kasih sayang yang dapat 

memotivasi dirinya sendiri sehingga anak selalu akan 

merasa nyaman. 

Menurut penuturan ibu ET “ kalau soal perhatian 

memang itu penting mas, bahkan anak saya ini 

                                                           
13

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 22/W/13-10/2019 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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sering meminta saya untuk berlibur bekerja 

supaya bisa menemani kesehariannya, dan itu 

sering terjadi, tapi ya bagaimana lagi ini semua 

terjadi karena keadaan. Kadang juga membantah, 

disuruh sekolah TPA ndak mau, sak karepe dewe 

mas kadang-kadang anaknya itu”. 

Menurut bapak DS,“kalau soal dampak yang 

jelas pasti ada mas, cuman karena usia mereka 

masih dibawah 15 tahun, dampak yang timbul 

saya kira masih sewajarnya anak-anak biasa saja. 

Saya dan masyarakat lain hanya bisa 

mengingatkan orang tua supaya memberikan 

perhatian khusus kepada anak agar sang anak 

ketika tumbuh dewasa nanti dapat berperilaku 

baik dan juga tidak mudah terpengaruh dunia 

luar”.
14

 

 

Peran orang tua yang menyandang status single 

parent dalam mendidik akhlak memang tidak mudah, 

selain harus menjadi tulang punggung keluarga dilain 

isi mereka juga harus memberikan pendidikan kepada 

anaknya. Oleh karena, itu peran ganda karena status 

single parent tersebut harus benar-benar dijalankan 

dengan baik supaya anak bisa berkembang dengan baik 

pula, jangan sampai karena kekeliruan dalam mengasuh 

dan mendidik menjadikan sang anak salah langkah yang 

nantinya anak dapat terjerumus ke hal-hal yang bersifat 

negatif. 

                                                           
14

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 25/W/8-10/2019 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Tentang Penerapan Pola Asuh Orang Tua 

Single Parent di Dusun Talangrejo Kelurahan Mlilir 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

1. Analisis Pola Asuh Demokratis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan 

pola asuh orang tua single parent dalam mendidik 

akhlak anak di Kelurahan Mlilir sangat beragam. Para 

orang tua menerapkan pola asuh sesuai pemikiran 

masing-masing yang mereka anggap benar. Orang tua 

mengasuh anaknya dengan memberikan bimbingan, 

arahan serta pendidikan baik akhlak maupun akademik 

yang didukung dengan dukungan emosional dan kasih 

sayang.  

Dalam pengarahan tersebut orang tua lebih 

mengedepankan privasi  anak, anak diberi kebebasan 

untuk mengembangkan kreativitas masing-masing tanpa 

memberikan tekanan ataupun paksaan tetapi orang tua 

memberi dukungan penuh terhadap apa yang dilakukan 

anak. Orang tua jenis ini lebih mementingkan 

kepentingn anak ketimbang dirinya. Mereka tidak ragu 

dalam mengendalikan anak, berani menegur anak bila 

melakukan kesalahan maupun berperilaku buruk. 

Mereka mengarahkan perilaku anak sesuai kebutuhan 

agar anak memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan 
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yang akan mendasari anak dalam mengarungi 

kehidupan. 

Sementara praktek pola asuh di Dusun 

Talangrejo Kelurahan Mlilir Dalam mengasuh atau 

merawat anak, tentu setiap orang tua memiliki cara 

tersendiri dikarenakan karakter setiap anak juga 

berbeda-beda. Sebagian orang tua memberi kebebasan 

ataupun menerapkan peraturan tertentu terhadap 

anaknya dengan tetap memberi kontrol agar tidak salah 

langkah, seperti penuturan ibu ET berikut ini:  

“Ya seperti orang lain pada umumnya mas, 

dirawat, di didik dengan sepenuh hati, sabar 

seperti itu mas. Saya kasih kebebasan, tidak 

terlalu saya kekang.”
1
 

 

Dari pemaparan pernyataan diatas, orang tua 

dalam merawat anak tentunya juga didasari beberapa 

hal dan tujuan, seperti penuturan ibu ET berikut ini: 

Menurut Ibu ET, menerapkan pola asuh dengan 

memberi kebebasan kepada anak akan memudahkan 

sang anak untuk menumbuhkan kemampuan anak, 

sebaliknya jika memberi tekanan atau mengekang 

terhadap anak malah akan menyulitkan anak untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada diri anak 

tersebut. 

Para orang tua menjelaskan bahwa mayoritas 

dari mereka mengasuh atau merawat anaknya dengan 

memberi kebebasan dengan tetap memberi kontrol agar 

                                                           
 

1
Lihat Transkrip Wawancara Nomer  01/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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tidak salah langkah. Menurut bapak WW, beliau 

mengatakan ”Saya lebih mengedepankan kedisiplinan 

nya mas. Saya juga membebaskan anak mas dalam 

artian membebaskan ya tidak terlalu mengekang”.
2
 

Pendapat lain juga di jelaskan oleh bapak RH“Saya 

juga tidak terlalu mengekang anak mas, ya kalau 

dinilai kelewatan baru saya tegur”. 
3
 

 

Dalam mengasuh atau merawat anak terkadang 

orang tua sulit menerima pandangan dari anaknya, 

orang tua tidak mau memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengatur diri mereka sendiri, mereka selalu 

mengharapkan anaknya untuk mematuhi semua 

peraturannya. Tidak jarang jika terdapat para orang tua 

menganggap dengan bersikap keras adalah sikap terbaik 

untuk mendidik anak menjadi disiplin dalam segi 

apapun, entah akhlak maupun belajar, namun ada juga 

yang memberikan kebebasan kepada anak dengan 

catatan tetap mendapat kontrol dari orang tua. 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pendapat 

para tetangga seperti penuturan bapak S, menurut beliau 

“ iya mas, para orang tua single parent ini dalam 

mengasuh anaknya memang memberikan kebebasan 

tetapi juga diikuti dengan kontrol yang dilakukan oleh 

orang tua, saya melihat dari ketiga anak ini mendapat 

                                                           
2
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 13/W/13-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
3
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 07/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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pola pengasuhan yang sama, Cuma bapak WW saja 

yang agak menekankan kepada kedisiplinan”. 

Pola ini diterapkan oleh orang tua sebagai wujud 

kontrol mereka terhadap anak. Menurut data yang 

diperoleh, para orang tua ini cenderung bersikap labil 

karena mereka menunjukkan sikap demokratis tetapi 

juga menunjukkan siap keras kepada anak. 

2. Analisis Pola Asuh Otoriter 

Otoriter merupakan salah satu pola asuh yang 

dapat digunakan oleh orang tua. Otoriter merupakan 

bentuk pengasuhan orng tua yang sangat ketat dan kaku 

ketika berinteraksi kepada anaknya. Orang tua tidak 

segan memberi hukuman kepada anak jika terbukti 

melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

otoriter berikut:
4
 

a) Orang tua suka menghukum secara fisik. 

b) Orang tua cenderung bersikap mengomando. 

c) Orang tua kaku. 

d) Orang tua bersikap emosional. 

Orang tua yang bersifat pola asuh otoriter 

menekan adanya kepatuhan seorang anak terhadap 

peraturan yang mereka buat tanpa banyak basa basi, 

tanpa penjelasan kepada anaknya mengenai sebab dan 

tujuan diberlakukannya peraturan tersebut. Orang tua 

yang demikian yakin bahwa cara yang keras merupakan 

                                                           
4
Septi Nur Utami, “Skripsi Pola Asuh Orang Tua Siswa 

Berprestasi Di Kelas V SD Negeri Sidakan Banaran Galur Kulon Progo 

Tahun Ajaran 2013/2014”NIM 11108241080, Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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cara yang terbaik dalam mendidik anak. Orang tua 

demikian sulit menerima pandangan anaknya, tidak 

mau memberi kesempatan kepada anak untuk mengatur 

diri mereka sendiri, serta selalu mengharap sang anak 

untuk mematuhi semua peraturannya.
5
 

Pendapat lain menyebutkan bahwa otoriter yakni 

gaya yang bersifat menghukum dan membatasi dimana 

orang tua sangat berusaha agar anak mengikuti 

pengarahan yang diberikan dan menghargai apa yang 

telah dilakukan oleh orang tua. 

3. Analisis Pola AsuhPermisive 

Pola asuh merupakan jenis pola asuh dimana 

orang tua sangat terlibat dengan anak, namun tidak 

terlalu menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua 

cenderung membiarkan anak dalam melakukan sesuatu 

yang diinginkan. Hasilnya anak tidak pernah belajar 

mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berharap 

mendapatkan keinginannya. Beberpa orang tua sengaja 

membesarkan anaknya dengan cara ini karena mereka 

percaya bahwa kombinasi antara keterlibatan yang 

hangat dan sedikit batasan akan menghasilkan anak 

yang kreatif dan percaya diri. 

Namun anak yang memiliki orang tua yang 

berpola asuh seperti ini jarang belajar menghormati 

terhadap orang lain dan mengalami kesulitan dalam 

mengendalikan perilakunya. Mereka cenderung 

                                                           
5
Stella Krisantia, Adelina Hasyim, M. Mona Adha, “Jurnal 

HubunganPola Asuh Orang Tua Dengan Disiplin Belajar Siswa” 

(Email: stella_krisantia@yahoo.com) 
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mendominasi egosentris, tidak menuruti aturan dan 

kesulitan dalam berhubungan dengan teman sebaya. 

Metode pengasuhan kepada anak seperti ini 

cenderung membuahkan anak-anak nakal dan manja, 

yang lemah dan sangat bergantung serta sifat kekanak 

kanakan dalam segi emosional.
6
 

Dari beberapa uraian deskripsi diatas dan 

berdasarkan temuan ini diperkuat dengan teori Chabib 

Thoha yang dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwasannya orang tua memberi pengakuan terhadap 

anak, memberi kebebasan kepada anak untuk memilih 

apa yang terbaik bagi dirinya. Anak diberi kesempatan 

untuk mengembangankan kontrol internalnya sehingga 

sedikit demi sedikit berlatih tanggung jawab kepada diri 

sendiri.
7
 Di samping itu, orang tua memberi 

pertimbangan kepada anak, sehingga anak mempunyai 

sikap terbuka dan bersedia mendengarkan pendapat 

orang lain, karena anak sudah terbiasa menghargai hak 

dari anggota keluarga di rumah. Selain itu 

bahwasannya ketiga orang tua yang menyandang status 

single parent di kelurahan Mlilir tepatnya di Dusun 

Talangrejo berpendapat tentang pola asuh otoriter, 

mereka secara terang-terangan tidak menerapkan pola 

asuh otoriter tersebut. Ketiga orang tua penyandang 

status single parent tersebut beranggapan bahwa pola 

asuh otoriter dianggap terlalu keras terhadap anak. 

Mereka kurang setuju apabila harus mengasuh atau 

                                                           
6
Ibid  

7
Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islamhlm,111. 
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mendidik anak dengan cara kekerasan fisik terhadap 

anak. Sementara itu mengenai pola asuh permissive, 

ketiga orang tua penyandang status single parentjuga 

kurang setuju apabila menerapkan kepada anak masing-

masing. Para orang tua beranggapan apabila 

menerapkan pola asuh permissive ini nantinya akan 

membuat anak menjadi manja dan cengeng. 

Para orang tua memiliki hak penuh dalam 

mengasuh anaknya sesuai keinginan mereka. Tetapi 

orang tua juga tidak boleh asal-asalan dalam 

menerapkan pola asuh karena dampaknya akan fatal 

terhadap pertumbuhan anak.  

Kurangnya pengetahuan tentang penerapan pola 

asuh juga merupakan salah satu faktor gagalnya pola 

asuh terhadap anak. Kesibukan bekerja karena status 

single parent juga menjadi salah satu alasan mereka 

dalam menerpkan pola asuh kepada anaknya. Karena 

kesibukan para orang tua inilah para anak akan 

bertingkah dan berpikir seenaknya tanpa ada yang 

mengontrol. Menurut manurung ada beberapa alasan 

orang tua menerakan pola asuh tertentu, yakni: 

a) Latar belakang orang tua 

  Maksudnya para orang tua menerapkan pola 

asuh kepada anaknya dengsn meniru metode 

pengasuhan yang didapat dari orang tua mereka 

terdahulu.  

b) Tingkat pendidikan orang tua 

 Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi akan berbeda pola pengasuhannya 
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dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah. 

c) Status ekonomi dan pekerjaan orang tua 

 Orang tua yang cenderung sibuk dengan urusan 

pekerjaanya menjadi kurang memperhatikan urusan 

anak-anaknya. Keadaan ini akan peran dan fungsi 

orang tua akan diserahkan kepada pembantu, dan 

pola asuh yang diterapkan juga merupakan pola asuh 

dari pembantu.
8
 

Sedangkan menurut Soekanto, alasan orang tua 

menerapkan pola asuh yakni: 

a) Lingkungan dimana keluarga itu tinggal 

  Maksudnya apabila keluarga itu tinggal di 

lingkungan yang otoritas pendidikannya rendah, 

maka anak akan mudah terpengaruh. 

b) Model pengasuhan yang didapat orang tua 

sebelumnya 

  Kebanyakan orang tua menerapkan pola asuh 

sesuai dengan apa yang didapat mereka sebelumnya. 

c) Lingkungan kerja orang tua 

  Orang yang cenderung sibuk maka akan 

menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang 

terdekatnya maupun pembantu. 

Menurut data yang diperoleh oleh peneliti, 

menyebutkan bahwa para orang tua memiliki latar 

                                                           
8
Isni Agustiawati, “Jurnal PengaruhPola Asuh Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata PelajaranAkutansi Kelas XI IPS” di SMA 

Negeri 26 Bandung, oleh, 2014. 
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belakang yang beragam dalam menerapkan pola asuh 

seperti penuturan ibu ET berikut ini:  

 “Ya supaya mengetahui kemampuan anak mas, 

seberapa jauh  pengertiannya dan juga 

pemahamannya terhadap apa yang saya 

 terapkan terhadap dirinya. Saya menerapkan hal 

tersebut karena anak  saya sering saya 

tinggal bekerja”.
9
 

 

Sementara itu menurut pengakuan bapak RW, 

dengan pola asuh beliau berharap bahwa sang anak 

tidak berbuat semau mereka sendiri, supaya mereka 

kelak berkembang dengan baik. Berikut penuturannya: 

 “Supaya anak saya tidak sak karepe dewe mas, 

supaya anak bisa  berkembang. Intinya supaya 

anak saya kalau dewasa nanti bisa 

 menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

baik”.
10

 

 

Dari deskripsi diatas, diketahui bahwa latar 

belakang pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

single parentadalah ekonomi dan status pekerjaan. 

Keduahal tersebut menjadi poin utama diterapkannya 

pola asuh oleh masing-masing orang tua penyandang 

status single parent. Karena kedua hal itulah orang tua 

penyandang status single parenttidak dapatmemberikan 

atau meluangkan waktu yang cukupdalam mengasuh 

                                                           
9
Lihat Transkrip Wawancara Nomer 01/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
10

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 07/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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atau merawat anaknya. Orang tua hanya bisa berharap 

apa yang telah diberikan kepada anak dapat diterapkan 

oleh sang anak secara maksimal di dalam 

perkembangan hidup kesehariannya. 

 

B. Analisis Dampak Pola Asuh Orang Tua Single 

Parentterhadap Pendidikan Akhlak di Kelurahan 

Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Orang tua adalah pemberi pendidikan pertama 

sebelum anak memasuki jenjang pendidikan sekolah. 

Mereka lah yang berpengaruh terhadap masa depan 

sang anak nantinya. Seorang anak di ibaratkan sebagai 

kertas kosong dan orang tua sebagai pelukis dalam 

kertas tersebut. Jadi, peran orang tua sangatlah penting 

bagi kehidupan anak. Sebagian orang tua mengaku 

mereka selalu sibuk dengan pekerjaan dan kurang 

mengerti soal urusan belajar atau mengasuh sang anak. 

Maka tidak jarang jika orang tua tidak memahami 

tentang diri si anak.  

Peran orang tua dalam pendidikan akhlak anak 

mungkin tidak terlalu signifikan bagi sang anak, namun 

jika direnungkan lebih dalam bahwa peran orang tua 

single parent sangatlah berat karena memikul tanggung 

jawab untuk mengasuh dan menafkahi anaknya dengan 

baik. 

Pendidikan akhlak adalah inti dari semua jenis 

pendidikan, karena merupakan pendidikan yang 

mengarahan terciptanya perilaku lahir dan batin 

manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya 
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maupun orang lain.
11

 Pendidikan ini perlu diajarkan 

untuk memberi tahu bagaimana seharusnya manusia itu 

bertingkah laku, bersikap kepada sesama dan 

tuhannya.
12

 Dengan pendidikan akhlak, memungkinkan 

seseorang dapat hidup ditengah-tengah masyarakat 

tanpa harus menyakiti dan disakiti. Sehingga 

pendidikan akhlak menjadikan seseorang memiliki 

individu yang baik, mampu mengetahui,memiliki dan 

menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang 

damai, bahagia lahir dan batin. 

Peran orang tua dalam mendidik akhlak anak 

yakni dengan memberikan pelajaran kedisiplinan dan 

tata krama yang baik, serta tidak mengekang sang anak. 

Seperti penuturan bapak WW berikut ini,  

 “Ya saya kasih pengetahuan dan contoh tentang 

akhlak mas, bagaimana seharusnya berperilaku 

terhadap orang tua dan sebagainya.   Zaman 

sekrang pendidikan akhlak penting banget mas, 

mengingat  perkembangan zaman yang sudah 

makin modern”.
13

 

 

Pada fase remaja anak sangat membutuhkan 

bimbingan dan arahan dari orang tua karena pada masa 

ini terdapat banyak pengaruh dari dunia luar. Oleh 

karena itu, pendidikan akhlak sangatlah penting 

                                                           
11

Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Maskawih, (Yogyakarta: 

Belukar, 2004), 38. 
12

Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, 

(Ponorogo, STAIN PO PRESS, 2009), 20. 
13

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 18/W/13-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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diajarkan kepada anak sejakdini untuk dapat menangkal 

hal-hal yang berbau negatif dari luar. Berikut penuturan 

dari bapak RW terkait hal tersebut,  

 “Ya supaya anak tau tata krama mas, kalau sejak 

dini kan enak  membimbingnya dari pada 

saat dewasa nanti malah telat. Anak 

 terlanjur terkena pengaruh pergaulan”.
14

 

 

Untuk menjalankan itu maka orang tua harus 

memiliki kemampuan dan kualitas diri yang baik, agar 

bisa mengasuh secara tepat dengan kondisi masing-

masing anak. Artinya orang tua harus memahami 

perannya sebagai orang tua dalam membesarkan anak, 

membekali diri dengan ilmu pola asuh yang tepat dan 

sesuai dengan pendidikan yang dijalani anak san ilmu 

tentang perkembangan anak, sehingga nantinya tidak 

salah dalam menerapkan bentuk pola pendidika akhlak 

terutama dalam mencapai tujuan pendidikan anak. 

Pendidikan akhlak memang sangat cocok dan 

dirasa sangat perlu untuk orang tua penyandang status 

single parent. Kebebasan anak dalam bergaul serta 

semakin majunya bidang teknologi adalah hal yang 

membuat pendidikan akhlak ini harus di tanamkan 

kepada setiap jati diri anak. Dengan pendidikan akhlak 

nantinya diharapkan dapat mendorong serta 

membimbing anak dalam mengembangkan potensi diri 

dan juga dapat merubah diri sendiri kepada kualitas 

yang lebih baik. Dalam memberikan pendidikan ini, 

                                                           
14

Lihat Transkrip Wawancara Nomer 11/W/12-02/2019 dalam 

lampiran laporan hasil penelitian ini. 
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pola pengasuhan demokratis dinilai kurang apabila 

dikombinasikan dengan pendidikan akhlak, karena anak 

terlalu diberi kebebasan oleh orang tua dan sangat 

minim kontrol dikarenakan kesibukan orang tua dalam 

mencari nafkah. Para orang tua tipe seperti ini 

kebanyakan lebih mengandalkan orang lain dalam 

memberikan pendidikan kepada anaknya, contoh nya 

misalkan sang anak di ikutkan les tambahan di rumah 

seseorang, karena orang tua merasa sangat tidak 

mempunyai waktu apabila harus mendidik anaknya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Dari ketiga responden (orang tua single parent) 

rata-rata menerapkan pola asuh yang mengarah 

pada pola asuh demokratis dalam mendidik anak-

anak mereka. Hal yang melatar belakangi para 

responden menerapkan pola asuh ini disebabkan 

karena kesibukan sebagai orang tua tunggal (single 

parent) yang harus menjalankan kedua peran yaitu 

sebagai ayah dan juga ibu bagi anak-anaknya 

sehingga membuat mereka tidak punya banyak 

waktu untuk membimbing dan memperhatikan 

kegiatan anak sehari-hari. 

2. Dampak pola asuh terhadap Pendidikan akhlak dari 

orang tua single parent 

Orang tua dalam mengasuh dan mendidik akhlak 

anak cenderung memberi kebebasan kepada anak, 

anak memang sangat leluasa, tetapi keleluasaan 

tersebut kebanyakan digunakan untuk bermain 

bukan untuk belajar. Dalam hal lain kontrol dan 

perhatian dari orang tua sangat kurang, sehingga 

hasilnya sang anak cenderung bersikap semau 

mereka sendiri. 
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B. Saran 

Mengakhiri uraian hasil penelitian tentang pola 

asuh orang tua single parent dalam mendidik akhlak 

anak di Dusun Talangrejo Kelurahan Mlilir Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun, penting kiranya diuraikan 

beberapa saran-saran untuk pihak terkait: 

1. Keluarga Single Parent 

Keluarga senantiasa selalu memiliki rasa syukur 

terhadap apa yang telah dimiliki. Sabar dan tekun 

dalam menjalani tanggung jawab sebagai seorang 

single parent dan selalu memperhatikan pola 

pengasuhan terhadap anak supaya kelak menjadi 

pribadi yang berilmu dan berakhlak baik serta 

tanggung jawab. 

2. Masyarakat  

Masyarakat diharap selalu memberi dukungan bagi 

orang tua yang menyandang status single parent dan 

sebisa mungkin janganlah mengejek atau 

menggunjing sebab keadaan yang dialami informan 

bukanlah sebuah aib. 

3. Penelitian selanjutnya 

Banyaknya keterbatasan yang dimiliki dalam 

penelitian ini, diharapkan kepada peneliti lain yang 

meneliti dengan judul yang sama dengan cakupan 

lebih luas. 
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