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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang merupakan inti dari 

sendi-sendi masyarakat. Keluarga merupakan tempat pengasuhan dan lingkungan 

pendidikan pertama dan utama bagi perkembangan pribadi anak.
1
 Dikatakan 

pertama karena sejak anak masih ada dalam kandungan, hingga lahir berada di 

dalam keluarga. Dikatakan utama karena keluarga merupakan lingkungan yang 

sangat penting dalam proses pendidikan.
2
 Jadi semua aspek kepribadian dapat 

dibentuk di lingkungan pengasuhan dalam keluarga. 

Satu hal aspek terpenting dari keluarga di atas, adalah peran orang tua. 

Peran orang tua dalam kehidupan seorang anak sangat penting. Perilaku atau pun 

perlakuan orang tua terhadap anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak. Hal ini terkait dengan cara bagaimana orang tua 

mendidik dan membesarkan anak. Anak akan melihat dan menerima sikap orang 

tuanya dan memperhatikan suatu reaksi dalam tingkah lakunya yang dibiasakan 

oleh orang tua. Sehingga akhirnya keluarga memiliki peran penting sebagai 

peletak dasar pola pembentukan kepribadian dalam diri anak.
3
 

                                                           
1
 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta; Rineka Cipta, 1997), h. 17. 

2
 Sulaiman menyebutkan bahwa pendidikan dalam keluarga disebut  pendidikan keluarga, 
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Peran orang tua dalam mendidik anaknya akhir-akhir ini, dihadapkan pada 

perkembangan masyarakat yang semakin maju. Artinya tantangan dalam 

mendidik anak sangat besar. Terutama dengan kemajuan teknologi dan informasi, 

menjadikan anak bagian dari kemajuan tersebut. Anak-anak dengan mudah 

mengakses dan memanfaatkan informasi dan teknologi secara terbuka. 

Salah satu kemajuan era teknologi dan informasi yang sangat umum bisa 

dilihat oleh anak-anak adalah seperti media masa (elektronik), handphone, gadget, 

televisi, internet, serta lainnya. Tentu hal ini tidak menutup kemungkinan akan 

dimanfaatkan dan dinikmati oleh anak-anak. Artinya apa yang mereka lihat, 

dengar dan baca secara tidak langsung membentuk kebiasaan, tindakan, atau sikap 

yang cenderung menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. 

Salah satu dampak teknologi dan informasi di atas bagi perkembangan 

anak adalah dampak psikologi terhadap anak, sebab masa kanak kanak adalah 

masa pencarian jati diri dan penyesuaian terhadap lingkungan. Diantara dampak-

dampak lainnya adalah (1). Anti sosial. Kehadiran teknologi membuat anak-anak 

menjauhi pergaulan secara langsung dan hal ini akan memberi peluang terhadap 

gejala gangguan kepribadian “anti sosial” untuk berkembang. (2). Kurang empati. 

Teknologi membuat anak jarang mengolah perasaannya terhadap kesulitan orang 

lain. Hal ini tentu akan melahirkan sebuah pribadi yang angkuh dan sombong. (3). 

Antipati lingkungan dan alam. Kurang berinteraksi dengan alam membuat anak 

tidak sadar lingkungan. Padahal mereka adalah generasi yang harus melestarikan 

alam dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia, apalagi eksploitasi alam 

semakin merajalela. (4). Perilaku konsumtif. Teknologi yang berkembang pesat 
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dengan tambahan fitur-fitur yang semakin canggih, membuat anak selalu 

menuntut pembaruan gadget dan tidak pernah puas akan gadget yang di 

milikinya. (5). Krisis akhlak dan moral. Canggih nya teknologi membuat anak 

bisa mengakses apa saja termasuk pornografi dan berita kriminal yang akan 

menjadi acuan tindakan kriminal sebagai solusi pemecahan masalah. Ini di 

sebabkan proses “meniru” pada anak sangat tinggi. 

Melihat dampak dari teknologi terhadap perkembangan anak di atas, maka 

pola pengasuhan terhadap anak di keluarga, sangat penting. Sebab pengasuhnya 

merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Kasih sayang 

orang tua atau pengasuhannya selama beberapa tahun pertama, merupakan kunci 

utama perkembangan sosial anak, meningkatkan kemungkinan anak memiliki 

kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik. 

Dengan kata lain bahwa keluarga merupakan lembaga yang sangat penting 

dalam proses pengasuhan dan pendidikan di atas. Pola dan kualitas pengasuhan 

anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan 

keluarga dalam hal suami-istri untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya di 

lingkungan keluarga peran suami-istri sangat dominan,
4
 melihat perkembangan 

masyarakat yang semakin maju seperti halnya di atas. 

Oleh karena itu, pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak. Peran keluarga menjadi penting untuk mendidik anak baik 

dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan 

                                                           
4
 Fuadaddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama 
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individu. Jika pendidikan keluarga dapat berlangsung dengan baik maka mampu 

menumbuhkan perkembangan kepribadian anak menjadi manusia dewasa yang 

memiliki sikap positif terhadap agama, kepribadian yang kuat dan mandiri, 

potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal. 

Hal ini dimungkinkan karena pola asuh merupakan pola interaksi antara 

orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat 

berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai atau 

norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan 

perilaku baik sehingga dijadikan panutan bagi anaknya. 

Pola asuh orang tua ada tiga, yaitu: otoriter, autoritatif, dan permisif. (1). 

Pola asuh otoriter adalah gaya asuh yang menuntut anak mengikuti perintah orang 

tua, tegas, dan tidak memberi peluang anak untuk mengemukakan pendapat. (2). 

Pola asuh autoritatif adalah gaya asuh yang memperlihatkan pengawasan ketat 

pada tingkah laku anak, tetapi juga responsif, menghargai pemikiran, perasaan, 

dan mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. (3). Pola asuh permisif 

adalah gaya asuh yang mendidik anak secara bebas, anak dianggap sebagai orang 

dewasa, diberi kelonggaran untuk melakukan hal yang dikehendaki.
5
  

Tetapi akhir-akhir ini berbagai berita media masa menggambarkan 

banyaknya penyimpangan pada anak-anak baik berkaitan dengan kaidah moral, 

kebiasaan, hukum dan agama. Seperti tawuran, penyimpangan seks, narkoba, dan 

                                                           
5
  Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia.Gunarsa, 

2003, h. 82. 
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lainnya sebagai bukti tidak adanya ketahanan keluarga.
6
 Hal ini ditenggarai bahwa 

salah satu latar belakangnya adalah sibuknya orang tua sehingga kurangnya 

perhatian terhadap pendidikannya. Salah satu kesibukan orang tua akhir-akhir ini 

adalah pekerjaan yang menjadikan keduanya harus meninggalkan rumah dan 

anak-anaknya. Biasanya seorang bapak yang bekerja mencari nafkah,  tetapi 

akhir-akhir ini seorang wanita (ibu) juga ikut bekerja di luar rumah (sector 

domestic).  

Ketika seorang perempuan bekerja dan memiliki anak maka tentunya 

perempuan memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. 

Istilah wanita karir atau fenomena wanita (ibu) bekerja di luar rumah sebenarnya 

bukan barang baru di tengah masyarakat. Perkembangan perempuan di berbagai 

belahan bumi memang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam 

keluarga, masyarakat dan negara ternyata tidak kalah penting dari laki-laki. Bukan 

hanya dalam aktivitas reproduksi dan domestik, perempuan juga mampu 

melakukan kegiatan di sektor publik yang menghasilkan uang untuk menambah 

pendapatan keluarga.  

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya tidak 

ada perempuan yang benar-benar menganggur. Biasanya para perempuan 

memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu 

mengelola sawah, mengkreditkan pakaian, membuka warung di rumah, dan 

lainnya. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa 

perempuan dengan pekerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori 

                                                           
6
 Jalaludin Rakhmat dan M. Gandaatmaja, “Keluarga Muslim Dalam Masyarakat 

Modern”, dalam Jurnal Keluarga Muslim Dalam Masyarkat Modern, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1993), h. xviii. 
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perempuan bekerja. Hal ini karena perempuan bekerja identik dengan wanita karir 

atau wanita kantoran (yang bekerja di kantor). Padahal, dimanapun atau kapanpun 

perempuan itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya.  

Wanita sebagai ibu rumah tangga berhak meniti karirnya berdasarkan 

profesionalisme yang dimiliki, namun seorang wanita tidak boleh melepaskan 

tanggung jawabnya terhadap anak-anak di lingkungan keluarga terutama masalah 

pendidikan dan pembinaan agama anak. Karena ayah dan ibu adalah orang tua si 

anak sebagai pendidik utama dan pertama yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan pisik dan psikis.  

Pandangan stereotype (anggapan negatif) yang kuat di masyarakat masih 

menganggap idealnya suami berperan sebagai yang pencari nafkah, dan pemimpin 

yang penuh kasih, sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Akan 

tetapi jika perempuan bekerja diluar rumah, dan begitupun dengan suami yang 

memang seharusnya bekerja untuk mencari nafkah, maka yang menjadi 

korbannya adalah anak-anaknya. Sebagaimana pendapat Ali Al-Qadhi,
7
 bahwa 

bertambahnya kerusakan masyarakat (kriminalitas) akibat dari banyaknya seorang 

wanita meninggalkan rumahnya (bekerja di luar), dan apabila banyak perempuan 

kembali ke rumahnya (menjadi ibu rumah tangga) merupakan satu-satunya cara 

untuk menyelamatkan generasi baru dari kehancuran yang sedang dijalani. 

Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika para orang tua 

terutama seorang ibu sibuk bekerja dalam meniti karir, sehingga kewajiban 

mendidik dan merawat anak terabaikan dan dialihkan kepada seorang pengasuh 

                                                           
7
 Ali Al-Qadhi, Rumah Tanggaku Karirku, (Jakarta : Mustaqim, 1984), h. h. 93 
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atau juru rawat, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap perkembangan tingkah 

laku anak.
8
 Kebanyakan seorang ibu, di kota besar pada umumnya sibuk bekerja 

sehingga kurang mempunyai waktu yang cukup untuk bergaul dan bermain 

dengan anak-anaknya, disebabkan banyaknya pekerjaan di luar rumah tangganya.
9
 

Dari masalah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang kemungkinan orang tua karir dapat memberikan pola asuh yang baik 

dalam pendidikan terhadap anak-anak mereka, seorang istri yang memiliki peran 

ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir yang bekerja di 

luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membantu 

meringankan suami, mungkinkah dapat memberikan pola asuh yang baik dalam 

mendidik anaknya. Seorang suami mungkin bisa menerapkan pola asuh yang baik 

dengan keterbatasan waktu. Orang tua karir mungkin lebih serius dalam mendidik 

anaknya dengan memberikan perhatian yang lebih dan tidak terlintas 

melalaikannya.  

Sebagaimana halnya di Perumahan Cluster Pesona Florida di Desa 

Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Daerah ini sebagian besar 

terdapat keluarga karir yang suami dan istrinya sama-sama bekerja diluar rumah. 

Ada yang sebagai Guru, Karyawan, Pegawai Negeri/Swasta, Bidan maupun 

Perawat yang memiliki anak-anak dirumahnya. Berdasarkan hasil observasi 

penulis, pola perilaku anak dari keluarga karir di Perumahan Cluster Pesona 

Florida ini jika di lihat dalam kehidupan sehari-harinya berperilaku baik dan 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Anak dan Pola Perilakunya, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 

1989), h. 3. 
9
 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), h. 3. 
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sopan santun hal itu kita lihat ketika mereka berbicara kepada yang lebih tua, di 

lihat dari tingkah laku dan tutur katanya mencerminkan mereka menghormati 

yang lebih tua. Dan kebanyakan anak-anak dari keluarga karir berpendidikan 

tinggi. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang keluarga yang 

berpendidikan dan faktor orang tua yang sangat kuat serta faktor lingkungan yang 

mendorongnya untuk sekolah.  

Dari hasil observasi, penulis mencatat data bahwa sebagian besar wanita 

karir adalah para ibu rumah tangga yang memiliki keluarga masih utuh dalam arti 

memiliki suami yang sah dan anak. Disamping berperan sebagai istri (domestik), 

ia juga berperan sebagai pekerja di luar rumah tangganya. Jumlah KK di 

kompleks Perumahan Cluster Pesona Florida Desa Ciangsana Kecamatan Gunung 

Putri Kabupaten Bogor, sebanyak 160 KK, dan jumlah ibu yang bekerja 

berjumlah 26 orang. Data lainnya, anak-anak mereka yang berada di komplek 

tersebut, sebagian besar sekolah di SD, SMP dan SMA. Kesibukan Orang tua 

karir tidak membuat mereka lupa akan tanggung jawabnya terhadap keluarga 

terutama dalam hal mendidik anak.   

Oleh karena itu bagaimana pola pengasuhan orang tua, yang seorang istri 

memiliki peran ganda baik sebagai ibu yang harus menjaga anak-anaknya dan 

sebagai wanita karir yang harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya dan membantu meringankan beban suami. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Di Perumahan Cluster Pesona Florida di Desa Ciangsana Kecamatan 

Gunung Putri Kabupaten Bogor, daerah ini banyak keluarga karir yang 

suami dan istrinya sama-sama bekerja di luar rumah. 

2. Kesibukan orang tua di Perumahan Cluster Pesona Florida tidak membuat 

mereka lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mengasuh 

anaknya. 

3. Mayoritas suami memperbolehkan istri mereka untuk bekerja di luar 

rumah. 

4. Agen sosialisasi pengganti orang tua di keluarga karir adalah kerabat atau 

pembantu rumah tangga. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dapat disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua di keluarga karir di Perumahan Cluster 

Pesona Florida Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten 

Bogor ? 

2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam pola asuh orang tua di 

keluarga karir Perumahan Cluster Pesona Florida Desa Ciangsana 

Kecamatan  Gunung Putri Kabupaten Bogor? 
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3. Bagaimana hasil pola asuh orang tua di keluarga karir bagi perkembangan 

anaknya di Perumahan Cluster Pesona Florida Desa Ciangsana Kecamatan 

Gunung Putri Kabupaten Bogor ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat 

disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola asuh orang tua di keluarga karir di Perumahan 

Cluster Pesona Florida Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri 

Kabupaten Bogor. 

2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pola asuh orang tua 

di keluarga karir di Perumahan Cluster Pesona Florida Desa Ciangsana 

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. 

3. Untuk mengetahui hasil pola asuh orang tua di keluarga karir bagi 

perkembangan anaknya di Perumahan Cluster Pesona Florida Desa 

Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis 

maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

a. Kegunaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, 

terutama berkaitan dengan Sosiologi Keluarga sebagai bagian dari kajian Ilmu 
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Sosiologi. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan tentang keluarga karir 

yang ada di masyarakat  dalam pola pengasuhannya terhadap anak, baik yang 

menyangkut perkembangan fisik, psikis maupun pendidikannya.  

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi para keluarga karir, terutama 

bagaimana pola dalam mendidik dan mengasuh anak agar anak terdidik secara 

baik. Kemudian juga menjadi masukan bagi semua pihak pemerhati anak dan 

pendidikan tentang pola orang tua karir dalam mengasuh anaknya. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam kehidupan 

anak, karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya 

serta menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. 

Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan 

pendidikan anak. Sehingga keluarga menjadi wadah pendidikan yang sangat besar 

pengaruhnya dalam perkembangan anak. Oleh karena itu pendidikan anak tidak 

dapat dipisahkan dari keluarganya, karena keluarga merupakan tempat pertama 

kali anak belajar menyatakan diri sebagai makhluk dalam berinteraksi dengan 

kelompoknya. Keluarga mempunyai peranan dan tanggung jawab utama 

atas perawatan dan perlindungan anak sejak bayi hingga remaja.  

Fungsi dasar dari keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, 

kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. 

Hubungan cinta kasih didalam keluarga tidak hanya sebatas perasaan, akan tetapi 

juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman,  dan 
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keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang 

hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik (gap communication), 

dapat mengembangkan masalah- masalah kesehatan mental bagi tumbuh kembang 

anak.
10

  Bila dilihat dari sudut pandang Psikologis maka keluarga befungsi 

sebagai: 

1. Pemberi rasa aman bagi anak maupun anggota keluarga yang lainnya. 

2. Pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. 

3. Sumber kasih sayang. 

4. Memberikan bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial 

dianggap tepat. 

5. Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam 

rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

6. Simulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai 

prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. 

7. Sumber persahabatan atau teman bermain bagi anak sampai cukup usia 

untuk mendapatkan teman diluar rumah.
11

  

 

Dalam keluarga, secara khusus ada elemen penting yang berpengaruh 

dalam perkembangan seorang yaitu orang tua. Orang tua sebagai pembentuk 

pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan harus menjadi teladan yang baik 

bagi anak-anaknya.  Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zakiyah Daradjat,
12

 

bahwa kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur 

pendidikan yang secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi anak yang 

sedang tumbuh. 

Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara dan 

sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan 

anak-anaknya menjadi manusia yang pandai, cerdas dan berakhlak. Akan tetapi 

                                                           
10

 M. Djawad Dahlan, Pendidikan dan Konseling di Era Global, Dalam Perspektif Prof. 

Dr. M. Djawad Dahlan, (Bandung: Rizqi Press, 2004 ), h. 39-41. 
11

 R.M. Mulia, Kesehatan Lingkungan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 31.  
12 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 56. 
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banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara mereka mendidik membuat 

anak merasa tidak diperhatikan, dibatasi kebebasannya, bahkan ada yang merasa 

tidak disayang oleh orang tuanya. 

Setiap keluarga dan orang tua memiliki cara-cara tersendiri dalam hal 

pengasuhan anaknya.  Lebih-lebih pada keluarga yang kedua orang tuanya (bapak 

dan ibu) bekerja diluar rumah. Pola pengasuhan anak sangat erat hubungannya 

dengan kepribadiaan sang anak kelak setelah menjadi dewasa. Hal ini karena ciri-

ciri dan unsur watak dari seorang individu dewasa sebenarnya sudah diletakkan 

benih-benihnya kedalam jiwa seorang individu sejak sangat awal, yaitu pada masa 

ia masih kanak-kanak. Watak juga ditentukan oleh cara-cara ia waktu kecil 

diajarkan makan, diajar kebersihan, disiplin, diajarkan bermain dan bergaul 

dengan anak-anak lain dan sebagainya.
13

 

Oleh karena itu, orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam 

mengasuh dan membimbing anaknya. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda 

antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Pola asuh orang tua 

merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam 

berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam 

kegiatan memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, 

peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan 

anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru 

oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi 

kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. 

                                                           
13

 Koentjoroningrat, Antropologi Sosial,  (Jakarta: Aksara Baru, 1989), h. 99. 



14 
 

 

Ada berbagai macam bentuk pola asuh yang bisa dipilih dan digunakan 

oleh orang tua, diantaranya:  

Pertama. Pola asuh Demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh 

yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu 

mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu 

mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini 

juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan 

yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan 

kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan 

pendekatannya kepada anak bersifat hangat.  

Kedua. Pola asuh Otoriter. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar 

yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang 

tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak 

mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak 

segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan 

dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe ini tidak 

memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya.  

Ketiga. Pola asuh Liberal. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang 

sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit 

bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun orang tua tipe ini biasanya 

bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak. 
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Keempat. Pola asuh tidak terlibat. Orang tua tipe ini pada umumnya 

memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu 

mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan 

juga kadangkala biaya pun dihemat-hemat untuk anak mereka. Termasuk dalam 

tipe ini adalah perilaku penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi. 

Ibu yang depresi pada umumnya tidak mampu memberikan perhatian fisik 

maupun psikis pada anak-anaknya.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Skema Konseptual 

 

KELUARGA 

PERAN ORANG TUA 

POLA ASUH 

TERHADAP ANAK 

POLA PENGASUHAN ANAK PERUMAHAN 

CLUSTER PESONA FLORIDA DESA 

CIANGSANA KECAMATAN GUNUNG  

PUTRI KABUPATEN BOGOR 

Pola Asuh Orang Tua 

(Agoes Dariyo:2004; Yatim dan Irwanto:1991) 

1. Pola Asuh Otoriter 

2. Pola Asuh Permisif 

3. Pola Asuh Demokratis 

4. Pola Asuh Situasional 

Pola Asuh Orang Tua 

(Hardy dan Heyes:1986) 

1. Pola Asuh Autokratis (Otoriter) 

2. Pola Asuh Demokrtais 

3. Pola Asuh Permisif 

4. Pola Asuh Laissez Faire 

 


