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ABSTRAK 

 
Hilya Shofiyati (1710110115), dengan judul “Dampak Pola Asuh 

Orang Tua Yang Demokratis Dalam Pembentukan Akhlak Karimah 

Terhadap Anak Usia Remaja (Studi Kasus Di Desa Temulus RT 01 

RW 05 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)”  

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pola asuh orang 

tua yang demokratis terhadap anak usia remaja di Desa Temulus RT 01 

RW 05 Mejobo Kudus (2) untuk mengetahui kondisi umum akhlak anak 

usia remaja di Desa Temulus RT 01 RW 05 Mejobo Kudus (3) untuk 

mengetahui dampak pola asuh orang tua yang demokratis dalam 

pembentukan akhlak karimah terhadap anak usia remaja di Desa Temulus 

RT 01 RW 05 mejobo kudus.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang mengambil data secara mendalam tentang keadaan 

yang terjadi di tempat penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti 

pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer 

yaitu kepala desa, ketua RT, tokoh agama, guru, orang tua dan anak usia 

remaja. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku  kepustakaan 

dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) pola asuh orang tua yang demokratis terhadap 

anak usia remaja di Desa Temulus RT 01 RW 05 Mejobo Kudus cukup 

baik. Anak memiliki sikap terbuka kepada orang tuanya, sehingga orang 

tuanya mengetahui kepribadian anaknya. Orang tua mempunyai 

kesepakatan dengan anaknya, jika anaknya mampu menjalankan 

kesepakatan dengan baik maka orang tua memberikan reward (hadiah). 

Namun jika anak melanggar maka ia berhak mendapat punishment 

(hukuman) dari orang tuanya. 2) kondisi umum akhlak anak usia remaja 

di Desa Temulus RT 01 RW 05 Mejobo Kudus sudah cukup baik. Orang 

tua menyadari bahwa mereka menjadi tokoh utama sekaligus teladan bagi 

anaknya. 3) dampak pola asuh orang tua yang demokratis dalam 

pembentukan akhlak karimah anak usia remaja di Desa Temulus RT 01 

RW 05 Mejobo Kudus memberikan dampak yang positif. Dampaknya 

yaitu orang tua menyadari bahwa mereka menjadi tokoh utama. Usaha 

orang tua dalam membentuk akhlak karimah yaitu dengan memberikan 

pengajaran, motivasi, teladan yang baik, pembiasaan serta penegakan 

jadwal dalam diri anak usia remaja. 

 

Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua yang Demokratis, dan Akhlak 

Karimah.  

 


