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ABSTRAK 

Ashri Rahmalia Putri, 2013. Pola Asuh Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Anak 

Di BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela.  

Hubungan antara perhatian orang tua merupakan kesadaran seseorang untuk mendidik 

anaknya baik segi emosional maupun material, dan mampu tidaknya anak dalam kepercayaan 

dirinya tergantung pada bagaimana orang tua memperhatikan yaitu mendidik, membimbing 

terutama orang tua yang mengerti akan kebutuhan anaknya. Dalam hal ini anak menunjukkan 

kepercayaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 1) bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak di BTN Mapak Indah 

Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, 2) bagaimana dampak pola asuh orang tua 

terhadap anak di BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Batu Kecamatan Sekarbela, 3) upaya 

apa yang dilakukan orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak di BTN Mapak Indah 

Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan peneliti ini adalah 1) untuk mengetahui 

pola asuh orang tua terhadap perilaku anak di BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Batu 

Kecamatan Sekarbela, 2) untuk mengetahui dampak pola asuh orang tua terhadap perilaku anak 

di BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Batu Kecamatan Sekarbela, 3) untuk mengetahui 

upaya yang akan dilakukan orang tua dalam menerapkan pola asuh anak di BTN Mapak Indah 

Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela.  

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Perilaku Anak 
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ABSTRACT 

Ashri Rahmalia Putri, 2013. Parenting styles and its effect on children‟s behaviour in BTN 

Mapak Indah, Jempong Baru, Sekarbela District. 

The relation between parent's attention is someone's conscience to educate his/her children either 

emotionally and materially, and children‟s confidence depends on how parents give their 

attention in educating and guiding, especially,parents who understand their children‟s needs. In 

this case, children show confidence which is relevant to their ability. The statement of the 

problems in this research are 1) How is parenting styles on children‟s behaviour in BTN Mapak 

Indah Jempong Baru Sekarbela District, 2) How is the effect of parenting styles on children in 

BTN Mapak Indah Jempong Baru Sekarbela District, 3) what does parents' effort in 

implementing parenting styles on children in BTN Mapak Indah Jempong Baru Sekarbela 

District. The purposes of the research are 1) to know parenting styles on children‟s behaviour in 

BTN Mapak Indah Jempong Baru Sekarbela District, 2) to know the effect of parenting styles on 

children‟s behaviour in BTN Mapak Indah Jempong Baru Sekarbela District, 3) to know the 

parents' effort in implementing parenting styles on children‟s behaviour in BTN Mapak Indah 

Jempong Baru Sekarbela District. The research used qualitative research approach with 

descriptive method. 

Key words: Parenting Styles, Children‟s Behaviour  

 

PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasai, 

menjadi tantang serius bagi dunia pendidikan yaitu fungsi mendidik, mengarahkan untuk 

membentuk perilaku bermoral dari anak-anak terhadap perkembangan perilaku yang 

dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Jika dalam era 

globalisasi tidak ada upaya untuk mengantisipasi manusia dapat larut dan hanyut di 

dalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan yang cepat mengharuskan adanya 

berbagai upaya terhadap anak agar mereka mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, 

mengakomodasi, dan mewarnai arus globalisasi (tidak hanyut dan larut dalam arus global). 

Pelanggaran-pelanggaran nilai moral yang dilakukan anak sekarang ini dipandang sebagai 

rendahnya perwujudan rendahnya kesadaran diri pada anak. Disinilah peran dan tanggung 

jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan pendidikan moral dalam keluarga. 

Anak adalah generasi penerus baik untuk keluarga, bangsa maupun agama. Dengan 

demikian anak perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat 

berkembang dengan pesat, sehingga apabila tumbuh dewasa akan menjadi manusia yang 

memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan 

keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu penting bagi keluarga bertanggung jawab 

dalam memberikan berbagai macam bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi 

penerus yang tangguh (Yusuf Syamsu, 2000). 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap 

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara kasual, 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak 

menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk mengimplementasikan hak-hak anak 

tersebut. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus disahkan oleh Negara 
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dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak pendidikan atas anak melingkupi 

semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak. 

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam keluarga. Dalam arti 

sempit orang tua terdiri dari bapak dan ibu, yaitu orang yang ikut andil langsung dengan 

keberadaan dan kelahiran anak di dunia ini. M. Ngalim Purwanto menulis dalam bukunya, 

bahwa orang tua mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pendidikan anak-anak”. 

Secara umum telah disepakati bahwa kaum ibu adalah pendidik bangsa, karena pendidikan 

seorang ibu merupakan pendidikan dasar yang tidak boleh diabaikan. Sedangkan ayah 

adalah orang yang paling banyak memegang peranan penting dalam sebuah keluarga maka 

pengaruh ayah juga mempunyai pengharuhi besar pada kesuksesan pendidikan anak. Akhir-

akhir ini banyak dijumpai anak yang berbicara kurang sopan, senang meniru adegan 

kekerasan, juga meniru perilaku orang dewasa yang belum semestinya dilakukan anak, 

Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat dunia anak seharusnya merupakan dunia 

yang penuh dengan kesenangan untuk mengembangkan diri, yang sebagian besar waktunya 

diisi dengan belajar melalui berbagai macam permainan dilingkungan sekitarnya (Purwanto 

ngalim, 2000). 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di BTN Mapak Indah Kelurahan 

Jempong Baru Kecamatan Sekarbela terdapat permasalahan yang terjadi yaitu; 1) Anak 

banyak yang bermain game online dengan berlebihan atau sampai lupa waktu, 2) Anak lebih 

sering berada diluar rumah dari pada berada di dalam rumah, 3) Kurangnya komunikasi 

antara orang tua dan anak  

Berdasarkan survei dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan BTN 

Mapak Indah kelurahan jempong baru kecamatan sekarbela banyak sekali kasus-kasus yang 

dijelaskan seperti di atas. Hal tersebut tentunya bersumber dari bagaimana pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya pada usia dini anak. sehingga orang tua dituntut 

lebih bekerja keras guna mendidik dan membimbing anak menjadi seorang anak yang baik 

secara sikap dan perilakunya. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

posisi peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

tringulasi  (gabungan), analisis data bersifat induksi dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009).  

Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang, alamiah sebagai suatu keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, membatasi seperangkat kriteria uantuk memberikan 

keabsahan dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dengan 

subjek yang diteliti (Moleong, 2001 : 4-6). 

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, 

menguraikan dan menggambarkan tentang pola asuh orang tua dalam perilaku anak. 

Informan dalam penelitian ini adalah Orang Tua, Kepala Desa dan Ketua RT di 

BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela. Subyek peneltian 

ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan orang 
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tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi social yang diteliti. 
Tehnik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: 
Teknik wawancara menurut Abdurrahman (2009: 114) merupakan suatu proses interakasi dan 

komunikasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan 
cara wawancara langsung dengan Orang tua langsung sebagai informan, menggunakan 
pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pola asuh 
yang dilakukan orang tua tersebut. Tehnik observasi menurut Bugin (2007: 115) adalah metode 
pengumpulan data yang digunakan untuk penghimpunan data penelitian melalui pengamatan 
dan pengindraan. Selain itu Arikunto (2002: 206) mengemukakan bahwa peneliti dalam 
melaksanakan metode dokumentasi, 

HASIL PENELITIAN  

1. Bagaimana Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak di BTN Mapak Indah 

Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela?  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak LZ sebagai Informan bahwa 

bapak „LZ” disimpulkan bahwa bapak “LZ” termasuk dalam mendidik anak 

secara Otoriter. Dimana dalam mendidik anak secara otoriter anak akan 

diberikan atau dipaksakan untuk harus dan wajib menerima aturan yang dibuat 

oleh orang tuanya sendiri. Sudah jelas jika di kaitkan atau dihubungkan 

dengan hasil wawancara yaitu 1) aturan-aturan yang berlaku dibuat orang tua, 

seperti yang di ungkapkan oleh bapak “LZ” semua aturan yang sudah dibuat 

harus diikuti dan aturan tersebut sudah diterapkan sejak anak usia 5 tahun, 2)  

kebebasan anak dibatasi dan orang tua memaksa anak untuk berperilaku 

seperti yang diinginkan, seperti yang di ungkapkan oleh bapak “LZ” kalau 

sudah waktunya belajar anak harus belajar, waktunya sholat harus langsung 

sholat, jamnya makan harus makan dan tidak boleh telat, sekalipun si anak 

sedang bermain di luar rumah harus pulang dan melakukan semua yang sudah 

diterapkan oleh orang tua, 3) memberikan hukuman jika anak melanggar 

aturan yang telah dibuat, dan hukuman yang diberikan kepada anak secara 

fisik, seperti yang di ungkapkan oleh bapak “LZ” bahwa semua aturan yang 

telah dibuat harus diikuti dan kalau aturan yang sudah dibuat tersebut 

dilanggar maka bapak “LZ” akan langsung memberikan hukuman fisik 

kepada anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bapak “WD” mendidik 

anak dengan kebebasan, dimana anak bebas melakukan apapun tanpa batasan 

dari orang tua, dimana semua berpusat pada anak dalam hasil wawancara 

peneliti bisa simpulkan bahwa bapak “WD” termasuk dalam mendidik secara 

Permisif. Dimana dalam mendidik anak secara permisif orang tua sangat 

membebaskan anak dalam melakukan apapun keinginannya tanpa orang tua 

melarang sedikitpun apa yang dilakukan oleh anak, sudah jelas jika di kaitkan 

atau berhubungan dengan hasil wawancara yaitu 1) adanya kebebasan dari 

orang tua kepada anaknya, seperti yang diungkapkan bapak “WD” bahwa 

anak sangat dibebaskan dalam melakukan apapun yang diinginkan, 2) orang 

tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak seperti yang 

diungkapkan bapak “WD” bahwa tidak ada aturan yang sudah dibuat dan 

ptidak pernah memberikan pengarahan kepada anak dirumah, 3)semua 

keputusan diserahkan sepenuhnya kepada anak tanpa adanya pertimbangan 
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dari orang tua, seperti yang diungkapkan oleh bapak “WD” bahwa semua 

keputusan di dalam rumah, diserahin sepenuhnya kepada anak dan tanpa 

pertimbangan apapun dari orang tua.  

2. Bagaimana Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Anak di 

BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela? 

Dari hasil wawancara dari bapak “LZ” mengenai dampak pola asuh orang 

tua yang diterapkan kepada anak, bapak “LZ” ini menerapkan pola asuh 

otoriter, yang paling utama ditanamkan adalah aturan-aturan yang kaku dari 

bapak “LZ” kebebasan anak sangat dibatasi, apapun yang akan dilakukan oleh 

anak, anak harus meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua, bapak “LZ” 

memaksa kepada anaknya untuk berperilaku seperti yang diinginkannya, 

misalnya bapak “LZ” mengingingkan anaknya belajar dirumah daripada harus 

keluar bermain bersama teman-temannya diluar rumah. Bila aturan-aturan 

yang telah dibuat oleh bapak “LZ” dilanggar oleh anaknya maka bapak “LZ” 

akan langsung memberikan hukuman fisik kepada anaknya. Dengan demikian 

anak dari bapak “LZ” diharapkan bisa menjadi anak yang mempunyai rasa 

tanggung jawab yang tinggi untuk dirinya sendiri dan orang lain, agar anak 

mempunyai rasa takut kepada orang tua, anak yang bisa membuat bangga 

orang tua misalnya sukses dalam berpendidikan, bisa berfikir lagi apabila 

akan melakukan sesuatu hal yang tanpa seijin orang tua, dan takut apabila 

ketahuan oleh orang tua melakukan hal yang salah akan langsung diberi 

hukuman fisik. Dan anak mungkin akan bersikap gugup, ragu-ragu, penakut, 

dan penurut. Dari hasil wawancara dari bapak “WD” mengenai dampak pola 

asuh orang tua yang diterapkan kepada anak, bapak “WD” ini menerapkan 

pola asuh permisif, yang paling utama ditanamkan adalah kebebasan dari 

bapak “WD” kebebasan yang diberikan kepada anak  untuk berperilaku sesuai 

dengan keinginannya sendiri tanpa ada batasan dari orang tua, orang tua tidak 

pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, misalnya di dalam 

rumah bapak “WD” tidak pernah membuat aturan apapun untuk anaknya, 

semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa adanya pertimbangan orang 

tua, misalnya apapun yang dilakukan oleh anak tidak akan dilarang oleh orang 

tua sekalipun itu hal yang kurang baik. Dengan demikian anak dari bapk 

“WD” bisa dibilang sangat bebas karena tidak ada aturan apapun yang 

mengikatnya, bapak “WD” sangat memberikan kebebasan dalam melakukan 

apapun tanpa adanya batasan ataupun larangan, tapi bisa jadi si anak nantinya 

akan menjadi anak yang susah untuk diatur, anaknya akan menjadi anak yang 

kurang baik untuk orang tuanya kedepannya. Dan anak kemungkinan akan 

bersikap agresif, menentang dan tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, 

selalu berekspresi bebas, dan selalu mengalami kegagalan karena tidak ada 

pembimbing. 

3. Upaya yang dilakukan orang tua terhadap perilaku anak di BTN Mapak 

Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela 
Hasil wawancara Bapak Lurah adalah Bapak Lurah ikut turun tangan 

dalam membantu para orang tua di BTN Mapak Indah, para orang tua pasti 
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sudah melakukan upaya-upaya dalam membimbing perilaku anak, tetapi saya 

sebagai lurah ingin memberi masukan dan saran terutama kepada para orang 

tua tentang upaya pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak,  selama 

ini upaya yang sudah saya lakukan seperti setiap ada acara-acara misalnya 

acara idul adha, acara tujuh belas agustus, acara kampung dll, sebisa mungkin 

saya mengumpulkan para orang tua, dan saat acara tersebut barulah saya 

saling berbagi saran dan masukan kepada para orang tua tentang bagaimana 

cara pola asuh kepada anak. Bisa di bilang seperti musyawarah atau sosialisasi 

bersama, disanalah tempat saling memberi masukan dan saling mendengarkan 

satu sama lain bagaimana cara pola asuh para orang tua tersebut. Dan pada 

akhir musyawarah atau sosialisasi tersebut, saya akan memberikan masukan, 

saran dan pendapat kepada para orang tua misalnya seperti bapak “WD” yang 

cara mendidik anak dengan kebebasan tanpa adanya peraturan yang dibuat, 

menurut saya, didikan seperti itu tidak baik dan akan menjerumuskan anak ke 

hal-hal yang tidak baik, bahkan dampak kedepannya anak dari bapak “WD” 

akan gagal dalam pendidikan bahkan tidak akan sukses untuk kedepannya, 

dan menurut saya, pola asuh bapak “WD” harus diubah dan bapak “HW” 

harus lebih saya beri masukan atau saran tentang bagaimana pola asuh yang 

tepat untuk anak. Sebaliknya disini yang saya liat tentang pola asuh dari bapak 

“LZ” yaitu keras terhadap anaknya tapi keras yang positif, misalnya 

kebebasan anak di batasi, apapun yang akan dilakukan anak harus seijin orang 

tua, peraturan yang sudah di terapkan bapak “LZ” harus ikuti ya walaupun 

tanpa persetujuan si anak, disini meurut saya sudah bagus dengan polan asuh 

bapak “LZ” karena bapak “LZ” menginginkan anaknya mempunyai rasa 

tanggung jawab yang tinggi, rasa takut terhadap orang tua, dan tentunya 

lancar pendidikan bahkan sukses untuk masa depan anak tersebut, dan disini 

mungkin hanya sedikit saran dari saya untuk bapak “LZ” agar lebih 

memberikan waktu lebih untuk keluarga terutama anak agar anak juga lebih 

terbuka dalam segala hal. Disini dapat saya simpulkan dari bapak “WD” dan 

bapak “LZ” bahwa pola asuh apapun yang sudah di terapkan kepada anak, 

pasti orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak kedepannya maka dari 

itu marilah kita bersama-sama memberikan pola asuh yang baik dan benar dan 

memberikan perhatian lebih kepada anak-anak karena anak-anak adalah 

generasi penerus kita kedepannya. Wawancara Bapak RT adalah ikut turun 

tangan dalam membantu orang tua di BTN Mapak Indah, dalam memberikan 

pola asuh kepada anak, disini saya sendiri memang sudah membuat jadwal 

setiap seminggu sekali mengadakan acara majelis taqlim yang jatuh pada 

setiap hari jum‟at sore agar para orang tua bisa berkumpul dan disanalah saya 

tetap mengadakan suatu musyawarah yang berkaitan tentang pola asuh para 

orang tua dan saya sendiri memberikan masukan, saran dan pendapat kepada 

para orang tua pada saat melakukan musyawarah tersebut. Dimana yang saya 

liat sendiri masih banyak para orang tua yang mendidik anaknya dengan cara 

yang baik ataupun yang tidak baik menurut saya. Seperti contohnya bapak 

“LZ” yang melakukan pola asuh kepada anaknya dengan peraturan-peraturan 

yang keras, tidak memberikan kebebasan kepada anak, dan berbanding 

terbalik dengan pola asuh bapak “WD” yang memberikan kebebasan 
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sepenuhnya kepada anaknya dan tanpa adanya peraturan apapun, semua 

keputusan diserahkan kepada anak. Disini saya memberikan pendapat dan 

saran kepada bapak “LZ” agar bapak “LZ” lebih sedikit memberikan waktu 

untuk anaknya dan sedikit memberikan kebebasan yang tetap di komtrol agar 

tidak terjerus ke hal-hal yang tidak baik, tetapi disini saya liat sendiri dengan 

didikan tersebut anak dari bapak “LZ” menjadi orang yang sukses dan 

berhasil. Sebaliknya saran saya untuk bapak “WD” agar lebih memperhatikan 

anaknya, lebih memberi batasan kepada anak, lebih peduli kepada anak agar 

anak tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, dan saya liat sendiri 

sekarang anak dari bapak “WD” terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti 

pendidikan gagal, terjerus ke hal negartif karena pengaruh teman dan anak 

tersebut tidak menjadi orang berhasil atau sukses. Maka dari itu disini tugas 

saya sebagai (ketua RT) lebih giat lagi dalam memberi saran, pendapat dan 

membantu para orang tua di BTN Mapak Indah dalam mendidik anak”. 

PEMBAHASAN  

1. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak di BTN Mapak Indah 

Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela. 
Dari hasil wawancara dengan bapak inisial „LZ” disimpulkan bahwa 

bapak „LZ” mendidik anak tidak setengah-setengah dari pembagian waktu 

antara bermain, belajar, sholat dan dalam hasil wawancara penelitian bisa 

disimpulkan bahwa bapak “LZ” termasuk dalam mendidik anak secara 

Otoriter. Dimana dalam mendidik anak secara otoriter anak akan diberikan 

atau dipaksakan untuk harus dan wajib menerima aturan yang dibuat oleh 

orang tuanya sendiri. Sudah jelas jika di kaitkan atau dihubungkan dengan 

hasil wawancara yaitu 1) aturan-aturan yang berlaku dibuat orang tua, 

seperti yang di ungkapkan oleh bapak “LZ” semua aturan yang sudah 

dibuat harus diikuti dan aturan tersebut sudah diterapkan sejak anak usia 5 

tahun, 2)  kebebasan anak dibatasi dan orang tua memaksa anak untuk 

berperilaku seperti yang diinginkan, seperti yang di ungkapkan oleh bapak 

“LZ” kalau sudah waktunya belajar anak harus belajar, waktunya sholat 

harus langsung sholat, jamnya makan harus makan dan tidak boleh telat, 

sekalipun si anak sedang bermain di luar rumah harus pulang dan 

melakukan semua yang sudah diterapkan oleh orang tua, 3) memberikan 

hukuman jika anak melanggar aturan yang telah dibuat, dan hukuman 

yang diberikan kepada anak secara fisik, seperti yang di ungkapkan oleh 

bapak “LZ” bahwa semua aturan yang telah dibuat harus diikuti dan kalau 

aturan yang sudah dibuat tersebut dilanggar maka bapak “LZ” akan 

langsung memberikan hukuman fisik kepada anak tersebut. Dari hasil 

wawancara dengan bapak inisial “WD” disimpulkan bahwa bapak “WD” 

mendidik anak dengan kebebasan, dimana anak bebas melakukan apapun 

tanpa batasan dari orang tua, dimana semua berpusat pada anak dalam 

hasil wawancara peneliti bisa simpulkan bahwa bapak “WD” termasuk 

dalam mendidik secara Permisif. Dimana dalam mendidik anak secara 

permisif orang tua sangat membebaskan anak dalam melakukan apapun 

keinginannya tanpa orang tua melarang sedikitpun apa yang dilakukan 

oleh anak, sudah jelas jika di kaitkan atau berhubungan dengan hasil 
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wawancara yaitu 1) adanya kebebasan dari orang tua kepada anaknya, 

seperti yang diungkapkan bapak “WD” bahwa anak sangat dibebaskan 

dalam melakukan apapun yang diinginkan, 2) orang tua tidak pernah 

memberikan aturan dan pengarahan kepada anak seperti yang 

diungkapkan bapak “WD” bahwa tidak ada aturan yang sudah dibuat dan 

ptidak pernah memberikan pengarahan kepada anak dirumah, 3)semua 

keputusan diserahkan sepenuhnya kepada anak tanpa adanya 

pertimbangan dari orang tua, seperti yang diungkapkan oleh bapak “WD” 

bahwa semua keputusan di dalam rumah, diserahin sepenuhnya kepada 

anak dan tanpa pertimbangan apapun dari orang tua.  

2. Dampak Pola Asuh Orang Tua yang di Terapkan Kepada Anak Di 

BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela. 
Dari hasil wawancara dari bapak “LZ” mengenai dampak pola asuh 

orang tua yang diterapkan kepada anak, bapak “LZ” ini menerapkan pola 

asuh otoriter, yang paling utama ditanamkan adalah aturan-aturan yang 

kaku dari bapak “LZ” kebebasan anak sangat dibatasi, apapun yang akan 

dilakukan oleh anak, anak harus meminta ijin terlebih dahulu kepada 

orang tua, bapak “LZ” memaksa kepada anaknya untuk berperilaku seperti 

yang diinginkannya, misalnya bapak “LZ” mengingingkan anaknya 

belajar dirumah daripada harus keluar bermain bersama teman-temannya 

diluar rumah. Bila aturan-aturan yang telah dibuat oleh bapak “LZ” 

dilanggar oleh anaknya maka bapak “LZ” akan langsung memberikan 

hukuman fisik kepada anaknya. Dengan demikian anak dari bapak “LZ” 

diharapkan bisa menjadi anak yang mempunyai rasa tanggung jawab yang 

tinggi untuk dirinya sendiri dan orang lain, agar anak mempunyai rasa 

takut kepada orang tua, anak yang bisa membuat bangga orang tua 

misalnya sukses dalam berpendidikan, bisa berfikir lagi apabila akan 

melakukan sesuatu hal yang tanpa seijin orang tua, dan takut apabila 

ketahuan oleh orang tua melakukan hal yang salah akan langsung diberi 

hukuman fisik. Dan anak mungkin akan bersikap gugup, ragu-ragu, 

penakut, dan penurut. Dari hasil wawancara dari bapak “WD” mengenai 

dampak pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak, bapak “WD” 

ini menerapkan pola asuh permisif, yang paling utama ditanamkan adalah 

kebebasan dari bapak “WD” kebebasan yang diberikan kepada anak  

untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada batasan 

dari orang tua, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan 

kepada anak, misalnya di dalam rumah bapak “WD” tidak pernah 

membuat aturan apapun untuk anaknya, semua keputusan diserahkan 

kepada anak tanpa adanya pertimbangan orang tua, misalnya apapun yang 

dilakukan oleh anak tidak akan dilarang oleh orang tua sekalipun itu hal 

yang kurang baik. Dengan demikian anak dari bapk “WD” bisa dibilang 

sangat bebas karena tidak ada aturan apapun yang mengikatnya, bapak 

“WD” sangat memberikan kebebasan dalam melakukan apapun tanpa 

adanya batasan ataupun larangan, tapi bisa jadi si anak nantinya akan 

menjadi anak yang susah untuk diatur, anaknya akan menjadi anak yang 

kurang baik untuk orang tuanya kedepannya. Dan anak kemungkinan akan 
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bersikap agresif, menentang dan tidak dapat bekerjasama dengan orang 

lain, selalu berekspresi bebas, dan selalu mengalami kegagalan karena 

tidak ada pembimbing. 

3. Upaya Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Bimbingan Perilaku 

Anak di BTN Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan 

Sekarbela. 
Bapak Lurah ikut turun tangan dalam membantu para orang tua di 

BTN Mapak Indah, para orang tua pasti sudah melakukan upaya-upaya 

dalam membimbing perilaku anak, tetapi saya sebagai lurah ingin 

memberi masukan dan saran terutama kepada para orang tua tentang 

upaya pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak,  selama ini upaya 

yang sudah saya lakukan seperti setiap ada acara-acara misalnya acara idul 

adha, acara tujuh belas agustus, acara kampung dll, sebisa mungkin saya 

mengumpulkan para orang tua, dan saat acara tersebut barulah saya saling 

berbagi saran dan masukan kepada para orang tua tentang bagaimana cara 

pola asuh kepada anak. Bisa di bilang seperti musyawarah atau sosialisasi 

bersama, disanalah tempat saling memberi masukan dan saling 

mendengarkan satu sama lain bagaimana cara pola asuh para orang tua 

tersebut. Dan pada akhir musyawarah atau sosialisasi tersebut, saya akan 

memberikan masukan, saran dan pendapat kepada para orang tua misalnya 

seperti bapak “WD” yang cara mendidik anak dengan kebebasan tanpa 

adanya peraturan yang dibuat, menurut saya, didikan seperti itu tidak baik 

dan akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang tidak baik, bahkan dampak 

kedepannya anak dari bapak “WD” akan gagal dalam pendidikan bahkan 

tidak akan sukses untuk kedepannya, dan menurut saya, pola asuh bapak 

“WD” harus diubah dan bapak “HW” harus lebih saya beri masukan atau 

saran tentang bagaimana pola asuh yang tepat untuk anak. Sebaliknya 

disini yang saya liat tentang pola asuh dari bapak “LZ” yaitu keras 

terhadap anaknya tapi keras yang positif, misalnya kebebasan anak di 

batasi, apapun yang akan dilakukan anak harus seijin orang tua, peraturan 

yang sudah di terapkan bapak “LZ” harus ikuti ya walaupun tanpa 

persetujuan si anak, disini meurut saya sudah bagus dengan polan asuh 

bapak “LZ” karena bapak “LZ” menginginkan anaknya mempunyai rasa 

tanggung jawab yang tinggi, rasa takut terhadap orang tua, dan tentunya 

lancar pendidikan bahkan sukses untuk masa depan anak tersebut, dan 

disini mungkin hanya sedikit saran dari saya untuk bapak “LZ” agar lebih 

memberikan waktu lebih untuk keluarga terutama anak agar anak juga 

lebih terbuka dalam segala hal. Disini dapat saya simpulkan dari bapak 

“WD” dan bapak “LZ” bahwa pola asuh apapun yang sudah di terapkan 

kepada anak, pasti orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak 

kedepannya maka dari itu marilah kita bersama-sama memberikan pola 

asuh yang baik dan benar dan memberikan perhatian lebih kepada 

anak=anak karena anak-anak adalah generasi penerus kita kedepannya. 

{Ketua RT) ikut turun tangan dalam membantu orang tua di BTN Mapak 

Indah, dalam memberikan pola asuh kepada anak, disini saya sendiri 

memang sudah membuat jadwal setiap seminggu sekali mengadakan acara 
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majelis taqlim yang jatuh pada setiap hari jum‟at sore agar para orang tua 

bisa berkumpul dan disanalah saya tetap mengadakan suatu musyawarah 

yang berkaitan tentang pola asuh para orang tua dan saya sendiri 

memberikan masukan, saran dan pendapat kepada para orang tua pada saat 

melakukan musyawarah tersebut. Dimana yang saya liat sendiri masih 

banyak para orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang baik 

ataupun yang tidak baik menurut saya. Seperti contohnya bapak “LZ” 

yang melakukan pola asuh kepada anaknya dengan peraturan-peraturan 

yang keras, tidak memberikan kebebasan kepada anak, dan berbanding 

terbalik dengan pola asuh bapak “WD” yang memberikan kebebasan 

sepenuhnya kepada anaknya dan tanpa adanya peraturan apapun, semua 

keputusan diserahkan kepada anak. Disini saya memberikan pendapat dan 

saran kepada bapak “LZ” agar bapak “LZ” lebih sedikit memberikan 

waktu untuk anaknya dan sedikit memberikan kebebasan yang tetap di 

komtrol agar tidak terjerus ke hal-hal yang tidak baik, tetapi disini saya 

liat sendiri dengan didikan tersebut anak dari bapak “LZ” menjadi orang 

yang sukses dan berhasil. Sebaliknya saran saya untuk bapak “WD” agar 

lebih memperhatikan anaknya, lebih memberi batasan kepada anak, lebih 

peduli kepada anak agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, 

dan saya liat sendiri sekarang anak dari bapak “WD” terjerumus ke hal-hal 

yang tidak baik seperti pendidikan gagal, terjerus ke hal negartif karena 

pengaruh teman dan anak tersebut tidak menjadi orang berhasil atau 

sukses. Maka dari itu disini tugas saya sebagai (ketua RT) lebih giat lagi 

dalam memberi saran, pendapat dan membantu para orang tua di BTN 

Mapak Indah dalam mendidik anak”. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Pola asuh yang diterapkan orang tua dalam membimbing perilaku 

disiplin anak 

Orang tua di BTN Mapak Indah dalam membimbing perilaku 

disiplin pada anak menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Pada 

umumnya orang tua “Bapak LZ” dan “Bapak WD” yang mempunyai 

anak menerapkan pola asuh otoriter dan demokratis, dalam 

membimbing perilaku disiplin anak. Dalam memberikan dasar-dasar 

pada anak, orang tua di BTN Mapak Indah menerapkan unsur-unsur 

disiplin diantaranya adanya peraturan dalam keluarga, adanya 

hukuman, adanya penghargaan, dan adanya konsistensi orang tua. 

2. Dampak pola asuh orang tua yang di terapkan kepada anak di BTN 

Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela. 

Orang tua di BTN Mapak Indah mendapat dampak dalam 

menerapkan pola asuh orang tua. Kepada anak. Pada umumnya 

“Bapak LZ dan Bapak WD” mempunyai dampak yang tidak terlalu 

berbeda. Dalam menerapkan pola asuh orang tua memiliki dampak 

seperti agar anak bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dari 

sebelumnya, memiliki tanggung jawab yang tinggi bagi diri-sendiri 

dan orang lain, hilangnya rasa gugup, ragu-ragu, dan penakut. 
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3. Upaya yang di lakukan orang tua dalam membimbing prilaku disiplin 

anak 

Harapan setiap orang tua adalah menginginkan putra-putrinya 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

memiliki masa depan yang cerah, dan menjadi manusia yang berguna 

bagi keluarga, bangsa dan Negara.untuk mewujudkan semua itu di 

perlukan adanya upaya orang tua dalam membimbing prilaku disiplin 

pada anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua dalam 

menanamkan atau memasukkan nilai-nilai, norma-norma kedalam diri 

anak sehingga anak memiliki disiplin diri, yaitu adanya keteladanan 

diri dari orang tua kepada anak-anaknya, pendidikan agama sebagai 

dasar pendidikan anak, mengajarkan nilai moral pada anak, dan 

melatih tanggung jawab anak. Jadi orang tua di BTN Mapak Indah 

dalam membimbing perilaku disiplin pada anak terhambat oleh 

pengaruh lingkungan sekitar yaitu pengaaruh teman bermain si anak di 

lingkungan dan perkembangan jaman yang semakin modern seperti 

adanya tayangan TV berupa film kartun yang menarik perhatian anak, 

permainan play station dan adanya game centre. 

SARAN  

1. Orang Tua 

Beberapa hal yang sepatutnya mendapat perhatian orang tua dalam 

membimbing disiplin anak yaitu : 

a. Orang tua harus setiap hari berkomunikasi dengan anak, 

meskipun orang tua disibukkan dengan pekerjaan. 

b. Faktor keteladanan orang tua sangat penting bagi penerapan 

disiplin. Bila orang tua mendisiplinkan anaknya agar rajin 

beribadah, maka orang tuapun harus rajin beribadah. 

c. Jangan hanya menghukum atau menonjolkan perbuatan negatif 

anak. Tetapi pujilah juga tingkahlakunya yang baik dan berkenan 

hati anak. Meski sekecil apapun karena anak selalu membutuhkan 

perhatian kasih sayang dan rasa yakin kalau ia dicintai oleh orang 

tuanya. 

2. Pemerintah 

Beberapa hal yang perlu diperhatiakn pemerintah dalam membantu 

membimbing perilaku disiplin bagi anak-anak penerus bangsa, 

yaitu : 

- Diharapkan kepada pemerintah supaya menerapkan peraturan 

yang lebih ketat terhadap penayangan-penayangan televise 

yang negatif yang dapat mempengaruhi jiwa anak. 

- Pemerintah menghimbau kepada stasiun televisi supaya dalam 

penayangan memperbanyak siaran pendidikan. 
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