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ABSTRAK 

Tujuan kami dalam penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan bagi para orang tua mengenai 

bagaimana cara menerapkan pola asuh terhadap  anaknya dengan metode Qur’ani. Lokasi penelitian akan 

dilaksanakan di Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode presentasi power point, ceramah, brainstorming dan dialog. Pemilihan 

metode ini dilakukan dengan tujuan tercapainya target yang diinginkan yaitu keberhasilan mengenai pola 

asuh orang tua dalam keluarga dengan metode qur’ani yang melibatkan unsur-unsur pemangku 

kepentingan yakni PKK Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Disini setiap orang 

tua menerapkan metode pola asuh yang berbeda-beda. Sebagian besar orang tua belum menerapkan pola 

asuh dengan metode qur’ani.  Setelah penelitian ini berakhir para orang tua Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang diharapkan menerapkan pola asuh Qur’ani supaya anak dapat tumbuh 

dan berkembang manjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, 

negara dan agamanya. 

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Metode Qur’ani 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini sering kita saksikan tindakan 

kriminal atau perilaku-perilaku menyimpang 

baik itu di siaran televisi, Koran, radio, media 

massa dan lain sebagainya. Sebagian besar 

pelakunya adalah dari kalangan remaja. 

Seperti kasus tawuran antar pelajar, miras, 

obat-obatan terlarang, bahkan pembunuhan 

bermotif dendam atau kecemburuan. Padahal 

anak itu masih dalam tahap perkembangan 

menjadi pubertas atau katakan saja masih 

bayi, bayi yang baru lahir ke dunia ini belum 

mengenal apapun, ia masih bersih dan murni 

dan belum terpengaruh sedikitpun oleh suatu 

hal. Bagaimana perkembangan bayi 

selanjutnya agar tumbuh menjadi anak yang 

berakhlak baik. 

Dalam hal ini orang tualah yang berperan 

penting terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Dan yang lebih penting 

lagi adalah cara bagaimana orang tua 

mendidik anaknya. Apakah pola yang mereka 

gunakan itu tepat. Para orang tua di Desa 

Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang masih sedikit yang menerapkan 

pola asuh yang bernuansa Islami terhadap 

anak-anaknya Masalah ini harus benar-benar 

diperhatikan oleh orang tua, karena penerapan 

pola asuh terhadap anak sangat berpengaruh 

pada perkembangan pribadi anak. Setiap anak 

yang lahir di dunia ini berhak hidup dan 

berkembang semaksimal mungkin sesuai 

dengan kondisi yang dimilikinya. Untuk 

dapat memberi kesempatan berkembang bagi 

setiap anak diperlukan pola asuh yang tepat 

dari orang tuanya, hal ini mengingat anak 

adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya 

secara fisik, psikis baik di dunia dan diakhirat 

kelak.  

Pengertian pola asuh dalam keluarga bisa 

ditelusuri dari pedoman yang dikeluarkan 

oleh Tim Penggerak PKK Pusat (1995), yakni 

: usaha orang tua dalam membina anak dan 

membimbing anak baik jiwa maupun raganya 

sejak lahir sampai dewasa (18 tahun). 

Salah satu yang mesti kita perhatikan 

dalam mendidik anak pada usia emasnya atau 

Golden Age adalah pola asah, asih dan asuh.  

Ketiganya ini menarik untuk dicermati dan 

dipelajari lebih dalam lagi agar pemberian 

pola pengasuhan dan perawatan kepada anak 

bisa maksimal.  Antara pola asah, asih dan 

asuh memiliki karakteristik dan definisi 

sendiri-sediri dan saling berkaitan. 

Pola Asuh Anak Qur'ani  

Tentunya pola asuh  menurut Islam, 

adalah pola asuh yang qurani, sesuai Al 

Quran, seperti pola asuh Luqman kepada 

anaknya, yang utama dan pertama adalah 

tauhidnya. Merawat, mendidik, mengasuh 

anak seperti merawat tanaman. Jika pupuknya 

baik, maka akan baik tumbuhnya. Jika anak 

dipupuk dengan kalimat kalimat thayyibah, 

kasih sayang, dan akhlak yang baik, maka 
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anak tumbuh dan berkembang dengan baik. 

''Pendidikan qur’ani'' menurut Hasan 

Basri Tanjung sebagai berikut: Orangtua 

adalah guru utama dan keluarga sebagai 

sekolah pertama untuk melahirkan generasi 

terbaik. “Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh 

mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” 

(Q.S. Al Bayyinah [98] : 7). 

Al Quran mengingatkan umat Islam agar 

tidak meninggalkan generasi yang lemah. 

“Dan hendaklah takut kepada Allah 

orang-orang yang seandainya meninggalkan 

di belakang mereka anak-anak yang lemah, 

yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan 

yang benar” (Q.S. An Nisa [4] : 9). 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan 

suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). 

1. Mengenalkan kisah-kisah tauladan nabi-

nabi 

2. Paparkan dengan kalimat-kalimat 

thayyibah. 

3. Pupuk dengan akhlak yang mulia 

4. Memberi obat/penawar menghadapi hama-

hama dalam kehidupan.  

Pengaruh Pola Asuh Terhadap Perilaku 

Anak 

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku 

yang diterapkan pada anak dan bersifat 

relative konsisten dari waktu ke waktu. Pola 

perilaku ini dapat dirasakan oleh anak, dari 

segi negative maupun positif. 

Menurut Baumrind (1967), terdapat 4 

macam pola asuh orang tua: 

1. Pola asuh Demokratis, 

Pola asuh Demokratis adalah pola asuh 

yang memprioritaskan kepentingan anak, 

akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan 

mereka. Orang tua dengan pola asuh ini 

bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio atau pemikiran-

pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap 

realistis terhadap kemampuan anak, tidak 

berharap yang berlebihan yang melampaui 

kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga 

memberikan kebebasan kepada anak untuk 

memilih dan melakukan suatu tindakan, dan 

pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 

Pola asuh demokratis akan menghasilkan 

karakteristik anak anak yang mandiri, dapat 

mengontrol diri, mempunyai hubungan baik 

dengan teman, mampu menghadapi stress, 

mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan 

koperatif terhadap orang-orang lain. 

2. Pola asuh Otoriter, 

Pola asuh otoriter sebaliknya cenderung 

menetapkan standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-

ancaman. Misalnya, kalau tidak mau makan, 

maka tidak akan diajak bicara. Orang tua tipe 

ini juga cenderung memaksa, memerintah, 

menghukum. Apabila anak tidak mau 

melakukan apa yang dikatakan oleh orang 

tua, maka orang tua tipe ini tidak segan 

menghukum anak. Orang tua tipe ini juga 

tidak mengenal kompromi, dan dalam 

komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang 

tua tipe ini tidak memerlukan umpan balik 

dari anaknya untuk mengerti mengenai 

anaknya. 

Pola asuh otoriter akan menghasilkan 

karakteristik anak yang penakut, pendiam, 

tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, 

suka melanggar norma, berkepribadian 

lemah, cemas dan menarik diri. 

3. Pola asuh Permisif, 

Pola asuh Permisif atau pemanja biasanya 

memberikan pengawasan yang sangat 

longgar. Memberikan kesempatan pada 

anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup darinya. Mereka 

cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang 

dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan 

yang diberikan oleh mereka. Namun orang 

tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga 

seringkali disukai oleh anak. 

Pola asuh permisif akan menghasilkan 

karakteristik anak-anak yang impulsive, 

agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, 

mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan 

kurang matang secara sosial. 

4. Pola asuh Penelantar. 

Pola asuh tipe yang terakhir adalah tipe 

Penelantar. Orang tua tipe ini pada umumnya 

memberikan waktu dan biaya yang sangat 

minim pada anak-anaknya. Waktu mereka 

banyak digunakan untuk keperluan pribadi 

mereka, seperti bekerja, dan juga kadangkala 

biayapun dihemat-hemat untuk anak mereka. 
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Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku 

penelantar secara fisik dan psikis pada ibu 

yang depresi. Ibu yang depresi pada 

umumnya tidak mampu memberikan 

perhatian fisik maupun psikis pada anak-

anaknya. 

Pola asuh penelantar akan menghasilkan 

karakteristik anak-anak yang moody, 

impulsive, agresif, kurang bertanggung 

jawab, tidak mau mengalah, Self Esteem 

(harga diri) yang rendah, sering bolos, dan 

bermasalah dengan teman. 

Dari karakteristik-karakteristik tersebut di 

atas, kita dapat mawas diri, kita masuk dalam 

kategori pola asuh yang mana. Apabila kita 

memahami pola asuh yang mana yang 

cenderung kita terapkan, sadar atau tidak 

sadar, maka kita dapat segera merubahnya. 

Berdasarkan analisis situasi Desa 

Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang bahwa sebagian besar para orang 

tua bermata pencaharian sebagai petani, maka 

masih sedikit diantara yang menerapkan pola 

asuh yang baik dan berdasar agama terhadap 

anak-anaknya, kendala lain dalam 

memberikan pola asuh terhadap anak-

anaknya yakni karena rendahnya sumber daya 

yang mereka miliki. Dengan diadakannya 

penelitian  ini para orang tua diharapkan 

mendapat ilmu tentang bagaimana 

memberikan pola asuh terhadap anak mereka 

dengan metode qur’ani dan dapat menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

BAHAN DAN  METODE  

Realisasi pelaksanaan kegiatan penelitian 

ini, tim IbM telah melakukan penyusunan 

rencana metode yang akan dilakukan selama 

proses awal sosialisasi dan rencana selama 

kegiatan berlangsung. Adapun dalam 

sosialisasi awal, tim IbM terlebih dahulu 

mengundang kader PKK di Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang 

untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Dalam sosialisasi awal, tim 

IbM memiliki tujuan agar terjadi komunikasi 

timbal balik tentang bagaimana cara efektif 

untuk mengajak anggota masarakat di daerah 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang ikut serta dalam 

kegiatan ini serta untuk mengetahui 

karakteristik para masyarakat di daerah 

tersebut. Dimana tim IbM tidak mengundang 

seluruh anggota masyarakat di daerah sekitar 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang, tapi hanya kader PKK 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang. Hal ini dimaksudkan 

agar perwakilan tersebut selanjutnya dapat 

melatih anggota PKK Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang 

untuk membuat tim kerja. Cara ini dianggap 

efektif karena transfer pengetahuan yang 

diperoleh selama pelatihan akan lebih 

tersampaikan dengan baik jika peserta 

pelatihan itu sendiri yang menyampaikannya 

dan merasa bahwa kegiatan pelatihan tersebut 

bermanfaat bagi mereka. Kegiatan penelitian 

ini akan menggunakan metode presentasi 

power point, ceramah, brainstorming, dan 

dialog. Pemilihan metode ini dilakukan 

dengan tujuan tercapainya target yang 

diinginkan yaitu keberhasilan para orang tua 

dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya 

dalam keluarga dengan metode qur’ani. 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan selama lima bulan di  Desa 

Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang, sejak bulan Agustus 2017 sampai 

Desember 2017. 

Sarana dan alat yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. LCD 

2. PPT 

3. Buku-buku cerita Islami 

4. Video-video pola asuh anak 

Dalam penelitian ini pihak-pihak yang 

terlibat yaitu: 

1. Bapak dan ibu Lurah 

2. Kader PKK Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang 

3. Masyarakat Desa Payungan Kecamatan   

4. Ketua dan anggota penelitian 

Kendala yang dihadapi dan upaya untuk 

mengatasi permasalahan di penelitian ini 

yaitu: 
Kendala yang 

Dihadapi 

Upaya untuk 

Mengatasinya 

Kurangnya 

pengetahuan orang 

tua  dalam cara 

mendidik anak-

anaknya karena 

sebagian besar 

orang tua 

berprofesi sebagai 

petani 

Memberikan 

pengetahuan tentang 

pola asuh orang tua 

dengan metode qur’ani 

dengan cara yang lebih 

pelan-pelan, sabar dan 

realistik sehingga orang 

tua mudah memahami 

apa yang peneliti 

sampaikan. 

Kurangnya Perlu manajemen waktu 
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manajemen waktu 

yang baik dalam 

upaya 

mengumpulkan 

masyarakat dalam 

penelitian ini 

karena jadwal antar 

dusun pertemuan 

PKK yang 

bersamaan. 

yang baik antar peneliti 

dan waktu 

terselenggaranya 

kegiatan penelitian agar 

tidak saling terbentur 

sehingga peneliti dapat 

memantau 

perkembangan 

penelitian dengan 

maksimal. 

Kurangnya 

kesadaran 

masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan 

PKK. 

Perlunya sosialisasi 

akan pentingnya 

pertemuan PKK yang 

sesuai tujuan PKK 

berlandaskan 10 

program pokok PKK. 

Penilaian dan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dengan menggunakan pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan pedoman 

dokumentasi terstruktur. 

 

HASIL DAN DISKUSI  

Kegiatan ini dilaksanakan di 8 (delapan) 

lokasi yaitu: 

1. Rumah Ketua PKK Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang. 

2. Kantor PKK Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang yang 

terletak di Balai Desa.  

3. PKK Dusun Nanggulan 

4. PKK Dusun Prampogan 

5. PKK Dusun Payungan 

6. PKK Dusun Tawangsari 

7. PKK Dusun Karang Tengah 

8. PKK Dusun Randusari 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai 

berikut: 

Kegiatan yang dilakukan selama bulan 

Agustus sampai September 2017 meliputi: 

1. Mencari studi literatur bersama-sama 

dengan tim penelitian melalui internet dan 

buku pustaka. Studi pustaka mengenai 

pola asuh orang tua dengan metode 

qur’ani dilaksanakan pada tanggal  15 

Agustus 2017, pukul 09.00-14.00 WIB. 

2. Rapat koordinasi awal dengan mitra PKK 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang. 

Rapat koordinasi awal dilaksanakan pada 

tanggal 3 dan 10 September 2017 pukul 14.00 

WIB di rumah Ketua PKK Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

Koodinasi dilaksanakan oleh seluruh tim 

penelitian yang berjumlah 2 orang untuk 

menyampaikan bahwa proposal kegiatan yang 

diusulkan telah disetujui  sehingga Tim 

Pelaksana dan Mitra bisa bersama-sama 

membuat rencana pelaksanaan kegiatan 

selanjutnya. 

Kegiatan yang dilakukan selama bulan 

Oktober-November 2017 meliputi: 

1. Menyusun materi yang akan digunakan 

dalam penelitian bersama tim. Koordinasi 

kelengkapan awal  dilaksanakan pada 

tanggal  23 Oktober 2017 pukul 13.00-

16.00 WIB di ruang kantor gedung M 

UNW. 

2. Koordinasi dan diskusi dengan ketua PKK 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang  

Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 

November 2017 pukul 14.00-16.00 WIB di 

rumah ketua PKK Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang. Diskusi 

dengan ketua dan pengurus PKK Desa 

Payungan untuk teknis pelaksanaan penelitian 

dapat ditarik hasil bahwa penelitian  

dilakukan di Kantor PKK Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang 

yang terletak di Balai Desa. 

Persiapan Penelitian (Pengadaan Bahan, dll) 

a. Pembuatan undangan pelatihan dan 

penyampaian ke Peserta Penelitian 

Pada tanggal 9 November pukul 14.00 

WIB dilaksanakan kunjungan yaitu ketua 

PKK Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang untuk 

menyampaikan undangan kegiatan 

penelitian  yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 14 dan 21 November 2017 dan 1 

Desember pukul 14.00 WIB. 

b. Penggandaan materi  

Penggandaan materi penelitian disiapkan 

pada tanggal 10 November 2017 oleh 

ketua dan anggota pelaksana kegiatan. 

c. Pelaksanaan kegiatan di PKK Desa 

Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang. 

1) Kegiatan penelitian yang pertama 

dilaksanakan pada tanggal 14 

November 2017 di rumah ketua PKK 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang pukul 14.00-

16.30 WIB. Kegiatan dihadiri beberapa 

Kader anggota PKK Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 
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Semarang. Setiap peserta mengikuti 

kegiatan dengan antusias hingga acara 

selesai dan termotivasi untuk 

menerapkan pola asuh orang tua 

dengan metode qur’ani. Kegiatan yang 

dilaksanakan dengan terlebih dahulu 

dibuka oleh ketua PKK Desa Payungan 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Semarang. Acara inti kegiatan 

penelitian adalah penyampaian materi 

pola asuh orang tua dengan metode 

qur’ani. 

2) Kegiatan penelitian yang ke dua 

dilaksanakan pada tanggal 21 

November 2017 di kantor PKK Desa 

Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang pukul 14.00-

16.30 WIB. Kegiatan dihadiri beberapa 

kader  PKK Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

Kegiatan yang dilaksanakan dengan 

terlebih dahulu dibuka oleh  Kepala 

Desa Payungan kemudian dilanjutkan 

dengan peresmian dan syukuran Kantor 

baru PKK Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

Acara inti kegiatan penelitian 

mengenai pola asuh orang tua dengan 

metode qur’ani. Setiap peserta 

diharapkan mengikuti kegiatan dengan 

antusias hingga acara selesai dan 

termotivasi untuk menerapkan pola 

asuh kepada anak-anaknya dengan 

metode qur’ani. 

3) Evaluasi dan tindaklanjut penerapan 

pola asuh orang tua dengan metode 

qur’ani pada 7 Dusun di desa Payungan 

pada hari  Jum’at, 1 Desember 2017 

pukul 14.00-16.30 di masing-masing 

Rumah ketua PKK 7 dusun Desa 

Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang. 

Dengan demikian diharapkan dari 

kegiatan penelitian tahun anggaran 2017 ini 

bermanfaat dalam menjadikan keluarga yang 

mampu menerapkan pola asuh kepada 

anaknya dengan lebih baik. Pemberian 

penelitian diharapkan menjadi proses 

penyaluran Ilmu Pengetahuan kepada 

masyarakat yang lebih bermanfaat.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan  penelitian yang 

dilaksanakan di Desa Payungan Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang dan  hasil 

pembahasan yang dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola asuh yang diterapkan orang tua di 

Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang khususnya keluarga 

petani dalam menanamkan pola asuh  pada 

anak menerapkan pola asuh yang berbeda-

beda sesuai dengan pengetahuan orang tua 

dan kondisi masing-masing keluarga. 

2. Faktor penghambat orang tua dalam 

menerapkan pola asuh pada anak dengan 

metode qur’ani yakni 87% latar belakang 

pendidikan orang tua yang rendah 

menjadikan mereka  sering acuh terhadap 

pola asuh kepada anak-anaknya, 

kesibukan orang tua sebagai petani yang 

waktunya habis untuk bekerja dan 

kurangnya interaksi kepada anak-anaknya, 

dan lingkungan yang kurang kondusif 

sehingga anak-anak tanpa pengawasan 

orang tua akan sering berintekasi dengan 

lingkungan sekitar yang mudah sekali 

memberi pengaruh negatif terhadap 

mereka. 

3. Faktor pendukung  orang tua dalam 

menerapkan pola asuh pada anak dengan 

metode qur’ani yakni adanya TPQ dan 

pendidikan keagamaan di sekolah. 

Walaupun orang tua tidak dapat maksimal 

dalam mendidik anak-anak mereka namun 

para orang tua sadar akan pentingnya 

memberikan pendidikan pada anak-anak 

mereka yakni mereka mendidik anak-anak 

lewat TPQ dan sekolah formal.   
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