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ABSTRAK 

POLA ASUH IBU TIRI DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK DI 

DESA GIHAM SUKA MAJU 

 

Oleh 

Ruli Saputra 

Cerita-cerita sihir dan dongeng-dongeng yang sangat terkenal tentang ibu tiri 

yang sanget ganas dan jahat, sangat di gemari oleh anak-anak di seluruh dunia antara 

lain ialah : Bawang Merah dan Bawang Putih, Putri Salju ( Snow White ), Cinderella, 

dan lain-lainnya. Pandangan masyarakat akan ibu tiri masih banyak sekali penilaian 

yang buruk seperti penyiksaan ataupun kekejaman yang akan di lakukan terhadap 

anak tirinya. Meskipun begitu tidak lah mudah bagi seorang ibu tiri memikul 

berbagai penilian akan dirinya. Yang menjadi pokok masalah, bagaimana pola  asuh 

ibu tiri dalam membentuk karakter anak ? bagaimana ibu tiri membangun hubungan 

psikologis dengan anak tiri nya ? tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pola 

asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak di desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan populasi yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok 

tertentu untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi 

adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Alat 

pengumpul data yaitu metode observasi, interview  dan dokumentasi. 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peran yang dijalankan 

oleh ibu tiri dalam membentuk karakter anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat dilakukan dalam bentuk tindakan menanamkan 

nilai-nilai agama seperti keimanan, ibadah, akhlak, disiplin  dan prinsip-prinsip luhur 

lainnya, kemudian dalam bentuk tindakan yaitu memberikan perhatian yang serius 

terhadap berbagai hal yang dibutuhkan dan tingkah laku anak, memberikan teladan 

yang baik dalam hal ucapan, pakaian, perilaku, ibadah, cara bergaul dengan orang 

lain, memberikan rasa aman, tentram, sejuk dan harmonis dalam suasana kehidupan 

rumah tangga serta tindakan pengawasan terhadap perilaku remaja baik di rumah 

maupun diluar rumah sehingga terbangun komunikasi yang aktif antar anggota 

keluarga. Faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam memotivasi akhlaq anak 

di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah 

lingkungan keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang, derasnya arus informasi 

dan komunikasi, tingkat pendidikan orang tua dan pengaruh pergaulan peserta didik. 

Bentuk hukuman yang di berikan oleh ibu tiri di desa Giham Suka Maju 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat berupa sebuah hukuman untuk 

mengigatkan bahwa hal itu salah dan tidak benar untuk di lakukan lebih lanjut dari itu 

hukuman yang di berikan berupa teguran semata. Bentuk hukuman yang biasa di 

berikan oleh ibu tiri seperti mencubit paha, dan mencipratkan air kemuka anaknya 

untuk di bangunkan pagi. Sikap ibu tiri di desa Giham Suka Maju tidak seperti apa 

yang menjadi pemikiran masyarakat umumnya, anak merupakan sebuah titipan dan 

harus di didik serta di beri pengawasan agar tidak salah arah dan dapat menuruti 

segala sesuatu perkataan orang tua. 







MOTTO

                      

       

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang 
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh 
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.(Q.S. An.Nisaa/4:9)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Darijudul “PolaAsuh Ibu Tiri Dalam Pembentukan karakter Anak Di 

Desa Giham SukaMaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

”tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Ahmad Tafsir Pola Asuh berarti pendidikan.1Dengan demikian, 

pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dan persisten dalam 

menjagadan membimbing anak dari sejak di lahirkan hingga remaja.Pola asuh 

orang tua adalah pola prilaku yang di terapkan pada anak dan bersifat relatif dan 

konsisten dari waktu ke waktu.Pola pengasuhan adalah proses memanusiakan 

atau mendewasakan manusia secara manusiawi,yang harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi serta perkembangan zaman.2Dalam pengertian menurut 

Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 7 ayat 1-2 berbunyi:

1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikandan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

                                                          
1Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Kumunikasi Dalam Keluarga (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2004), h.51
2Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan.( Jakartan : Rineka Cipta, 2000), h.55
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2) Orang tua dari anak usia wajib belajar,berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya.3

Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga dengan 

keluarga lainnya. Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan 

prilaku orang tua serta anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan.Pola pengasuhan adalah proses memanusiakan 

atau mendewasakan manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi serta perkembangan zaman.

Jadi pola asuh merupakan bentuk orang tua mempengaruhi 

perkembangan  anak di dalam lingkungan keluarga demi tercapainya kematangan 

berfikir untuk dapat berinteraksi di dalam lingkungan yang lebih luas.

Ibu tiri adalah merupakan status yang di sebabkan olah, anak-anak itu 

menjadi piatu yaitu ditinggal pergi oleh ibunya atau ibunya meninggal dunia. 

Kemudian kedudukan ibu tadi ditempati oleh seorang substitute atau pengganti 

ibu, dengan semua hak dan kewajiban seperti hak kewajiban ibu kandung sendri. 

Wanita substitute tadi kemudian menjadi istri baru ayahnya, atau hidup dengan 

ayah dari anak tersebut.4Ibu tiri merupakan seorang perempuan yang dinikahi 

oleh ayah kandung setelah ayah kandung tidak memiliki ikatan pernikahan 

dengan ibu kandung yang disebabkan oleh perpisahaan. Kata ibu tiri menjadi hal 

yang menakutkan bagi anak-anak.Kedatangan orang tua tiri seringkali dipandang 

                                                          
3Depdiknas, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional NO.20 Tahun 2003. . . h.11
4Kartini Kartono, Psikologi Wanita 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek,(Bandung : 

Sumber Sari Indah,2007), h.279
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sebagai hal yang negatif, namun sebenarnya disatu sisi, orang tua tiri dapat 

menyediakan dukungan dan keamanan bagi keluarga orang tua tunggal. 

Keberadaan orang tua tiri dapat memberikan tambahan waktu, tenaga, dan 

bahkan uang yang mungkin saja sangat dibutuhkan oleh keluarga yang dimasuki.

Ibu tiri menurut pandangan Islam iyalah ibu yang sah ( mahram ) bagi 

anak dari suami, dengan menikahnya laki-laki yang memiliki anak dengan 

seorang perempuan, maka anak dari laki-laki tersebut menjadi anak dan mahram 

pula perempuan yang sudah dinikahi. Maka anak dari laki-laki tersebut selama-

lamanya berstatus anak dari yang resmi dan mahram bagi perempuan.Secara 

otomatis walaupun berstatus anak tiri maka selama-lamanya pula tidak boleh 

menikah dengan ibu tirinya walaupun suatu waktu telah bercerai pada ayahnya.5

Hal ini dijelsakan dalam ayat QS Annisa :22

“ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu 

amat keji dan di benci Allah dan seburuk-buruk jalan.”6

Jadi Ibu tiri merupakan orang tua pengganti ibu kandung yang di nikahi 

oleh ayah kandung setelah ibu kandung tidak bersama ayah lagi.Atas dasar 

perceraian hidup ataupun perceraian kematian.

Karakter adalah cara berpikir dan berprilaku yang menjadi ciri khas setiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

                                                          
5Ummi, Ibu Tiri Dalam Islam, www.Ummi-online.Com
6Departemen Agama R.I Syamil Al-Qur;An ( Bandung:Syigma,2007), h.504
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masyrakat, bangsa dan Negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap mempertangung jawabkan setiap akibat 

dari keputusan yang ia buat.7

Karakter meliputiwatak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang di yakini dan di 

gunakan sebagai landasan cara pandang, berfikir, bersikap, dan 

bertindak.8Sedangkan Menurut Ratna Megawati karakter ini mirip dengan ahlak 

yang berasal dari kata Khuluk, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal-hal 

yang baik.9

Karakter merupakan suatu prilaku atau pun watak yang terbentuk dalam 

norma-norma  serta etika yang di pandang individu tersebut sebagai pedoman 

nya, Dan menentukan karakter individu tersebut.

Anak adalah bukan orang dewasa dalam kecil, melainkan manusia yang 

oleh kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang 

matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.10

Anak menurut UU RI No. 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak. 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum pernah 

menikah. Batas 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha 

                                                          
7Anas Salahudin, Pendidikan Karakte Berbasis Agama dan Budaya,(Bandung: Pustaka 

Setia,2010), h.44
8Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter,(Bandung: Pustaka 

Setia,2010), h.44
9Ratna Megawati, Character Parenting Space, (Bandung: Read, 2007), h. 9
10

Surya, Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK, (Jakarta: EGC, 1996), h.1
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kesejahteraan social, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak 

di capai pada usia tersebut. Anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasar-

dasarnya telah di letakan oleh generasi sebelumnya.

Dalam bukunya Kartini Kartono Anak adalah ia yang berusia 7-14 Tahun 

yang sedang dalam masa belajar atau masa sekolah dasar.11

Desa Giham Suka Maju adalah merupakan salah satu desa yang berada diwilayah 

kecamatan sekincau  kabupaten Lampung barat.  

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

dari judul skripsi tersebut adalah suatu penelitian mengenai  keikutsertaan 

seorang ibu yang bukan ibu kandung dalam menguatkan unsur-unsur seperti 

pengarahan diri, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan, 

tekanan-tekanan mental, dan mekanisme psikologis mental dari seorang anak, 

serta bagaimana anak mampu menyelesaikan tanggung jawab yang di emban 

nya, dan mental anak dapat berkembang dengan baik di desa Giham Suka Maju  

kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini 

dilakukan, yaitu:

1. Peneliti mengambil judul ini untuk mengetahui bagaimana ibu tiri 

membentuk karakter anak tiri serta anak kandung  yang ia bawa. Adakah 
                                                          

11
Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Bandung: Alumni, 1979), h. 37
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perbedaan perlakuan antara anak yang di bawa oleh suami dengan anak 

kandung bawaan ibu tiri tersebut, Sehingga dapat tercipta nya kerukunan 

antara anak tiri dan anak kandung nya yang pada akhirnya pola asuh ibu tiri 

tersebut dalam membentuk karakter anak di desa giham suka maju kec, 

sekincau kabupaten lampung barat dapat di katakan berhasil. 

2. Pada pokok bahasan judul kemudian skripsi ini relevan dengan tersedianya 

literatur, data lapangan, waktu dan tempat bagi peneliti untuk menunjang 

keberhasilan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Suatu keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, 

adat ataupun pemerintah.Di awali dengan interaksi antara pria dan wanita yang 

berusia matang. Lanjuttan dari interaksi yang berulang-ulang lalu menjadi 

hubungan sosial yang lebih intim sehingga terjadi proses pernikahan, dan 

pernikahan itu membentuk suatu keluarga yang utuh. 

Di dalam keluarga terdapat peran masing-masing yakni ayah selaku 

kepala keluarga yang mencari nafkah dan pemberi nafkah, adapun ibu selaku ibu 

rumah tangga yang berperan dalam mengurus hal-hal yang berkenaan dengan 

lingkungan keluarga dan kepala rumah tangga bagi anak-anak nya, anak 

merupakan suatu keturunan yang di besarkan melalui memberian kasih sayang 

dari ayah dan ibu tersebut.
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Keluarga dikatakan utuh bila di samping lengkap anggotanya, juga di 

rasakan lengkap oleh anggota terutama anak-anaknya.Jika dalam keluarga terjadi 

kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan 

sehingga ketidakadaan ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan 

dihayati secara psikologis.Hal ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan 

dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormat, 

mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.12

Keutuhan orang tua (ayah ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan 

dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin 

diri. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun 

kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, kepercayaan dari orang tua dirasakan 

oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang tua yang 

diberikan kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak untuk menangkap 

makna dari upaya yang dilakukan.

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan orang tua sebagai 

pendidikan pertama dan utama yang akan membentuk karakter anak ketika 

dewasa nanti. Sosok ibu sangatlah penting dan paling utama dalam 

pencapaiannya, tanpa seorang ibu maka dalam membentuk karakter anak tidak 

akan sempurna dengan hanya diasuh oleh ayahnya. Dalam hal tersebut, peran 

kedua orangtua sangatlah mempengaruhi anak sejak awal masa bayi.

                                                          
12Moh. Sochib, Pola Asuhan Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri, (Rineka Cipta: Jakarta, 1998), h. 18
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Semenjak orang tua mencurahkan perhatiannya kepada bayi bahkan sejak 

masa hamil. Meski tokoh ibu dengan tabah memberikan air susu kepada bayinya, 

namun bukan hanya pihak ibu yang memperlihatkan sikap itu tetapi juga sosok 

ayah.13  Seorang ibu yang tidak pernah melahirkan anak yang kemudian 

dipercaya oleh seorang ayah yang telah ditinggalkan oleh istrinya, mendambakan 

bahagia bersama anak-anak tirinya, tetapi si anak tiri tidak percaya bahwa ibu itu 

akan memperlakukannya seperti ibunya sendiri, anak itu bersifat memusuhi, 

menjauhi dan mencurigai. Anak itu tidak rela bahwa kedudukan ibunya di 

gantikan oleh orang lain, ia lebih rela bila kedudukan ibunya itu tidak seorangpun 

yang menggantikannya. Hingga ia mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, ibu 

tiri itu dianggap telah merenggut kasih sayang seorang ayahnya untuknya. 

Namun bagaimanapun kalau menduduki tempat tiri itu adalah anak, lebih-lebih 

anak itu pernah hidup dengan orang tuanya sendiri, maka kehadiran si tiri akan 

selalu di curigai, tidak percaya dan selalu akan dijauhi olehnya. Kecurigaan 

selalu mengikuti perlakuan ayah atau ibu  tirinya, apalagi bila ia hidup bersama 

dengan saudara-saudara tirinya.14

Seorang anak yang dibesarkan, dipelihara dan dididik dalam rumah 

tangga yang aman tenteram, penuh dengan kasih sayang akan tumbuh dengan 

baik dan pribadinya akan terbina dengan baik pula. Namun bagaima dengan anak 

dibesarkan oleh ibu tiri.Inilah masalah menarik ketika masalah keluarga 

                                                          
13Save M. Dagun. Pskologi Keluarga. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 98 
14Agus Sujanto, dkk, Psikologi Kepribadian, (Rineka Cipta: Jakarta, 2001), h. 49
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menyangkut soal ibu tiri, karena macammacam ceritera dan legenda tentang ibu 

tiri yang ganas-jahat dijumpai pada hampir setiap bangsa di dunia. Ceritera-

ceritera itu memberikan gambaran tentang penderitaan dan kesengsaraan yang 

harus dialami oleh anak tiri, serta penampilan kekejaman ibu-ibu tiri dalam 

menyiksa dan menyakiti anak tirinya. Bahkan tidak jarang ibu-ibu ini berusaha 

dengan segala macam daya dan akal untuk menyingkirkan dan membunuh, anak 

tirinya.15

Awalnya, menjadi ibu tiri tentu memiliki kesulitan karena membutuhkan 

penyesuaian atau adaptasi ketika memasuki keluarga baru. Selain harus berupaya 

menyesuaikan diri dengan status ibu tiri yang dimilikinya, ibu tiri awalnya juga 

akan mengalami tantangan pengasuhan bagi suami maupun anak tirinya. Salah 

satu tantangan yang dihadapi oleh ibu tiri disebabkan karena hubungan ibu tiri 

dan anak tirinya cukup lemah yang disebabkan sedikitnya interaksi sebelumnya 

yang dilakukan antara ibu tiri dan anak tirinya, sehingga hubungan emosional 

yang terjalin belum begitu baik. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan 

dekat dan hubungan emosional yang baik, dibutuhkan kerjasama antara ibu tiri 

dengan ayah untuk mengasuh anak-anak mereka.

Keadaan ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga utuh yang tetap 

memperlihatkan kegairahan dan semangat.Anak-anak dari keluarga retak 

berubah menjadi canggung menghadapi realitas sebenarnya. Kadang-kadang 

mereka mulai bermimpikan menjadi orang tenar, mereka menerawang jauh tidak 
                                                          

15Ron Deal, 2009.(Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.18



10

lagi menerima kenyataan, berkurangnya daya imajinasi anak pada saat bermain 

akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, kognitifnya dan 

kepribadiannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang inilah, peneliti merasa tertarik 

untuk menyelidiki lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk penelitian yang 

berjudul “Pola Asuh Ibu Tiri Dalam Membentuk Karakter Anak Di Desa Giham 

Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat”.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian dengan judul “PolaAsuh Ibu Tiri Dalam Membentuk Karakter Anak 

Di Desa Giham Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat” adalah sebagai 

berikut:

1. Bagaimanapola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak di Desa 

Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

2. Bagaimana ibu tiri membagun hubungan psikologis dengan anak tiri 

sehingga pola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak dapat berjalan 

degan baik di desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat ?
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E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan, 

maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimanapola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter 

anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana ibu tirimembagun hubungan psikologis

dengan anak tiri sehingga pola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter 

anakdapat berjalan degan baik di desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan sebagai acuan peneliti 

dalam pembuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapa kajian pustaka 

sebagai berikut:

1. Tri Ardila (123032079 ), mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

UNILA Bandar Lampung, dengan judul : “ Pengaruh Pendidikan 

Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kelurahan 

Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung pada tahun 

2016”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh antara 
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pendidikan keluarga terhadap pembentukan karakter anak dan untuk 

menjalaskan bagaimana pengaruh antara pendidikan keluarga 

terhadap pembentukan karakter anak di kelurahan Gunung Sulah Kec. 

Way Halim. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan 

(Field Research) dan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data questioner dan 

wawancara serta menggunakan analisis data kualitatif.Perbedaannya 

dengan penelitian skripsi penulis ini adalah pada permasalahan yang 

diangkat, pada skripsi Tri Ardila ini membahas mengenai bagaimana 

menanam pendidikan sehingga dapat membentuk karakter anak 

tersebut. Sedangkan penelitian penulis ini membahas mengenai 

bagaimana pola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak di desa 

Giham Suka Maju kec, Sekincau Kab, Lampung Barat.Hal yang dapat 

menjadi acuan adalah mengenai tujuan dari penelitian Tri Ardila ini.

2. Muh Shodiq ( 11109047 ),mahasiswa Fakultas Tarbiyah Pendikan 

Agama Islam. STAIN Salatiga, dengan judul “Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua dan Pergaulan Terhadap Kesadaran Anak Dalam 

Beribadah dusun Ngasinan Desa Garangan  Pada tahun 2014”. Skripsi 

ini membahas tentang bagaimana pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kesadaran anak dalam beribadah di Dusun Ngasinan Desa 

Garangan kecamatan Wonosobo. Skripsi ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatifdan menurut sifatnya adalah penelitian ilmiah 
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yang sistematis terhadap bagian-bagian dan  fenomena serta 

hubungan-hubngan. Dengan menggunakan model-model matematis, 

teori-teori hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. 

Perbedaannya dengan penelitian skripsi penulis ini adalah pada 

permasalahan yang diangkat, pada skripsi Muh shodiq ini membahas 

tentangbagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap kesadaran 

anak dalam beribadah Sedangkan penelitian penulis ini membahas 

mengenai bagaimanamembagun hubungan awal yang baik dengan 

anak tiri sehingga pola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak 

di desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat dapat berjalan degan baik. Hal yang dapat menjadi acuan adalah 

mengenai tujuan dari penelitian Muh Shodiq ini. 

G. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif (Qualititative Research) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.16

                                                          
16Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 60
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Supaya penulisan skripsi ini dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan, maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas, maka metodologi penelitiannya adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (field 

resaerch) terutama dilakukan di lembaga untuk menemukan realitas apa yang 

terjadi mengenai masalah tertentu. Sifat penulisan ini adalah Studi kasus, pada 

tahap ini orang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa 

tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan secara umum.17Penelitian

deskriptif  hanya melukiskan keadaan obyek atau persoalanya.18

2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak mengunakan teori populasi dan sampel data 

penelitian ini mengunakan studi kasus yaitu :

Berdasarkan pendapat diatas maka sebuah popilasi di dijadikan untuk 

sampel sebagai berikut:

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas sample didalam penelitian ini 

adalah ibu tiri berjumlah 5 keluarga dan beserta 12 orang anak tiri. Jadi 

jumlah sampel ibu tiri  dalam penelitian ini adalah 5 sampel. 

                                                          
17Sutrisno Hadi, Metode Researh, jilid 1, (Yogyakarta : Fak Psi UGM,1986), h.3
18Marzuki, Metode Riset,(Yogyakarta :  Ekonisia, 2005), h.14
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No Ibu tiri Umur Suami Anak tiri Pendidikan 
ibu

1
2
3
4
5

Dina asmana
Lilamrin
Castini
Winarti
Neli Asmara

56
54
48
51
34

Lekat Gunawan
Azra’i
Sairan
Amri
Rohman

3
3
2
1
1

SD
SD

SLTA
SLTP

SD

Sampel yang di ambil adalah 5 keluarga yang terdiri dari 5 kepala keluarga 5 

ibu rumah tangga dan jumlah anak 10

3. Metode Pengumpulan Data 

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah cara-cara 

yang dapat digunakan untuk penelitian,  mengumpulkan data atau informasi 

dalam suatu penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara / interview

Metode interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan 

alat perekam.19

Interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin 

yaitu, interview yang membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, 

pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses 

interview kehilangan arah. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh 
                                                          

19Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2008), 
h. 68
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data-data yang dibutuhkan sertainformasi yang berkaitan dengan proses 

pola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak di desa giham suka 

maju kec sekincau kab Lampung Barat

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, tentang fenomena yang diselidiki.Dalam metode ini 

penulis menggunakan metode observasi partisipan.Observasi sebagai alat 

pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis.Dalam observasi ini 

diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya, tanpa 

usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau 

memanipulasikannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode bantu untuk 

menggali data latar belakang berdirinya desa giham suka maju,  latar 

bekang ibu tiri, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

d. Metode Analisis Data
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Setelah data terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya 

adalah mengolah data-data mentah tersebut dengan mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban informan sesuai dengan macam-macamnya sehingga 

menjadi data yang valid, kemudian melakukan editing untuk melihat 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada lembar pengumpulan 

data, setelah itu data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan rumusan 

mengenai masalah yang ada di lapangan sampai mendapatkan kesimpulan 

dari masalah tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. analisis 

data kualitatif terbagi menjadi dua yaitu analisis induktif dan deduktif.

Analisis induktif adalah cara menganalisis terhadap suatu objek 

ilmiah tertentu yang bertitik tolak dari pengantar hal-hal atau kasus-kasus 

yang sejenis kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

Sedangkan analisis deduktif adalah cara menggunakan suatu objek ilmiah 

tertentu dengan jalan menetapkan suatu ketentuan umum, berdasarkan atas 

macam pengetahuan secara metode pengumpulan data digunakan 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.20

Dengan demikian, maka penulis menggunakan metode analisis 

data induktif yaitu menganalisis terhadap suatu kejadian objek tertentu 

yang bersifat khusus kemudian penulis menarik suatu kesimpulan 

sehingganya mendapatkan kesimpulan secara umum.

                                                          
20Sutrisno Hadi. Metodologi Research. (Yogyakarta: Adi Ofset. 1991). h.43
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BAB II

POLA ASUH IBU TIRI DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK

A. PolaAsuh 

Menurut Ahmad Tafsir Pola Asuh berarti pendidikan.21Dengan demikian, 

pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dan persisten dalam 

menjaga dan membimbing anak dari sejak di lahirkan hingga remaja.Pola asuh 

orang tua adalah pola prilaku yang di terapkan pada anak dan bersifat relatif dan 

konsisten dari waktu ke waktu. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara 

satu keluarga dengan keluarga lainnya. Pola asuh orang tua merupakan gambaran 

tentang sikap dan prilaku orang tua serta anak dalam berinteraksi, berkomunikasi 

selama mengadakan kegiatan pengasuhan.Pola pengasuhan adalah proses 

memanusiakan atau mendewasakan manusia secara manusiawi, yang harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman.22

Dalam pengertian menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang 

SistemPendidikan Nasional pada Pasal 7 ayat 1-2berbunyi:

1)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikandan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

                                                          
21Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Kumunikasi Dalam Keluarga (Jakarta 

: Rineka Cipta, 2004), h.51
22Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan.( Jakartan : Rineka Cipta, 2000), h.55
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2)Orang tua dari anak usia wajib belajar,berkewajiban memberi-kan 

pendidi-kan dasar kepada anaknya.23

1. Macam-Macam Pola Asuh

Jeanne Ellis Ormrod meng-emukakan bahwa tipe pola asuh yang 

umum dalam keluarga, diantaranya yaitu:24

a) Otoritatif. 

Pola asuh otoritatif (authoritative par-enting).Para orang tua yang 

meng-gunak-an pola asuh ini menghadirkan lingkungan rumah yang 

penuh kasih dan dukungan, menerapkan eks-pektasi dan standar yang 

tinggi dalam berperilaku, memberikan penjelasan mengapa suatu perilaku 

dapat atau tidak dapat) diterima, menegakkan aturan-aturan keluarga 

secara kon-sisten,melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan 

menye-diakan kesempatan-kesempatan anak menikmati kebebasan 

berperilaku sesuai usianya.Dalam pola asuh tipe otoritatif ini, Orang tua 

cenderung menganggap sederajat hak dan kewajiban anak dibanding 

dirinya karena pada prakteknya tipe pola asuh otoritatif ini, para orang tua 

memberi kebebasan dan bimbingan kepada anak. Orang tua banyak 

memberi masukan-masukan dan arahan terhadap apa yang dilakukan oleh 

anak. Orang tua bersifat obyektif, perhatian dan kontrol terhadap perilaku 

anak.Dalam banyak hal orang tua sering berdialog dengan anak tentang 

                                                          
23Depdiknas, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional NO.20 Tahun 2003. . . h.11
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ber-bagai keputusan.Menjawab per-tanyaan anak tersebut dengan bijak 

dan terbuka.

b) Otoritarian

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membutuhkan jenis pola 

asuh otoritarian. Dalam lingkungan keluarga yang berpenghasilan rendah 

atau lingkungan yang kumuh yang penuh bahaya disetiap sudutnya, para 

orangtua lebih jarang menampilkan kehangatan emosional dibandingkan 

keluarga otoritatif, menerapkan ekspetasi dan standar tinggi dalam 

berperilaku,menegakkan aturan-aturan berperilaku tanpa mempertim-

bangkan kebutuhan anak, meng-harapkan anak mematuhi peraturan tanpa 

pertanyaan, sedikitnya ruang bagi dialog timbal-balik antara orang tua dan 

anak (sedikit ruang bagi anak untuk memberi umpan balik kepada orang 

tua). Adanya tekanan-tekanan yang timbul akibat kemiskinan, bias 

sedemikian kuatnya sehingga meng-hambat kemampuan orang tua untuk 

mengajak anak-anaknya bertukar pikiran mengenai peraturan-peraturan 

yang ada di lingkungan keluarga.Adapun anak yang di asuh oleh orang tua 

tipe otoritarian, anak cenderung tidak bahagia, cemas, anak memiliki 

kepercayaan diri yang rendah, kurang inisiatif, anak sangat bergantung 

pada orang lain, kurang memiliki keterampilan social dan perilaku 

prososial, memiliki gaya komu-nikasi yang koersif dalam berhubungan 

dengan orang lain serta memiliki sifat pembangkang.
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c) Permisif

Pola asuh tipe permisif adalah pola dimana orang tua tidak mau 

terlibat dan tidak mau pula peduli terhadap kehidupan anaknya.Jangan 

salahkan bila anak menganggap bahwa aspek-aspek lain dalam kehidupan 

orang tuanya lebih penting dari pada keberadaan dirinya. Walaupun 

tinggal di bawah atap yang sama, bisa jadi orang tua tidak begitu tahu 

per-kembangan anaknya menimbulkan serangkaian dampak buruk. Di 

antaranya anak akan egois, tidak patuh terhadap orang tuanya, tidak 

termotivasi, bergantung pada orang lain, menuntut perhatian orang lain, 

anak mempunyai harga diri yang rendah, tidak punya control diri yang 

baik, kemampuan sosialnya buruk, dan merasa bukan bagian yang 

penting untuk orang tuanya. Bukan tidak mungkin serangkaian dampak 

buruk ini akan ter-bawa sampai ia dewasa.

d) Acuh Tak Acuh

Pola asuh tipe acuh tak acuh adalah pola dimana orang tua hanya 

menyediakan sedikit dukungan emosional terhadap anak (terkadang tidak 

sama sekali), menerapkan sedikit ekspektasi atau standar berperilaku bagi 

anak, menunjukkan sedikit minat dalam kehidupan anak, orang tua 

tampaknya sibuk dengan masalahnya sendiri.Pada Pola asuh tipe Acuh tak 

acuh ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak kelak, 

yakni anak cenderung bersikap tidak patuh terhadap orangtuanya, banyak 
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menuntut, memiliki control diri yang rendah, kesulitan mengelola 

perasaan frustasi, dan kurang memiliki sasaran-sasaran jangka panjang.

2. Pengaruh Pola Asuh

Dalam keluarga orang tua bertangung jawab memberikan pendidikan 

kepada anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak 

dan spiritual yang luhur. Namun tidak semua orang tua dapat 

melakukannya.Buktinya dalam kehidupan di masyarakat sering di temukan 

anak-anak nakal dengan sikap dan prilaku jahiliyah yang tidak hanya terlibat 

dalam perkelahian, tetapi juga terlibat dalam pergaulan bebas, perjudian, 

pencurian, narkoba, dan sebagainya.

Masalah prilaku seksual anak misalnya, terutama remaja yang 

berpacaran, tidak hanya di temukan di masa lalu, sekarang juga masih di 

temukan dalam pergaulan antar remaja.Hasil penelitian terhadap remaja di 

Jakarta telah membuktikan, bahwa dalam berpacaran, mencium bibir, 

memegang buah dada, memegang alat kelamin lawan jenis, dan bahkan 

sampai melakukan senggama.Sepertinya merupakan hal biasa bagi para 

remaja.25

Bila di kaji lebih jauh lagi, ternyata pengaruh orang tua dalam 

mendidik anak cukup banyak. Misalnya, memakai cara yang tidak bijaksana. 

Orang tua menganggap bahwa memarahi menghardik, mencela, atau 

                                                          
25Sarlito Wirawan Sarwo, Pergeseran Norma Prilaku Seksual Kaum Remaja,( Jakarta: 

Rajawali,1981),h. 214
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memberikan hukuman fisik sekehendak hati, adalah bentuk final dari 

pendidikan anak, padahal hal itu merupakan kesalahan yang 

besar.26Sebenarnya mendidik anak tidak hanya cukup bermodalkan watak 

kebapakan dan keibuan tanpa dukungan dengan kemampuan bagaimana cara-

cara mendidik yang baik.

Ali hasan az-Zhecolany telah berhasil membutiri berbagai macam 

bentuk pengaruh orang tua dalam mendidik anak. Menurutnya pengaruh orang 

tua yang menyebabkan anak tidak shaleh adalah membiarkan anak melakukan 

kesalahan, kurang apresiasif, slalu melarang anak, slalu menuntut anak, slalu 

mengabulkan permintaan anak, tidak mampu menjadi teladan bagi anak, 

melakukan kekerasan, tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang 

cukup, tidak sepaham antara ayah dan ibu, mengklaim buruk, mendo’akan 

buruk terhadap anak, bertengkar dan berbuat tidak layak di hadapan anak, 

tidak mendidik anak untuk bertangung jawab, kesalahan mengajarkan 

disiplin.27

Jika dibutiri lebih jauh, maka kesalahan pola asuh orang tua berkisaran 

di seputaran berikut ini, yaitu :

a) Ketidak samaan dalam menyikapi prilaku anak.
b) Slalu menuruti keinginan anak.
c) Miskin dari sopan santun dalam bahasa dan prilaku.
d) Kealahan penempatan kasih sayang.
e) Pengawasan berlenbihan terhadap anak.

                                                          
26Mahmud Mahdi, Kado perkawinan,( Jakarta: Pustaka,1999),h. 405
27Ali Hasan az-Zhecolany, kesalahan-Kesalahan Orang Tua Menyebabkan Anak tidak 

shaleh,( Jakarta: Pustaka,2011),h. 65-111
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f) Penerapan norma keluarga yang terlalu ketat.
g) Kesalahan mentradisikan budaya, norma, dan nilai.
h) Deskriminatif dalam menyikapi prestasi belajar anak.
i) Deskriminatif dalam memberikan kebebasan terhadap anak.
j) Terlalu berlenihan dalam memberikan kebebasan terhadap anak.
k) Pencitraan yang keliru terhadap perkembangan anak.
l) Miskin keteladanan, kebiasaan yang baik, dan budaya malu.
m) Miskin keteladanan budaya.
n) Miskin ke akraban dengan anak.
o) Miskin budaya membaca dan pengahargaan.28

Demikianlah, ternyata kesalahan pola asuh yang di lakukan orang tua 

terhadap anaknya mendatangkan efek negatife bagi perkembangan jiwa anak 

dalam kehidupan selanjutnya.

B. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk 

membesarkan,mendewasakan,dan didalamnya anak mendapatkan pedidikan yang 

pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi 

merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi 

anak yang belum sekolah.29Keluarga adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh 

bagian-bagian yang saling berubungan dan berinteraksi.

                                                          
28Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga,( 

Jakarta: Rineka Cipta,2014),h. 70
29Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Op., Cit.,
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1. Bentuk Keluarga

Pembagian tipe keluarga bergantung pada konteks keilmuan dan orang 

yang mengelompokkan. Secara tradisional keluarga di kelompokkan menjadi 

dua, yaitu :30

a. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak di peroleh 

dari keturunannya.

b. Keluarga besar adalah keluarga inti di tambah anggota keluarga lain 

yang masih mempunyai hubungan darah ( kakek-nenek,paman-bibi)

Namun, dengan berkembangnya peran individu dan meningkatnya 

rasa individualism, pengelompokan tipe keluarga selain kedua di atas 

berkembang menjadi :

1) Keluarga bentukan kembali adalah keluarga baru yang terbentuk dari 

pasangan yang telah cerai atau kehilangan pasangannya. Keadaan ini di 

Indonesia juga menjadi tren Karena adanya pengaruh gaya hidup berat yang 

pada zaman dahulu jarang sekali di temui sehingga seorang yang telah cerai 

atau ditinggal pasangannya cendrung hidup sendiri untuk membesarkan 

anak-anaknya.

2)   Orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua 

dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya.

3) Ibu dengan anak tanpa perkawinan

                                                          
30Suprajidno, Asuhan Keperawatan Keluarga,( Jakarta: Kedokteran EGC,2004),h. 2
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4) Seseorang yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah. Kecendrungan di 

indonesai juga meningkat dengan dalih tidak mau di repotkan oleh 

pasangan atau anaknya kelak jika telah menikah.

5)    Keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya. Biasanya dapat di 

jumpai pada daerah kumuh perkotaan, tetapi pada akhirnya mereka di 

nikahkan oleh pernikahan dengan pemerintah daerah ( kabupaten atau kota ) 

meskipun usia pasangan tersebut telah tua demi status anak-anaknya.

6) Keluarga yang di bentuk oleh pasangan yang berjenis kelamin sama.

2. Fungsi Keluarga

Indonesia membagi fungsi keluarga menjadi delapan dengan bentuk 

oprasional yang dapat di lakukan oleh setiap keluarga ( UU No. 10 Tahun 1992 

joPP No. 21 tahun 1994), yaitu :31

a. Fungsi Keagamaan

1) Membina norma/ajaran sebagian dasar dan tujuan hidup seluruh anggota 

keluarga.

2) Menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam tingkah laku hidup 

sehari-hari keseluruhan anggota keluarga.

3) Memberi contoh kongrit dalam hidup sehari-hari dalam pengalaman dari 

ajaran agama.

                                                          
31Sarlito Wirawan Sarwo, Pergeseran Norma Prilaku Seksual Kaum Remaja,( Jakarta: 

Rajawali,1981),h. 214
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4) Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang 

keagamaan yang tidak atau kurang di perolehnya di sekolah dan 

masyarakat.

5) Membina rasa, sikap dan praktik kehidupan keluarga beragama sebagai 

fondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

b. Fungsi Budaya

1) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan 

norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin do 

pertahankan.

2) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma 

dan budaya asing yang tidak sesuai.

3) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga, anggotanya mencari 

pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negative globalisasi.

4) Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras, dan seimbang dengan 

budaya masyarakat/bangsa untuk menunjang terwujudnya norma 

keluarga.

c. Fungsi cinta kasih

1) Menumbuhkan kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antara 

anggota keluarga ke dalam ucapan dan tingkah laku secara terus 

menerus.
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2) Membina tingkah laku saling menyayangi baik antara anggota keluaraga 

maupun antara keluarga yang satu dengan yang lainnya secara kuantitatif 

dan kualitatif.

3) Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukbrowi 

dalam keluarga secara serasi, selaras, dan seimbang.

4) Membina rasa, sikap, dan praktik hidup keluarga yang mampu 

memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal 

menuju keluarga kecil bahagia.

d. Fungsi perlindungan 

1) Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga yang baik dari rasa 

tidak aman yang timbul dari dalam maupun luar keluarga.

2) Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai 

bentuk ancaman dan tantanggan yang dating dari luar.

3) Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai 

modal menuju keluarga kecil bahagia.

f. Fungsi reproduksi

1) Membina kehidupan keluarga sebagai wahana reproduksi sehat baik bagi 

anggota keluarga maupun bagi keluarga.

2) Memberikan pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam 

hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.
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3) Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan 

dengan waktu melahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah anak yang 

diinginkan dalam keluarga.

4) Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang 

kondusif menuju keluarga kecil bahagia.

g. Fungsi sosialisasi

1) Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai 

wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama.

2) Menyadari, merencanakan, dan menciptakan kehidupan keluaraga 

sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari berbagai 

konflik dan permasalahan yang di jumpainya, baik di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat.

3) Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang di 

perlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan yang di 

perlukan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.

4) Membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga 

sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi 

orang tua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama 

menuju keluarga kecil bahagia.
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h. Fungsi ekonomi

1) Melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan 

keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan 

kehidupan keluarga.

2) Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan, 

dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga.

3) Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan 

perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras, 

dan seimbang.

4) Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal untuk 

mewujudkan keluarga kecil bahagia.

i.   Fungsi pelestarian lingkungan

1) Membina kesadaran, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan intern 

keluarga.

2) Membina kesadaran, sikap, dan praktik pelestarian lingkungan yang 

serasi, selaras, dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan 

lingkungan hidup masyarakat sekitarnya.

3) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup 

sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil bahagia.
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C. Ibu

Struktur keluarga mengambarkan peran masing-masing anggota keluarganya 

sendiri maupun peranannya dilingkungan masyarakat. Semua tindakan dan 

prilaku yang di lakukan oleh anggota keluarga mengambarkan nilai dan norma 

yang di pelajari dan di yakini dalam keluarga.

Sering sekali di katakan ibu merupakan  jantung dari keluarga. Jantung dalam 

tubuh merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang.Apabila 

jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa melangsungkan 

kehidupanya. Perumpamaan ini menyimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu 

sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk melaksanakan kehidupan.

Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya.32

Peran ibu sangat lah banyak, peranan ibu sebagai istri dan ibu dari anak-

anaknya, mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan sebagai salah satu 

kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari 

lingkungannya.Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah 

tambahan bagi keluarga.

Ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak, baik melalui hubungan 

biologis maupun sosial. Umumnya, ibu memiliki peran yang sangat penting 

dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat di berikan untuk perempuan 

                                                          
32Yulia Singgih D. Gunarsah, Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman,( Jakarta: Gunung 

Mulia,2002),h.30
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yang bukan orang tua kandung ( biologis ) dari seorang yang mengisi peranan ini. 

Seperti ibu tiri atau pun orang tua angkat.33

Sedangkan ibu tiri di jelaskan Ibu tiri adalah merupakan status yang di 

sebabkan olah, anak-anak itu menjadi piatu yaitu ditinggal pergi oleh ibunya atau 

ibunya meninggal dunia. Kemudian kedudukan ibu tadi ditempati oleh seorang 

substitute atau pengganti ibu, dengan semua hak dan kewajiban seperti hak 

kewajiban ibu kandung sendri. Wanita substitute tadi kemudian menjadi istri 

baru ayahnya, atau hidup dengan ayah dari anak tersebut.34Ibu tiri merupakan

seorang perempuan yang dinikahi oleh ayah kandung setelah ayah kandung tidak 

memiliki ikatan pernikahan dengan ibu kandung yang disebabkan oleh 

perpisahaan. Kata ibu tiri menjadi hal yang menakutkan bagi anak-anak.

Kedatangan orang tua tiri seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, namun 

sebenarnya disatu sisi, orang tua tiri dapat menyediakan dukungan dan keamanan 

bagi keluarga orang tua tunggal. Keberadaan orang tua tiri dapat memberikan 

tambahan waktu, tenaga, dan bahkan uang yang mungkin saja sangat dibutuhkan 

oleh keluarga yang dimasuki.

Ibu tiri menurut pandangan islam iyalah ibu yang sah ( mahram ) bagi 

anak dari suami, dengan menikahnya laki-laki yang memiliki anak dengan 

seorang perempuan, maka anak dari laki-laki tersebut menjadi anak dan mahram 

pula perempuan yang sudah dinikahi. Maka anak dari laki-laki tersebut selama-

                                                          
33Id.m.wikipedia.org/wiki/ibu
34Kartini Kartono, Psikologi Wanita 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek,(Bandung : 

Sumber Sari Indah,2007), h.279
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lamanya berstatus anak dari yang resmi dan mahram bagi perempuan.Secara 

otomatis walaupun berstatus anak tiri maka selama-lamanya pula tidak boleh 

menikah dengan ibu tirinya walaupun suatu waktu telah bercerai pada ayahnya.35

Hal ini dijelsakan dalam ayat QS Annisa :22

             

  

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan di benci Allah dan seburuk-buruk 
jalan.”36

D. Anak 

Yang dimaksud anak di sini adalah anak tiri yaitu anak yang diasuh oleh 

ibu tiri.Namun demikian, dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti 

perkembangan anak dalam fase akhir masa kanak-kanak yang berkisar antara 

umur 6 sampai 12 tahun. Sebabnya mengambil rentang waktu ini karena banyak 

ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa latent, di mana apa 

yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung 

terus untuk masa-masa selanjutnya. Tahap usia ini disebut juga sebagai usia 

kelompok (gang age, di mana anak mulai mengalihkan perhatian dan hubungan 

                                                          
35Ummi, Ibu Tiri Dalam Islam, www.Ummi-online.Com
36Departemen Agama R.I Syamil Al-Qur;An ( Bandung:Syigma,2007), h.504
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intim dalam keluarga ke kerjasama antar teman dan sikap-sikap terhadap kerja 

atau belajar.

1. Perkembangan Anak 

Anak melalui perkembanagn fisik, perkembangan kognitif, 

perkembangan bahasa, perkembngan emosi, perkembangan sosial, 

perkembangan keperibadian, perkembangan moral dan perkembangan agama 

dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a) Memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok 

sebaya.

b) Keadaan fisik yang memungkinkan atau mendorong anak memasuki 

dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan 

jasmani.

c) Memiliki dorongan mental yang memasuki dunia konsep, logika symbol 

dan komunikasi yang luas

2. Karateristik Anak Pada Setiap Perkembangan 

a) Perkembangan fisik 

Perkembangan Fisik Masa Akhir Anak-Anak (6-12 Tahun)

Pada masa ini secara fisik anak sedang mengalami masa 

pertumbuhan, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan 

otot.Masa dan kekuatan otot secara berangsur-angsur bertambah, kaki 

semakin panjang dan tubuh semakin langsing.Perkembangan motorik 

menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi.Apabila orang tua 
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menginginkan anaknya tumbuh normal dan sehat dari sisi kejiwaannya 

anak harus dihargai dan dilindungi dari tindak kekerasan, baik kekerasan 

dalam bentuk fisik maupun verbal, jangan mendidik anak secara otoriter.

b) Perkembangan kognitif 

Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan atau 

mengklasifikasi usia anak perkembangan kognitif. Diantaranya sebagai 

berikut.

1) Piaget (ahli psikologi perkembangan) berpendapat bahwa 

perkembangan kognitif dibagi dalam 4 tahap:

2) Sensori motor (usia 0-2 tahun) anak berpikir sebagai reaksi stimulus 

sensoris

3) Pra-operasional (usia 2-7 tahun)

4) Operasional konkret (ussia 11-17 tahun)

5) Operasional formal (usia 11 tahun keatas) anak mampu berpikir 

deduktif-hipotetis dan berfikir kombinatoris.

a) Perkembangan kognitif awal anak termasuk dalam stadium pra 

operasional, dimana cara berpikirnya masih bersifat 

egosentris,terpusat,irraversibel,kreatif,bebas, dan penuh 

imajinasi, pengetahuan tentang dunia luar meningkat, dan ada

keinginan kuat untuk belajar bahasa dan berbicara.

b) Perkembangan kognitif masa akhir anak termasuk dalam stadium 

operasional konkret, yaitu berfikir konkret, aspek intelektualnya 
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mulai berkembang lebih nyata tentang konsep ruang dan waktu, 

ditandai adanya konservasi dan desentrasi yang besar yaitu mulai 

mengenal bentuk-bentuk dua dan tiga demensi, klasifikasi warna-

warna dasar, symbol-simbol angka, matematika dan hurup, 

mampu berpikir rasional,anak siap untuk mengerti operasi secara 

reversible, serta dapat memotivasi dan mengerti hal-hal yang 

sistematis. Ingatan anak menjadi kuat sekali, suka menghafal, 

mengalami masa belajar, dan mulai memperhatikan sekeliling 

dengan objektif, namun masih dikelilingi oleh 

khayalan.penambahan kosa kata umum kurang teratur, 

pembentukan kalimat semakin bertambah dan pada usia 9-10 

tahun kalimat lebih singkat dan padat dan dalam pengucapan 

kesalahan selalu berkurang karena itu pengajaran bahasa 

membutuhkan integrasi dari beberapa indra sekaligus dan 

mengajar anak harus pada waktu yang tepat untuk mengajar dan 

anak siap menerima pelajaran sebab kemampuan berbahasa anak 

dipengaruhi oleh factor biologis, lingkungan bahasa, dan 

perkembangan kognitif/kecerdasan.

c) Perkembangan Bahasa

Kecakapan berbahasa merupakan kemampuan untuk menyatakan 

buah pikiran dalam bentuk ungkapan kata/kalimat. Perkembangan 

berbahasa anak umur 6 tahun dan seterusnya menurut Myklebust dalam 
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John W. Santrock, anak berbahasa represin visual (membaca) dan ekspresi 

visual (mengeja-menulis). Karena itu, dalam pengajaran bahasa 

membutuhkan integrasi dari beberapa indra sekaligus. Mengajar anak 

haruslah pada saat anak berada pada teachable moment, yaitu saat tepat 

untuk mengajar.

d) Perkembangan Emosi 

Emosi adalah setiap kegiatan atau pengelolaan pikiran, perasaan, 

nafsu setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap (Oxford English 

Dictionary). Emosi dapat terbentuk oleh adanya komponen kognitif, 

komponen psikis, dan komponen perilaku,Komponen kognitif, komponen 

psikis, dan komponen prilaku. Komponen kognitif termasuk perasaan 

subjektif, memiliki aspek-aspek evaluasi.

Emosi seseorang akan berjalan sesuai dengan pertumbuhan usia 

pada masa awal anak,dilihat dari segi emosionalnya masih bersifat 

egosentris. Pada saat-saat anak tertentu anak ingin mengekspresikan 

emosinya dan perlu mendapatkan perhatian yang tepat. Emosi anak akan 

berkembang dengan sehat jika anak mendapat bimbingan secara tepat 

dengan penuh kasih sayang. Perkembangan emosi pada masa akhir anak. 

Masa ini merupakan periode ketidakseimbangan,emosi anak meninggi dan 

kadang sulit dihadapi, tetapi umumnya pada masa ini relative tenang. 

Emosi anak akan berkembang dengan sehat jika anak mendapat 
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bimbingan secara tepat dengan penuh kasih sayang, dan keadaan fisik dan 

lingkungan mendukung  perkembangan emosi anak.

e) Perkembangan Sosial 

Proses-proses psikososial melibatkan perubahan-perubahan dalam 

aspek perasaan,emosi, dan kepribadian individu, serta cara yang 

bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial 

dimulai sejak anak lahir kedunia, contohnya anak menagis sebagai tanda 

pengenalan interaksi sosial dan kontak manusia disekitarnya. Kebutuhan 

sosial anak makin kompleks, dan hubungan sosialnya makin luas, perlu 

memahami orang dewasa selain orang tua termasuk guru, anak sudah 

memerlukan teman sebaya. Perkembangan sosial pada masa akhir anak-

anak.Anak semakin bersifat sosial, dan mulai bersosialisasi dengan teman 

dengan gembira, membentuk kelompok dan menggabungkan diri dalam 

salah satu kelompok dan menggabungkan diri dalam salah satu kelompok 

tersebut.Anak menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial dan tingkah 

lakunya dipengaruhi oleh standar kelompoknya.

f) Perkembangan kepribadian 

Keperibadian merupakan kualitas perilaku individu yang tampak 

dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara.Keunikan 

penyesuaian tersebut berkaitan dengan aspek keperibadian itu sendiri, 

yaitu karakter, tempramen, sikap, stabilitas emosional, respon stabilitas 

dan sosiallibilitas. Penyesuaian yang sehat terhadap keperibadian menurut 



40

syamsu yusuf ditandai dengan: mampu menilai diri secara realistis,mampu 

menilai situasi secara spesifik, mampu menilay prestasi yang diproleh 

secara realistis, menerima tanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol 

emosi, berorientasi, tujuan, dan berbahagia. Sebaliknya, penyesuaian yang 

tidak sehat terhadap keperibadian di tandai dengan: mudah tersinggung, 

menunjukan kehawatiran atau kecemasan, sering merasa tertekan, sering 

bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain, ketidak mampuan 

untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati 

atau dihukum, mempunyai kebiasaan berbohong, hiper aktip, bersikap  

memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh 

orang lain, sulit tidur, sering mengalami pusing, kurang kesadaran untuk 

menaati ajaran agama, bersikap psimis dalam menghadapi kehidupan dan 

kurang bergairah atau bermuram durja dalam menjalani kehidupan.

g) Perkembangan Moral

Moral merupakan adat istiadat,kebiasaan,peraturan atau nilai-nilai 

atau tata cara kehidupan. Individu dalam kehidupannya mengalami 

perkembangan moral. Klasifikasi perkembangan moral menurut abid 

syamsudin makmun sebagai berikut: 

1) Prakonvensional, pada tahap ini anak mengenal baik buruk,benar 

salah atas suatu perbuatan dari sudut 

konsekuensi/dampak/akibat,yaitu apabila menyenangkan mendapat 
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ganjaran, apabila tidak menyengkan mendapatkan hukuman atau enak 

tidaknya akibat perbuatan yang diterima.

2) Konvensional, pada tahap ini anak memandang perbuatan itu 

baik/benar atau berharga bagi dirinya apabila dapat memunuhi 

harapan/persetujuan keluarga, kelompok, bangsa. Disini berkembang 

sikap konfornitas, loyalitas, atau penyesuaian diri terhadap keinginan 

kelompok atau aturan sosial.

3) Pascakonvensional pada tingkat ini ada usaha individu untuk 

mengartikan nilai-nilai tau prinsip-prinsip molay yang dapat 

diterapkan atau dilaksanakan terlepas dari otoritas kelompok, 

pendukung, atau orang yang memegang/menganut  prinsip-prinsip 

moral tersebut, juga terlepas apakah individu yang bersangkutan 

termasuk kelompok itu atau tidak.

h) Perkembangan Beragama 

Beragama merupakan citra yang mengalami perkembangan citra 

secara alamia dan ada yang berkembang sesuai kehendak allah. Secara 

umum criteria kematangan dalam kehidupan menurut syamsu yusup antara 

lain: memiliki kesdaran bahwa setiap perilakunya tidak terlepas dari 

pengwasan allah, mengamalkan ibadah ritual secara iklas dan mampu 

mengmbil hikmah dari ibadah tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan 

sehar- hari, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positip akan

irama/romantika kehidupan yang ditetapkan allah,bersukur pada saat 
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mendapatkan anugrah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, bersabar 

saat menerima musibah memperkokoh uhkuwah islamia dan ihsania, dan 

senantiasa menegakan amar makruf nahi munkar.

E. Karakter Kepribadian Anak

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang di yakini dan di gunakan 

sebagai landasan cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak.37Sedangkan 

Menurut Ratna Megawati karakter ini mirip dengan ahlak yang berasal dari kata 

Khuluk, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal-hal yang baik.38

1. Membangun Karakter

Membangun karakter berarti mendidik. Untuk berpikir tentang 

pendidikan dapat kita mudahkan dengan membuat analogi sebagaimana 

seorang petani yang hendak bertanam di ladang. Anak yang akan dididik 

dapat diibaratkan sebagai tanah, isi pendidiklah sebagai bibit atau benih yang 

hendak ditaburkan, sedangkan pendidik diibaratkan sebagai petani. Untuk 

mendapatkan tanaman yang bagus, seorang petani harus jeli menentukan jenis 

dan kondisi lahan, kemudian menentukan jenis bibit yang tepat, serta cara 

yang tepat, setelah mempertimbangkan saat yang tepat pula untuk 

                                                          
37Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter,(Bandung: Pustaka 

Setia,2010), h.44
38Ratna Megawati, Character Parenting Space, (Bandung: Read, 2007), h. 9
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menaburkan bibit.Setelah selesai menabur, petani tidak boleh diam, tetapi 

harus memelihara, danmerawatnya jangan sampai kena hama pengganggu.39

Dasar oprasional mendidikan karakter Menurut Hasan Langgulung 

dalam buku azas-azas pendidikan islam, dasar oprasional di bagi dalam enam 

macam, yaitu sebagai berikut :

a. Dasar historis, yaitu dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik 

dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, berupa undang-undang dan 

peraturan ataupun tradisi dan ketetapannya.

b. Dasar sosiologis, yaitu dasar berupa kerangka budaya tempat pendidikan 

bertolak dan bergerak, seperti memindahkan budaya, memilih, dan 

mengembangkannya

c. Dasar ekonomis, yaitu dasar yang member prespektif tentang potensi-

potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber 

keuangan dan bertangung jawab terhadap anggaran pembelajaran.

d. Dasar politik dan administrasi, yaitu dasar memberi bingkai ideologis 

(akidah ) yang di gunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan 

yang di cita-citakan dan rencana yang telah di buat.

e. Dasar psikologis, yaitu dasar yang memberikan informasi tentang watak 

peserta didik, pendidikan, metode, terbaik dalam praktik, pengukuran dan 

penilaian bimbingan, dan penyuluhan.

                                                          
39Suharsimi Arikunto 2004 : 1).
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f. Dasar filosofi, yaitu dasar yang memberikan kemampuan memiliki yang 

terbaik, memberikan arah suatu sistem yang mengontrol dan memberikan 

arah pada semua dasar oprasional lainya ( Hasan Laggulung, 1992; 16-

22).40

2. Hubungan  Pola Asuh dengan Karakter

Hasil penelitian Rohner menunjukan bahwa pengalaman masa kecil 

seseorang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya ( karakter ). 

Penelitian yang mengunakan teori PAR ( Parental Acceptance-rejection 

Theory ) tersebut menunjukan bahwa pola asuh orang tua, baik yang 

menerima atau menolak anaknya, akan memepengaruhi perkembangan emos, 

prilaku, sosial-kognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika anak 

dewasa kelak.41

Pola asuh orang tua yang menerima akan membuat anak meras di 

sayangi, di lindungi, di anggapberharga, dan di beri dukungan oleh orang 

tuanya. Sementar itu, pola asuh yang menolak dapat membuat anak merasa 

tidak di terima, tidak di sayang, di kecilkan, bankan di benci oleh orang 

tuanya akan menjadi pribadi yang tidak mandiri, atau terlihat mandiri tetapi 

tidak mempedulikan orang lain.

Dalam penjelasan tersebut, jelaslah bahwa orang tua harus 

menerapkan pola asuh yang benar terhadap anaknya karena jenis pola asuh 

                                                          
40Fathi,Mendidik Anak Dengan AL-Qur-An, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 53
41Ratna Megawati, Character Parenting Space, (Bandung: Read, 2007), h. 9
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yang di terapkan orang tua kepada anaknya sangat menentukan keberhasilan 

anak akan mengakibatkan kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik 

sehingga generasi yang akan datang membangun bangsa ini menjadi kacau 

dan tidak tentu arah.

Menurut megawagi ada beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik 

anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak 

sehingga berakibat pula pada pembentukan karakter anaknya, yaitu :42

a. Orang tua kurang menunjukan ekpresi kasih sayang baik secara verbal 

maupun fisik

b. Orang tua terlalu sibuk sehingga kurang meluangkan waktu yang 

cukup untuk anaknya.

c. Bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir, mengecilkan harga 

diri anak, dan berkata-kata kasar.

d. Bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit, dan 

memberikan hukuman badan lainnya.

e. Terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara 

dini.

f. Tidak menanamkan goog karakter kepada anak.

                                                          
42Muslim Ansori dan Ahmad Riyad Firdaus, Pendidikan Karakter Wirausaha, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), h.41
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BAB  III

DESA GIHAM SUKA MAJU KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN 

LAMPUNG BARAT

A. Profil Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 
Barat
1. Sejarah Berdirinya 

Desa Giham Suka Maju merupakan salah satu desa dalam wilayah 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Asal mula berdirinya desa 

tersebut pada tahun 1985, mereka kemudian membuka hutan untuk dijadikan 

sebagai lahan pertanian, kemudian membuat rumah tempat tinggal dan 

menetap hingga sampai ke anak cucunya sekarang ini. 

Adapun batas-batas Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau

Kabupaten Lampung Barat adalah :

a. Sebelah Utara : Pekon Pahayu Kec. Pagar Dewa

b. Sebelah Selatan : Pekon Waspada Kec. Sekincau

c. Sebelah Barat : Pekon Pampangan Kec. Sekincau

d. Sebelah Timur : Pekon Sanyir Kec. Way Tenong1

                                                
1Dokuemntasi, Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2017 



47

Tabel 3

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PEKON GIHAM SUKA 

MAJU KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATIN
HERMANTO

JURU TULIS
IMAM ROSADI

KAUR PEMBANGUNAN
SELVI ANA

KAUR ADM
SITI CHOIRIAH

KASI PEMBANGUNAN
EDI PURWANTO

KASI PEMBERDAYAAN
RIYAN PERMATA DEWA

KASI PEMERINTAHAN
YULIANA MAYA SARI

KAUR PERENCANAAN
SAHIDIN

PEMANGKU 1 PEMANGKU 2 PEMANGKU 3 PEMANGKU 4 PEMANGKU 5 PEMANGKU 6 PEMANGKU 7 PEMANGKU 8

PEMANGKU 16PEMANGKU 15PEMANGKU 14PEMANGKU 13PEMANGKU 12PEMANGKU 10 PEMANGKU 11PEMANGKU 9

ASMARA YUDA KADAR RITA HANDAYANI USMANTO SAMSURI DEDI ASMARA YUDA LUKMAN

ARSAKSULISTIYOA. BAYDOWIPANUTTAUFIKSARMANSARMANSUNARNO

     Sumber : Dokumentasi Desa Giham Suka Maju dicatat pada 2017

2. Visi dan Misi

Visi desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat yaitu “terwujudnya masyarakat Giham Suka Maju yang 

mandiri, demokratis dan handal dalam SDM serta menjadi pusat keunggulan 
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pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan di 

era pemerintahan global”.2

Sedangkan misi Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat adalah :

a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui 

peningkatan produksi pertanian.

b. Memberdayakan Potensi Agroklimat secara Optimal

c. Meningkatkan Sumberdaya Manusia, di Bidang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK).

d. Meningkatkan Etos Kerja 

e. Mendorong kemandiriankondisi kamtibmas.3

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat berjumlah 4217 jiwa. Adapun perbandingan jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan dalam tingkatan umur sebagaimana dalam tabel 

berikut :

                                                
2Dokuemntasi, Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2017  
3Dokuemntasi, Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2017  
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Tabel 4

Keadaan Jumlah Penduduk Desa Giham Suka Maju

Menurut Jenis Kelamin dan Umur

No Umur Laki-laki Perempuan

1 00-04 87 76

2 05-06 124 127

3 07-12 265 234

4 13-18 587 575

5 19-21 249 307

6 22-26 357 301

7 27-40 331 228

8 41-55 120 104

9 56-60 52 31

10 60 tahun ke atas 35 27

Jumlah 2207 2010

     Sumber  : Dokumentasi Desa Giham Suka Maju dicatat pada 2017

4. Keadaan Mata Pencaharian

Mengingat keadaan alam yang kaya akan potensi tanah yang subur, 

maka wilayah Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat sangat cocok untuk dijadikan lahan ladang, sawah dan kebun, 

hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani ladang 
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dan sawah, di samping itu ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, 

jasa, buruh dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk 

sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Giham Suka Maju

Menurut Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Tani 962

2 Buruh 496

3 Dagang 480

4 Karyawan pemewrintah/swasta 79

Jumlah 2.017

             Sumber : Dokumentasi Desa Giham Suka Maju dicatat pada 2017

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, karena melalui pendidikan seseorang bisa mendapatkan

ilmu pengetahuan untuk mempertahankan dan menjalankan roda kehidupan 

dunia.  Pendidikan ini benar-benar  disadari pentingnya oleh penduduk Desa 

Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, sehingga 

tingkat kesadaran ini yang memacu orang tua menyekolahkan anaknya sesuai 

dengan tingkat kesejahteraan orang tua dan kecerdasan anaknya.
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Untuk jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Giham

Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana 

yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel  6

Keadaan Penduduk Desa Gedung Bandar Rejo 

Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tidak/Belum sekolah 163

2 TK 251

3 SD 483

4 SMP 1162

5 SMA 586

6 PT 57

Jumlah 2.702

          Sumber : Dokumentasi Desa Giham Suka Maju dicatat pada 2017

Masyarakat  menyadari bahwa anak-anaknya adalah generasi penerus 

perjuangan bangsa dan agama, maka mereka memberi kesempatan kepada 

anak-anaknya untuk mengeyam pendidikan formal baik yang ada di desa 

tersebut maupun yang berada di sekitarnya bahkan keluar daerah.
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6. Keadaan Keagamaan

Adapun jumlah penduduk Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan agama seperti terlihat 

dalam tabel berikut :

Tabel 7

Keadaan Penduduk Desa Giham Suka Maju

Menurut Agama

No Agama  yang Dianut Jumlah

1 Islam 3217

2 Kristen 514

3 Khatolik 286

4 Hindu 87

5 Budha 113

Jumlah 4.217

             Sumber : Dokumentasi Desa Giham Suka Maju dicatat pada 2017

Tabel di atas memperjelas bahwa mayoritas penduduk Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat memeluk agama Islam, 

kondisi tersebut sangat memungkinkan sekali untuk melakukan berbagai aktivitas 

keagamaan.
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B. Kondisi Keluarga Ibu Tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan data observasi dan interview dari beberapa ibu Tiri diperoleh 

data bahwa Kondisi keluarga ibu tiri di  Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Data yang dia ambil yankni data per kepala rumah tangga di karnakan 

setiap ibu tiri memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya 

dapat di simpulkan bahwa data setiap dusun tidak bisa di wakili oleh salah 

seorang ibu tiri saja. 

Berdasarkan hasil interview dengan Buk Dina di Desa Giham Suka Maju, 

ia menikah dengan ayah dari anak tiri nya berkisar 14 tahun yang lalu, sedangkan 

kepala keluarga yang bernama pak Lekad bekerja sebagai petani dan memiliki 

anak 3 anak tiri, kemudian ia berpendapat bahwa menjadi ibu tiri tidak lah mudah 

di awal pernikahan sering kali ia mendapatkan suatu penilaian buruk dari 

lingkungan tempat tinggalnya. Namun hal itu tak membuat nya lantas menyerah 

ia sadar akan tanggung jawab yang semestinya ia lakukan terhadap anak tirinya. 

Meninggalkan sebuah penilai buruk terhadap diri nya lantas ia membentuk

karakter anaknya dengan baik. Ia menggangap anak tirinya sebagai anak kandung 

nya sendiri dan memberikan arahan terhadap adik dari anak tirinya bahwa sang
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kakak merupakan kakak kandung mu, dan jangan pernah menganggap bahwa ia 

merupakan orang lain bagi kamu. 4

Berdasarkan hasil interview dengan Buk Castini di desa Giham Suka 

Maju, ia menikah dengan ayah dari anak tirinya berkisar 13 tahun yang lalu, 

sedangkan kepala keluarga yang bernama pak Sairan dan bekerja sebagai 

wiraswasta dalam bidang penyewaan barang untuk resepsi pernikahan dan 

memiliki anak dari hasil pernikahan berjumlah 2 anak tiri. Kemudian ia 

berpendapat di awal pernikahan dengan ayah dari anak tiri saya semuanya 

memang tidak mudah berbagai penilai tentang diri nya ia terima dengan lapang 

dada. Yang terpenting baginya ke utuhan dalam rumah tangga dan dapat 

memberikan kasih sayang terhadap anak-anak nya. Ke hilang seorang ibu bagi 

anak kandung nya memang sangat sulit di terima dengan ketulusan dan kesabaran 

menyayangi anak perlahan anak akan membuka hati nya juga dan dapat menerima 

saya. 5

Berdasarkan hasil interview dengan Buk Lilamrin di Desa Giham Suka 

Maju, pernikahan itu terjadi di karnakan ibu kandung mereka meninggal dunia, 

kemudian saya mengisi kekosangan seorang ibu rumah tangga tersebut dengan 

menikah pada ayah mereka 10 tahun lalu. Sedangkan kepala keluarga yang 

bernama pak Azra’i  berkerja sebagai petani dan memiliki 2 anak tiri, terlepas dari 

                                                
4Buk Dina, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017 
5Buk Castini, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017 



55

penilaian bauruk lingkungan tempat tinggalnya yang nama nya hidup pasti 

berbeda-beda dan penilaian orang berbeda-beda jika semua saya tanggapi dengan 

ke tidak terimaan saya akan penilaian mereka kehidupan saya tidak akan pernah 

maju, dan lagi dalam mengurus anak akan terbengkalai. Yang terpenting bagi 

saya anak merupakan hal utama semampu saya, saya akan didik mereka supaya 

bisa menjdai orang yang di banggakan saya tidak mau ambil pusing masalah 

penilaian orang terhadap saya. 6

Berdasarkan hasil interview dengan Buk Winarti di Desa Giham Suka 

Maju, ia menikah dengan ayah dari anak tiri nya berkisar 8 tahun lalu, sedangkan 

kepala keluarga yang bernama Pak Amri bekerja sebagai Petani, dan memiliki 1 o

anak tiri, mengenai penilaian masyarakat tentang saya, ya nama nya juga orang 

ada yang menilai saya ini lah, itu lah, mengenai itu saya enggak mau ambil pusing 

lebih baik saya memikirkan tangung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, dan 

mendidik anak saya. 7

Berdasarkan hasil interview dengan Buk Neli di Desa Giham Suka Maju, 

ia menikah dengan ayah dari anak tiri nya berkisar 8 tahun lalu, sedangkan kepala

keluarga yang bernama pak Rohman bekerja sebagai petani. Dan memiliki 2 anak

tiri. Jika ada penilaian buruk tentang saya, saya hanya menganggap itu sebuah 

koreksi untuk saya dalam mendidik anak-anak saya meskipun anak bawaan suami 

                                                
6Buk Lilamrin, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017 
7Buk Winarti, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017 
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saya bukan darah daging saya namun saya menganggap anak itu sebagai anak 

kandung saya. Tidak ada perbedaan dalam mendidik anak-anak saya, semua sama 

di mata saya. 8

C. Metode Pola Asuh Ibu Tiri

Berdasarkan data observasi dan interview dari beberapa ibu Tiri diperoleh 

data bahwa metode pola asuh ibu tiri di  Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Pola Asuh Terhadap Anak Tiri

Pola Asuh Ibu Tiri Dalam Membentuk Karakter anak di Desa Giham 

Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah dengan 

menanamkan nilai-nilai agama seperti iman, ibadah, akhlak, budi, pekerti, 

disiplin  dan prinsip-prinsip luhur lainnya.

Menurut hasil observasi data bahwa Ibu tiri dalam membentuk 

Karakter anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama seperti tentang 

keimanan yang meliputi rukun iman, rukun Islam, juga mengajarkan tentang 

ibadah, menanamkan akhlak yang baik kepada Allah, Nabi, manusia, hewan 

maupun lingkungan dan nilai-nilai agama yang lain.9

                                                
8Buk Neli, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017 
9Observasi, 29 Mei 2017.
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Selain itu berdasarkan hasil interview dengan salah seorang Ibu tiri di 

Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

menyatakan bahwa :

Sebagai orang kita berkewajiban selain menanamkan nilai-nilai tauhid 

atau keyakinan kepada anak-anak, juga berkewajiban untuk menanamkan 

nilai-nilai agama dari segi akhlaq dan moralitas. Adapun nilai-nilai akhlaq 

yang kami tanamkan dalam diri anak agar mereka memiliki akhlaq yang baik 

seperti apabila melakukan kesalahan segera meminta maaf dan bertaubat 

kepada Allah yaitu meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik, salah 

atau dosa dengan penyesalan. Selain itu menanamkan jiwa pemaaf yaitu 

menghapuskan kesalahan atau membatalkan melakukan pembalasan terhadap 

orang yang berbuat jahat atas dirinya. Kemudian juga menanamkan rasa 

syukur yaitu merasa senang dan berterimakasih terhadap nikmat yang telah 

diberikan oleh Allah SWT.10

Langkah ini menurut hasil interview dengan responden ibu Siska

dilakukan dengan tujuan agar anaknya dapat memahami berbagai hal-hal yang 

berkenaan dengan nilai-nilai atau ajaran agama baik yang berhubungan 

dengan keimanan kepada Allah, tatacata melakukan ibadah kepada Allah dan

juga mengetahui dengan akhlaq atau etika dalam kehidupan sehairi-hari.11

                                                
10Buk Dina, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017 
11Buk Castini, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 29 Mei 2017
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2. Bentuk Pola Asuh Ibu Tiri Dalam Membentuk Karakter Anak

Berdasarkan hasil observasi, diketahui,  bentuk pola asuh ibu tiri 

dalam membentuk karakter anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah dengan memberi perhatian 

kepada anak-anaknya dalam bentuk sebagai berikut :

a. Fungsi keagamaan

1) Membina norma atau ajaran sebagian dasar dan tujuan hidup seluruh 

anggota keluarga, untuk menerjemahkan ajaran norma agama ke 

dalam tingkah laku hidup sehari-hari keseluruhan anggota keluarga, 

serta Memberi contoh kongrit dalam hidup sehari-hari dalam 

pengalaman dari ajaran agama.

2) Untuk melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak 

tentang keagamaan yang kurang di perolehnya di sekolah dan 

masyarakat serta membina rasa, sikap dan praktik kehidupan keluarga 

beragama sebagai fondasi menuju keluarga kecil bahagia.

Kesimpulan fungsi agama adalah sebagai fondasi awal dari bentuk 

pola asuh ibu tiri untuk menbentuk karakter anak.

b. Fungsi budaya

1) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan 

norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin di 

pertahankan dan sebagai lembaga untuk menyaring norma dan budaya 

asing yang tidak sesuai.
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2) Membina keluarga yang sesuai, selaras, dan seimbang dengan budaya 

masyarakat atau bangsa untuk menunjang terwujudnya norma 

keluarga.

Kesimpula fungsi budaya dalam keluarga yakni sebagai wadah dalam 

menyaring budaya-budaya asing yang dapat merubah dalam segi 

tinggah laku serta budaya yang sudah ada tidak hilang.

c. Fungsi cinta kasih

1) Menumbuhkan kasih sayang yang telah ada antara anggota keluarga ke 

dalam ucapan dan tingkah laku secara terus menerus serta menyayangi 

baik antara anggota keluaraga maupun antara keluarga yang satu 

dengan yang lainnya secara kuantitatif dan kualitatif.

2) Membina rasa, sikap, dan praktik hidup keluarga yang mampu 

memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal 

menuju keluarga kecil bahagia.

Kesimpulan fungsi cinta kasih dalam keluarga adalah sebagai tempat 

untuk membentuk pribadi yang baik dengan adanya cinta dan kasih 

sayang di dalam keluarga.

d. Fungsi perlindungan 

1) Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga dari rasa tidak aman 

yang timbul dari dalam maupun luar keluarga baik fisik maupun 
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psikis dari berbagai bentuk ancaman dan tantanggan yang datang dari 

luar.

2) Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai 

modal menuju keluarga kecil bahagia.

Kesimpulan fungsi perlindungan adalah bentuk perlindungan yang di 

berikan oleh keluaga sehingga anggota kelurga merasa aman dari 

berbagai pihak

e. Fungsi sosialisasi

1) Merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana 

pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama dan 

menciptakan kehidupan keluaraga sebagai pusat tempat anak dapat 

mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang di 

jumpainya, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

2) Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang 

di perlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan yang 

di perlukan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kesimpulan dari fungsi sosialisasi yakni sebagai wadah awal anggota 

keluarga untuk memulai sosialisasi di dalam keluarga. 

f. Fungsi ekonomi

1) Melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam 

lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan 

perkembangan kehidupan keluarga.
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2) Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan 

perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras, 

dan seimbang.

Kesimpulan dari fungsi ekonomi adalah pemenuhan kehidupan bagi 

keluarga yang meliputi sangdang pangan dan papan, berupa makanan 

dan pakaian.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui,  bentuk pola asuh ibu tiri 

dalam membentuk karakter anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah dengan memberi perhatian 

kepada anak-anaknya baik perhatian secara materi seperti pemenuhan segala 

kebutuhan material anak-anaknya maupun pemenuhan kebutuhan inmateri 

seperti pemberian cinta, kasih sayang dan sebagainya.12

Menurut hasil wawancara dengan salah satu responden ibu Anggi, 

langkah ini dilakukan dengan "tujuan agar anaknya merasa diperhatikan akan 

kasih sayang dari orang tuanya dan dipenuhi segala kebutuhan materinya 

supaya anak dapat tenang dan konsentrasi untuk belajar".13

Terlepas dari memberikan perhatian yang cukup bagi anak-anaknya 

ibu tiripun memberikan contoh teladan yang baik.

                                                
12Observasi, 30 Mei 2017.
13Buk Lilamrin, ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 30 Mei 2017.
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Menurut hasil wawancara dengan salah satu ibu tiri, langkah ini 

dilakukan dengan "tujuan agar anaknya  dapat mencontoh apa yang dilakukan 

orang tuanya dan pada suatu saat nanti dapat mencontohnya dalam kehidupan 

sehari-hari".14

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa dengan memberi 

contoh teladan yang baik bagi anaknya dalam kehidupan sehari-hari seperti 

memberi contoh dalam pelaksanaan shalat, puasa, sedekah, membaca al 

Quran, berzikir, berdoa menolong orang lain dan sebagainya.15

Selanjut nya ibu tiri memberikan rasa aman kepada anak tiri maupun 

anak kandung  sehingga anak itu pun merasa tenang dan bahagia.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa pola asuh ibu tiri dengan

memberikan rasa aman, ketenteraman, kesejukan, keutuhan dan keharmonisan 

suasana kehidupan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, aman, 

damai, senang, bahagia dan betah di tengah-tengah pergaulan keluarganya 

sehari-hari sehingga akan mendukung pelaksanan shalat dalam kehidupan 

sehari-hari.16

Menurut hasil wawancara dengan salah satu responden ibu Mei, 

langkah ini dilakukan dengan "tujuan agar anaknya dapat dengan tenang dan 

                                                
14Buk Lilamrin, Ibu Tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat, Wawancara, 30 Mei 2017.
15Observasi, 30 Mei 2017
16Observasi, 30 Mei 2017
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aman tinggal dalam stau komunitas keluarga sehingga belajarnya dan 

ibadahnya juga tenang tidak ada gangguan yang berarti".17

Selanjut nya ibu tiri memberikan pengawasan terhadap anak tiri 

maupun anak kandung nya.

Pola asuh ibu tiri dalam membentuk karakter anak di Desa Giham 

Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah dengan 

melakukan pengawasan kepada anak tiri maupun anak kandungnya baik 

dalam hal pergaulannya dengan teman-temannya dan hasil belajar mengajar di 

sekolah serta memberi pengawasan dalam pelaksanaan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu responden ibu Elis, 

langkah ini dilakukan dengan "tujuan agar anaknya merasa mendapat 

pengawasan dari orang tuanya sehingga tidak bebas dalam melakukan 

berbagai perbuatan terutama apabila ingin melakukan perbuatan yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai agama".18

Lebih dari itu anak tiri maupun anak kandungnya lebih bisa 

menghargai keadaan keluarga sehingga dalam pergaulannya anak-anak 

mampu memilah hal yang baik maupun yang buruk nya.

                                                
17Buk Winarti, Ibu Tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 2 Juni 2017.
18Buk Neli, Ibu Tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat, Wawancara, 2 Juni 2017.



BAB  IV

ANALISA DATA

A. Pola Asuh Ibu Tiri Dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Giham Suka 
Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh melalui observasi,

interview dan dokumentasi, diperoleh data bahwa pola asuh ibu tiri dalam 

membentuk karakter anak di  Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau

Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan nilai-nilai agama

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua, beliau 

menyatakan bahwa dalam membentuk karakter anak di Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan 

menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada remaja tentang keimanan, 

ibadah, akhlak, budi, pekerti, disiplin  dan prinsip-prinsip luhur lainnya.

Dalam proses pendidikan, orang tua sebagai pendidik utama dan 

pertama dan utama dalam rumah tangga harus memiliki  totalitas dalam 

menjalankan tugasnya sebab yang  memegang kendali dalam menghasilkan 

output yang handal adalah orang tua. Mengingat perannya yang begitu besar 

bagi perkembangan keagamaan anak, orang tua hendaknya senantiasa 

menguasai nilai-nilai ajaran yang termaktub dalam Al Quran dan as Sunah 
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sehingga dapat memberikan wawasan dan pemahamannya kepada anak-

anakanya.

Dengan demikian orang tua akan mudah menyampaikan dan 

mengajarkan materi tentang shalat dan lainnya dan mampu menginternalisasi  

nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian materi tentang 

nilai-nilai ajaran Islam kepada para anak-anak pada saat berada di rumah 

sangat penting dilakukan agar para anak-anak terarah dan mempunyai dasar 

dalam melakukan segala hal  khususnya yang terkait dengan pengamalan 

ajaran agama. 

Nilai-nilai ajaran agama yang perlu disampaikan oleh Ibu tiri di Desa 

Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat seperti 

tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada 

kitab Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari kiamat dan 

keimanan kepada qadha dan qadar. Selain itu juga tentang tatacara berakhlak 

kepada Allah, tatacara berakhlak kepada Rasululah, tatacara berakhlak kepada 

orang tua, tatacara berakhlak kepada guru, tatacara berakhlak kepada hewan, 

tatacara berakhlak kepada alam sekitar dan materi keislaman lainnya.

2. Memberikan contoh perbuatan yang baik

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa orang tua dalam 

membentuk karakter anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau

Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memberikan contoh perbuatan 

yang baik.
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Hal ini terlihat pada diri ibu tiri dalam bertutur kata, beliau selalu 

lemah lembut, sopan dan ramah, hal ini dimaksudkan agar anak-anaknya yang 

sudah remaja dapat meniru perilaku tersebut dan dapat membiasakannya 

dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu juga ibu tiri perlu membiasakan mengucapkan salam apabila 

masuk dan keluar rumah dan apabila bertemu dengan orang lain dan memberi 

arahan kepada anak-anaknya untuk mengucapkan salam apabila bertemu 

dengan siapapun yang muslim dan menganjurkan agar bersalaman apabila 

bertemu  dan berjumpa dengan saudara dan orang lain. Upaya ini 

dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan kepada para remaja pentingnya 

mengucapkan dan menjawab salam. Perilaku ini apabila dibiasakan semenjak 

kecil diharapkan tidak akan hilang hingga dewasa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui juga bahwa ibu tiri di Desa

Giham Suka Maju Kecamatan sekincau Kabupaten Lampung Barat selalu 

memberikan teladan yang baik dalam hal pelaksanaan ibadah seperti 

pelaksanaan shalat wajib lima waktu baik berjamaah di masjid maupun di 

rumah, pelaksanaan shalat sunah, berwudhu yang benar, berpuasa pada saat 

bulan Ramadhan, membaca al Quran, berdoa dan berzikir kepada Allah dan 

lain-lain juga memberikan contoh dalam hal berbicara yang sopan dan benar 

sesuai dengan nilai-nilai Islam.
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3. Membimbing tatacara beribadah

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu ibu tiri, beliau 

menyatakan bahwa dalam membentuk karakter anak di Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan 

membimbing peserta didik tentang tatacara beribadah kepada Allah.

Teori tanpa praktik bagaikan pohon tanpa buah, dan hal ini juga 

bermakna ilmu yang telah dipelajarinya tidak bermanfaat. Dengan demikian 

mengamalkan ajaran Islam sangatlah penting agar para remaja dapat 

melaksanakannya dengan baik dan terbiasa (mempunyai konsistensi yang 

tinggi dalam menjalankannya). 

Ibu tiri di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan pengamalan 

ibadah shalat kepada para remaja, orang tua mengajak anak-anaknya untuk 

melakukan shalat berjamah di masjid, mushalla atau di rumah. Dengan 

diterapkannya pembinaan ibadah shalat secara praktik langsung diharapkan 

para remaja di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat dapat terinternalisasi nilai-nilai shalat dalam kehidupannya 

dan mampu mempertahankannya hingga mereka dewasa kelak. Dalam kata 

lain setidak-tidaknya hal ini dapat melatih kedisiplinan diri para remaja. 

Meskipun dalam konsep Islam orang tualah (pendidikan keluarga) yang 

memegang peranan dalam pendidikan anak yang pertama dan utama, namun 

sekolah dan guru juga tak kalah pentingnya dalam menempa pribadi para 
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remaja. Sebab ketika para remaja yang masih sekolah,  maka mau tidak mau 

separuh aktivitas kesehariannya dilalui di sekolah dan menjalani proses 

pendidikan maupun pembinaan di dalamnya sehingga apapun yang terjadi di

sekolah atau apapun yang telah didapat peserta didik di sekolah akan 

mempunyai dampak dalam kehidupan peserta didik selanjutnya.

4. Menegur yang berakhlaq buruk

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua, beliau 

menyatakan bahwa dalam memotivasi akhlaq anak di Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Skincau Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan 

metode pembiasaan, paksaan dan teguran. 

Metode pembiasaan diantaranya para remaja dibiasakan untuk 

mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan orang tua ketika masuk dan 

keluar rumah maupun ketika berada di sekolah bertemu dengan guru dan 

lainnya. Kemudian anak juga diajarkan untuk shalat berjamaah di masjid, 

musholla atau rumah, melaksanakan dzikir dan doa setelah melaksanakan 

shalat kemudian dilanjutkan dengan membaca Al Quran dan lain sebagaianya, 

semua itu dilakukan dalam rangka pembiasaan bagi para remaja.

Metode teguran diberikan oleh orang tua ketika mendapati anaknya 

melakukan kesalahan yaitu tidak melaksanakan shalat wajib perbuatan lainnya 

atau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan menurut agama, maka 

orang tua secara langsung memberikan teguran kepada pera remaja yang 

melakukan pelanggaran tersebut.
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Apabila pendidikan tidak bisa  lagi dilakukan dengan cara memberi 

nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan  ataupun suri tauladan maka dalam 

kondisi semacam ini, cara mendidik peserta didik Desa Giham Suka Maju

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dengan memberikan 

hukuman dapat diterapkan. Akan tetapi yang perlu diingat oleh guru para 

orang tua adalah bahwa hukuman tersebut ada beberapa macam dan bukan 

hanya dengan memukul saja. Bahkan terkadang hukuman dengan cara 

memukul sangat tidak efektif atau dapat menimbulkan dampak negatif.

5. Memotivasi untuk beribadah kepada Allah

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua, beliau 

menyatakan bahwa  dalam membentuk Karakter anak di Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan 

memberi motivasi untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Ibadah kepada 

Allah yang dimaksud adalah ibadah mahdhah seperti melakukan shalat lima 

waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, membaca al Quran, berdoa, berdzikir 

dan lain sebagainya.

Menurut salah satu orang tua di Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat, hal ini sangat penting dilakukan agar 

para remaja terbangun suatu kebiasaan positif dalam kehidupannya untuk 

senantiasa beribadah kepada Allah dan  tidak mudah untuk meninggalkan 

ibadah kecuali diperbelohkan menurut ajaran Islam dan nantinya agar  dibawa 

pada saat mereka menempuh kehidupan.



73

B. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Ibu Tiri dalam Membentuk Karakter
Anak di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 
Barat

Berbagai pola asuh yang dijalankan oleh ibu tiri di Desa Giham Suka Maju

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dalam membentuk karakter anak

terdapat faktor yang mempengaruhinya, factor inilah yang menyebabkan pola asuh 

ibu tiri dalam membentuk karakter anak tersebut belum berhasil optimal. Adapun 

faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang 

Lingkungan inilah yang paling dominan dalam memberikan corak 

dalam setiap pola pikir, sikap dan perilaku anak. Keluarga merupakan satuan 

sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari 

ayah, ibu dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi 

fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Secara teoritis, 

anak yang memiliki keluarga yang salah satu atau kedua orang tua tidak/kurang 

memiliki kemampuan dalam berbagai hal seperti ekonomi, pendidikan dan 

sebagainya akan cenderung menelantarkan anggota keluarganya serta kurang 

tepat dalam pemilihan bentuk pola asuh. Nampaknya hal inilah yang saat ini 

terjadi di beberapa keluarga ibu tiri Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
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2. Derasnya arus informasi dan komunikasi

Derasnya arus informasi dan komunikasi sebagai dampak dan 

pengaruh adanya kemajuan zaman di era sekarang ini menyebabkan semua 

orang khususnya para remaja dapat mengakses berbagai macam fasilitas yang 

disuguhkan oleh dunia online, seperti fasilitas internet yang dapat mengakses 

apa saja yang dibutuhkan oleh manusia baik informasi berita, hiburan, olahraga, 

fashion, dan lain sebagai.

Kondisi ini memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan 

dalam membentuk karakter anak, sekecil apapun penggunaan HP pada saat di 

rumah dan terkoneksi dengan internet maka tetap memberikan dampak terhadap 

psikologi dan perilaku anak karena mereka dapat dengan mudah mengakses 

berbagai macam fasilitas di dunia maya seperti gambar-gambar atau video yang 

berbentuk pornografi dan pornoaksi dan fasilitas internet lainnya.

3. Tingkat pendidikan orang tua

Secara umum orang tua di Desa Giham Suka Maju Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat secara ekonomi biasa-biasa saja dan latar 

belakang pendidikan orang tua juga tidak terlalu tinggi. Rendahnya tingkat 

pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan cara berpikir 

yang belum menunjukkan kesempurnaan yang berimbas kepada pemahaman 

seseorang dalam memahami nilai-nilai ajaran Islam secara parsial (terputus-

putus dan tidak kaffah) sehingga kesadaran beragama juga rendah.
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Kondisi di atas terjadi di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau

Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu unsur penghambat dalam 

membentuk karakter anak. Konsekuensi yang muncul dari rendahnya 

pendidikan orang tua adalah cara pandang dan wawasan mereka dalam 

memahami ajaran Islam sangat terbatas sehingga mereka lebih berorientasi 

kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan terkadang mereka melupakan 

kewajiban beragama. Kondisi ini tentu berdampak terhadap perkembangan 

kehidupan keagamaan anak pada saat berada di rumah sehingga berpotensi akan 

ditiru oleh anak-anaknya karena para orang tua kurang memiliki perhatian 

kepada pengamalan kehidupan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pengaruh pergaulan anak

Teman bergaul memiliki pengaruh yang sangat besar dan lebih cepat 

masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak 

sekolah, maka anak akan malas belajar. Sebab, cara hidup anak yang bersekolah 

berlainan dengan anak yang tidak bersekolah. Di samping itu, pergaulan anak 

dengan teman-teman yang kurang memiliki motivasi belajar juga bisa 

menyebabkan menurunkan motivasi belajar bagi anak. Hal ini bahayanya dapat 

menimbulkan efek-efek yang lebih jauh pada diri anak sehingga mereka 

berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat.
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5. Terhambat nya pola asuh ibu tiri

Anak-anak yang terpengaruh oleh teman-teman mainnya dapat menyebabkan 

seorang ibu tiri sulit untuk dapat memahami anak tiri tersebut, di karnakan 

anak tiri itu terpengaruh oleh pergaulan teman sebaya nya. Bahwa ibu tiri itu 

cendrung kejam dan penyiksaan. 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan mengacu kepada 

rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola Asuh Ibu Tiri Dalam Membentuk Karakter anak di Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dilakukan dalam 

bentuk tindakan preventif (pencegahan) yaitu dalam bentuk menanamkan 

nilai-nilai agama seperti keimanan, ibadah, akhlak, disiplin  dan prinsip-

prinsip luhur lainnya, kemudian dalam bentuk tindakan reperesif (aktif) yaitu 

memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dibutuhkan dan 

tingkah laku anak, memberikan teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian, 

perilaku, ibadah, cara bergaul dengan orang lain, memberikan rasa aman,

tentram dan harmonis dalam suasana kehidupan rumah tangga serta tindakan 

kuratif (pengawasan) terhadap perilaku remaja baik di rumah maupun diluar 

rumah sehingga terbangun komunikasi yang aktif antar anggota keluarga.

2. Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak di Desa Giham Suka 

Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah lingkungan 

keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang, komunikasi, tingkat 

pendidikan orang tua dan pengaruh pergaulan anak-anaknya. Sehingga 
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mengacu kepada pembentukan karakter yang cukup pada diri anak tiri 

maupun anak kandung nya. 

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepala keluarga ataupun ibu titi di Desa Giham Suka Maju

Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan 

peningkatan bimbingan dan pengarahan kepada anaknya agar dalam 

membentuk karakter anak sesuai dengan agama Islam dapat berpengaruh 

terhadap akhlaq serta karakter yang baik pada diri anak dalam kehidupan 

sehari-hari.

2. Kepada pihak aparat Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat agar membuat kebijakan dan aturan yang dapat mendorong 

tersalurkannya bakat dan minat anak yang lebih positif sehingga dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan karakter yang optimal pada anak di masa 

yang akan datang. Seperti membentuk suatu organisasi yang di dalamnya 

kepengurusan ataupun pemimpinnya dari remaja sehingga anak-anak di Desa 

Giham Suka Maju sudah terbiasa dengan sebuah organisasi dan 

kepemimpinan. Degan tujuan menanamkan rasa tanggung jawab pada setiap 

anak-anak tersebut.
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3. Kepada para remaja di Desa Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau

Kabupaten Lampung Barat agar memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern untuk hal-hal yang positif dan 

memberdayakan lingkungan pergaulan untuk kepentingan yang baik Dan 

lebih menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. 

Tujuannya agar para remaja lebih mengenal satu dengan yang lainnya.
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