
ABSTRAK 

 

Lisna Hindayanti:  Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak 

(Penelitian di RW 06 Kel. Cikangkareng Kec. Cibinong Kab. Cianjur)  

 

Pada dasarnya setiap orang tua asuh menginginkan anaknya senantiasa 

dalam keadaan sehat, berakhlak mulia dan berkarakter.  Mereka berusaha sekuat 

tenaga mengasuh anaknya agar memiliki anak yang berkarakter. Dalam hal ini 

orang tua asuh di RW 06 melakukan pengasuhannya sebaik mungkin, akan tetapi 

penyimpangan-penyimpangan perilaku anak masih sering terlihat.  

Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui perlakuan orang tua 

memenuhi kebutuhan anak dalam membentuk karakter. kedua, untuk mengetahui 

perlakuan orang tua memberi perlindungan anak dalam membentuk karakter serta 

ketiga, untuk mengetahui perlakuan orang tua mendidik anak dalam membentuk 

karakter. 

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa pada masa anak-

anak merupakan masa yang paling penting dan paling menentukan dalam 

membentuk karakter seseorang. Bila pada masa anak-anak ia mendapatkan 

pengasuhan yang baik dari orang tuanya dan hidup dalam iklim keluarga yang 

tenang, penuh cinta dan kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi manusia 

yang berkarakter dan menjadi manusia yang unggul di masa yang akan datang.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

pendekatan melalui pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa metode ini 

dinilai mampu mengungkapkan, menggali dan menganalisis berbagai fenomena 

empirik yang terjadi. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan 

wawancara mendalam.  Sumber datanya adalah orang tua asuh di lingkungan RW 

06 yang mengasuh anak TKW, Ketua RW 06, semua RT 06, warga di RW 06, 

tokoh agama di RW 06. 

Hasil penelitian, pertama, perlakuan orang tua pada umumnya telah  

memenuhi kebutuhan anak dalam membentuk karakter yaitu dalam hal, orang tua  

memenuhi kebutuhan psikis-biologis anak, memenuhi kebutuhan kasih sayang 

anak, dan memenuhi kebutuhan stimulasi anak. Kedua, perlakuan orang tua pada 

umumnya, telah memberi perlidungan kepada anak dalam membentuk karakter 

yaitu dalam hal,  orang tua melindungi anak dalam beragama, dalam kesehatan, 

dalam pendidikan, dan dalam sosial anaknya.  Ketiga, perlakuan orang tua pada 

umumnya telah mendidik anak dalam membentuk karakter yaitu dalam hal,  

mendidik melalui pembiasaan, teladan, nasihat, kisah/dongeng, penghargan dan 

hukuman. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang 

tua dalam membentuk karakter anak di RW 06  dalam beberapa hal telah cukup 

baik, namun ada sikap orang tua asuh yang masih otoriter, sehingga beberapa 

anak menunjukan sikap pembangkangan  kepada orang tua asuhnya. Oleh karena 

itu penelitian ini merekomdasikan kepada orang tua  agar lebih demokratis dalam 

mengasuh anaknya sehingga anak bisa lebih berakhlak baik dan berkarakter.   


