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ABSTRAK 

Setiyana, NIM. 1410110082, dengan judul Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Mendidik Anak Memiliki Sikap Mandiri (Studi Kasus didesa Banyuurip 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati) Tahun 2018, Program S.1 Jurusan 

Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Kudus, 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pola asuh orang tua didesa 

Banyuurip Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018, 2) Peran orang tua 

dalam mendidik anak memiliki sikap mandiri didesa Banyuurip Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018, 3) Faktor penghambat dan pendukung 

orang tua dalam mendidik  anak memiliki sikap mandiri didesa Banyuurip 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research. Dan 

menggunakan Pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui: 1) observasi orang tua dan anak, yaitu meliputi aktivitas-

aktivitas yang dilakukan orang tua dan anak, 2) wawancara kepada orang tua dan 

anak, serta 3) dokumentasi yaitu pengalian data-data yang relevan terhadap 

informan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pola asuh orang tua didesa 

Banyuurip Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018, pada umumnya 

menggunakan  tipe pola asuh otoritatif dan otoriter, pola asuh otoritatif dapat 

dilihat dari sifat  orang tua yang memberikan penjelasan terhadap maksud dari 

aturan-aturan yang diberlakukan, serta orang tua bersikap tanggap terhadap 

kebutuhan dan pandangan anak. Sementara pola asuh otoriter dapat dilihat sifat 

orang tua yang pengasuhan dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, serta 

menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintah orang tua. Orang 

tua menganggap bahwa anak menjadi tangung jawabnya, sehingga segala yang 

dikehendaki orang tua yang diyakini demi kebaikan anak merupakan benar 2) 

Peran orang tua dalam mendidik anak memiliki sikap mandiri didesa Banyuurip 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018, dapat dilihat dari kebiasaan-

kebiasaan yang diterapkan orang tua dirumah atau tanggung jawab yang diberikan 

kepada sang buah hati untuk melatih kemandirian  sang buah hatinya sejak dini, 

selain itu orang tua juga melatih sang buah hati untuk mengambil keputusannya 

sendiri tanpa ikut campurtangan orang tua.3) Faktor penghambat dan pendukung  

orang tua dalam  mendidik  anak memiliki sikap mandiri didesa Banyuurip 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2018, faktor penghambat meliputi 

pola asuh orang tua dan lingkungan, teman sebaya anak, sementara faktor 

pendukungnya meliputi perekonomian keluarga, tingkat pendidikan orang tua, 

serta usia orang tua. 

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Sikap Mandiri. 

 

 

 

 


