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ABSTRAK 

PERANAN ORANG TUA TERHADAP PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 

ANAK DI DESA NEGARA TULANG BAWANG KECAMATAN BUNGA 

MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

 

Oleh 

Evi Fitri Yeni 

Penelitian ini berjudul “Peranan Orang Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian 

Anak Di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten 

Lampung Utara”. Membentuk kepribadian adalah sebuah penanaman modal manusia 

untuk masa depan, membekali generasi muda dengan budi pekerti yang luhur dan 

kepribadian yang mandiri sejak masa anak. Orang tua memiliki peran penting dalam 

hal ini, karena orang tua merupakan individu yang dikenal oleh anak pertama kali. 

Kebutuhan yang diberikan melalui peranan, akan membentuk anak menjadi pribadi 

mandiri dan memberikan kesempatan  pada anak untuk menunjukan bahwa dirinya 

adalah sebagian dari orang-orang di sekitarnya.   Permasalahan yang diambil dalam 

penelitian ini bagaimana peranan orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak 

di Desa Negara Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan 

orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak. Penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

adanya pengaruh yang signifikan antara peran orang tua terhadap pembentukan 

kepribadian anak. Kesimpulan peran orang tua terhadap anak dalam membentuk 

kepribadian anak berbentuk:1) peran sebagai motivator, 2) peran sebagai pengawas, 

3) peran sebagai pembimbing, 4) peran sebagai panutan atau role model. Metode 

yang dapat diberdayakan oleh orang tua dalam membentuk kepribadian anak antara 

lain: 1) memberikan keterampilan dalam mengurus diri sendiri, 2) membiarkan anak 

untuk mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain, 3) membuat pembiasaan 

yang positif, 4) bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, 5) memberi kebebasan 

kepada anak memilih kegiatan sendiri tidak bergantung pada orang lain, 6) 

menyadarkan anak bahwa pendamping tidak selalu ada di sisinya. Faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam pembentukan kepribadian anak di Desa Negara Tulang 

Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut: 1) 

faktor pendukung yaitu a) suasana hati anak, b) kecerdasan anak, c) lingkungan 

tempat tinggal, d) lembaga pendidikan, e) teman sebaya atau sepermainan, f) motivasi 

dan nasehat dari orang tua, 2) faktor penghambat yaitu a) miss comunication, b) 

waktu luang atau kesempatan, c) pengawasan dan bimbingan masih kurang. 

 

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Kepribadian Anak  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim:66/6)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, salah pengertian dan 

salah interprestasi dalam memahami judul ini, maka perlu penulis 

menguraikan secara singkat pengertian judul skripsi ini, yaitu “Peranan Orang 

Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Di Desa Negara Tulang 

Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara”, dengan 

penegasan sebagai berikut: 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukan maka 

dia melaksanakan suatu peranan.
2
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan peranan 

adalah seseorang yang melaksanakan kewajibannya. 

Orang tua adalah ayah ibu dari seorang anak yang sering disebut 

dengan keluarga baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Orang tua 

memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Menurut 

Soelaeman yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah secara psikologis, 

keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup secara bersama-sama dalam 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar,  (Jakarta: Raja Wali Press, 1990), h. 268. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak


 

tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya 

pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan 

dan saling menyerahkan diri.
3
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan orang tua 

adalah individu yang terdiri dari ayah dan ibu dan disebut dengan orang tua 

dikarenakan keduanya telah memiliki anak. 

Dalam psikologi, kepribadian adalah keseluruhan (totalitas) 

kemungkinan-kemungkinan bereaksi secara emosional dan volisional 

seseorang, yang terbentuk selama hidupnya oleh unsur-unsur dari dalam 

(dasar, keturunan, faktor-faktor endogen) dan unsur-unsur dari dalam luar 

(pendidikan dan pengalaman, faktor-faktor lain).
4
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan 

Kepribadian adalah karakter atau sifat yang sudah ada pada diri individu. 

Karakter ini bersumber dari dua macam, pertama sudah ada atau terbawa 

ketika individu itu lahir (intern diri) , kedua karakter ini dibentuk oleh 

lingkungan luar diri (ekstern diri). Kepribadian yang dimaksud skripsi ini 

adalah kepribadian mandiri yang dibentuk dari luar diri anak (ekstern), 

dimana anak mempunyai kepribadian kemandirian pada dirinya. 

                                                           
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga Upaya 

Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2014), h. 19. 

4
 Sumardi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke21, 

2014), h. 21. 



 

Anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan  

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan 

masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari usia bayi (0-1 tahun) 

usia bermain atau oddler (1-2 tahun), usia pra sekolah (2-5 tahun), usia 

sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11- 18 tahun).
5
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan anak 

adalah individu-individu yang masih sangat memerlukan bimbingan serta 

arahan secara tepat dalam masa pertumbuhan, perkembanganya dan 

pembentukan kepribadian yakni yang berusia 5-11 tahun. 

Kepribadian anak adalah  suatu totalitas psikhophisis yang kompleks 

dari seorang anak.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan 

kepribadian anak adalah keseluruhan trait positif yang meliputi psikis maupun 

fisik serta terefleksi dalam pikiran, perasaan dan prilaku mandiri seorang 

anak. 

Berdasarkan pengertian beberapa kata di atas, maka yang dimaksud 

dalam judul skripsi ini adalah peranan ayah dan ibu yang melakukan 

kewajiban sebagai orang tua dalam membentuk kepribadian mandiri terhadap 

anak-anaknya yang berusia 5-11 tahun. 

                                                           
5
 Kathry dan David Geldard, Konseling Anak-Anak, (Jakarta: PT. Indeks, 2010), h.23. 

6
 Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), h. 12. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini di antaranya adalah: 

1. Objektif 

Anak adalah individu yang unik. Kemampuan Anak 

mengaktualisasikan diri menjadi pribadi mandiri terhadap lingkungan 

sosial didukung oleh peranan orang tua didalam keluarga. Jika dicermati 

sekarang ini telah banyak orang tua yang telah mampu membentuk 

kepribadian mandiri pada anak-anaknya. Terlihat dari sikap anak yang 

disiplin pada waktu, mampu melaksanakan aktifitasnya sendiri, 

bertanggung jawab atas pilihanya dan mengerjakan pekerjaan rumah (pr) 

secara mandiri. Kepribadian mandiri penting dibentuk dari usia anak 

karena anak merupakan individu yang nantinya akan menentukan 

kelangsungan hidupnya sendiri. 

2. Subjektif 

Penelitian ini diharapkan selesai dalam waktu yang telah 

direncanakan, mengingat Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang Kabupaten Lampung Utara merupakan desa tempat tinggal 

penulis, sarana dan prasarana, dana, waktu dan tempat yang mudah di 

jangkau serta data-data yang dibutuhkan tersedia, baik bersifat teoritis 

maupun data-data yang ada di lapangan sehingga tidak menyulitkan untuk 

mengadakan penelitian. 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Bagi semua orang, anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Anak 

adalah karunia yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah untuk sebuah 

keluarga. Tidak ada yang lebih penting dari pada membentuk kepribadian 

yang dapat diwariskan kepada anaknya.  

Pembentukan kepribadian anak adalah perkara yang sangat penting 

dalam Islam. Sebagai ajaran agama pembawa rahmat bagi sekalian alam, 

sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala 

aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk mengenai 

pembentukan kepribadian anak. Petunjuk kitab suci Al-Qur’an maupun 

sunnah Nabi Muhammad SAW dengan jelas menuntut para penganut Islam 

untuk mengingkatkan kepribadian generasi muda sejak dini. Kepribadian 

mandiri adalah keadaan dimana individu dapat berdiri sendiri dan tidak 

bergantung pada orang lain. 

Membentuk kepribadian adalah sebuah penanaman modal manusia 

untuk masa depan, membekali generasi muda dengan budi pekerti yang luhur 

dan kepribadian yang baik. Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyemaian 

nilai-nilai agama pada anak dalam rangka membentuk kepribadian mandiri 

pada anak.  

 

 

 



 

Di dalam Al-qur’an Allah SWT berfirman : 

                    

                     
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. (Q.S At-Tahrim:6).
7
 

 Ayat diatas sepatutnya dimaknai bahwa memelihara diri dan keluarga 

itu mutlak dilakukan bagi setiap insan mukmin melalui pembentukan 

kepribadian sejak masa anak. Sehingga setiap diri mampu mengarahkan 

dirinya pada keridhaan Allah SWT. 

Adapun strategi yang dapat dilakukan orang tua dalam ilmu psikologi 

menjelaskan, anak mempunyai sifat meniru hal ini dapat dijadikan cara orang 

tua dengan menjadikan diri sebagai suri teladan bagi anak.  

Anak merupakan hal yang luar biasa yang diamanahkan Allah. Orang-

orang di sekitarnya yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Dimana 

baik orang tua maupun anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar. 

 

 

 

                                                           
7
 Departement Agama RI, Op.Cit., h. 560. 



 

Keluarga merupakan lingkungan tempat anak memperoleh tempat 

tinggal, kasih sayang, bergaul, berkembang, berproses dan berprogres kearah 

yang baik. Peranan orang tua ini akan mampu membentuk anak menjadi 

pribadi yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang sanggup 

mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat.
8
  

Jenis-jenis kepribadian yang sering kita dengar dalam psikologi ialah 

kepribadian melankolis, sanguinis, karolis dan plegmatis.
9
 

Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten 

Lampung Utara merupakan desa yang besar dengan jumlah masyarakat 

mencapai 1892 kepala keluarga. Setelah peneliti melakukan prasurvei 

dilapangan secara langsung peneliti melihat dan mencermati sekarang ini telah 

banyak orang tua yang telah mampu membentuk kepribadian mandiri pada 

anak-anaknya. Terlihat dari sikap anak yang disiplin pada waktu, mampu 

melaksanakan aktifitasnya sendiri, bertanggung jawab atas pilihanya dan 

mengerjakan pekerjaan rumah (pr) secara mandiri.
10

 

Dari penuturan bapak Muhammad Nuh peneliti mengetahui bahwa 

salah satu cara yang dominan dilakukan oleh orang tua dalam membentuk 

anak menjadi pribadi mandiri melalui pendidikan, memasukan anak ke 
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lembaga sekolah yang ada seperti PAUD (pendidikan anak usia dini) atau TK 

(taman kanak-kanak).
11

 

Bimbingan dan konseling pun membahas tentang pembentukkan 

kepribadian anak bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga ialah 

pengembangan kemanusiaan  yang seutuhnya hendaknya mencapai pribadi-

pribadi yang kediriannya matang dan  kemampuan sosial yang menyejukkan, 

kesusilaan yang tinggi dan keimanan serta ketakwaan yang dalam.
12

   

Kebutuhan yang diberikan melalui peranan, akan memberikan 

kesempatan  pada anak untuk menunjukan bahwa dirinya adalah sebagian dari 

orang-orang di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa peranan orang tua 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian 

anak.  

 

D. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak di Desa 

Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung 

Utara? 
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E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak di 

Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berfungsi untuk membuktikan bahwa tidak ada 

plagiatisme, atas penelitian yang dikaji oleh penulis. Judul-judul tersebut 

antara lain: 

1. Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Kecerdasan Santri Dalam 

Pengajian Anak-Anak Nurfahan Papringan, Skripsi ini ditulis oleh 

Herlinawati, Jurusan Pendidikan Agama Islam,  Fakultas Tarbiyah, 

Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2008.
13

 

Pola asuh pengajian anak-anak Nurfahan terbagi menjadi empat yakni 

orang tua acuh, orang tau pencela, orang tua laises faire dan orang tua 

guru emosi. Pola asuh pengajian anak-anak Nurfahan terbagi menjadi 

empat gaya parenting orang tua acuh (6,56%), orang tau pencela 

(21,31%), orang tua laises faire (8.20%) dan orang tua guru emosi 
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 Herlinawati (On-Line), tersedia di: Http://www.diligib.uin.ac.id (2 Januari 2017). 

http://www.diligib.uin.ac.id/


 

(63,93%). Dari sini dapat diketahui bahwa sebagian besar orang tua 

pengajian anak-anak Nurfahan melatih emosi anak dengan gaya parenting 

guru emosi terbesar (63,93%). Stategi yang digunakan oleh orang tua 

pengajian anak-anak Nurfahan dalam membentuk kecerdasan emosional 

santri: meliputi menyadari emosi anak yang menganggap emosi anak 

sebagai sebuah kesempatan untuk akrab dan mendidik, membantu anak 

untuk menyebutkan emosi secara verbal, menghindari kritik berlebihan 

atau komentar  mengihina menertertawakan, memberikan pujian pada 

anak, memberikan pilihan dan menghormati anak, jujur pada anak, 

membaca buku dengan anak, dan mendidik  dengan sabar. Dalam 

membentuk emosial anak orang tua perlu bekerrja sama dengan mengurus 

pengajian anak-anak Nurfahan, bentuk kerja sama meliputi kegiatan-

kagiatan yang menggugah emosional anak dan kegiatan-kegiatan 

emosional antara ustadz atau ustadazh dan orang tua. 

2. Peranan Orang Tua Dalam Mengembangkan Religius Anak Di 

Lingkungan Masyarakat Oleh Masyarakat Desa Bangunsari, Kecamatan 

Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Skrisi ini ditulis oleh Saira 

Valentina, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tahun 2009.
14
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Secara ringkas hasil penelitian ini adalah bahwa peran orang tua belum 

sepenuhnya terlaksanan dengan baik, sebab masih banyak orang tua yang 

memberikan peranya pada lembaga lain, sebab hal ini dilakukan karena 

beberapa pertimbangan sebab banyak orang tua yang waktunya tidak 

sepenuhnya bias mengawasi anak mereka karena sibuk mencari nafkah. 

Tetapi ada orang tua yang mengajarkan sendiri pendidikan agama 

terhadap anak mereka, karena ada orang tua yang ingin berperan langsung 

dalam membentuk peran beragama pada anak. Tetapi berdasarkan hasil 

penelitian ini entah secara langsung atau tidak orang tua mempunyai 

peran yang sangat besar, dalam membentuk karakter serta nilai-nilai 

kepribadian pada anak. Sebab baik tidaknya anak dalam masyarakat 

tergantung pada pola didik yang diberikan orang tua. Sehingga 

masyarakat menilai orang tua merupakan cerminan dari anak, jika orang 

tua mendidiknya dengan baik anak akan menjadi baik begitu pula 

sebaliknya. 

3. Peranan Orang Tua Dalam Menanamkan Sikap Keberagaman Anak 

Kecamatan Limo Kota Depok, Skripsi Ini ditulis oleh Syamsul Fuad, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2010. 
15
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Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilingkungan RT 01/03 

Kecamatan Limo Kota Depok melalui wawancara, observasi dan 

penyebaran angket bahwa peranan orang tua dalam menanamkan sikap 

keberagaman pada anak masih sangat rendah. Hal tersebut disebablan 

karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya menanamkan 

sikap keberagaman sejak dini, serta kurangnya keteladan atau contoh 

yang diberikan orang tua pada anak-anaknya terutama dalam aspek 

ibadah. 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang 

pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan 

sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian 

yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian 

ini antara lain: peranan orang tua terhadap anak, namun penelitian yang 

dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumya karena 

penulis berfokus pada peranan orang tua terhadap pembentukan 

kepribadian anak di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang Kabupaten Lampung Utara. Kepribadian yang dimaksud adalah 

membentuk kepribadian mandiri untuk anak. 

 

 

 



 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

khasanah ilmu pengetahuan tentang bimbingan dan konseling Islam. 

Melalui teori yang ada dibimbingan dan konseling Islam orang tua dapat 

membentuk kepribadian anak yang diharapkan. 

2. Empirik 

Dapat memberikan input atau masukan yang positif terhadap para 

orang tua dalam memfungsikan peranannya kepada anak-anaknya baik 

secara verbal mapun non verbal. Sehingga orang tua mampu membentuk 

kepribadian mandiri terhadap anak-anaknya dengan baik dan benar. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tidak dapat lepas dari penggunaan 

sebuah metode, karena metode merupakan cara bertindak menurut sistem 

aturan-aturan tertentu dalam upaya agar kegiatan praktis dapat terlaksana 

secara rasional dan terarah, supaya mencapai hasil yang maksimal. 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil 

data informasi yang valid. Maka dalam penulisan ini, penulis akan 

menguraikan metode penelitian yang dipergunakan: 

 



 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan 

jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Secara 

terminologi penelitian pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
16

 Field 

reseach berarti penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 

responden Tujuannya adalah untuk mencari, menunjukan atau 

membuktikan adanya hubungan antara fakta dan teori.
17

 Pendekatan 

metode kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat 

naturalistik fenomelogis dan penelitian etnografi. Berdasarkan 

pengertian diatas penggunaan metode kualitatif sangatlah tepat  untuk 

mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan peranan orang 

tua terhadap pembentukan kepribadian anak karena metode kualitatif 

dikembangkan untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus tertentu. 

Dilakukan dengan mendengar pandangan partisipan terkait terhadap 

persepsi terhadap fenomena yang akan diteliti secara holistik yakni 
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dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk menggali 

data dan informasi yang dibutuhkan.  

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
18

 

Penelitian ini ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

maunusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, perubahan, 

hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena yang lainnya. 

Menurut Irawan Suhartono di dalam penelitian yag bersifat 

deskriptif ini menggambarkan karakteristik masyarakat atau 

kelompok tertentu secara jelas dan tidak ada penambahan-

penambahan terhadap fakta yang terjadi.
19

 

Jadi penelitian deskriptif selain menggambarkan kejadian 

yang terjadi dalam masyarakat juga mengungkapkan data yang ada 

padanya dan juga memberikan analisis untuk memperoleh kejelasan 

dan kebenaran masalah yang dihadapi. 
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Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan 

menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang 

ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecendrungan yang tengah 

berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitian 

diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu 

penelitian ini tidak adanya hipotesis tetapi pertanyaan penelitian yang 

mempunyai tujuan untuk membuat lebih sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan populasi. 

Dalam hal ini penulis hanya mengungkapkan sesuai dengan 

apa adanya, guna memberikan penjelasan dan jawaban terhadap 

pokok yang di teliti yaitu dapat mengetahui peranan orang tua 

terhadap pembentukan kepribadian anak di Desa Negara Tulang 

Bawang Kecamatan Bunga Mayang  Kabupaten Lampung Utara. 

 

2. Populasi dan Sample 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
20

 Maksudnya  

ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun 

Sudjana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa 

totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran, kualitatif ataupun kuantitatif dari karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas ingin di pelajari 

sifat-sifatnya.
21

 Yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah 

masyarakat bertempat di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan 

Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan populasi 1892 

kepala keluarga dan untuk mengefektifkan penelitian, penulis 

berfokus pada RW 002 di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan 

Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. 

b. Sample 

Sample adalah sebagian atau  wakil dari populasi yang di 

teliti.
22

 Sample merupakan pengambilan sebagian populasi baik 

subjek, tempat atau keadaan untuk mewakili unsur populasi lainnya. 

Dalam pemilihan sample penulis memahami sepenuhnya 

bahwa pengambilan sample haruslah dilakukan sedemikian rupa 
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sehingga di peroleh sample yang benar benar dapat berfungsi sebagai 

contoh atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.
23

 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non random sampling, artinya tidak semua individu di dalam 

populasi diberikan hak yang sama untuk dijadikan anggota sample. 

 Teknik non random sampling penulis adalah berjenis 

purposive sampling yaitu memilih sekelompok anggota sample yang 

mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik populasi 

yang terlebih dahulu telah diketahui. Karakteristik ini diperoleh  dari 

informasi yang dapat dipercaya kebenaranya. 

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 

dengan kriteria: 

1) Sampel diambil masing-masing 2 KK di empat RT yang ada di 

RW 002, yaitu RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04. 

2) Orang Tua yang memiliki anak berumur 11 tahun. 

3) Tinggal bersama dalam satu rumah (utuh). 

Adapun keseluruhan sample dari kriteria yang telah disebutkan 

diatas maka penulis mendapatkan sample sebanyak 8 kepala 

keluarga. 
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3. Metode Pengumpul Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan terhadap sesuatu objek 

yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
24

 Teknik 

pengamatan ini, biasanya digunakan untuk pengumpulan data dan 

informasi kombinasi dengan metode wawancara (interview) secara 

informan maupun formal.  

Untuk menggambarkan secara umum situasi sosial dan apa yang 

sedang terjadi, kemudian melakukan catatan tertulis, merekam dan 

menganalisis data pertama, peneliti memfokuskan pengumpulan data 

secara observasi terfokus (focused observation) dan pada akhirnya 

dilakukan lebih banyak mengenai analisis melalui observasi secara 

berulang-ulang di lapangan.
25

 

 Dua hal yang terpenting dalam teknik observasi adalah 

proses pengamatan dan ingatan. Dalam proses mengingat observer 

bisa menggunakan alat bantu seperti catatan berkala yang dibuat oleh 

observer sendiri.  Observasi digunakan untuk mencari data tentang 

sikap anak-anak di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang Kabupaten Lampung Utara yang didik secara mandiri oleh 

orang tuanya. 
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b. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara atau Interview adalah teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data 

langsung melalui percakapan atau tanya jawab.
26

 Interview atau 

wawancara menggunakan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya 

oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk lisan.
27

 Dimana data yang 

diperoleh merupakan data primer (prymary data) dan data sekunder 

(secondary data). 

Metode ini sebagai metode utama dalam penelitian. Penelitian 

kualitatif bertujuan mengungkapkan data dan informasi dari sumber 

langsung yang sifat datanya berhubungan dengan makna-makna yang 

berada dibalik prilaku atau situasi sosial yang terjadi.
28

 Dalam 

pelaksanaan jenis yang digunakan adalah interview mendalam 

(indeept interview) yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam 

melaksanakan wawancara dengan penyuluhan, sebelum wawancara 

dimulai, peneliti menceritakan terlebih dahulu pokok-pokok 

penelitian.  
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Adapun yang digali dengan metode wawancara atau interview 

ialah tentang  segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan orang 

tua terhadap pembentukan kepribadian anak di Desa Negara Tulang 

Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan 

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan 

sesuai dengan masalah peneliti.
29

 Teknik ini merupakan 

pengumpulan data yang langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. 

Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya 

dokumen resmi.
30

  

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat dokumentasi digunakan juga untuk menggali data yang lebih 

objektif dan kongkrit dalam penelitian tentang peranan orang tua 

terhadap pembentukan kepribadian anak di Desa Negara Tulang 

Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. 

Adapun dengan metode dokumentasi adalah sebagai metode 

pelengkap untuk metode interview dan observasi. 
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4. Analisis Data 

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, 

dengan pendekatan berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara 

berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus 

yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang 

bersifat umum. Maksud penulis adalah menghubungkan data-data yang 

ada di perpustakaan dan disesuaikan dengan praktek dilapangan, 

kemudian menarik kesimpulan secara umum.
31

  

Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

catatan hasil wawancara, cacatan lapangan dan catatan observasi. 

Data yang terkumpul dipilih dalam karakter yang menjadi fokus 

penelitian peranan orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak 

di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang 

Kabupaten Lampung Utara. 

b. Reduksi Data 

Pada tahap ini, proses pengumpulan data telah selesai 

dilakukan dan semua hasil catatan lapangan dibaca, dipahami dan 

dibuat ringkasan. Ringkasan berisi tentang uraian hasil penelitian 
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terhadap catatan lapangan, fokus dan jawaban terhadap masalah yang 

diteliti. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan 

dan ringkasan kontak dibaca dan ditelaah sekali lagi secara seksama 

guna mengidentifikasi topik-topik penelitian.  

c. Penyajian Data 

Peneliti melakukan pengorganisasian data dalam bentuk 

penyajian data informasi berupa data deskriptif  yang memungkinkan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang 

didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dituangkan ke 

dalam catatan lapangan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahapan ini, data yang telah diperoleh peneliti mengenai 

peranan orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak di Desa 

Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten 

Lampung Utara akan disimpulkan. 



 

BAB II 

ORANG TUA DAN PEMBENTUKAN 

KEPRIBADIAN ANAK 

 

A. Orang Tua 

1. Pengertian Orang Tua 

Orang tua adalah ayah, ibu yang telah memiliki anak. Dalam 

konteks keluarga tentu saja orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu 

kandung dengan tugas dan tanggung jawab membentuk kepribadian anak 

dalam keluarga. Keluarga adalah sebuah institusi keluarga batih yang 

disebut nuclear family. 

Orang tua memiliki peran penting dan strategi dalam menentukan 

kearah mana dan kepribadian anak yang bagaimana yang akan dibentuk. 

Keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak merupakan konsep 

yang bersifat multidimensi. Dalam konteks pedagogis tidak dibenarkan 

orang tua membiarkan anak tumbuh dan berkembang tanpa pengawasan 

dan bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada 

anak untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT 

dan untuk menemukan serta mengembangkan potensi-potensi anak.
32

 

Pengawasan adalah batas-batas yang sudah ditentukan sebelumnya. 

                                                           
32

 Anwar Sutoyo, Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. Ke2, 

2014),  h.18. 



 

Keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang 

yaitu:
33

 

a. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada 

terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi 

tersebut mencangkup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan 

emodional dan materi dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi 

ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. 

b. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengembangkan keintiman melalui prilaku-prilaku yang 

memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa 

ikatan emosi, pengalaman histori maupun cita-cita masa depan. 

Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan 

fungsinya. 

c. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 

ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak. Definisi ini 

memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari 

perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal 

usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan 

keturunan (families of procreation)dan keluarga batih (extended 

family). 

Selain berperan terhadap bimbingan anak, keluarga terkhusus 

orang tua mempunyai peran konselor (konseling didalam rumah), 

konseling yang  dimaksud adalah suatu proses hubungan terapeutik, usaha 

bantuan, mengarahkan tercapainya tujuan dan mengarahkan kemandirian 

anak.
34

 Dari beberapa pendapat yang telah ada dapat disimpulkan bahwa 

orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu 

yang mempunyai tanggung jawab pada anak dalam merawat, 
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membimbing, membina, mendidik, membentuk kepribadian, 

mengupayakan seluruh potensi anak baik potensi afektif maupun potensi 

kognitif dan psikomotorik dengan jalan konseling dan bimbingan agar 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-qur’an dan Al-Hadits. 

2. Peranan dan Kedudukan Orang Tua Dalam Islam 

Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga adalah sel hidup utama 

yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat 

secara keseluruhan akan ikut baik dan jika rusak , masyarakat ikut rusak. 

Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama 

bagi anak, bagaimana keluarga membentuk kepribadian mandiri anak 

sejak masa kanak-kanak. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga dan 

tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Kepribadian mandiri 

harus diterapkan sejak anak berusia dini.
35

 

Urgensi keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan 

bahwa keluarga merupakan pembentuk kepribadian mandiri anak pertama 

dan satu-satunya penyambut manusia sejak lahir, selalu bersama 

sepanjang hidup, ikut menyertai satu fase ke fase lainnya. 

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang 

menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga 

keluarga pun mendapat lingkungan perhatian dan perawatan yang begitu 

                                                           
35

 Saiful Bahri Djamarah, Op.Cit., h. 30. 



 

signifikan dari Al-Qur’an. Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, 

karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup 

segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan dan unsur-

unsurnya.
36

 

Keluarga adalah tempat pembentukan kepribadian anak pertama, 

tempat pengasuhan dan tempat perlindungan anak serta tempat 

mengembangkan baik fisik, akal maupun spiritualitasnya. Dalam naungan 

keluarga anak mendapatkan perasaan cinta, empati, dan solidaritas 

terpadu dan menyatu. Anak akan berkepribadian dengan yang biasa 

dilekati sepanjang hidupnya. Hal ini merupakan kewajiban orang tua 

dalam membentuk kepribadian mandiri anak yang baik serta sejalan 

dengan fitrahnya sebagai umat Nabi Muhmmad SAW. 

Mengingat tugas manusia yang lebih berat di banding makluk lain 

dan peranannya pun sangat besar dari pada yang lain, sebagai mana Allah 

SWT telah berfirman: 

                        

                    
Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 
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amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan 

amat bodoh”. (Q.S.Al-Ahzab:72).
37

 

Amanat yang dimaksud di ayat ini ialah tugas-tugas keagamaan. 

Tugas keagaaman bukan hanya mengajarkan tentang ibadah akhirat 

namun juga ibadah keduniaan termasuk dalam membentuk anak menjadi 

pribadi yang mandiri. Maka dari itulah peran orang tua dalam satu 

keluarga yang merupakan lingkungan primer bagi setiap individu dan 

memiliki kedudukan sangat berpengaruh sebagai pelindung, pencakup 

kebutuhan ekonomi, dan pendidikan dalam kehidupan keluarga sekaligus 

membekali anak-anaknya mengenai keagamaan. 

Dalam peranan dan tanggung jawab ini orang tua tidak lepas dari 

pola asuh yang diterapkan kepada anak. Pola asuh  adalah cara orang tua 

dalam mendidik anak dengan tujuan membentuk kepribadian 

mandirinya.
38

 Berikut macam-macam pola asuh orang tua:
39

 

a. Pola Asuh Otoriter atau Otoritarian  (Authoritarian Style) 

Ciri-cirinya antara lain orang tua bertindak keras, memaksakan 

disiplin, memberikan perintah dan larangan anak harus mematuhi 

peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh membantah orang 

tua, orang tua disini sangat berkuasa. 

b. Pola Asuh Laissez Faire 

Memiliki ciri antara lain : membiarkan anak bertindak sendiri dan 

memonitor, dan membimbingnya bersifat masa bodoh, membiarkan 

apa saja yang dilakukan anak, kurangnya kehangatan yang akrab 

dalam keluarga. 
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c. Pola Asuh Permisif (Permisive Style )  

Ditandai dengan adanya sikap orang tua yang mengalah dan 

menerima, selalu menuruti kehendak anak, memberikan 

penghargaan yang berlebihan, mengalah dan selalu memberikan 

perhatian yang berlebihan. 

d. Pola Asuh Demokratis atau Otoritatif  (Authoritative Style) 

memiliki ciri-ciri orang tua dalam menentukan peraturan terlebih 

dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan, perasaan, 

dan pendapat anak, musyawarah dalam mencari jalan keluar suatu 

permasalahan, hubungan antar keluarga saling menghormati, 

adanya hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, adanya 

komunikasi dua arah, memberikan bimbingan dengan penuh 

pengertian. 

Keluarga adalah pondasi perkembangan agama bagi anak.
40

 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam aneka bentuk. 

Menurut Thalib yang dikutip oleh M. Enoch Markum kewajiban orang 

tua antara lain bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama 

yang baik, memperlakukan anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, 

menanamkan rasa cinta sesama anak, memberikan pendidikan akhlak, 

menanamkan akidah tauhid, membimbing dan melatih anak mengerjakan 

salat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, menghormati anak, 

memberi hiburan, mencegah dari perbuatan dan perrgaulan bebas, 

menjauhkan anak dari hal-hal porno (pornoaksi, pornografi, 

pornowicara), menempatkan dalam lingkungan yang baik, 

memperkenalkan kerabat pada anak, mendidik bertetangga dan 

bermasyarakat.
41

  

Abdullah Nashi Ulwan yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah  

menyimpulakan bahwa kewajiban orang tua dalam pembentukan 

kepribadian anak adalah kewajiban pada aspek pendidikan, iman, 

pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio (akal), pendidikan 
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kejiwaan, pendidikan sosial, pendidikan seksual.
42

  Kewajiban Orang tua 

terhadap anaknya:
43

 

1) Mengikuti rosulullah dalam menyambut kelahiran anak 

2) Tinggal di lingkungan yang islami 

3)  Memberi nama yang baik 

4) Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu) 

5) Mengkhitan si anak 

6) Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika 

7) Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau 

menikah (Ibu tidak diwajibkan) 

8) Memilihkan teman yang baik 

9) berbuat adil kepada semua anak anaknya 

10) Menjadi contoh yang baik bagi anaknya 

11) Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya 

 

kewajiban besar ini jelas diperhatikan dan disoroti oleh Islam, ini 

bukan persoalan yang kecil atau ringan, karena kewajiban ini akan 

beruntut hingga akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: 

                        

             
Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu 

satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya 

dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telah kamu 

kerjakan”. (Q.S Nahl: 93)
44
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Ayat di atas mengisyaratkan tentang orang tua bertanggung jawab 

terhadap pembentukan kepribadian anak bukan hanya selama hidup di 

alam dunia namun sampai alam akhirat. Segala sesuatu sekecil apa pun 

termasuk orang tua, akan dipertanyakan dan dipertanggung jawabkan di 

hadirat Allah SWT. 

Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan 

diteladani. Sebagai model, orang tua harus memberikan contoh yang 

terbaik bagi anak dalam keluarga. Sikap orang tua harus mencerminkan 

akhlak yang mulia.  

Dalam konteks ini, Islam membebankan peranan keluarga (orang 

tua) terhadap anaknya. Menurut Zakia Drajat dalam bukunya ilmu 

pendidikan islam, peranan atau kewajiban tersebut adalah sebagai 

berikut
45

: 

1) Memelihara Dan Membesarkan, Termasuk Memenuhi Semua 

Kebutuhan Fisik Anak  

2) Melindungi Dan Menjamin Kesehatan Anak, Baik Jasmani Maupun 

Rohani. 

3) Mendidik Dengan Berbagai Ilmu Pengetahuan Dan Keterampilan 

Yang Berguna Untuk Anak Dalam Mengarungi Kehidupan. 

4) Membahagiakan Anak Untuk Dunia Dan Akhirat 

 

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam 

pembentukan kepribadian mandiri. Budi pekerti itulah cerminan pribadi 

yang mulia, sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadi yang lebih 
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utama yang ingin dicapai dalam membentuk kepribadian anak dalam 

keluarga. 

 

B. Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak dalam bahasa inggris di sebut child. Dalam kamus lengkap 

bahasa psikologi child ( anak, kanak-kanak) adalah seorang anak yang 

belum mencapai tingkat kedewasaan bergantung pada sifat referensinya, 

istilah tersebut bisa seorang individu antara kelahiran dan masa pubertas 

atau seorang individu diantara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa 

kecil dan masa pubertas).
46

  

Anak merupakan aset yang menentukan kelangsungan hidup, 

kualitas dan kejayaan suatu bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu 

anak perlu dikondisikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal dan bentuk sebaik mungkin agar di masa depan dapat menjadi 

generasi penerus yang berkarakter serta berkepribadian mandiri.  

Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dikenal oleh 

anak. Karenanya keluarga sering dikatakan sebagai primary group. 

Alasannya, institusi terkesil dalam masyarakat ini telah mempengaruhi 

perkembangan individu anggota-anggotanya, termasuk sang anak. 
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Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk 

kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu tidaklah dapat dipungkiri 

bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas 

sebagai penerus keturunan saja. Mengingat banyak hal-hal mengenai 

kepribadian seseorang (anak) yang dapat dirunut dari keluarga.
47

 Pada 

umunya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa 

terpanjang pada rentan kehidupan saat-saat dimana individu relatif tidak 

berdaya dan tergantung pada orang lain.
48

 

 Erikson seorang ahli psikologi mengungkapkan dalam tabel 

perkembangan psikososial seluruh rentang kehidupan, berikut tabel 

tersebut: 

Tabel 1 

Perkembangan Seluruh Rentang Kehidupan 

Age Eriksonia crisis Duration 

Lahir- 18 m Trust vs. Mistrust 1,5 years 

18 m- 3 y.o Initiative vs. Guilt 1,5 years 

3 y.o- 6 y.o Autonomy vs. Shame & doubt 3 years 

6 y.o- 12 y.o Industry vs. Inferiority 6 years 

12y.o- 18 y.o Identity vs. Role confusion 6 years 

20 y.o-35 y.o Intimaticy vs. Isolation 15 years 

35 y.o- 60 y.o Generativity vs. Stagnation 25 years 
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65 y.o + Ego interity vs. Despair ? 

 

Dari tabel diatas diketahi bahwa usia anak berada pada proses 

masa perkembangan psikososial industry vs. Infentiority dimana anak 

memiliki tugas perkembangan yang harus dilaksanakan dan tugas tersebut 

tidak lepas dari peranan kedua orang tuanya. Industry diartikan sebagai 

proses berkembang seluas-luasnya. 

 

2. Kedudukan Anak Dalam Islam 

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 

agama Islam, anak merupakan makluk yang dhaif dan mulia, yang 

keberadaanya adalah kewenangan dari Allah SWT, dengan melalui proses 

penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia, 

dalam pandangan agama Islam, maka anak harus di berlakukan secara 

manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak 

anak itu tumbuh menjadi anak yang berprilaku dan berakhlak seperti 

dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk 

mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang (mandiri).  

Hak anak terhadap orang tuanya: Mendapatkan kasih sayang dari 

orangtuanya, Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dia 

lakukan, Mendapat pendidikan yang baik dari orangtaunya, Meniru 

perbuatan orang tuanya, Menengahi pertengkaran antara kedua 



 

orangtuanya, Menegur jika orangtuanya berbuat salah, Dipenuhi 

kebutuhannya, Membantah perintah orang tua jika perintah itu buruk.
49

 

Pada dasarnya Islam memberikan perhatian yang sangat besar 

terhadap kepribadian anak.  

Termasuk dalam konteks pembentukan kepribadian anak Allah 

SWT berfirman : 

                 

          
Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al-Kahfi: 46)
50

 

Dalam isyarat ayat diatas menunjukkan Islam memberi kerangka 

acuan dalam upaya membentuk keluarga terkhusus orang tua yang 

mendukung tercapainya proses pembentukan kepribadian anak secara 

utuh. Bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang menjadi pangkal 

atau dasar hidup anak kelak di kemudian hari.
51

 

Selanjutnya mengalami perkembangan dalam masyarakat maupun 

pengaruh dari faktor lingkungan. Maka kian jelas, bahwa fungsi 

konseling dalam keluarga bersifat mutlak dan otomatis.  Keluarga di 

anggap sebagai lembaga pembentuk kepribadian yang utama ditinjau dari 
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sudut urutan waktu maupun instensitas dan tanggung jawab yang 

berlangsung dalam keluarga tersebut, termasuk dalam hal ini ialah 

perkembangan perasaan beragama pada anak-anak
52

 

Menurut Arifin yang dikutip oleh Samsul Munir Amin 

perkembangan hidup mandiri keagamaaan pada anak tingkat usia sekolah 

dasar tampak sebagai berikut:
53

 

a. Anak pada usia 6 tahun pengertiannya terhadap agama menjadi 

semakin kuat, apalagi bila praktik ibadah selalu diberikan kepada 

mereka maka sikap tersebut selalu diberikan kepada mereka maka 

sikap tersebut semangkin kuat.  Hubungan dengan tuhan sangat 

bersifat pribadi (personal), mereka senang berdoa dengan sepenuh hati. 

Mereka beruaha menyesuaikan tingkah lakunya menurut kehendak 

tuhan, dan juga menurut kehendak orang tuannya. Mereka menaruh 

minat untuk mengunjungi tempat pengajian bersama-sama dengan 

teman sebayanya. 

b. Anak pada usia 7-10 tahun, mereka mulai memperoleh sikap yang 

lebih matang terhadap agama. Mereka lebih ingin mengetahui tentang 

tuhan dan banyak mengajukan pertanyaan terhadap hal tersebut. Oleh 

sementara itu ahli didik, para periode inilah di anggap merupakan 

masa-masa peka terhadap pendidikan agama sehingga sangat mudah 

dipengaruhi oleh ajara keagamaaan yang diberikan oleh gurunya. 

c. Anak pada usia 10-12 tahun benar-benar dapat menghayati cerita serta 

peristiwa-peristiwa yang mengandung psipiritual, ia telah mulai 

mengadakan diferensiasi antara nilai-nilai spiritual dan materil. 

 

Selain orang tua, anak pun memiliki kewajiban terhadap kedua orang  

tuanya, Islam menyebutkan beberapa kewajiban tersebut antara lain:
54

 

                                                           
52

 Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, Cet 1, 2010), h. 

180. 

53
 Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1997), h. 61. 



 

1) Seorang anak wajib menaati perintah orang tua 

2) Menghormati dan Berbuat Baik Terhadap Orang tua  

3) Mendahulukan dan Memenuhi Kebutuhan Orang Tua 

4) Berbicara lemah lembut di hadapan mereka 

5) Minta Izin dan Do’a Restu Orang Tua 

6) Membantu Tugas dan Pekerjaan Orang Tua 

7) Kewajiban Anak Selalu Menjaga Nama Baik dan Amanat Orang tua 

8) Kewajiban Anak adalah Senantiasa Mendoakan Orang tua  

9) Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua adalah Mengurus 

Mereka Sampai Meninggal  

10) Memenuhi Janji dan Kewajiban Orang Tua 

11) Meneruskan Silaturahmi dengan Saudara dan Teman-teman serta 

Sahabat Orang Tua 

 

C. Pembentukan Kepribadian Anak  

1. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian merupakan terjemahan dari personality (inggris), 

persoonlijkheid (Belanda), personnalita (Prancis), personlichkeit 

(Jerman), personalita (Itali), personalidad (Spayol). Makna etimologi 

kepribadian dalam Islam ialah huwiyah, menurut Al-Farabi, Seorang 

psikolog falsafi muslim mengemukakan bahwa huwiyah berarti eksistensi 

individu yang menunjukkan keadaan, kepribadian dan keunikkannya yang 

dapat membedakan individu tersebut dengan individu yang lain.
55

 

Adapun yang kata lain dari keproibadian ialah character yang artinya satu 

kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat 

dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek 

ataupun kejadian.
56
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Menurut gawronski yang dikutip oleh shelley dkk kepribadian 

(personality) adalah segala informasi yang diamati seperti penampilan, 

perilaku, atau bahkan isyarat.
57

 Kepribadian, menurut pengertian sehari-

hari atau masyarakat awam adalah gambaran bagaimana seseorang tampil 

dan menimbulkan kesan bagi orang lain. Anggapan seperti ini sangatlah 

mudah dimengerti, tetapi juga sangat tidak bisa mengartikan kepribadian 

dalam arti yang sesungguhnya. Karena hanya mengartikan kepribadian 

berdasarkan nilai dan hasil evaluatif. Padahal kerpibadian adalah suatu 

hal yang netral, dimana tidak ada baik dan buruk. Kepribadian juga tidak 

terbatas kepada hal yang ditampakkan saja, tetapi juga hal yang tidak 

ditampakkan, serta adanya dinamika kepribadian, dimana kepribadian 

bisa berubah tergantung situasi dan lingkungan yang dihadapi seseorang.  

Adapun pengertian kepribadian menurut psikologi bisa diambil 

dari rumusan beberapa teoris kepribadian terkemuka. Gordon allport, 

merumuskan kepribadian adalah organisasi dinamis sistem psikofisik 

dalam diri individu yang menentukan karakteristik perilaku dan 

pikirannya. Istilah ”psikofisik” menekankan pentingnya aspek psikologis 

dan fisik dari kepribadian. Kata ”menentukan” dalam definisi kepribadian 

menunjukkan bahwa kepribadian ”merupakan sesuatu dan melakukan 

sesuatu”. Kepribadian bukanlah topeng yang secara tetap dikenakan 
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seseorang; dan juga bukan perilaku sederhana. Kepribadian menunjuk 

orang di balik perilakunya atau organisme di balik tindakannya. 

Kepribadian adalah bagian dari diri manusia yang sangat unik, 

dimana manusia memiliki kecenderungan yang cukup besar untuk 

merespon segala sesuatu. Dengan memahami kepribadian anak, kita bisa 

mengerti , memahami tipologi kepribadiannya. kepribadian manusia 

dapat di bagi menjadi empat golongan yaitu:
58

 

a. Koleris: tipe kepribadian yang tegas, cenderung untuk memimpin/  

mengatur. Seorang anak yang koleris biasanya memiliki motivasi yang 

kuat dari dalam dirinya. 

b. Singuinis: orangnya cerahceria, senang menjadi pusat perhatian. 

Seorang anak singuitis merupakan anak yang sangat senang sekali 

bermain dan berkumpul dengan banyak teman temanya. 

c. Phlegmatis: kepribadian yang suka melakukan segala sesuatu 

berdasarkan urutan yang telah di berikan anak plegmatis biasanya 

cenderung diam dan mengalah, mereka sering menghindari komflik 

dan sering kali merelakan peralatan atau tulisannya untuk di pinjam. 

d. Melankolis: adalah seorang yang rapi. Ciri anak  melankolis yang 

sangat tampak adalah anak ini sangat teratur, suka kerapian, suka 

"mengontrol" semuanya sendiri. 

 

Dari keempat tipologi kepribadian ini tidak satupun tipologi 

kepribadian yang lebih baik daripada yang lain, artinya masing-masing 

mempunyai keempat keadaan dari tipologi kepribadian ini. Hanya saja di 

bagian mana  yang paling dominan itulah yang membentuknya, yang 

membedakan dari yang lain.  
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Islam memperkenalkan pula tipologi-tipologi kepribadian antara 

lain: 
59

 

1) Kepribadian amarah: bermuara pada keburukan. 

2) Kepribadian lawamah: netral terkadang baik dan terkadang buruk 

3) Kepribadian mutmainah: terdapat cahaya Illahi didalamnya. Dibagi 

lagi menjadi kepribadian mukmin, kepribadian muslim, kepribadian 

muhsin. 

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas maka 

kepribadian atau karakter itu sendiri merupakan suatu nilai yang 

diwujudkan melalui pembiasan sehingga dapat membentuk watak, dan 

sifat seorang individu menjadi pribadi yang baik dalam berfikir dan 

berprilaku positif. Kesemuanya itu erat kaitannya dengan segala bentuk 

tingkah laku seseorang dalam kehidupan kesehariannya. Kepribadian 

dalam psikologi  

2. Pembentukan Kepribadian Anak Dalam Keluarga 

 Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi 

keluarga itu bersifat fundamental, karena keluarga merupakan wadah 

pembentukan watak dan akhlak yang pertama bagi anak.  

 Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang 

dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah 

orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Karena orang tua 

adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan 
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pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. 

Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anak.
60

 

 Kemandirian anak adalah kemampuan anak untuk melakukan 

aktivitas sendiri atau mampu berdiri sendiri dalam berbagai hal dari hal-

hal yang sederhana hingga mengurus dirinya sendiri dan juga anak sudah 

mulai belajar untuk memahami kebutuhan dirinya sendiri. Kemandirian 

anak bukanlah sifat pembawaan lahir melainkan melalui proses belajar, 

dengan demikian peran orang tua sangatlah dibutuhkan. Namun 

terkadang dari posisi kelahiran dapat menentukan tingkat kemandirian 

anak, misalnya anak sulung atau pun anak bungsu merupakan posisi yang 

istimewa dalam keluarga. 

 Usia 10 tahun  merupakan usia pendidikan sekolah dasar. Dari 

sudut pandang psikologi belajar sosial, Alferd Bandura yang dikutip oleh 

Syaiful Bahri Djamarah, salah satu tokohnya, mengatakan bahwa anak 

belajar melalui imitasi yaitu peniruan.
61

 Tanpa pertimbangan untung rugi 

anak selalu meniru apa yang didengar dan dilihat dari lingkungannya. 
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 Melalui proses peran yang dijalankan, orang tua mengharapkan 

anak-anaknya menjadi pribadi yang  mandiri berupaya mencapai harapan 

pada anak dengan berbagai cara. Cara-cara yang digunakan oleh orang tua 

terkait erat dengan pandangan orang tua mengenai tugas-tugas yang  

mesti dijalankan dalam membentuk kepribadian mandiri ada anak.
62

 

Ciri-ciri kemandirian anak usia dini meliputi anak dapat melakukan 

segala aktifitasnya secara sendiri meskipun tetap dengan pengawasan 

orang dewasa, dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan 

pandangan yang dia peroleh dari perilaku atau perbuatan orang-orang 

disekitarnya, dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa perlu ditemani 

orang tua dan dapat mengontrol emosinya bahkan dapat berempati 

terhadap orang lain.
63

 

Dalam teori kepribadian, psikolog memperkenalkan einfuhlung 

yaitu perkembangan the self pada anak internalisasi norma-norma sosial 

dan mereka memiliki asumsi bahwa dalam respons  yang sesuai dengan 

perspektif dirinya saja, melainkan juga mengembangkan perspektif-

perspektif yang dimiliki oleh orang lain. Ahli psikologi Mead yang 

dikutip oleh Taufik menyebutkan bahwa latihan-latihan kecerdasan sosial 

(social intelegence) tergantung pada kemampuan individu untuk 

mengambil peran atau kemampuan individu untuk memahami orang 

lain.
64
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Tipe-tipe konseling yang didayagunakan oleh keluarga adalah Pola 

Asuh Otoriter atau otoritarian  (Authoritarian style), Pola Asuh 

Demokratis atau otoritatif  (Authoritative style), Pola Asuh pesimis 

(Permisive style ) dan pola asuh laissez faire. Pendekatan pembentukan 

kepribadian sebaiknya digunakan orang tua adalah pengalaman, 

pembiasan, emosional, fungsional, dan keagamaan.  

Orang tua dalam rangka membentuk kepribadian anak dapat 

menggunakan metode ushwatun hasanah (keteladanan yang baik), 

pembiasaan, dialog (hiwar), ibrah (mengambil pelajaran), targhib 

(membuat senang) dan hafalan dengan senantiasa tidak lepas dari peran 

orang tua sebagai pembimbing dan pengawas. Orang tua dengan tidak 

direncanakan menanamkan kebiasan-kebiasan yang diwarisi oleh nenek 

moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterima di masyarakat.  

Anak dengan daya penirunya, dengan senang hati, sekalipun 

kadang-kadang ia tidak menyadari benar apa maksud  dan tujuan yang 

ingin dicapai dengan pendidikan pembentukan kepribadian itu. 

Kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang diinginkan untuk dapat dilakukan 

oleh anak, ditanamkan benar-benar, sehingga seakan-akan tidak boleh 

tidak dilakukan oleh anak, dengan demikian si anak akan membawa 

kemanapun juga pengaruh keluarga tersebut. Sekalipun anak sudah mulai 



 

berfikir lebih jauh, makin besar anak pengaruh itu semakin luas sampai 

keseluruh lingkungan hidupnya.
65

  

Peranan ayah dan ibu sangat menentukan justru mereka berdualah 

yang memegang tanggung jawab seluruh keluarga. Merekalah yang 

menentukan kemana keluarga itu akan dibawa, warna apa yang harus 

diberikan kepada keluarga itu. Anak-anak sebelum dapat bertanggung 

jawab sendiri masih sangat bergantung diri, masih meminta isi, bekal cara 

berindak terhadap sesuatu, cara berfikir dan lain sebagainya dari orang 

tuanya. Dengan demikian jelaslah betapa mutlaknya kedua oang tua  itu 

harus bertindak seasas dan setujuan seirama dan bersama-sama terhadap 

anaknya. Perbedaan sedikit saja dapat membuat anak ragu-ragu yang 

manakah yang harus dianutnya  dari kedua orang tuanya. Sikap dan 

prilaku negatif merupakan bentuk penyimpanan dari perkembangan fitrah 

beragama manusia yang diberikan allah.
66

 Hal ini pun menjadi perhatian 

seluruh orang tua terhadap kepribadian anak kedepanya. 

Inilah mengapa orang jawa mengatakan bahwa: “kacang, mangsa tinggala 

lanjaran” yang artinya “tidak mungkin seorang anak tidak melakukan apa 

yang sejak kecil dicontohkan oleh kedua orang tuanya”. Demikian pula 

mengapa bangsa inggris mengatakan: “you can take the boy out of the 

country, but you can’t take the country out of the boy”, yang artinya 

“anak dapat lepas dari daerah lahirnya tetapi daerah itu idak akan lepas 

dari si anak itu”.
67
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Kepribadian mandiri pada anak adalah idaman seluruh orang tua.  Kata 

mandiri mengandung arti tidak tergantung kepada orang lain, bebas, dan 

dapat melakukan sendiri. Anak yang mandiri bukan hanya mampu berdiri 

di atas kakinya sendiri, tetapi juga mampu membawa dirinya untuk tidak 

bergantung penuh kepada orang lain. Karena sikap mandiri seorang anak 

harus ditanamkan langsung pada diri anak. Nantinya, anak yang terbiasa 

mandiri biasanya jauh lebih berhasil hidupnya dari pada anak yang 

kurang mandiri. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata mandiri 

mengandung pengertian suatu keadaan dimana anak memiliki semangat 

untuk membenah diri menjadi lebih baik, mampu mengambil keputusan 

dalam mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki rasa percaya diri 

dalam mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab 

terhadap apa yang dilakukannya. Semua kegiatan tersebut haruslah dipilih 

oleh anak itu sendiri untuk kebutuhan fisik mereka. 

Adapun ciri-ciri kepribadian anak mandiri adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kepercayaan kepada dirinya dan berani 

Anak yang memiliki rasa percaya diri memiliki keberanian 

untuk  melakukan sesuatu dan menentukan pilihan sesuai dengan 

kehendaknya sendiri dan menentukan pilihan sesuai dengan 

kehendaknya sendiri dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi 

yang dapat ditimbulkan karena pilihannya. Kepercayaan diri ini sangat 

terkait dengan kemandirian anak. Anak yang berkarakter mandiri 



 

memiliki kemampuan dan keberanian dalam menentukan pilihannya 

sendiri. Contohnya seperti memilih makanan yang akan dimakan, 

memilih baju yang akan dipakai, dan dapat memilih mainan yang akan 

digunakan untuk bermain, serta dapat memilih mana sandal untuk kaki 

kanan dan mana sandal untuk kaki kiri 

b. Memiliki motivasi intrinsik yang tinggi 

Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari 

dalam diri untuk melakukan suatu perilaku maupun perbuatan. 

Motivasi intrinsik ini pada umumnya lebih kuat dan abadi 

dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik walaupun kedua jenis 

motivasi tersebut bisa juga berkurang atau bertambah. Motivasi yang 

datang dari dalam akan mampu menggerakkan anak untuk melakukan 

sesuatu yang diinginkannya. 

c. Kreatif dan inovatif  

Kreatif dan inovatif pada anak usia dini merupakan salah satu 

ciri anak yang memiliki karakter mandiri, seperti dalam melakukan 

sesuatu atas kehendak sendiri tanpa disuruh oleh orang lain, tidak 

bergantung terhadap orang lain dalam melakukan sesuatu, menyukai 

dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. 

d. Bertanggung jawab menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya 

Pada saat anak usia dini mengambil keputusan atau pilihan 

tentu ada konsekuensi yang melekat pada pilihannya. Anak yang 



 

mandiri akan bertanggung jawab akan keputusan yang diambilnya. 

Tentu saja bagi anak usia dini tanggung jawab tersebut dilakukan 

dalam taraf yang wajar. Misalnya, tidak menangis ketika salah saat 

mengambil alat mainan, lalu dengan senang hati menggantinya dengan 

alat mainan lain yang diinginkannya dan tidak menangis ketika tidak 

bisa mengerjakan kegiatan pada saat pembelajaran di sekolah. 

e. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

Anak mampu menyesuaikan dirinya dengan sekeliling 

lingkungan jadi anak akan lebih aktif dan kreatif serta tidak 

bergantung pada teman sebayanya. Disini anak akan mencari identitas 

sosial berbentuk konsep diri dalam hubungan-hubungan sosial yang 

ada di lingkungannya.
68

 

f. Tidak bergantung pada orang lain 

Anak yang memiliki karakter mandiri selalu ingin mencoba 

sendiri dalam melakukan segala sesuatu, tidak bergantung kepada 

orang lain. Dan dia tahu kapan waktunya meminta bantuan kepada 

orang lain. Setelah anak berusaha melakukannya sendiri tetapi tidak 

mampu untuk mendapatkannya, barulah dia akan meminta bantuan 

orang lain. Contohnya, seperti pada saat anak akan mengambil mainan 

yang jauh dari jangkauannya. 
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3. Aspek-Aspek Pembentukan Kepribadian 

Aspek pembentukan kepribadian anak ada secara interna maupun 

eksternal, seorang ahli psikologi, Sigmun Freud yang mengembangkan 

psikologi psikoanalisis, ia memperkenalkan ide konseptual tentang 

pembentukan kepribadian. Ide ini mencakup konsep id (das es), ego (das 

ich) dan superego (das ueber ich).
69

 Ketiga sistem ini tidak dipandang 

sebagai elemen-elemen yang terpisah-pisah, melainkan suatu nama untuk 

berbagai proses psikologis yang mengikuti prinsip-prinsip sistem yang 

berbeda. Ketiga sistem ini bekerjasama seperti suatu tim yang diatur oleh 

ego dan digerakkan oleh libido.  

Oleh sebab itu hakekat kepribadian adalah integrasi beberapa 

sistem kepribadian tertentu. Id sebagai komponen kepribadian biologis, 

ego sebagai komponen kepribadian psikologis, dan superego sebagai 

kepribadian sosiologis. 

Adapun Abdul Mujib dalam bukunya kepribadian dalam psikologi 

islam, mengemukakan aspek-aspek pembentukan kepribadian 

diantaranya
70

: 

a. Struktur Jasmani 

Struktur jamani merupakan aspek biologis dari struktur pembentukan 

kepribadian manusia. Struktur jasmani memiliki daya atau energi yang 

mengembangkan proses fisiknya. Energi ini lazimnya disebut dengan 
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daya hidup (al-hayah). Daya hidup kedatipun sifatnya abstrak, tetapi 

ia belum mampu menggerakkan suatu tingkah laku. Suatu tingkah laku 

dapat terwujud apabila struktur jasmani telah ditempati ruh. 

Aspek jasmani ini sebagai muslim, hendaknya selalu memperhatikan 

tubuh, kesehatan, kekuatan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 

batas-batasnya yang diperkenankan oleh agama seperti makan, minum, 

kebutuhan pakaian, berolahraga, dan sebagainya. 

b. Struktur Ruhani 

Struktur ruhani merupakan aspek psikologis dari struktur kepribadian 

manusia. Aspek ini tercipta dari alam amar Allah yang sifatnya gaib. 

Ia diciptakan untuk menjadi substansi sekaligus esensi kepribadian 

manusia. Esksistensinya tidak hanya di alam imateri, namun juga di 

alam materi (setelah bergabung dengan fisik), sehingga ia lebih dulu 

dan lebih abadi adanya daripda struktur jasmani. Hidup tidak sekedar 

memenuhi selera implusif, melainkan hidup dari, oleh, atas nama dan 

untuk Allah SWT semata.  

Sesuai dengan firman Allah SWT: 

              
Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. 

(Q.S Al-Dzariyat :56)
71

 

 

 

c. Struktur Nafsani 

Struktur nafsani merupakan struktur psikofisik dari kepribadian 

manusia. Struktur ini diciptakan untuk mengaktualisasikan semua 

rencana dan perjanjian Allah SWT. Aktualisasi itu berwujud tingkah 

laku atau kepribadian. Struktur nafsani tidak sama dengan struktur 

jiwa sebagaimana yang dipahami dalam psikologi barat. Struktur ini 

merupakan paduan intergral antara sruktur jasmani dan rohani. 
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BAB III 

DESA NEGARA TULANG BAWANG DAN PERANAN ORANG TUA 

TERHADAP PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANAK 

 

A. Gambaran Umum Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang 

Kabupaten Lampung Utara 

1. Sejarah Terbentuknya Desa Negara Tulang Bawang 

Diriwayatkan asal usul Desa Negara Tulang Bawang kecamatan 

Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, menurut cerita rakyat sungkai, 

bahwa dahulu berasal dari daerah Komering. Dahulu banyak orang Komering 

yang bermigrasi keluar dari daerah asal mereka di sepanjang aliran Way 

Komering, untuk mencari kehidupan baru pindah ke wilayah lain. Pada 

perjalanan migrasi, mereka membuka pemukiman baru maupun kampung. 

Perpindahan kali pertama oleh orang Komering menjadi masyarakat sungkai 

Bunga Mayang yang kemudian menjadi suku Lampung Bunga Mayang. 

 “Kelompok Lampung Sungkai asal nenek moyang mereka adalah 

orang Komering pada tahun 1800 Masehi, pindah dari Komering Bunga 

Mayang menyusur Way Sungkai lalu minta bagian tanah permukiman kepada 

tetua Abung Buway Nunyai pada tahun 1818 s/d. 1834 Masehi. Kenyataan 

kemudian kemudian hari mereka maju”. 

Oleh masyarakat Abung, suku sungkai dinyatakan berada di bawah 

adat Lampung Pepadun dan tanah yang sudah diserahkan Buay Nunyai mutlak 



 

menjadi milik mereka. Kemungkinan daerah Sungkai yang pertama kali 

adalah Negara Tulang Bawang, membawa nama desa atau marga Negara 

Tulang Bawang asal mereka di Komering. Dari sini kemudian menyebar ke 

Sungkai Utara, Sungkai Selatan, Sungkai Jaya dan sebagainya. Di daerah 

Sungkai Utara, banyak penduduk yang berasal dari Komering Kotanegara, 

mereka adalah generasi keempat sampai kelima yang sudah menetap di sana. 

Masyarakat desa Negara Tulang Bawang, Bunga Mayang atau sering 

masyarakat menyebutnya Sungkai Bunga Mayang adalah masyarakat adat 

yang dalam pengelompokkannya tergolong keadatan Pepadun Lampung. 

Wilayah Marga Bunga Mayang Sungkai pernah menjadi lokasi transmigrasi 

spontan lewat resetlement pada tahun 1979 dan tahun 1984 sehingga 

membuat Marga Sungkai Bunga Mayang lebih heterogen dengan interaksi 

antara masyarakat pribumi dan pendatang dalam membangun Sungkai 

Bunga Mayang. 

Makin lama adat istiadat makin diabaikan dalam kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari. Kegiatan adat akhirnya cuman tersisa pada saat 

upacara perkawinan. Generasi muda mengira bahwa adat hanya mengatur 

mengenai perkawinan. Bertolak dari kenyataan tersebut, masyarakat adat 

Marga Bunga Mayang Sungkai menyatukan kembali Visi & misi agar 

sejalan dengan semangat era reformasi.
72
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Visi dan misi Desa Negara Tulang bawang sebagai berikut:
73

 

a. Visi pembangunan desa  

Terwujudnya Desa Negara Tulang Bawang Sejahtera, Aman dan 

Makmur 

b. Misi Pembangunan Desa  

Mewujudkan Masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Mandiri  

Dengan uraian :  

1) Meningkatkan kemandirian sumber daya manusia 

2) Meningkatkan pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Negara 

Tulang Bawang  

3) Mewujudkan Masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang 

Sejahtera  

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa  

5) Meningkatkan sumber daya alam yang ada  

6) Meningkatkan peran aktif  BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh 

masyarakat dalam pembangunan desa  

7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya 

membangun desa 

8) Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis. 

9) Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah  
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10) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan 

warga. 

11) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu 

PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.  

Perangkat Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan bunga 

Mayang Kabupaten Lampung Utara:
74

 

a) Kepala Desa   :Jhon Khenedi S.E 

b) Sekertaris   :Sujanarso 

c) Bendahara   :Hendra G. 

d) Bagian Pembangunan  :M.Bastoni 

e) Bagian Trantib  :Sunarjo 

f) Bagian Pemberdayaan  :Anwar Sanusi 

g) Bagian Operator Sistem :M. Amir 
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2. Monografis Desa 

a. Penduduk Dilihat Dari Jumlah Sumber Daya Manusia 

Secara admistrasi Desa Negara Tulang Bawang terletak di 

Kecamatan Bunga Mayang yang merupakan salah satu bagian dari 

wilayah Kabupaten Lampung Utara.  

Dengan potensi sumber daya manusia sebagai berikut:
75

 

Tabel 2 

Data Penduduk Desa Negara Tulang Bawang 

Berdasarkan Sumber Daya Manusia 

No Keterangan SDM yang ada Jumlah 

1 Jumlah laki-laki 4326 Orang 

2 Jumlah perempuan 4575 Orang 

3 Jumlah total 8910 Orang 

4 Jumlah kepala keluarga 1892 KK 

5 Kepadatan penduduk 1.020.76 per KM 

Sumber: Data Arsip Desa Negara Tulang Bawang diambil 

pada tanggal 29 Desember 2016 

 

Batas-batas wilayah Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan 

Bunga Mayang sebagai berikut: 

1) Batas sebelah utara :Desa Tulang Bawang Baru 

2) Batas sebelah timur :Desa Sukadana Udik  

3) Batas sebelah selatan :Desa Sidodadi dan desa Donomulyo  
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4) Batas sebelah barat  :Desa Tanah Abang 

b. Penduduk Dilihat Dari Pendidikan 

Menurut wawancara yang dilakukan penulis di kantor kelurahan, 

Bapak Berza mengatakan pendidikan orang tua akan berpengaruh pula 

terhadap pembentukan kepribadian anak, terlebih orang tua adalah guru 

pertama bagi anak-anaknya.
76

 Berikut data pendidikan masyarakat Desa 

Negara Tulang Bawang:
77

  

Tabel 5 

Data Penduduk Desa Negara Tulang Bawang 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Keterangan Laki-Laki Perempuan 

1 Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk 

Tk 

410 Orang 448 Orang 

2 Usia 3-6 Tahun Yang Sedang 

Tk/Play Group 

30 Orang 322 Orang 

3 Usia 7-18 Tahun Yang Tidak Pernah 

Sekolah 

15 Orang 20 Orang 

4 Usia 7-18 Tahun Yang Sedang 

Sekolah 

1360 

Orang 

1355 Orang 

5 Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah 

Sekolah 

1363 

Orang 

1372 Orang 

6 Usia 18-56 Tahun Pernah Sd Tetapi 

Tidak Taman 

25 Orang 30 Orang 

7 Tamat Sd/Sederajat 1350 

Orang 

1355 Orang 

8 Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat Slta 190 Orang 200 Orang 

9 Tamat Smp /Sederajat 800 Orang 874 Orang 

10 Tamat Sma/Sederajat 360 Orang 396 Orang 
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11 Tamat D-1/Sederajat 121 Orang 121 Orang 

1 Tamat D-2/Sederajat 80 Orang 120 Orang 

2 Tamat D-3/Sederajat 100 Orang 121 Orang 

13 Tamat S-1/Sederajat 30 Orang 30 Orang 

14 Tamat S-2/Sederajat 7 Orang 5 Orang 

15 Jumlah Total 13010 Orang 

Sumber: Data Arsip Desa Negara Tulang Bawang di ambil pada tanggal 

29 Desember 2016 

c. Penduduk Dilihat Dari Pekerjaan 

Secara topografis Desa negara tulang bawang sebagian besar 

bentuk permukaan tanah adalah daratan rendah dengan ketinggian dari 

permukaan laut sekitar 36-43 m. Sebagian besar penduduk bermata 

pencaharian sebagai petani sebagai petani tanaman tebu, singkong dan 

padi.  

Berikut daftar pekerjaan masyarakat Desa Negara Tulang 

Bawang:
78

 

Tabel 6 

Data Penduduk Desa Negara Tulang Bawang 

Berdasarkan Tingkat Perekonomian 

No Keterangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

1 Petani 450 Orang 459 Orang 

2 Buruh Tani 1470 Orang 1477 Orang 

3 Pegawai Negeri Sipil 51 Orang 66 Orang 

4 Pedagang Barang Kelontong 20 Orang 5 Orang 

5 Montir 25 Orang 0 Orang 

6 Dokter Swasta 1 Orang 3 Orang 

7 Perawat Swasta 4 Orang 6 Orang 

8 Tni 2  Orang 15 Orang 

9 Polri 8 Orang 1 Orang 
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10 Guru Swasta 15  Orang 15 Orang 

11 Pedagang Keliling 0 Orang 8 Orang 

12 Tukang Kayu 5 Orang 0 Orang 

13 Tukang Cuci 0 Orang 5 Orang 

14 Pembantu Rumah Tanggs 10 Orang 30 Orang 

15 Karyawan Perusahaan Swasta 5 Orang 8 Orang 

16 Karyawan Perusahaan 

Pemerintahan 

107 Orang 80 Orang 

17 Ibu Rumah Tangga 0 Orang 4050 Orang 

18 Purnawirawan/Pensiunan 30 Orang 20 Orang 

19 Perangkat Desa 4 Orang 8 Orang 

20 Pemilik Jasa Transportasi Dan 

Perhubungan 

8 Orang 0 Orang 

21 Pemilik Usaha Warung Makan 

Dan Restoran 

10 Orang 8 Orang 

22 Dukun/Paranormal/Supranatur

al 

0 Orang 2 Orang 

23 Jasa Pengobatan Alternatif 2 Orang 0 Orang 

24 Sopir 15 Orang 0 Orang 

25 Tukang Jahit 2 Orang 5 Orang 

26 Tukang Kue 0 Orang 20 Orang 

27 Usaha Kerja Tenaga Kerja 4 Orang 0 Orang 

28 Jasa Penyewaan Tenaga Kerja 1 Orang 1 Orang 

29 Juru Masak 0 Orang 3 Orang 

30 Karyawan Honorer 51 Orang 76 Orang 

31 Tukang Cukur 0 Orang 3 Orang 

32 Tukang Las 3 Orang 0 Orang 

33 Tukang Cukur 1 Orang 0 Orang 

34 Tukang Gigi 3 Orang 0 Orang 

35 Tukang Listrik 4 Orang 0 Orang 

36 Tukang Agama 1 Orang 0 Orang 

37 Anggota Legislatif 2 Orang 0 Orang 

38 Apoteker 3 Orang 0 Orang 

Jumlah Total 8721 Orang 

Sumber: Data arsip Desa Negara Tulang Bawang di ambil pada tanggal 

29 Desember 2016 

 

 



 

 

3. Kondisi Sosial Keagamaan 

Saat melakukan observasi peneliti melihat, kehadiran agama dalam 

tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Negara Tulang Bawang 

baik individu maupun kolektif berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbagai tindakan dalam kehidupan sering kali melibatkan unsur keagamaan, 

kehadiran agama telah memberikan sumbangan bagi terbentuknya 

keharmonisan dan terciptanya interaksi yang membentuk budaya dan 

dipertahankan di dalam masyarakat. 

Penduduk Desa Negara Tulang Bawang mayoritas memeluk agama 

Islam, adapun ke empat agama lain yang diakui secara nasional terdapat di 

dalam masyarakat yang memeluknya secara turun menurun. Setelah 

melakukan wawancara secara langsung dengan tokoh agama, Bapak Hamdani 

mengatakan meski agama yang dianut oleh masyarakat setempat berbeda-beda 

hubungan kerukunan umat beragama sudah terjalin  dengan baik, berkat 

campur tangan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, sehingga terjalin 

harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan masih menjunjung tinggi 

semangat gotong royong.
79

  

Gotong royong dilakukan setiap satu bulan sekali dengan arahan 

langsung dari ketua RT setempat. Tempat tujuan gotong royong  masyarakat 
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biasanya pembangunan masjid, pembangunan tempat wudu, pembersihan 

selokan-sekolan sekitar rumah warga dan pembersihan jalan.  

Hal Ini  dijadikan salah satu cara untuk membina kerukunan dari 

keberagama agama masyarakat, yang mengikuti gotong royong bukan saja 

bapak-bapak namun anak-anak pun ikut andil meski hanya melakukan hal-hal 

yang ringan seperti mengelap kaca masjid. Secara tidak langsung anak akan 

beriteraksi dan mulai mengekplorasi kepribadian diri baik dengan lingkungan 

maupun dengan teman sebaya. 

Berikut data tabel penduduk Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan 

Bunga Mayang menurut agama:
80

 

Tabel 3 

Data Penduduk Desa Negara Tulang Bawang 

berdasarkan agama 

No Agama Laki-Laki Perempuan 

1 Islam 3900 Orang 4100 Orang 

2 Kristen 248 Orang 235 Orang 

3 Khatolik 206 Orang 208 Orang 

4 Hindu 4 Orang 4 Orang 

5 Budha 7 Orang 7 Orang 

Jumlah 4365 Orang 4554 Orang 

Sumber: Data arsip Desa Negara Tulang Bawang di ambil pada tanggal 29 

Desember 2016 

 

Dari keterangan Bapak Hamdani dapat disimpulkan bahwa kerukunan 

umat beragama di Desa Negara Tulang Bawang mampu berjalan dengan baik, 
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masyarakat menyadari rasa saling menghormati antar suku dan antar umat 

beragama. 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat 

memeluk agama Islam. Hal ini terlihat seperti aktifitas rutin yang dilakukan 

oleh masyarakatnya. Menurut wawancara yang dilakukan penulis, Ibu 

Enggom mengatakan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang menjadikan 

agama sebagai sarana untuk berinteraksi dan silahturahmi misalnya diadakan 

pengajian untuk ibu-ibu setiap hari jumad dan dilaksanakan di Masjid Nurul 

Yaqin.
81

 

Masyarakat Desa Negara Tulang Bawang menerapkan pengajian ibu-

ibu yang dilakukan rutin satu minggu sekali ini dapat mengubah pola fikir 

masyarakat salah pokok materi ialah mengenai kesadaran akan pentingnya 

karakter atau kepribadian mandiri pada msyarakatnya terkhusus anak yang 

merupakan lini terkecil dalam anggota masyarakat. 

 

4. Kondisi Sosial Budaya 

Diketahui dari sejarah Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang Kabupaten Lampung Utara, bahwa penduduk asli ialah berasal dari 

suku Lampung, yang hingga kini masih mempertahankan adat istiadat yang 

ada termasuk dalam hal upacara adat.  
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Bapak Pendeta Marga Silembesi memberikan penjelasan secara rinci 

mengenai hal ini dengan keterangan upacara adat Lampung yang masih di 

terapkan oleh masyarakat suku Lampung.  

Berikut macam-macam upacara adat yang dilestarikan:
82

 

a. Musyawarah adat 

b. Upacara perkawinan 

c. Upacara kelahiran 

d. Upacara kematian 

e. Upacara adat dalam bercocok tanam 

f. Upacara adat dalam bidang perikanan 

g. Upacara adat dalam bidang kehutanan 

h. Upacara adat dalam bidang pengelolahan sumber daya alam 

i. Upacara adat dalam pembangunan rumah 

j. Upacara adat dalam penyelesaian masalah politik 

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas dengan Bapak 

Pendeta Marga Silembesi, Penulis cantumkan tentang budaya Lampung di 

Desa Negara Tulang Bawang, terdiri dari 7 keturunan besar, yaitu: 

1) Buway Indor gajah (Segajah) 

2) Buway Selembasi 

3) Buway Harayap 
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4) Buway Liwa 

5) Buway Dibintang  

6) Buway Semengu 

Penyebaran desa-desa pada masyarakat suku atau marga sungkai 

Lampung di Provinsi Lampung Utara diatas, dibenarkan oleh beberapa ketua-

ketua yang lain dan akan secara detail penulis narasikan hasil wawancara 

dengan Bapak Gelar Ratu Bangsawan,
83

 sebagai berikut: 

a) Buway Indor Gajah (Segajah) 

Buway Indor Gajah yang tergolong kelompok marga sungkai 

menyebar di desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, 

penyebaran desa-desanya yaitu: Negara Tulang Bawang, Cempaka Raja, 

Bumi Ratu, Labuhan Ratu Kampung, Labuhan Ratu Pasar, Ketapang dan 

Mulungan Ratu. 

b) Buway Selembasi 

Buway Selembasi yang tergolong kelompok marga sungkai menyebar 

di desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, penyebaran 

desa-desanya yaitu: Tanah Abang, Tanjung Jaya, Negeri Batin Jaya dan 

Pengiran Ratu Menong. 

c) Buway Perja (serja) 
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Buway Perja (serja) yang tergolong kelompok marga sungkai 

menyebar di desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, 

penyebaran desa-desanya yaitu: Negeri Ujung Karang, Pekuon Agung, 

Haduyang Ratu, Banjar Negeri, Negeri Ratu Perja, Banjar Ratu dan Sri 

Agung. 

d) Buway Harayap 

Buway Harayap yang tergolong kelompok marga sungkai menyebar di 

desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, penyebaran 

desa-desanya yaitu: Negara Ratu, Negara Batin, Gedung Batin, Sukadana 

Unggak (Udik), Sukadana Liba (Ilir), Negara Bumi dan Suku Jaya. 

e) Buway Liwa 

Buway Liwa yang tergolong kelompok marga sungkai menyebar di 

desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, penyebaran 

desa-desanya yaitu: Kota Napal, Batu Raja, Banjar Ketapang, Gedug 

Ketapang dan Kubu Hitu. 

f) Buway Debintang 

Buway Debintang yang tergolong kelompok marga sungkai menyebar 

di desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, penyebaran 

desa-desanya yaitu Bandar Agung. 

g) Buway Semenguk 

Buway Semenguk yang tergolong kelompok marga sungkai menyebar 

di desa-desa (kelurahan) seluruh Kabupaten Lampung Utara, penyebaran 



 

desa-desanya yaitu: Kota Negara Unggak (Udik), Kota Negara Liba (Ilir), 

Negeri Sakti dan Hanakau Jaya. 

Data penduduk Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang berdasarkan etnis:
84

 

Tabel 4 

Data Penduduk Desa Negara Tulang Bawang 

Berdasarkan Etnis Atau Budaya 

No Keterangan Etnis Laki-Laki Perempuan 

1 Aceh 2 Orang 4 Orang 

2 Batak 155 Orang 161 Orang 

3 Minang 215 Orang 230 Orang 

4 Sunda 265 Orang 288 Orang 

5 Jawa 2760 Orang 2897 Orang 

6 Madura 12 Orang 17 Orang 

7 Bali 8 Orang 12 Orang 

8 Bugis 4 Orang 6 Orang 

9 Ambon 3 Orang 5 Orang 

10 Cina 28 Orang 25 Orang 

11 Abung 12 Orang 14 Orang 

12 Komering 25 Orang 25 Orang 

13 Lampung 798 Orang 850 Orang 

14 Ogan 89 Orang 60 Orang 

Jumlah 4356 Orang 4594 Orang 

Sumber: Data arsip Desa Negara Tulang Bawang di ambil pada tanggal 29 

Desember 2016 

Meskipun menurut sejarah penduduk asli Desa Negara Tulang Bawang 

ialah suku Lampung namun dalam data dokumentasi desa, berdasarkan tabel 

diatas maka penduduk pendatanglah yang  dominan dengan suku jawa 
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memiliki presentase tertinggi yaitu 59% mencapai 5657  orang, sedangkan 

untuk suku lampung mencapai 15% mencapai 1648 dari 8960 orang. 

Tradisi-tradisi dari Jawa masih diterapkan di dalam masyarakat di 

Desa Negara Tulang Bawang. Tradisi tersebut antara lain:
85

 

1. Kelahiran bayi 

2. Mendoakan orang yang telah meninggal 

3. Selamatan pernik ahan sebelum hari pernikahan 

4. Selamatan sunatan 

 

B. Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak 

Kepribadian mandiri pada diri anak adalah idaman seluruh orang tua. 

Secara hakiki, perkembangan kemandirian seseorang dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan tingkat kebutuhan pada hidupnya. Penanaman 

kepribadian mandiri ini haruslah dilakukan secara terus-menerus dengan cara 

pemberian nasehat dan di musyawarahkan dengan anak serta menggunakan 

kata-kata yang dimengerti oleh anak dalam proses orang tua membimbing dan 

mengawasi anak hasil wawancara penulis dengan Ibu Selli.
86

  

Hal lain yang harus dilakukan orang tua agar anak dapat menjadi 

pribadi mandiri selain memberi nasehat atau musyawarah adalah cara 

mengawasi  dan membimbing anak menurut Ibu Ummayah agar anak tidak 

salah dalam menganggapi nesehat, seperti contoh ketika orang tua berkata 
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“nak, kamu harus memiliki kepribadian yang mandiri agar kelak kamu bisa 

berdiri sendiri dan tidak menyusahkan orang lain” , kalimat ini ambigu 

sehingga anak berfikir maksudnya “aku harus melakukan apa-apa sendiri 

tanpa menyulitkan orang lain termasuk kedua orang tua”, disini tugas orang 

tua harus benar-benar mengawasi anak jangan sampai anak menjadi salah 

dalam menerima pemahaman.
87

 

Hal ini pun kembali ditegaskan oleh Bapak Suharto dalam hasil 

wawancara dengan penulis, dari nasehat yang diberikan oleh orang tua anak 

akan mengekspresikannya dengan kebiasaan-kebiasaan kepribadian mandiri, 

karena orang tua bukan hanya sebagai panutan namun sebagai pendidik dalam 

segala bidang kehidupan anak.  

Bapak Suharto menyampaikan dengan cara demikian anak lebih akan 

menjadi pribadi mandiri misalnya dengan bangun pagi tanpa harus di 

bangunkan, mengerjakan pekerjaan rumah (pr) tanpa harus di perintah atau 

pun diminta, serta dapat menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat secara tepat 

waktu, puasa di bulan ramadhan, puasa sunah serta sodakoh di setiap 

harinya.
88

  

Membentuk kepribadian mandiri pada anak tidaklah begitu sulit ketika 

orang tua mampu memahami anak dan pemberian nasehat yang baik serta 

penanaman intektual sebagai daya dukung untuk membantu menanamkan 

kepribadian mandiri pada anak.
89

 Melalui nasehat dan penanaman nilai 
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intektual tentang kemandirian, anak akan mampu menyerap dan  mengerti 

tujuan ataupun maksud dari kedua orang tuanya.  

Ibu Ratna memberikan pernyataan dalam wawancara dengan penulis 

bahwa dalam hal pemberian nasehat orang tua harus dapat memperhatikan 

serta menyesuaikan waktu yang tepat dan sesuai dalam pemberian nasehat dan 

pemberian pemahaman pada anak seperti pada di waktu santai keluarga dan di 

saat suasana hati anak merasa gembira dan senang.
90

  Ibu Nila wati pun 

sependapat dengan memberikan pernyataan yang sudah penulis catat bahwa 

Orang tua tidak dapat menunggu waktu tepat ini tiba melainkan orang tua 

haruslah menciptakan suasana tersebut setiap hari, kebisaan-kebiasaan 

tersebut akan membiasakan anak untuk dapat mengeksplorasi emosional diri, 

berpendapat sesuai hatinya dan membagi keluh kesahnya di segala 

aktifitasnya setiap hari.
91

  

Ibu Erli Marwati mengatakan orang tua harus mengerti anak sebelum 

memberikan pemahaman tentang pengajaran kepribadian mandiri, oleh karena 

itu sesering mungkin orang tua harus mengajak anak untuk sharing, berbagi 

keluh kesah dan pendapat, dengan demikian anak merasa dihargai oleh kedua 

orang tuanya.
92

 Paling menyukai jika ayah dan ibu memuji serta 
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membanggakan apalagi jika memberikan pujian berupa kata-kata yang baik.
93

 

Bersikap saling menghargai dan berbagi selain mengakakraban ialah 

mengetahui atau memahami satu sama lain dengan lebih efektif dalam 

menggurangi kesalah pahaman antara orang tua dan anak. 

Bapak Muhammad Taufik pun memberikan tanggapan dalam waancaranya 

bahwa Membuat anak menjadi pribadi mandiri dapat pula dimulai dengan 

membuat anak berfikir mandiri akan keuangannya sendiri, orang tua sebagai 

panutan dapat memberikan pemahaman misal tentang kedisiplinan menabung 

akan berdampak baik pada anak hal ini akan membuat anak termotivasi dan 

akan mulai berfikir untuk menabung hal ini pun efektif untuk membuat anak 

mandiri dalam bidang keuangannya.
94

  

Menurut Ibu Yeti orang tua tidak hanya bertindak sebagai panutan 

dengan hanya memberikan pemahaman namun orang tua harus secara 

langsung mencontohkan pada anak.
95

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Das’ap yang  penulis catat dan 

akan narasikan beberapa cara-cara yang dapat diberdayakan oleh orang tua 

dalam rangka membentuk kepribadian mandiri anak, antara lain:
96

  

a. Orang tua memberi bekal keterampilan untuk mengurus diri sendiri. 

Orang tua memberikan bekal keterampilan untuk mengurus diri 

sendiri dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari di 
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rumah dan orang tua sebagai  contoh bagi anak. Sebelum orang tua 

mengajarkan kepada anak pentingnya mengurus diri sendiri, orang tua 

harus terlebih dahulu mencontohkan kepada anak, seperti: orang tua 

mencontohkan setelah makan peralatan makan di bersihkan dan di 

kembalikan ketempat semula. Jadi melalui kebiasaan yang dilakukan 

setiap hari dan orang tua sebagai contoh bagi anak maka akan membuat 

anak lebih mudah menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan serta ia 

lebih memahami pentingnya sikap mandiri bagi dirinya dan orang lain.  

b. Orang tua  membentuk kegiatan yang merangsang sikap mandiri kepada 

anak.  

Anak sudah ada sifat mandiri pada dirinya namun perlu 

ditimbulkan dengan orang tua harus kreatif dalam menentukan kegiatan 

yang tepat dalam menanamkan sikap mandiri pada anak, kemudian orang 

tua mempersiapkan media yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut, 

misalnya: kegiatan yang dilakukan untuk merangsang tumbuhnya sikap 

mandiri pada anak adalah kegiatan menanam bunga, Pertama, orang tua 

menjelaskan terlebih dahulu tatacara kegiatan yang akan dilaksanakan, 

kemudian setelah orang tua memberikan penjelasan, anak disuruh 

menyelesaikan tugas menanam bunga. Anak diajarkan untuk 

menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. “Ibu dan 

aku sering menanam bunga bersama, aku lebih suka menanam bunga 

matahari karena cantik”, wawancara dengan anggun pratiwi, penulis 



 

dapat mengetahui bahwa dengan kegiatan yang merangsang kemandirian 

anak juga menambah kedekatan emosional orang tua dan anak.
97

 

c. Orang tua menerapkan pembiasaan yang positif.  

Orang tua menerapkan pembiasaan yang positif dengan cara orang 

tua membiasakan anak untuk melakukan kegiatan yang baik dan berguna 

serta orang tua sabagai contoh yang baik bagi anak, misalnya: orang tua 

mencontohkan kepada anak bahwa sebelum dan sesudah makan harus 

berdo’a terlebih dahulu, shalat berjamah tepat waktu dan lain sebagainya. 

d. Orang tua memberanikan anak bertanggung jawab atas pilihannya sendiri 

Dilakukan dengan cara mengajarkan kepada anak untuk 

bertanggung jawab dari hal-hal yang sering dilakukan sehari-hari oleh 

anak. Seperti: anak memiliki dua barang yang sangat ingin dibeli namun 

orang tua hanya mengizinkan membeli satu barang, ketika anak memilih 

barang A maka anak harus bertanggung jawab dengan menjaga dan 

memeliharanya. 

e. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan 

tujuannya sendiri. 

Menurut Bapak Sekadi, orang tua sebagai panutan harus 

menerapkan kebebasan kepada anak untuk menentukan tujuannya sendiri 

dengan cara: orang tua harus menentukan kegiatan apa yang akan 
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dilakukan hari itu, orang tua menanyakan kepada anak tentang hal yang 

disenangi, misal anak ingin pergi piknik di taman. Hal ini juga akan 

memungkin anak untuk dapat mengembangkan kepercayaan pada dirinya 

serta dapat mengaktualisasi diri dengan baik.
98

  Ega ariya kudu 

mengatakan bahwa ia senang jika orang tua mendukung kegiatannya, 

terlebih kegiatan diluar rumah seperti karate karna mendapat teman yang 

banyak.
99

 

f. Menyadarkan anak bahwa pendamping tidak selalu ada di sisinya.  

Menurut Ibu Trinawati, orang tua menyadarkan anak bahwa 

pendamping tidak selalu ada di sisinya dengan metode nasihat. Dengan 

nasihat tersebut anak dapat mengambil pesan positif bahwa tidak 

selamanya orang tua, saudara dan teman bisa selalu ada di samping anak, 

maka dari itu anak diajarkan untuk memiliki sikap mandiri dari dini agar 

sikap ketergantungan dengan orang bisa dihilangkan.
100

 Menyadarkan 

anak bahwa pendamping tidak selalu disampingnya bisa melalui media 

bercerita ketika anak menjelang tidur, Amir Akbar Arafat mengatakan 

“lebih suka mendengarkan cerita ketika malam hari karena lebih mengerti 

yang dimaksud cerita, apalagi cerita anak-anak”. Orang tua dapat memilih 
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cerita misal tentang anak-anak yang berprestasi karena kemandirian yang 

dimiliki seperti kisah-kisah Rosullulah. 

 

Metode-metode yang digunakan oleh orang tua untuk membentuk 

kepribadian anak akan lebih menstrukturkan dalam membentuk jiwa mandiri 

pada diri anak. Dalam wawancaranya Bapak Toni memberikan pernyataan 

bahwa : 

“membentuk anak yang berkepribadian mandiri tidak mudah namun tidak 

sulit juga tergantung orang tua karna orang tualah yang mengetahui kelebihan 

dan kekurangan anak dari hal itu orang tua dapat memulai menumbuhan 

kepribadian mandiri pada anak”.
101

  

Sependapat dengan Bapak Toni, Bapak Budianto memberikan 

pernyataaan kepada penulis bahwa dalam pembentukan kepribadian anak ada 

dua faktor yang membentuknya pertama ialah faktor internal dan faktor 

eksternal. Berikut penulis narasikan hasil wawancara dengan Bapak 

Budianto:
102
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1) Faktor internal 

Faktor internal ini terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi fisiologis 

dan kondisi psikologis. Berikut penjelasan mengenai dua kondisi tersebut 

yaitu : 

a) Kondisi fisiologis 

Kondisi yang berpengaruh pada fisiologis anak diantaranya 

yaitu pada keadaan tubuh individu, kesehatan jasmani dan jenis 

kelamin. Pada umumnya anak yang sakit lebih bersikap tergantung 

daripada anak yang tidak sakit. Pada waktu yang lama ketika anak 

sakit pada masa bayi menjadikan orangtua sangat memerhatikannya 

kondisi anak. Ketika anak yang menderita sakit atau lemah, maka 

secara langsung orangtua atau orang terdekat dari anak akan 

memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap anak, sehingga 

anak mendapatkan pemeliharaan yang lebih, dan itu sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian kemandirian mereka. 

b) Kondisi psikologis 

Meskipun kecerdasan atau kemampuan kognitif  seorang anak 

dapat diubah atau dikembangkan melalui lingkungan, namun pada 

kenyataannya faktor bawaan juga mempengaruhi pencapaian 

kemandirian terhadap keberhasilan lingkungan dalam 

mengembangkan kecerdasan serta kemampuan seorang anak. 

 



 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak, 

yang meliputi melalui faktor dari lingkungan, rasa cinta dan kasih sayang 

orangtua terhadap anak-anak. 

a) Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

dalam pembentukan kemandirian anak. Salah satu lingkungan terkecil 

sebagai tempat pertama dalam pembentukan karakter bagi ialah 

lingkungan keluarga. Dalam kondisi lingkungan keluarga inilah 

seorang anak akan belajar berinteraksi dengan orang-orang 

terdekatnya. 

b) Rasa cinta dan kasih sayang 

Pemberian rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap 

anaknya juga dipengaruhi oleh status pekerjaan orangtua. Apabila 

orang tua, khususnya seorang ibu yang bekerja di luar rumah untuk 

mencari nafkah, akibatnya sang ibu tidak maksimal dalam melihat 

perkembangan anaknya setiap saat. Sementara seorang ibu yang 

berada di dekat anak akan selalu memberikan kasih sayang yang 

maksimal untuk melihat langsung perkembangan anaknya dan bias 

mendidiknya secara langsung. Maka selayaknya orang tua dalam 

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak hendaknya 

diberikan dengan cara sewajarnya karena hal itu dapat mempengaruhi 



 

mutu kemandirian anak. Risky Ramadhan mengungkapkan bahwa ia 

“paling senang jika orang tua dan dirinya menghabiskan waktu 

bersama diluar seperti mengadakan acara dirumah bersama 

keluarga”.
103

 

c) Pola asuh orang tua dalam keluarga 

Lingkungan keluarga berperan penting dalam pembentukan 

karakter kemandirian. Pembentukan karakter kemandirian tidak 

terlepas dari peran orangtua dan pengasuhan yang diberikan orangtua 

terhadap anaknya. Pola asuh ayah dan ibu mempunyai peran nyata 

dalam membentuk karakter mandiri anak usia dini. Toleransi yang 

berlebihan, begitu pun dengan pemeliharaan yang berlebihan dari 

orangtua yang terlalu keras kepada anak dapat menghambat 

pencapaian kemandiriannya. Pengalaman dalam kehidupan 

pengalaman dalam kehidupan anak meliputi pengalaman di 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan sekolah berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter anak, baik melalui hubungan dengan 

teman maupun dengan guru. Faktor budaya dan kelas sosial juga dapat 

mempengaruhi karakter anak usia dini. Dalam perkembangannya, anak 

mulai memisahkan diri dari orangtuanya dan mengarahkan kepada 
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teman sebaya. Dengan demikian, melalui hubungan dengan teman 

sebaya, anak akan berfikir mandiri. 

  

Setelah melakukan wawancara, penulis membagi atas dua faktor yang 

mempengaruhi pembentukan kepribadian  anak yaitu faktor yang mendukung 

dan faktor penghambat.  

Dalam wawancara Bapak Muhammad Nuh menjelaskan bahwa ada 

empat. faktor pendukung pembentukan kepribadian anak, yaitu:
104

 

a) Suasana hati anak 

b) Kecerdasan anak 

c) Lingkungan tempat tinggal 

d) Lembaga Pendidikan 

e) Teman Sebaya atau sepermainan 

Di bawah ini secara detail penulis narasikan hasil wawancara dengan 

Bapak Muhammad Nuh: 

1) Suasana hati anak 

Suasana hati anak perlu dipertimbangakan oleh orang tua, karena anak 

masih belum banyak mengerti. Kata tidak setuju dan tidak disukai oleh 

anak hanya dapat kita mengerti jika anak menangis. Orang tua perlu 

memahami anak tidak bisa dipaksa namun anak bisa dibimbing, orang tua 
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harus tahu kapan anak berada dalam suasana hati atau mood yang 

menyenangkan untuk dapat membentuk kepribadian yang mandiri. 

2) Lingkungan tempat tinggal 

Ketika anak bergaul dengan anak yang  memiliki kepribadan mandiri 

yang tinggi secara tidak langsung anak akan berpengaruh positifnya, 

begitu pula sebaliknya jika anak bersosialisasi dengan lingkungan yang 

memiliki kepribadian yang rendah. Orang tua harus dapat memberikan 

keluasan pada anak dalam bergaul dan bersosialisasi dengan 

lingkungannya, agar anak tidak merasa terkekang, namun dengan tetap 

melakukan pengawasan terhadap anak, hal ini dimaksudkan agar anak 

tetap dapat mengaktualisasikan diri terhadap keadaan sosial yang ada. 

3) Kecerdasan anak  

Kecerdasan setiap anak berbeda-beda sesuai dengan asupan gizi 

(makanan), pola asuh dan pendidikan yang diberikan orangtua terhadap 

anak. Ketika orang tua memberi pemahaman pada anak tentang 

pentingnya mempunyai kepribadian yang mandiri anak mampu 

mengaktualisasi dengan baik. Contoh: anak akan mudah mengatasi 

masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

4) Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan akan berpengaruh pada segala bidang pada diri 

anak termasuk dalam memiliki kepribadian yang mandiri, karena di 



 

lembaga pendidikan ini merupakan salah satu bantuan orang tua untuk 

membentuk anak menjadi pribadi mandiri. 

5) Teman Sebaya atau sepermainan 

Orang tua tidak boleh banyak mengekang anak untuk tidak bermain 

dan bersosialisasi dengan lingkungan namun orang tua dapat mengawasi 

dan membimbing anak. Teman sebaya adalah wadah anak untuk 

mengembangkan potendi kepribadian mandirinya. 

Menurut Bapak Agus Zulkarnain ada beberapa faktor yang 

menghambat orang tua dalam pembentukan kepribadian anak, antara lain 

ialah:
105

 

a) Komunikasi 

b) Waktu luang atau kesempatan 

Dibawah ini secara deskriptif yang disampaikan oleh Bapak Agus 

Zulkarnain: 

1) Komunikasi 

Miss comunication (kesalahan pahaman) antara orang tua dan anak. 

Komunikasi dua arah yang kurang efektif antara orang tua dan anak. 
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2) Waktu luang atau kesempatan 

Ketidakmampuan orang tua dalam menciptakan dan memanfaatkan waktu 

berkumpul dengan anak akan berpengaruh pada tingkat kemandirian 

anak. 

 Berikut hal-hal yang memicu hal tersebut: 

a) Orang tua dan anak sibuk dengan urusannya sendiri. Seperti: 

orang tua sibuk dengan televisi dan berita, sedangkan anak sibuk 

dengan mainannya. 

b) Biasanya orang tua terkhusus kepala keluarga “seorang bapak” 

pulang larut dan malam hari hanya dipergunakan untuk istirahat 

dari segala macam kepadatan kegiatan. 



 

BAB IV 

PERANAN ORANG TUA TERHADAP PEMBENTUKAN  

KEPRIBADIAN ANAK  

 

Setelah penulis menyampaikan pendekatan teoritis yang telah di 

jelaskan pada bab II dan data-data lapangan pada bab III. Bagian ini 

menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan mendiskusiskan 

secara mendalam dengan membandingkan tinjauan teoritis.  

Terkait dengan judul peneliti sebagaimana tersebut diatas, memahami 

bahwa peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

kepribadian anak. Keluarga sebagai lini terkecil dari masyarakat, memiliki 

tanggung jawab penting dalam menumbuhkan kepribadian mandiri pada anak 

sebagai generasi penerus bangsa. Kepribadian mandiri anak bukanlah sifat 

pembawaan lahir melainkan melalui proses belajar, dengan demikian peran 

orang tua sangatlah dibutuhkan. Pada bab II halaman 29 sesuai dengan 

perkataan bapak Suharto pada bab III halaman 66, Sebenarnya sejak dini, 

secara alamiah anak sudah mempunyai dorongan untuk mandiri atas dirinya 

sendiri namun mereka tidak dapat melakukan semuanya sendirian anak 

memerlukan orang tua sebagai pengawas dan pendidik baik dalam pendidik 

agama, pendidik moral, pendidikan kejiwaan. Mereka terkadang lebih senang 



 

untuk bisa mengurus dirinya sendiri dari pada dilayani hal ini sejalan dengan 

teori Erikson pada bab II yang menyatakan anak pada masa ini berada dalam 

posisi masa industry dan pernyataan Bapak Das’ap dalam bab III halaman 69. 

Seorang anak yang mempunyai kepribadian mandiri pada dirinya akan 

mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan dapat mengatasi 

berbagai kesulitan atau permasalah yang terjadi.  

Disamping itu anak yang mempunyai kemandirian yang tinggi akan 

memiliki stabilitas emosional dan ketahanan yang mantap dalam menghadapi 

tantangan dan tekanan. Pada bab II halaman 41 teori Alferd Bandura sejalan 

denga bab III pada halaman 70 Anak mampu mengembangkan dan 

mengaktualisasi yang ada di dalam dirinya keluar dengan bantuan orang tua 

sebagai panutan dan uswatun khasanah bagi anak-anaknya. Bagi seluruh 

orang tua membentuk kepribadian anak adalah hal yang penting terkhusus 

kepribadian yang mandiri, dimana anak mampu berdiri sendiri, tidak 

bergantung pada orang lain, bersifat aktif dan kreatif dalam bersosialisasi 

dengan lingkunganya. 

Pembentukan kepribadian mandiri sangat baik apabila diberikan 

semenjak usia anak, termasuk dalam wilayah formal, informal, maupun 

nonformal. Pembentukan kepribadian mandiri pada usia anak sangat 

memerlukan contoh sebagai modeling dan pembiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai pembiasaan. 



 

Pada bab II halaman 31 teori dari Zakia Drajat sejalan dengan bab III 

halaman 65 peran orang tua terhadap anak dalam membentuk kepribadian 

anak berbentuk: 

1. Peran sebagai motivator 

Dimana anak diberikan nasihat 

2. Peran sebagai pengawas, melindungi anak baik jasmani dan rohani 

3. Peran sebagai pembimbing, mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan 

4. Peran sebagai panutan atau role model, memeliharan dan membentuk 

anak. 

Pembentukan kepribadian mandiri pada anak diberikan melalui cara-

cara yang sesuai dengan kondisi anak, misalnya bermain, bercerita, bercakap-

cakap, dan pengalaman nyata. Adapaun pada II pada halaman 45 sesuai 

dengan bab III halaman 68 berikut adalah metode yang dapat dipergunakan 

oleh orang tua dalam membentuk kepribadian mandiri pada anaknya: 

g. Orang tua memberi bekal keterampilan untuk mengurus diri sendiri.  

Orang tua memberikan bekal keterampilan untuk mengurus diri sendiri 

dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap hari di rumah 

dan orang tua sebagai  contoh bagi anak. Sebelum orang tua mengajarkan 

kepada anak pentingnya mengurus diri sendiri, orang tua harus terlebih 

dahulu mencontohkan kepada anak, seperti: orang tua mencontohkan 

setelah makan peralatan makan di bersihkan dan di kembalikan ketempat 

semula. Jadi melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari dan orang tua 



 

sebagai contoh bagi anak maka akan membuat anak lebih mudah 

menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan serta ia lebih memahami 

pentingnya sikap mandiri bagi dirinya dan orang lain. 

h. Orang tua  membentuk kegiatan yang merangsang sikap mandiri kepada 

anak.  

Orang tua harus kreatif dalam menentukan kegiatan yang tepat dalam 

menanamkan sikap mandiri pada anak, kemudian orang tua 

mempersiapkan media yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut, 

misalnya: kegiatan yang dilakukan untuk merangsang tumbuhnya sikap 

mandiri pada anak adalah kegiatan menanam bunga, Pertama, orang tua 

menjelaskan terlebih dahulu tatacara kegiatan yang akan dilaksanakan, 

kemudian setelah orang tua memberikan penjelasan, anak disuruh 

menyelesaikan tugas menanam bunga. Anak diajarkan untuk 

menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

i. Orang tua menerapkan pembiasaan yang positif.  

Orang tua menerapkan pembiasaan yang positif dengan cara orang tua 

membiasakan anak untuk melakukan kegiatan yang baik dan berguna 

serta orang tua sabagai contoh yang baik bagi anak, misalnya: orang tua 

mencontohkan kepada anak bahwa sebelum dan sesudah makan harus 

berdo’a terlebih dahulu, shalat berjamah tepat waktu dan lain sebagainya. 

j. Orang tua memberanikan anak bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.  



 

Dilakukan dengan cara mengajarkan kepada anak untuk bertanggung 

jawab dari hal-hal yang sering dilakukan sehari-hari oleh anak. Seperti: 

anak memiliki dua barang yang sangat ingin dibeli namun orang tua 

hanya mengizinkan membeli satu barang, ketika anak memilih barang A 

maka anak harus bertanggung jawab dengan menjaga dan 

memeliharanya. 

k. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan 

tujuannya sendiri. 

Orang tua menerapkan kebebasan kepada anak untuk menentukan 

tujuannya sendiri dengan cara: orang tua harus menentukan kegiatan apa 

yang akan dilakukan hari itu, orang tua menanyakan kepada anak tentang 

hal yang disenangi, misal anak ingin pergi piknik di taman. Hal ini juga 

akan memungkin anak untuk dapat mengembangkan kepercayaan pada 

dirinya.  

l. Menyadarkan anak bahwa pendamping tidak selalu ada di sisinya.  

Orang tua menyadarkan anak bahwa pendamping tidak selalu ada di 

sisinya dengan metode bercerita ketika anak akan tertidur tentang 

pendamping tidak selalu ada di sisinya. Dengan cerita tersebut anak dapat 

mengambil pesan positif dari cerita bahwa tidak selamanya orang tua, 

saudara dan teman bisa selalu ada di samping anak, maka dari itu anak 

diajarkan untuk memiliki sikap mandiri dari dini agar sikap 

ketergantungan dengan orang bisa dihilangkan. 



 

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan anak untuk membentuk 

kepribadian mandiri dapat ditandai dengan memberi kebebasan untuk anak 

dalam melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, seperti misalnya  

bertangggung jawab mengerjakan pekerjaan rumah (pr), berdoa sebelum dan 

sesudah makan, mendirikan sholat lima waktu tepat waktu, aktif dan kreatif 

dalam lingkungan sosialnya dan lain sebagainya. Sangatlah mungkin 

walaupun anak yang masih muda tetapi ia dapat melakukan segala sesuatunya 

dengan sendiri tanpa kritik dan menjadikan anak merasa percaya diri dengan 

caranya tersebut.  

Pada bab II halaman 48 sejalan dengan bab III pada halaman 71, 

dalam pembentukan kepribadian mandiri anak adapun faktor internal dan 

faktor eksternal sebagai berikut: 

1) Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak itu 

sendiri, meliputi emosi dan intelektual. Faktor emosi ini ditunjukkan 

dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak terganggunya kebutuhan 

emosi orangtua. Sementara faktor intelektual diperlihatkan dengan 

kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.  

2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang datang atau ada di luar anak itu 

sendiri. Faktor ini meliputi lingkungan, karakteristik, sosial, stimulasi, 

pola asuh, cinta dan kasih sayang, kualitas informasi anak dan orangtua, 

pendidikan orangtua dan status pekerjaan orang tua. 



 

Adapun hasil temuan peneliti berdasarkan keseluruhan data yang 

dikumpulkan bahwa ada faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembentukan kepribadian anak. 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung ini  berasal dari penggabungan faktor intern dan faktor 

ekstern dalam pembentukan kepribadian anak, antara lain: 

a) Suasana hati atau mood anak 

Suasana hati anak penting untuk dipahami oleh orang tua, 

karena pada dasarnya anak adalah individu yang polos dan tulus 

dalam menyatakan berbagai hal pada dirinya. Orang tua perlu 

memahami anak tidak bisa dipaksa namun anak bisa dibimbing, 

orang tua harus tahu kapan anak berada dalam suasana hati atau 

mood yang menyenangkan untuk dapat membentuk kepribadian yang 

mandiri yang ideal. 

b) Lingkungan tempat tinggal 

Lingkungan adalah faktor yang tidak bisa dihindarkan dalam 

pembentukan dan perkembangan kpribadian anak. Ketika anak 

bergaul dengan anak yang  memiliki kepribadan mandiri yang tinggi 

secara tidak langsung anak akan berpengaruh positifnya, begitu pula 

sebaliknya jika anak bersosialisasi dengan lingkungan yang memiliki 

kepribadian yang rendah. Orang tua harus dapat memberikan 

keluasan pada anak dalam bergaul dan bersosialisasi dengan 



 

lingkungannya, agar anak tidak merasa terkekang, namun dengan 

tetap melakukan pengawasan terhadap anak, hal ini dimaksudkan 

agar anak tetap dapat mengaktualisasikan diri terhadap keadaan 

sosial yang ada. 

c) Kecerdasan anak  

Kecerdasan setiap anak berbeda-beda sesuai dengan asupan 

gizi (makanan), pola asuh dan pendidikan yang diberikan orangtua 

terhadap anak. Ketika orang tua memberi pemahaman pada anak 

tentang pentingnya mempunyai kepribadian yang mandiri anak 

mampu mengaktualisasi dengan baik. Contoh: anak akan mudah 

mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

d) Lembaga pendidikan 

Lembaga pendidikan akan berpengaruh pada segala bidang 

pada diri anak termasuk dalam memiliki kepribadian yang mandiri. 

Lembaga pendidikan sudah menjadi teman anak bahkan sejak usia 

anak 5 tahun. Lembaga pendidikan ini merupakan salah satu bantuan 

orang tua untuk membentuk anak menjadi pribadi mandiri. Secara 

tidak langsung lembaga pendidikan mempengaruhi pembentukan 

kepribadian mandiri karena ank menghabisakan hampir seperempat 

harinya di sekolah atau lembaga pendidikan. 

e) Teman sebaya atau sepermainan 



 

Teman sebaya adalah wadah anak untuk mengembangkan 

potensi kepribadian mandirinya. Orang tua tidak boleh banyak 

mengekang anak untuk tidak bermain dan bersosialisasi dengan 

lingkungan namun orang tua dapat mengawasi dan membimbing anak. 

Anak adalah individu meniru dimana ia akan meniru segalanya, 

semakin tinggi tingkat kemandirian teman sebaya akan membuat 

tinggi pula tingkat kemandirian anak. 

f) Motivasi dan nasehat dari kedua oang tua 

Terbentuknya anak menjadi pribadi yang mandiri tidak lepas dari 

orang tua sebagai role model atau panutan bagi anak. Dari motivasi 

dan nasehat anak mendapat rangsangan untuk mandiri dalam segala 

aktfitasnya. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat pembentukan kepribadian anak terbagi menjadi tiga, 

antara lain: 

c) Miss Comunication (salah persepsi) 

Komunikasi adalah hal mudah semua orang lakukan bahkan 

anak kecil pun dapat berkomunikasi dengan baik. Namun disinilah 

antara orang tua dan anak banyak terjadi miss comunication dimana 

jika ini terjadi akan berdampak besar bagi keakraban dalam keluarga. 

Anak tidak dapat menyesuaikan kata-kata dalam komunikasi pada 

orang tua, namun orang tua mampu melakukannya. Dalam 



 

membentuk kepribadian mandiri baik pemberian pemahaman 

maupun ajaran yang diberikan haruslah menggunakan kata-kata yang 

mudah dimengerti oleh anak sehingga anak akan mudah mengerti 

pula yang dimaksudkan oleh orang tuanya. 

d) Waktu luang atau kesempatan 

Waktu kebersamaan keluarga harus menjadi kuality time bagi 

seluruh orang tua, karna waktu dan kesempatan tidak akan terulang. 

Luangkan waktu lebih banyak untuk anak dalam usaha membentuk 

anak menjadi pribadi mandiri. 

e) Pengawasan dan bimbingan masih kurang 

Pengawasan dan bimbingan merupakan hal wajib yang harus 

dilakukan seluruh orang tua. anak dibiarkan untuk memilih dan 

bertanggung jawab atas pilihanya namun orang tua mesti mengawasi 

dengan pemberian arahan, bimbingan maupun konseling dengan 

anak. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini 

penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang 

Peranan Orang Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Di Desa 

Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung 

Utara. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari judul penelitian 

sebagaimana tersebut diatas, ialah sebagai berikut: 

Peranan orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

kepribadian anak di desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang 

Kabupaten Lampung Utara. Orang tua merupakan lembaga pembelajaran 

pertama bagi anak dan membentuk kepribadian mandiri adalah tanggung 

jawab orang tua. Peran orang tua terhadap anak dalam membentuk 

kepribadian anak berbentuk: pertama peran sebagai motivator, kedua peran 

sebagai pengawas, ketiga peran sebagai pembimbing, keempat peran sebagai 

panutan atau role model. 

Metode yang dapat diberdayakan oleh orang tua dalam membentuk 

kepribadian anak antara lain: 1) memberikan keterampilan dalam mengurus 

diri sendiri, 2) membiarkan anak untuk mengarjakan tugas sendiri tanpa 



 

bantuan orang lain, 3) membuat pembiasaan yang positif, 4) bertanggung 

jawab atas pilihannya sendiri, 5) memberi kebebasan kepada anak memilih 

kegiatan sendiri tidak bergantung pada orang lain, 6) menyadarkan anak 

bahwa pendamping tidak selalu ada di sisinya. 

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan 

kepribadian anak di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang 

Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut: faktor pendukung antara lain: a) 

suasana hati anak, b) kecerdasan anak, c) lingkungan tempat tinggal, d) 

lembaga pendidikan, e) teman sebaya atau sepermainan, f) motivasi dan 

nasehat dari orang tua dan faktor penghambat antara lain: a) Miss 

comunication, b) waktu luang atau kesempatan, c) pengawasan dan bimbingan 

masih kurang 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan analisa 

pelaksanaan tentang peranan orang tua terhadap pembentukan kepribadian 

anak di Desa Negara Tulang Bawang adalah sebagai berikut: 

1. Bagi aparat Desa Negara Tulang Bawang 

a. Agar senantiasa memberikan pengajaran atau bimbingan terhadap 

orang tua seperti pengadaan seminar-seminar tentang peranan orang 

tua terhadap pembentukan kepribadian anak. 



 

b. Memperbanyak kegiatan-kegiatan antara orang tua dan anak seperti 

lomba kekompakan antara orang tua dan anak di desa.  

c. Mengevaluasi tentang keadaan keluarga yang tinggal di desa terkhusus 

masalah peranan orang tua terhadap anaknya. 

2. Para Orang Tua 

a. Bagi orang tua dalam upaya menumbuhkan kepribadian pada anak 

perlu melakukan pemberian bimbingan dan pengawasan, sehingga 

anak akan terbiasa memiliki kepribadian yang mandiri. 

b. Hendaknya orang tua dalam membentuk kepribadian pada anak perlu 

meningkatkan peran orang tua, baik peran orang tua sebagai 

pembimbing, peran orang tua sebagai konseling, peran orang tua 

sebagai pengawas dan peran orang tua sebagai motivator. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan Allhamdulilah seraya bersyukur kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini, dan hanya dengan karunia-Nya lah kata-

kata dalam skripsi ini dapat tertuang. 

Dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang 

diinginkan sebagai karya ilmiah, penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk 

perbaiki demi kesempurnaanya penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. 



 

Akhir kata, semoga yang telah tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Hanya 

kepada Allah lah penulis menyerahkan segalanya dan memohon ampun atas 

kesalahan yang mungkin terdapat dalam karya ilmiah ini yang semata-mata 

karena keterbatasan dari penulis sendiri, semoga Allah mengampuni segala 

dosa kita. Amin Yarobbal Alamin. 
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Lampiran I 

  PEDOMAN OBSERVASI 

 

No Objek Observasi Aspek Observasi 

1 Orang Tua dan Anak Rutinitas keluarga Observer sehari-hari  

Hasil observasi 

2 Administrasi 

Kecamatan Desa 

Keadaan Desa Negara Tulang Bawang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II 

LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI 

PELAKSANAAN PERANAN ORANG TUA 

 

Nama  : 

Waktu  : 

No Kegiatan Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Orang tua memberikan pengajaran yang baik 

dengan anak 
  

2 Orang tua memberikan contoh yang baik   

3 Hubungan antara orang tua dan anak baik   

4 Orang tua memberikan bimbingan dan 

pengawasan 
  

5 Sikap orang tua tidak berlebihan dalam 

memanjakan anak 
  

6 Orang tua tidak mengekang dan membiarkan anak 

mengeksplorasi diri dengan lingkungan 
  

7 Pengajaran tentang keagamaan baik   

8 Memberi kepercayaan pada anak bahwa anak 

sanggup melaksanakan tugas 
  

9 Mendukung kegiatan anak untuk mandiri   

10 Memberikan motivasi dan nasehat pada anak   

11 Penanaman pemahaman prilaku mandiri dan 

agama baik 
  

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran III 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

No Ditunjukan kepada Pertanyaan 

1 Orang Tua 1. Bagaimana kebiasaan anda dalam 

membentuk kepribadian mandiri terhadap 

anak? 

2. Usaha-usaha apa yang anda lakukan dalam 

membentuk kepribadian mandiri pada 

anak? 

3. Kegiatan apa saja yang anda lakukan pada 

saat berada di dalam rumah dalam upaya 

membentuk anak menjadi pribadi yang 

mandiri? 

4. Apa saja yang terlebih dahulu anda ajarkan 

kepada anak untuk menjadi pribadi 

mandiri? 

5. Pembiasaan yang baik dan berguna itu 

seperti apa menurut anda? 

6. Sejak usia anak berapa sebagai orang tua 

anda menanamkan kepribadian mandiri 

pada dirinya?  

7. Apa saja bentuk peranan yang anda 

berikan dalam membentuk kepribadian 

mandiri pada anak? 

8. Apakah anda juga memberikan motivasi 

pada anak dalam rangka membentuk 

kepribadian mandiri? Jelaskan ? 

9. Penanaman intelektual apa saja yang anda 

berikan pada anak sebagai pendukung 

dalam pembentukan kepribadian mandiri? 

10. Apakah manfaat atau faedah ketika anak 

anda memiliki kepribadian yang mandiri 

menurut anda sebagai orang tuanya? 

11. Apakah anda sering sharing atau 

musyawarah dengan anak anda dalam hal 

membentuk kepribadian mandiri pada 

dirinya? Jelaskan? 

12. Bagaimana cara anda menerapkan kepada 

anak agar anak tidak bergantung pada 



 

orang lain? 

13. Saat seperti apa waktu yang menurut anda 

tepat dalam memberikan pemahaman pada 

anak tentang kepribadian mandiri? 

14. Kepribadian mandiri seperti apa yang anda 

inginkan dari diri anak anda? 

15. Apa yang anda lakukan jika anak menuruti 

atau menolak perintah ataupun ajakan 

anda? 

16. Apa yang anda lakukan agar anak 

menuruti anda?  

17. Apakah ada penghargaan yang anda 

berikan jika anak anda melakukan 

perbuatan mandiri yang berkelanjutan? 

Jika ada, Reward apa saja yang anda 

berikan? 

18. Menurut anda apakah cara atau yang anda 

gunakan dalam menanamkan kepribadian 

mandiri pada diri anak anda sudah tepat 

untuknya? 

19. Sebagai panutan untuk anak anda dalam 

hal kemandirian apa saja yang telah anda 

ajarkan atau contohkan? 

20. Menurut anda seberapa penting tanggung 

jawab orang tua dalam membentuk 

kepribadian mandiri pada anak? Jelaskan? 

21. Apa sajakah faktor penghambat dan 

pendukung dalam pembentukan 

kepribadian mandiri terhadap anak? 

2 Anak  1. Apa kebiasaan yang orang tua terapkan 

dalam membentuk kepribadian mandiri? 

2. Apakah adik senang atau tidak dengan 

kebiasaan yang diterapkan kepada adik 

dalam membentuk kepribadian mandiri? 

3 Administrasi 

Kecamatan Desa 

Keadaan Masyarakat di Desa Negara 

Tulang Bawang Kec. Bunga Mayang Kab. 

Lampung Utara. 

 

 

 



 

Lampiran IV 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

No Objek Aspek Dokumentasi 

1 Orang tua, anak dan 

Administrasi 

Kecamatan Desa 

1. Sejarah dan biografi Desa Negara Tulang 

Bawang 

2. Struktur desa 

3. Hasil dari survei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran V 

Nama-Nama Sample 

No Nama Orang Tua Nama Anak 

1 1. Muhammad Nuh 

2. Erli Marwati 

Ega Ariya Kudu 

2 1. Suharto  

2. Yeti Widi Astuti 

Sholeh Ragil Saputra 

3 1. Agus Zulkarnain 

2. Ratna 

Amir Akbar Arafat 

4 1. Toni Kuswoyo 

2. Hernina Wati 

Anggun Pratiwi 

5 1. Budianto 

2. Ummayah 

Rizky Ramadhan 

6 1. Sekadi 

2. Trina wati 

Noval Adi Kurniawan 

7 1. Das’ap 

2. Nilawati 

Ari Saputra 

8 1. Muhammad Taufik 

2. Selli 

Zahra Annisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN VI 

 

 



 

 

Penulis saat melakukan wawancara bersama dengan salah satu orang tua dari objek 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis saat melakukan wawancara bersama dengan salah satu orang tua dari objek 

penelitian. 



 

 


