
 

 

ABSTRAK 

Halimatus Sa’diyah: pola asuh orang tua pada perkembangan anak dalam perspektif islam 

(studi kasus di keluarga  Rozak desa kalisoka kecamatan dukuhwaru kabupaten tegal). 

 

 semua orang tua menginginkan anak-anaknya berkembang dengan baik serta bahagia 

dunia dan akhirat. Kelak dewasa nanti anak akan menjadi kebanggaan keluarga atau malah 

sebaliknya, tergantung dengan pola asuh yang orang tua terapkan kepada anaknya sewaktu kecil. 

Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini Rozak senantiasa 

mengasuh anaknya dengan sebaik mungkin, dan berharap kelak anaknya akan membuat 

orangtuanya bangga.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan memimpin serta mendidik yang 

dilakukan oleh Rozak dalam keluarganya. Untuk mengetahui kebiasaan pengasuhan yang 

dilalukan bapak Rozak dalam keluarganya menurut  ajaran islam. Dan untuk mengetahu 

bagaimana aspek-aspek perkembangan anak rozak. 

 Penelitian ini berangkat dari pemikiran Carolyn Meggit yang mengatakan perkembangan 

anak mengacu pada proses dimana seorang anak tumbuh dan mengalami berbagai perubahan 

sepanjang hidupnya. Perkembangan tersebut ditentukan secara ginetik, serta dipengaruhi dan 

dimodifikasi oleh faktor lingkungan, seperti nutrisi, kondisi hidup dan segala hal yang alami 

pada setiap tahapan kehidupan. Oleh karena itu, orang tua memiliki pengaruh dalam 

menstimulus perkembangan anak. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab 

terhadap anaknya, yang kemudian muncul konsep-konsep pola asuh, diantaranya yaitu pola asuh 

dalam islam.  

 Metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus melalui pendekatan kualitatif, 

dengan pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengetahui secara mendalam tentang 

pola asuh perspektif Islam yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, 

wawancara, dan dokumen. Sumber datanya terdiri dari Abdul Rozak, Darnisih, lina, Nia dan 

tetangga sekaligus teman objek penelitian. 

 Hasil penelitian, kebiasaan memimpin dan mendidik yang diterapkan dalam keluarga 

objek penelitian yaitu, dengan cara bijaksana, tegas, menjamin kehalalan nafkah, penyabar serta 

mengayomi, memberikan contoh yang baik, mengenalkan Tuhan sejak dalam kandugan hingga 

waktu berikutnya serta mencarikan pendidikan formal yang berkualitas. Pola asuh konsepsi 

ajaran islam yang dilakukan didalam  keluarga objek penelitian yaitu dimulai sejak mencarikan 

pendamping hidup, anak dalam kandungan, dan setelah anak lahir. Dengan demikian aspek-

aspek perkembangan anak berjalan dengan lancar.  

 Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menstimulus perkembangan 

anak dapat dilakukan dengan penerapan pola asuh keluarga muslim. Seperti yang dilakukan di 

dalam keluarga Rozak, yang menerapkan konsepsi Islam dalam pola asuhnya. Yang terbukti 

mereka mampu menstimulus perkembangan anak sehingga anaknya sekarang sukses dan selalu 

menjalankan perintah-perintah Allah SWT. dan menjauhi larangan-larangan-Nya. 
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