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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Anak-anak pertama kali berkembang dan mengenal segala 

sesuatu adalah dari orang tuanya. Anak-anak adalah amanat yang 

diberikan oleh Allah di tangan orang tuanya. Jika amanat itu dipelihara 

dengan baik yaitu dengan memberi pendidikan yang baik kepada anak-

anak, maka pahala yang akan diperoleh oleh orang tuanya. 

Orang tua adalah siapa saja yang mempunyai anak dan 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Orang tua dan anak 

terbentuk menjadi satu kesatuan yang disebut keluarga. Keluarga 

merupakan satu kesatuan terkecil dari masyarakat. Keluarga merupakan 

sendi tempat membangun hidup bermasyarakat dan bernegara. Mutu 

suatu masyarakat dapat ditentukan oleh mutu keluarga ini. 
1
 

Wahyuni mengutip pendapat Gunarsa menjelaskan bahwa pola 

asuh adalah model dan cara pemberian perlakuan seseorang kepada 

orang lain dalam suatu lingkungan sosial, atau dengan kata lain pola 

asuh adalah model dan cara dari orang tua memperlakukan anak dalam 

                                                 
1
 Aziz Mushoff Untaian Mutiara Buat Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 42 
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suatu lingkungan keluarganya sehari-hari, baik perlakuan fisik maupun 

psikis.
2
  

Kohn sebagaimana dikutip oleh Muallifah menjelaskan bahwa 

pola asuh merupakan sikap orang tua dalam beraksi dengan anak-

anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang memberikan aturan-

aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan 

otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan 

terhadap anaknya.
3
 

Mansur menjelaskan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu 

cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak-

anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-

anaknya.
 4

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, 

model, system, cara kerja, bentuk struktur yang tetap.
5
 Asuh yang 

berarti mengasuh, menjaga, merawat, memelihara, mendidik.
6
 Dalam 

Kamus besar Bahasa Indonesia, orang tua diartikan sebagai orang yang 

sudah berumur, orang yang usianya sudah banyak, orang yang sudah 

lama hidup di dunia, ayah dan ibu kita, orang yang cerdik cendekia.
7
 

                                                 
2
 Gunarsa, Psikologi untuk Keluarga. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1976), h. 144 

3
 Muallifah, Psyco Islamic Smart Parenting, (Jogjakarta: Diva Press, 2009), h. 42-43 

4
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 

350. 
5
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), cet. 9 h. 

1088. 
6
Ibid.h., 96 

7
Ibid.h., 987 
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Mussen berpendapat bahwa pola asuh orangtua adalah suatu 

cara yang digunakan orangtua dalam mencoba berbagai strategi untuk 

mendorong anak-anaknya mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana 

tujuan tersebut antara pengetahuan, nilai moral, dan estándar perilaku 

yang harus dimiliki anak apabila dewasa nanti.
8
 Dari pendapat Mussen 

tentang pola asuh orangtua, mengatakan bahwa pola asuh merupakan 

cara orangtua yang diterapkan pada anak. Dalam hal ini menyangkut 

berbagai macam cara orangtua dalam mendidik anak menuju suatu 

tujuan tertentu. 

Mahmud dkk. menjelaskan bahwa pola asuh orang tua 

maksudnya sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anaknya, 

sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua 

memberikan perlakuan kepada anak, cara memberikan hadiah dan 

hukuman, cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan kepada 

anak.
9
 

b. Macam-macam Pola Asuh Orang Tua 

Secara tidak langsung, pendidikan orang-orang di lingkungannya 

merupakan contoh dari kehidupan dan tingkah laku sehari-hari. Mulai dari 

tutur kata, adat, kebiasaan, pola hidup serta hubungan sosial 

kemasyarakatan. Menurut Hourlock sebagaimana dikutip oleh Chabib Toha 

mengemukakan tiga jenis pola asuh orang tua, yaitu: 

1) Pola asuh otoriter 

                                                 
8
 Mussen, Perkembangan dan Kepribadian Anak, (Jakarta: Arcan Noor, 1994), h. 395 

9
Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam 

Keluarga, (Jakarta: Akademi Permata, 2013), h. 150 
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Bentuk pola asuh otoriter yaitu suatu yang berpendapat bahwa 

perkembangan manusia itu semata-mata ditentukan oleh faktor dari 

luar, sehigga menurut pendirian ini, pendidikan itu bersifat maha 

kuasa.
10

 Bentuk pendidikan otoriter didalam  keluarga adalah dengan 

adanya bentuk penguasaan orang tua terhadap anak-anaknya. 

Pola asuh otoriter ditambai dengan adanya cara mengasuh anak 

dengan aturan-aturan yang ketat, orang tua memaksa anak agar 

berprilaku seperti kemauan orang tua, membatasi kebebasan anak. 

Selain itu pola asuh ini juga ditandai dengan adanya hukuman, seperti 

hukuman badan.
11

 Yang mengakibatkan sifat ketakutan pada anak, 

Sehingga anak tidak akan mempunyai inisiatif untuk melakukan setiap 

kegiatan dan membuat anak didik dapat berdiri sendiri. 

2) Pola asuh demokratis 

Berdasarkan teori konvergence yaitu bahwa perkembangan 

manusia itu bergantung pada faktor dari dalam dan luar, maksudnya 

bahwa pendidikan itu tidak bersifat maha kuasa dan pendidikan juga 

tidak bersifat tidak berkuasa.
12

 Oleh sebab itu, mendidik anak harus 

seimbang, yaitu tidak boleh membiarkan dan memberi kebebasan 

sebebas-bebasnya dan juga jangan terlalu menguasai anak tetapi 

mendidik harus bersikap membimbing dan mengembangkan anak. 

                                                 
10

 Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hlm. 109 
11

 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

hlm. 111 
12

 Op. Cit., hlm. 110 
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Pola asuh demokratik ditandai dengan adanya pengakuan orang 

tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak 

selalu bergantung kepada orang tua, anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kontrol internalnya, sehingga sedikit demi sedikit 

anak terlatih untuk dapat bertanggung kepada diri sendiri.
13

  

3) Pola asuh permisif   

Pola asuh permisif berdasar pada naturalisme senada dengan 

teori nativisme yaitu bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar 

dikatakan dari dalam.
14

 Artinya dalam memberikan pendidikan, orang 

tua memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa adanya kontrol. Pola 

asuh ini ditandai ini dengan menganggap anak sebagai pribadi yang 

dewasa sehingga ia dapat berfikir dan melakukan tindakan tanpa 

mendapatkan bimbingan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

Mindel dalam Walker menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya pola asuh, diantaranya:
15

 

1) Budaya setempat 

Budaya lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal memiliki peran  

yang cukup besar  dalam  membentuk  pola  pengasuhan  orang tua  

terhadap  anak.  Dalam  hal  ini mencakup segala aturan, norma, adat, 

dan budaya yang berkembang didalamnya 

                                                 
13

 Op. Cit., ., hlm. 121 
14

 Suwarno, loc. cit. 
15

 Walker Clarence E, The Book Of Clinically Psycology, Canada, A Wiley Inter Sciene, 

1992 
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2) Ideologi  

Ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud 

adalah tentang masa depan, gagasan ini juga sebagai cita-cita. Suatu 

gagasan bisa disebut sebagai idelogi jika dianut oleh banyak orang, 

diperjuangan serta diwujudkan melalui aksi-aksi secara 

berkesinambungan. 
16

 Orang tua yang mempunyai keyakinan dan 

ideologi tertentu cenderung menurunkan pada anak-anaknya dengan 

harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan 

dikembangkan oleh anak di kemudian hari. 

3) Letak geografis norma etis 

Dalam  hal  ini,  letak  suatu  daerah  norma  etis  yang  berkembang  

dalam  masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk 

pola asuh yang nantinya diterapkan orang tua  terhadap  anak.  

Penduduk  pada  dataran  tinggi  memiliki  perbedaan  karakteristik 

dengan  penduduk  dataran  rendah  sesuai  dengan  tuntutan  serta  

tradisi  yang  berkembang pada tiap-tiap daerah. 

4) Orientasi religius 

Orientasi religius dapat menjadi pemicu diterapkannya pola asuh dalam 

keluarga. Orang tua yang menganut agama dan keyakinan religius 

tertentu senantiasa berusaha agar anak nantinya juga mengikuti agama 

dan keyakinan religius tersebut. 

 

                                                 
16

 Sarbini, Islam di Tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan (Yogyakarta: Pilar 

Media, 2005), h. 1 
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5) Status ekonomi 

Status ekonomi juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya akan 

diterapkan oleh orangtua pada anaknya. Dengan perekonomian yang 

cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan 

material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orangtua 

menuju perlakuan tertentu yang dianggap sesuaioleh orangtua. 

6) Gaya hidup 

Norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi 

faktor lingkungan yang nantinya akan mengembangkan suatu gaya 

hidup. Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar memiliki 

berbagai macam perbedaan dan cara yang berbeda pula dalam interaksi 

serta hubungan orangtua dan anak. 

Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Maccoby & 

Mc loby yang dikutip oleh Suparyanto adalah:
17

 

1) Sosial ekonomi  

Orang tua yang termasuk kelas bawah atau pekerja cenderung 

menekankan kepatuhan dan menghormati otoritas, lebih keras dan 

otoriter, kurang memberikan alasan kepada anak, dan kurang bersikap 

hangat dan memberi kasih sayang kepada anak. Orang tua yang 

termasuk kelas menengah cenderung lebih memberikan pengawasan, 

dan perhatiannya sebagai orang tua dengan memberikan kontrol yang 

lebih halus. Sedangkan orang tua yang termasuk kelas atas cenderung 

                                                 
17

 Suparyanto, “Konsep Pola Asuh Anak” dalam http://dr-suparyanto. blogspot. com, 

diakses 24 Desember 2019 pukul 14.15 WIB 
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memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan tertentu, memiliki latar 

belakang pendidikan tinggi, dan mengembangkan jiwa seni. Artinya 

berdasarkan teori ini, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat 

ekonomi orang tua, sikap dan pola asuh mereka terhadap anak-anaknya 

akan lebih demokratis dan bijaksana. 

2) Lingkungan sosial atau pergaulan  

Lingkungan sosial atau pergaulan orang tua dan anak Lingkungan sosial 

berhubungan dengan bagaimana orang tua maupun anak menjalin 

hubungan dengan lingkungan sekitar. Interaksi orang tua dengan orang 

lain akan dibawa anak di lingkungan sekitar.  

3) Pendidikan 

Setiap tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada cara berfikir, 

kemampuan, keterampilan dan perilaku hidup seseorang. Karena dalam 

setiap tingkat pendidikan diajarkan ilmu pengetahuan, diberikan 

pengalaman belajar dan bimbingan dalam bertingkah laku. Dan bagi 

orang tua yang paling utama adalah dari tingkat pendidikan itu 

didapatkan bimbingan dan ilmu yang menjadi bekal dalam mengasuh 

anak-anaknya. Sehingga orang tua yang memiliki pendidikan yang 

tinggi akan lebih siap dalam mengasuh anak karena memiliki 

pemahaman yang lebih luas. 

2. Akhlak Siswa 

a. Pengertian Akhlak 
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Kata akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari mufrod 

"khuluqun" artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
18

 

1) Mohammad Ali Daud juga menjelaskan bahwa akhlak adalah budi 

pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.
19

  Dalam pendapat ini, 

dapat dipahami bahwa akhlak adalah sifat yang melekat dalam diri 

seseorang (tabiat, perangai)  yang muncul dalam perbuatan sehari-

hari dalam bentuk tingkah laku. 

2) M. Qurais Syihab juga menjelaskan bahwa pengertian akhlak 

secara bahasa diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dan 

dalam bahasa Arab خلق diartikan sebagai “tabiat, perangai atau 

kebiasaan” sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-

Qalam ayat 4.
20

 

            

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 

(QS. Al-Qalam: 4).
21

 

 

Dalam pendapat M. Qurais Syihab, tabiat bisa disebut dengan 

akhlak manakala menjadi kebiasaan atau dilakukan terus menerus.  

3) Ibnu Maskawaih sebagaimana dikutip Aminuddin menjelaskan 

pengertian akhlak adalah “keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 

                                                 
18

 Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 1 
19

 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm 345 
20

 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Jakarta:PT Mizan Pustaka), Cet ke-19, hlm. 253 
21

 Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, al-Qur'anul dan Terjemahnya, 

(Jakarta : Al-Fatih, 2012), hlm. 564 



32 

 

 

melalui pemikiran dan pertimbangan”.
22

 Pendapat Ibnu Maskawaih 

tersebut menjelaskan bahwa akhlak sebagai dampak dari kondisi 

jiwa yang muncul tanpa direncana ataupun dipertimbangkan 

terlebih dahulu. 

4) M. Abdullah Dirros, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak 

yang mantap, kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak 

yang baik) atau pihak yang jahat (dalam berakhlak yang jahat).
23

 

Berbeda dengan pendapat dari Ibnu Maskawaih, menurut M. 

Abdullah Dirros dalam akhlak ada unsur kekutan untuk memilih 

antara yang baik dan yang buruk. Artinya dalam akhlak menurut 

M. Abdullah Dirros ada pertimbangan terlebih dahulu. 

5) Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip Aminuddin menjelaskan 

bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
24

 Dalam pendapat 

Imam Gazali ini munculnya perbuatan-perbuatan yang disebut 

akhlak itu tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. 

Aminuddin menjelaskan bahwa terdapat lima ciri dalam 

perbuatan akhlak yaitu sebagai berikut: 

                                                 
22

 Aminuddin, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2005), Cet. 2, hlm. 152 
23

 Zahrudin AR dan Hasanudin Sinaga, Op. Cit., hlm.  7 
24

 Aminuddin, Loc.Cit 
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1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam 

jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya 

2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah 

tanpa pemikiran 

3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri 

orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari 

luar 

4) Bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara 

5) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas 

semata-mata karena Allah.
25

 

Maka akhlak adalah suatu perbuatan nyata yang menjadi kebiasaan 

yang muncul dari dorongan sifat yang tertanam dalam jiwa tanpa melalui 

pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. 

Pengertian siswa atau atau peserta didik dalam undang-undang 

tentang pendidikan di Indonesia adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26

 

Sardiman menjelaskan bahwa siswa adalah suatu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral dalam belajar mengajar.
27

 

                                                 
25

 Ibid.., hlm. 153 
26

 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen dan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

(Bandung: Permana, 2006), h. 65 
27

 A.M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 

2012), h.111 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

akhlak siswa adalah perbuatan-perbuatan yang muncul dengan mudah, 

tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan sebagai 

akibat adanya sifat tertanam dalam jiwa dari seseorang yang mengikuti 

proses pembelajaran. 

b. Macam-macam Akhlak 

Ulil Amri Syafri menjelaskan bahwa secara garis besar akhlak 

dibagi menjadi 2, yaitu akhlak alkarimah (akhlak terpuji), akhlak yang 

baik dan benar menurut Islam, dan akhlak al-madzmumah (akhlak 

tercela), akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut Islam. Berikut 

ini uraian tentang akhlak terpuji: 

1) Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makluk, kepada Tuhan 

sebagai khalik. Akhlak ini adalah yang paling agung dan 

diwajibkan bagi umat manusia. Karena hanya Allah yang berhak di 

sembah dan kepada-Nya rasa syukur dipanjatkan. Dia pemilik 

karunia, yang telah menciptakan manusia dan alam semesta, yang 

memberi nikmat dan rizki. Oleh karena itu, Dia berhak 

mendapatkan ketundukan dan kecintaan yang sempurna.
28

 

Abuddin Nata menjelaskan bahwa ada empat alasan 

mengapa manusia harus berakhlak kepada Allah, pertama Allah 

                                                 
28

 Adnan Hasan Shalih Baharits, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1996), hlm. 86  
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adalah yang menciptakan manusia. Kedua, Allah adalah yang telah 

melengkapi manusia dengan pancaindera yaitu pendengaran, 

penglihatan akal pikiran dan hati sanubari, disamping anggota 

badan yang sempurna lainnya. Ketiga, Allah adalah yang 

menyediakan berbagai bahan dan sarana uang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup manusia. Keempat, Allah adalah yang telah 

memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai 

daratan dan lautan. 
29 

Banyak cara yang dapat dilakukan manusia dalam rangka 

berakhlak kepada Allah, diantaranya : tidak menyekutukan Allah, 

bertakwa kepada Allah, ridla dan ikhlas terhadap segala keputusan-

Nya dan bertaubat, mensyukuri nikmat Allah, senantiasa berdoa 

kepada Allah, beribadah kepada Allah dan selalu mencari 

keridlaan-Nya, sebagaimana firman Allah: 

                    (٢٦١:  االنعام) 

Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, seluruh ibadah 

hajiku, seluruh hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan seluruh 

alam. (QS. Al-an’am: 162)
 30

 

2) Akhlak Kepada Orang Tua 

Dalam al-Qur’an dan berbagai sabda Nabi Muhammad SAW banyak 

dijumpai perintah dengan keharusan seorang anak untuk berbakti kepada 

orang tuanya. Bahkan ridlo Allah ada pada ridlo kedua orang tua. Dalam 

Al-Qur’an Allah SWT berfirman: 

                                                 
29

 Abuddin Nata, Akhlak tasawuf, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 148 
30

Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, al-Qur'anul dan Terjemahnya, 

(Jakarta : Al-Fatih, 2012), hlm. 051 
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Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil". (QS. Al-Isra’: 24)
31

 

 

Di antara akhlak terpuji kepada orang tua adalah: 

a) Patuh pada perintah orang tua 

Mematuhi perintah orang tua adalah wajib hukumnya, selama 

perintah tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan perintah agama. 

Menolak permintaan atau perintah orang tua sama dengan memancing 

kemarahan Allah. Tetapi jika orang tua memerintahkan pada suatu 

kemungkaran maka anak tidak wajib mentaatinya. Menolaknya pun 

harus dengan cara yang halus dan tidak menggunakan kata-kata yang 

kasar, karena seorang anak harus tetap menghormati kedua orang 

tuanya meskipun perbuatan orang tuanya buruk.
32

 

b) Berbicara dengan lemah lembut 

Tidak patut bagi seorang anak berbicara kepada orang tuanya dengan 

nada yang kasar apalagi membentaknya. Allah SWT telah menjelaskan 

dalam al-Qur’an bahwa hal itu adalah sangat dilarang-Nya dan 

merupakan dosa besar. 

c) Mendoakan orang tua 
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 Departemen Agama RI, A-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 
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 Muhammad Bakar Asy-Syagaf, Tanggung Jawab Hamba, (Jombang: Lintas Media, tth), 
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Tugas seorang anak adalah mendoakan orang tuanya, hendaknya 

seorang anak mendoakan kedua orang tuanya setiap shalat lima waktu, 

terutama kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena do’a yang 

dipanjatkan dengan tulus oleh seorang anak bagi orang tua yang telah 

meninggal dapat meringankan siksa kubur.
33

 Allah SWT berfirman: 

                                

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil". (QS. Al-Isra’: 24)
34

 

 

d) Segera menyambut panggilan orang tua. 

Ketika mendengar panggilan orang tua hendaknya seorang anak segera 

menjawab atau menyambutnya. Baik panggilan dari orang tua itu 

meminta melakukan sesuatu atau tidak. Namun adakalanya seorang 

anak merasa malas ketika dipanggil orang tuanya karena sedang asyik 

melakukan sesuatu atau enggan diperintah. Maka hal itu sangatlah tidak 

patut untuk dilakukan karena itu menunjukkan akhlak yang tidak baik 

e) Bersyukur kepada kedua orang tua 

Syukur kepada orang tua merupakan upaya untuk menghadapkan 

diri kepada Allah melalui sebuah ibadah yang agung bernama “berbakti 

kepada orang tua”. Sebagaimana dalam perintah Allah: “Bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang tuamu”. 
35
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c. Akhlak Kepada Guru  

Moh. Athiyah Al-Abrasyi menjelaskan “hendaklah seorang siswa 

menghormati, memuliakan dan mengagungkan guru karena Allah, serta 

berusaha menyenangkan hati guru dengan cara yang baik”.
 36

 

Akhlak mulia siswa kepada gurunya diantaranya adalah: 

1) Menghormati dan memuliakan guru 

2) Mentaati guru 

3) Mengajukan pertanyaan dengan lemah lembut 

4) Tidak memanggil guru dengan sebutan namanya 

5) Tidak berdusta kepadanya 

6) Menjenguknya bila sakit 

7) Menjawab pertanyaan guru dengan baik 

8) Tidak mendudukui tempat duduknya 

9) Tidak berjalan mendahuluinya 

10) Menjaga rahasinya
37

 

 

Imam Ghazali menambahkan bahwa : 

Seorang murid hendaknya tidak sombong karena ilmu dan tidak 

menentang guru namun menyerahkan segala urusan kepada guru 

secara keseluruhan, dan mendengarkan nasihatnya seperti orang 

yang sakit dan bodoh mendengarkan dokter yang sayang dan cerdik. 

Selain itu, seorang murid hendaknya merendahkan diri kepada 

gurunya, dan mencari pahala dan kemuliaan dengan melayani 

gurunya.
38

 

Di antara akhlak kepada guru adalah bertanya kepada guru bila ada 

sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara baik. Allah berfirman : 

                        

         (٤ ٣: لحالن( 

43. dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang 
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yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui, (Qs. 

An-Nahl : 43)
39

 

 

d. Akhlak Kepada Teman 

Beberapa akhlak terpuji kepada teman antara lain: Suka 

memaafkan teman, menolong teman, menjenguk ketika teman sakit, tidak 

menakut-nakuti atau membahayakan teman dalam bermain. Dalam al-

Qur’an dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan 

kepada sesama yang berbunyi sebagai berikut: 

                             

                           (٢٢: جراتاحل) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu 

lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 

dengan gelaran yang mengandung ejekan. (QS. Al-Hujurat : 11)
 40

 

 

e. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-

benda tak bernyawa
41

.  

Abuddin Nata menjelaskan mulai dari binatang, tumbuhan dan 

benda-benda tak bernyawa semuanya adalah diciptakan oleh Allah SWT 

dan menjadi milik-Nya, serta semuanya memiliki ketergantungan kepada-

Nya. Keyakinan ini akan mengantarkan seorang Muslim untuk menyadari 
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bahwa semuanya adalah ”umat” Allah yang harus diperlakukan secara 

wajar dan baik. 
42

  

Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai 

pengemban amanah. Di antara amanah yang dibebankan kepada manusia 

adalah memakmurkan kehidupan manusia di bumi. Karena sangat 

mulianya manusia sebagai pengemban amanah Allah maka manusia diberi 

kedudukan sebagai khalifah-Nya di bumi.
43

  

Salah satu implikasi terpenting dari kedudukan manusia sebagai 

khalifah di muka bumi adalah pentingnya pemahaman dari manusia itu 

sendiri tentang alam semesta ini sebagai tempat hidup dan pemahaman 

dalam menjalankan tugasnya. Manusia harus memahami bahwa segala apa 

yang ada di alam ini adalah diciptakan Allah untuk umat manusia secara 

keseluruhan. oleh karena itu, merupakan tanggung jawab moral manusia 

untuk mengolah dan memanfaatkan seluruh sumber-sumber yang ada di 

alam untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa dalam 

pemanfaatan alam semesta ini manusia tidak boleh merusak alam, 

mengekspolitasinya untuk kepentingna individu atau golongan, 

memanfaatkan secara berlebihan, dan hal lain yang dapat merusaknya.
44

  

Dalam al-Qur’an Allah berfirman: 

                       

            (٥ ٦ : االعرف ) 
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Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik. (QS. Al-A’raf : 56)
45

 

 

f. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akhlak  

Zahrudin AR. dan Hasanudin Sinaga menjelaskan bahwa 

terbentuknya akhlak baik atau buruk dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor  yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Faktor internal ialah faktor yang menyangkut dari pribadi termasuk 

fisik maupun mental atau fitrah yang dibawa sejak lahir. Antara lain: 

a) Insting (naluri) 

Zahrudin AR. dan Hasanudin Sinaga menjelaskan bahwa ”insting 

atau naluri merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak 

lahir. Insting (naluri) berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku”. 

b) Keturunan 

Seorang anak secara alamiah mewarisi sifat-sifat orang tuanya, 

dikarenakan darah orang tuanya mengalir dalam diri anaknya dan 

karena anak melihat bagaimana sikap orang tuanya sehari-hari sejak 

ia dilahirkan. Zahrudin AR. dan Hasanudin Sinaga menjelaskan 

”faktor keturunan baik secara langsung atau tidak langsung, sangat 

mempengaruhi bentuk sikap dan tingkah laku seseorang”.
46

 

c) Adat kebiasaan 

                                                 
45

Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Op.Cit., hlm. 157 
46

 Zahrudin AR. dan Hasanudin Sinaga, Op. Cit., hlm. 93- 96 



42 

 

 

Adat kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, olah raga, dan 

sebagainya. 

2) Faktor eksternal  

Faktor eksternal (dari luar) ialah faktor yang bersumber dari luar 

individu yang bersangkutan seperti lingkungan, pendidikan dan latihan-

latihan.
47

 

Jalaluddin menjelaskan bahwa tingkah laku berkaitan dengan 

sikap dan demikian sikap terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman 

seseorang dan bukan sebagai pengaruh bawaan (faktor intern) 

seseorang, serta tergantung pada objek tertentu.
48

 

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa perkembangan tingkah laku 

seseorang adalah berkat pengaruh dari lingkungan baik lingkungan 

alam maupun sosial. Dan lingkungan sosial lebih sering berpengaruh 

terhadap tingkah laku seseorang. Melalui interaksi antara individu dan 

lingkungannya, maka siswa memperoleh pengalaman, yang pada 

gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan tingkah lakunya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses 

sosialisasi di mana anak didik disiapkan sesuai norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat sekitarnya. 
49
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g. Metode-metode dalam Membina Akhlak 

Abuddin Nata menjelaskan bahwa orang tua dituntut untuk 

menghayati dunia anaknya sehingga memudahkan terciptanya dunia yang 

relatif sama. Orang tua yang mampu menghayati dunia anak 

dipersyaratkan untuk memiliki tiga kemampuan yaitu: kepakaran, 

keterpercayaan, dan kedekatan yang dirasakan oleh anaknya. Maka 

kepakaran dalam perspektif nilai-nilai moral yang diupayakan kepada 

anaknya adalah diperlukannya orang tua untuk mengerti (understending) 

secara substansial tentang nilai-nilai moral untuk kehidupan. Sedangkan 

keterpercayaan secara esensial adalah dimengerti (nilai-nilai moral) oleh 

orang tua dipolakan menjadi nafas kehidupan sehingga dimata anaknya 

mereka tidak sekedar berbicara tetapi menghayati dalam kehidupannya. 

Selanjutnya orang tua perlu membangun kedekatan dengan anak dengan 

cara melakukan komunikasi yang dialogis. Dengan tiga kemampuan ini, 

orang tua dapat menghayati dunia anaknya dan anak menghayati dunia 

orang tuanya sehingga terjadi peremuan makna di antara keduanya. 
50

 

Dalam pendapat Abdullah Nashih Ulwan pendidikan akhlak dapat 

dilakukan dengan beberapa metode yaitu antara lain: 

1. Pendidikan dengan keteladanan 

                                                 
50

 Ibid., hlm. 133 



44 

 

 

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan 

memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan 

sebagainya.
51

 

Kebutuhan manusia akan keteladanan lahir dari naluri yang 

bersemayam dalam jiwa manusia yaitu taqlid (peniruan). Naluri 

dimaksud adalah hasrat yang mendorong anak, yang dipimpin untuk 

meniru perilaku orang dewasa, orang kuat dan pemimpin. Demikian 

juga hasrat untuk tunduk dan patuh yang dimiliki oleh anggota 

kelompok untuk mengikuti/ mencontoh pemimpinnya. 

Dalam kehidupan keluarga, anak sangat membutuhkan suri 

teladan, khususnya dari kedua orang tuanya agar ia dapat menyerap 

dasar tabiat perilaku Islami sebagai orang Islam. Di sekolah, murid 

sangat membutuhkan suri teladan yang dilihatnya langsung dari setiap 

guru yang mendidiknya, sehingga ia merasa pasti dengan apa yang 

dipelajarinya. 

Dasar dari metode pendidikan dengan keteladanan adalah 

sebagaimana yang ada dalam diri Rasulullah SAW di mana beliau 

senantiasa memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umatnya 

dengan memberikan contoh yang baik. Hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah sebagai berikut: 

                             

          (١٢حزاب: اال) 
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Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah. (Al-Ahzab:21)
52

 

 

Pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah mengutus 

Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suri teladan yang baik bagi 

umatnya. Beliau terlebih dahulu mempraktekkan semua ajaran yang 

disampaikan Allah sebelum menyampaikan kepada umatnya, sehingga 

tidak ada celah bagi orang-orang uang tidak senang untuk membantah 

dan menuduh bahwa Rasulullah SAW hanya pandai bicara dan tidak 

pandai mengamalkan. 

Keteladanan merupakan sarana pendidikan yang paling 

penting dan metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam 

mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan 

sosial. Hal ini terjadi karena secara naluri dalam diri anak ada potensi 

untuk meniru hal-hal yang ada di sekitarnya. 

Sebagaimana dalam pendapat imam Ghazali "Berikanlah 

contoh dan teladan yang baik kepada siswa dengan melaksanakan 

perintah dan meninggalkan larangan agama, agar dengan demikian 

apa yang engkau katakan dapat diterima dan diamalkan oleh mereka." 

.
53

 

2. Pendidikan dengan adat kebiasaan (pembiasaan) 
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Kebiasaan ialah cara-cara bertindak yang persistent (terus-

menerus), uniform (seragam/sama), dan hampir-hampir otomatis 

(hampir-hampir tidak disadari oleh pelakunya).
54

 

Kebiasaan juga diartikan dengan setiap tindakan dan 

perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan.
55

 Maka dalam 

mengajarkan suatu kebaikan harus diarahkan agar kebaikan tersebut 

menjadi kebiasaan sehingga metode ini disebut dengan metode 

pembiasaan. 

Pembiasaan sebagai metode dalam mengajar adalah upaya 

praktis dalam pembinaan kepada anak didik dengan membiasakannya 

pada hal-hal kebaikan.
56

  

Ahmad Syar’i menjelaskan bahwa pembiasaan adalah suatu 

tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan 

terlebih dahulu dan berlaku begitu tanpa dipikirkan lagi. Dengan 

pembiasaan pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk terbiasa mengamalkan ajaran agamanya.
57

 

Yang dimaksud dengan kebiasaan ialah cara-cara bertindak 

yang persistent, uniform, dan hampir-hampir otomatis (hampir-hampir 

tidak disadari oleh pelakunya.  
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Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang 

sangat penting terutama bagi anak-anak. Mereka belum menginsafi 

apa yang disebut baik dan buruk dalam arti susila. Demikian pula 

mereka belum mempunyai kewajiban-kewajiban seperti pada orang 

dewasa. Ingatan mereka belum kuat. Dalam kondisi seperti ini mereka 

perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan 

pola pikir tertentu. 

Sebagaimana dalam pendapat Abdullah Nahih Ulwan, 

pendidikan dengan pembiasaan adalah pilar terkuat dalam pendidikan 

dan metode paling efektif dalam membentuk iman anak serta 

meluruskan akhlaknya.
58

 

Seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan 

dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan 

segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit 

untuk diubah dan tetap berlangsung sampai hari tua.
 
 

Ditinjau dari segi ilmu psikologi, kebiasaaan seseorang itu 

erat kalitannya dengan figur yang menjadi panutan dalam perilakunya. 

Sebagai contoh seorang anak akan bergegas pergi ke masjid untuk 

menunaikan sholat berjamaah ketika mendengar suara adzan apabila 

orang tuanya telah menanamkan kebiasaan mengajak anaknya pergi 

ke masjid ketika terdengar  suara adzan untuk berjamaah. 
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Masih mudanya usia dan kekaguman anak terhadap orang tua 

merupakan sarana yang paling tepat bagi orang tua untuk 

mengarahkan dan mandidiknya dengan metode yang lurus. 

Pembiasaan terhadap perbuatan yang baik pada waktu kecil jauh lebih 

mudah dan bermanfaat bila dibandingkan dengan pembiasaan setelah 

dewasa.
59

 

3. Pendidikan dengan nasihat 

Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa nasehat yaitu 

sajian bahasan tentang kebenaran dan kebajikan dengan maksud 

mengajak orang yang dinasehati untuk menjauhi dari bahaya dan 

membimbingnya ke jalan yang bahagia dan berfaedah baginya.
60

 

Anak memerlukan nasihat yang lembut dan halus tetapi berbekas yang 

bisa membuat anak kembali baik dan tetap berakhlak mulia. 

Al-Asfahani mengartikan nasihat dengan makna al-mauizhah 

yang merupakan tindakan mengingatkan seseorang dengan baik dan 

lemah lembut agar dapat melunakkan hatinya. Dan apabila ditarik 

suatu pemahaman bahwa al-mauizhah hasanah merupakan salah satu 

manhaj dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan cara 

memberikan nasihat 
61

. 
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Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan 

itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (Adz-zariyat: 55)
62

 

 

Dalam al-Qur’an begitu banyak ayat yang menunjukan 

tentang metode nasihat sebagai dakwah, jalan menuju perbaikan 

individu, dan memberi petunjuk kepada berbagai kelompok. Siapapun 

yang membuka lembaran-lembaran al-Qur’an, akan mendapatkan 

nasihat yang dalam berbagai ayatnya. Terkadang dengan peringatan 

untuk bertakwa, dengan peringatan, dengan mengemukakan kata-kata 

nasihat, dengan mengikuti jalan orang-orang yang mendapatkan 

petunjuk, dengan membujuk agar suka, bahkan dengan menggunakan 

metode ancaman. Semua ini menguatkan bahwa metode nasihat dalam 

al-Qur’an mempunyai andil yang besar dalam upaya pendidikan jiwa 

pada kebaikan, mengantarkannya, kepada kebenaran dan 

membimbingnya kepada petunjuk. 
63

 

4. Pendidikan dengan memberi perhatian 

Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam 

pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual, dan sosial,disamping 

selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan 

ilmiahnya.
64

 

5. Pendidikan dengan memberikan hukuman. 
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Dalam hubungannya dengan pendidikan, hukuman adalah 

imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari anak didik.
65

 Hukuman 

dilakukan apabila anak melakukan kesalahan yang berimbas pada rasa 

benci dengan orang tua yang selanjutnya menghalangi perbuatan suara 

hati dan kontrol hati.  Namun tidak ada ahli pendidikan yang 

menghendaki digunakannya hukuman kecuali bila terpaksa. Walau 

dengan keadaan terpaksa, pemberian hukuman pun harus bersifat 

mendidik tidak menyakiti badan dan jiwa.
66

 

 

Asma Hasan Fahmi sebagaimana dikutip oleh Nur Uhbiyati 

mengemukakan bahwa metode pendidikan akhlak adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberi petunjuk dan pendekatan dengan cara menerangkan mana 

yang baik dan mana yang buruk kepada anak, menghafal syair-

syair, cerita-cerita dan nasihat-nasihat yang baik, menganjurkan 

untuk melakukan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia. 

b. Mempergunakan instink untuk mendidikan anak-anak yaitu dengan 

cara: 

1) Anak-anak suka dipuji dan disanjung untuk memenuhi 

keinginan “instink berkuasa” dan ia takut celaan dan cercaan. 

Oleh karena itu, kalau anak-anak mengerjakan sesuatu yang 

baik hendaklah ia dipuji dan mengarahkannya agar mampu 
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melawan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari berlebih-

lebihan baik dalam makanan, minuman maupun dalam segala 

kelezatan pada umumnya. 

2) Mempergunakan instink meniru 

Sesuai dengan hal ini para pendidik Islam haruslah orang-

orang yang memiliki sifat-sifat yang utama dan berakhlak, 

karena anak-anak akan meniru jejak gurunya, apa yang 

dianggap jelek oleh guru maka jeleklah dalam pandangan 

anak-anak, sebaliknya apa yang dianggap baik oleh guru, maka 

baiklah dalam pandangan anak-anak. 

3) Memperhatikan instink bermasyarakat 

Anak-anak didorong untuk belajar bersama dan membaur 

dengan anak-anak lain, agar mereka memiliki insting untuk 

bermasyarakat. 

4) Mementingkan pembentukan kebiasaan baik sejak kecil, 

seperti membiasakan anak-anak bangun cepat di waktu pagi, 

berjalan, bergerak dan membiasakan tidak membuka angota 

badan.
67

 

B. Penelitian Lain Yang Relevan 

Berikut ini beberapa teori dan kajian pustaka yang relevan dengan 

penelitian ini: 
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       Eva Lailatul Zulfa dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Usia Dini di Desa Pangkalan Kecamatan 

Ciawigebang Kabupaten Kuningan” Berdasarkan hasil penelitian dapat 

menunjukan bahwa pola asuh orang tua di Pangkalan Ciawigebang Kabupaten 

Kuningan adalah cukup, hal ini dilihat dengan rata-rata prosentase 70,7%, 

akhlak anak usia dini di Pangkalan Ciawigebang Kabupaten Kuningan adalah 

cukup, hal ini dilihat dengan rata-rata prosentase 67,8%. Pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap akhlak anak usia dini di Pangkalan Ciawigebang Kabupaten 

Kuningan termasuk kategori rendah sebesar 0,28.
68

 

       Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eva Lailatul Zulfa dengan yang 

penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang dampak pola asuh orang 

tua terhadap akhlak anak, namun penelitian tersebut dianalisa menggunakan 

tehnik analisis data kuantitatif sedangkan penulis menganalisa data-data yang 

dikumpulkan dengan tehnik kualitatif.  

       Iis Khoimah dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

dan Kedisiplinan Guru Terhadap Akhlak Siswa Kelas VII di MTs Negeri 

Tulungagung” hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa kelas 

VII di MTs Negeri Tulungagung, dengan hasil uji t tampak bahwa hasil 

perolehan analisis thitung 2,775 lebih besar dari ttabel 1,976. (2) Ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara kedisiplinan guru terhadap akhlak siswa, 
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dengan hasil uji t tampak bahwa hasil perolehan analisis thitung 7,203 lebih 

besar dari ttabel 1,976. (3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara 

bersama-sama antara pola asuh orang tua dan kedisiplinan guru terhadap 

akhlak siswa, dengan hasil uji F tampak bahwa hasil perolehan analisis F 

hitung 385,941 lebih besar dari Ftabel 3,06.
69

 

       Penelitian yang dilakukan oleh Iis Khoimah memiliki persamaan dengan 

yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang dampak pola asuh 

orang tua terhadap akhlak anak, akan tetapi perbedaannya penelitian tersebut 

dianalisa menggunakan tehnik kuantitatif sedangkan penulis memililih teknik 

analisis data kualitatif agar dapat menjabarkan data-data dan menganalisanya 

secara mendalam dan menyeluruh. 

       Dwi Noviatul Zahra dan Muhammad Afif Amrulloh dalam jurnal 

ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam dengan judul “Pola Asuh Orang Tua dalam 

Membina Akhlak Anak di Desa Sidoluhur Lampung Tengah”. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa pola asuh orang tua dalam membina akhlak 

anak dengan cara keteladanan, ada kebiasaan, nasehat, perhatian, hukuman. 

Orang tua sudah berusaha memberikan pembinaan akhlak semaksimal 

mungkin namun masih ada yang melakukan akhlak buruk seperti berbohong, 

mengambil hak orang lain, berkelahim membantah orang yang lebih tua..
70
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       Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviatul Zahra dan 

Muhammad Afif Amrulloh  di atas dijelaskan mengenai makna pola asuh 

orang tua, namun tidak dijelaskan bagaimana dampak dari masing-masing pola 

asuh itu terhadap akhlak anak.  

       Wening Purbaningrum Sugiyanto dalam jurnal Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar dengan judul“Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku 

Prososial Siswa Kelas V SD Se Gugus II Kecamatan Pengasih Kabupaten 

Kulon Progo Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa Terdapat pengaruh yang negatif pola asuh otoriter terhadap perilaku 

prososial siswa kelas V SD se-Gugus II Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon 

Progo Tahun Ajaran 2014/2015. Semakin kuat orang tua membimbing anaknya 

melalui pola asuh otoriter maka semakin rendah perilaku prososial siswa. 

Terdapat pengaruh yang positif pola asuh autoritatif terhadap perilaku prososial 

siswa kelas V SD se-Gugus II Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo 

Tahun Ajaran 2014/2015. Semakin kuat orang tua membimbing anaknya 

melalui pola asuh autoritatif maka semakin tinggi perilaku prososial siswa. 

Terdapat pengaruh yang negatif pola asuh permisif terhadap perilaku prososial 

siswa kelas V SD se-Gugus II Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo 

Tahun Ajaran 2014/2015. Semakin kuat orang tua membimbing anaknya 

melalui pola asuh permisif maka semakin rendah perilaku prososial siswa.
71
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       Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang pola asuh orang tua. Perbedaannya adalah pada penelitian yang 

dilakukan oleh penulis fokus pada siswa yang sedang menempuh pendidikan di 

Madrasah Aliyah (MA NU Tengguli) sedangkan penelitian dari Wening 

Purbaningrum Sugiyanto dalam jurnal pendidikan guru sekolah dasar tersebut 

fokus pada anak SD kelas V se-Gugus II kecamatan Pengasih Kabupaten 

Kulon Progo. 

       Buku karya Nasharuddin yang berjudul “Akhlak”. Buku ini secara umum 

membahas tentang manusia dalam al Qur’an, peranan, hakikat dan tempat 

manusia berakhir. Tidak luput pula dari pembahasan mengenai konsep fithrah 

dan tipe kepribadian yang melekat pada diri manusia, akal dan galb sebagai 

anugrah Tuhan untuk menuju akhlak mulia.
72

 

              Buku yang ditulis oleh Nasharuddin lebih difokuskan pada akhlak 

seseorang saja. Berbeda dengan yang penulis lakukan yang lebih tertuju pada 

dampak dari pola asuh terhadap akhlak anak-anaknya. 

       Helmawati dalam buku dengan judul “Pendidikan Keluarga” menjelaskan 

bahwa pembentukan anak bermula atau berawal dari keluarga. Pola asuh orang 

tua terhadap anak-anaknya sangat menentukan dan mempengaruhi kepribadian 

(sifat) serta perilaku anak. Anak menjadi baik atau buruk semua tergantung 

dari pola asuh orang tua dan keluarga.
73

  

       Buku yang ditulis oleh Helmawati ini secara tegas menjelaskan bahwa 

pola asuh orang tua memberikan pengaruh terhadap sifat dan perilaku anak. 
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Akan tetapi ia tidak menjelaskan secara lebih rinci bagaimana bentuk dari 

dampak tersebut. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis setuju bahwa semua 

jenis pola asuh orang tua membawa dampak terhadap anak, baik dalam 

pembentukan kepribadian (sifat) maupun perilaku atau akhlak anak. Namun 

penulis meyakini perlu ada penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak 

dari masing-masing pola asuh orang tua terhadap akhlak anak terutama anak 

yang sedang dalam masa transisi kepribadian dari masa anak-anak, remaja 

menuju dewasa. Sebagaimana  anak yang sedang menempuh pendidikan di 

sekolah tingkat menengah atas. Oleh karena itulah, maka penelitian tentang 

dampak pola asuh orang tua terhadap akhlak siswa di kelas XI MA Nahdlatu 

Ulama Tengguli menjadi perlu untuk dilakukan karena belum ada penelitian 

yang serupa. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu di atas, maka ada 

beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan antara lain yaitu: 

1. Bagaimana dampak pola asuh otoriter terhadap akhlak pada siswa ? 

2. Bagaimana dampak pola asuh permisif terhadap akhlak siswa  ? 

3. Bagaimana dampak pola asuh demokratis terhadap akhlak siswa ? 

 

 

  



 

 

 

 


