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 ABSTRAK 

 

Wina Khoirunnisa Zaini: “Pengasuhan Dalam Kajian Tasawuf dan Psikologi 

Untuk Pengembangan Karakter Anak (Studi Literatur )” 

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masalah pengembangan karakter 

anak, Karakter yang baik dihasilkan dari pengaruh-pengaruh kebiasaan yang 

dilakukan dalam kehidupan, salah satunya adalah pola asuh dalam hal ini yang 

berperan penting adalah orang tua, dimana orang tua mengajarkan,  menuntun, 

dan mendidik anak-anaknya agar membiasakan kebiasaan yang baik. Selain 

pertumbuhan fisik yang sehat anak juga harus memiliki pertumbuhan psikis atau 

rohani yang baik.  Dengan kebiasaan- kebiasaan baik  akan memudahkan mereka 

dalam menghadapi persoalan hidup di masa yang akan datang. 

Pengembangan karakter dalam kajian tasawuf dan psikologi bertujuan 

untuk mengajarkan anak dalam mencintai apa yang dianugerahkan Tuhan 

padanya, seperti peduli terhadap keluarganya, lingkungannya, teman, bahkan 

terhadap hewan dan tumbuhan. Mereka akan belajar bahwa anugerah yang 

diberikan oleh Tuhan harus dijaga dengan baik. Dan pengembangan karakter anak 

dalam kajian psikologi mengajarkan anak untuk berperilaku dengan baik, 

mengenal dirinya sendiri dan peduli terhadap kesehatan mentalnya sehingga ia 

tumbuh dengan karakter yang kuat juga dapat menghadapi permasalahan 

hidupnya 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur, dengan basis 

data Google Cendekia, PubMed, dan Z-library. Dengan kata kunci Pengasuhan, 

Tasawuf, Psikologi, dan Karakater Anak, dengan terbitan tahun 2016-2021 (Jurnal 

Peer Review). 

Pengasuhan dalam kajian tasawuf merupakan iktyar dalam membentuk 

budi pekerti yang baik seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dan dalam 

psikologi yang di sampaikan oleh Hurlock bahwa  perkembangan merupahan 

sebuah usaha dalam perumbuhan karakter yang baik secara progresif dan koheren. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan pengasuhan dalam 

kajian tasawuf dan psikologi untuk pengembangan karakter anak sangat 

berpengaruh dimana nilai-nilai dari tasawuf dan psikologi tersebut dapat 

mengembangkan karakter-karakter yang baik pada anak, anak-anak akan tumbuh 

dengan pengasuhan yang tepat yang menumbuhkan karakter yang baik atau 

memiliki kecerdasan emosional,intelektual juga kecerdasan secara spritual. 
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