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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan modal vital bagi kesiapan (SDM) nantinya, untuk 

merencanakan SDM yang berkualitas untuk masa depan, pengajaran merupakan salah 

satu hal penting yang harus diberikan sejak awal. Mengajar adalah kewajiban 

bersama antara keluarga, sekolah dan jaringan, bahkan menjadi kewajiban seluruh 

negara Indonesia. 

Keluarga adalah area lokal terkecil di mata publik.
1
 Ini adalah area sekitar 

utama (mileu) bagi orang untuk bekerja sama.
2
 Jadi keluarga memainkan peran yang 

sangat besar dalam kemajuan daerah. Dalam area sekitar ini, penataan karakter anak 

mulai dirangkai. Lebih dari itu, keluarga adalah tempat pengajaran orang tua untuk 

pengembangan kebajikan. 

Orang tua pertama-tama mendidik anak-anaknya dan ini terjadi di lingkungan 

keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok kecil dengan pemimpin dan anggota, 

pembagian tugas dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban bagi setiap anggota. 

Keluarga adalah tempat pertama dan terpenting di mana anak-anak belajar. Dari 
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keluarga mereka belajar kepercayaan, sifat-sifat luhur, komunikasi dan interaksi 

sosial, serta kecakapan hidup.
3
 

Keluarga sebagai area sekitar pendidikan utama sangat persuasif dalam 

membentuk karakter anak. Dalam keluarga, anak-anak lebih dulu mengenal nilai dan 

standar. Pelatihan keluarga memberikan informasi dan kemampuan penting, agama 

dan keyakinan (dunia lain), kebajikan, praktik yang diterima dan perspektif tentang 

kehidupan yang dibutuhkan anak-anak. 

Pelatihan adalah suatu kepentingan yang nantinya diterima untuk memiliki 

pilihan untuk berkarya atas keberadaan suatu negara. Berfokus pada pemuda untuk 

bersekolah adalah salah satu langkah tepat untuk menyiapkan usia dominan yang 

akan melanjutkan perjuangan negara. 

Tugas manusia pada umumnya bukan untuk membangun pengetahuan, 

melainkan juga untuk membina semua bagian dari karakter manusia, oleh karena itu, 

pengajaran adalah metode utama untuk membina karakter setiap individu, terutama 

sekolah ketat yang jelas memiliki dampak yang sangat besar daripada yang lain. 

pelatihan secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mujaadilah 

bait 11 sebagai berikut: 
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Mengingat bahwa membaca bermanfaat bagi anak-anak yang saat ini masih 

dalam usia dini, maka konsentrasi pada agama Islam diperlukan untuk individu, 

semua jenis orang, karena pengajaran terlihat untuk membingkai individu yang 

berkualitas, baik secara nyata maupun mendalam. Setiap hewan Allah yang 

dilengkapi dengan akal wajib mencari informasi apapun. Pada dasarnya, semua 

informasi dapat diterima. semuanya bergantung pada manusia itu sendiri dalam 

memanfaatkannya baik untuk besar atau dalam hal apapun. 

Bersamaan dengan itu, banyak masyarakat asing telah masuk ke dalam 

budaya Islam. Budaya ini sangat mempengaruhi dunia Islam. Ini membawa 

perubahan dalam standar dan kualitas yang ketat. Banyak Muslim, terutama anak-

anak muda, terpengaruh oleh budaya ini. Remaja yang kondisinya masih belum 

sepenuhnya berdaya untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal baru yang mereka alami, 

akan mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang 

buruk bagi mereka.
5
  

Keluarga menjadi metode utama sosialisasi bagi anak-anak. Pekerjaan ini 

membuat wali bertanggung jawab atas peningkatan fisik dan mental seorang anak. 

Dalam keluarga, anak-anak berkenalan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan 
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standar yang berlaku dalam agama dan masyarakat. Semua latihan bahasa dan 

perilaku anak-anak tidak dapat dipisahkan dari perhatian dan arahan orang tuanya. 

Penting untuk memberikan pembinaan yang baik, terutama kepada kaum 

muda, terutama mereka yang berusia 36 tahun, mengingat saat ini kelima fakultas 

tersebut masih dalam masa yang sulit. Efek samping dari pelanggaran juga muncul 

sekarang. Anak sering berkonflik dengan keinginan orang tuanya, di sana-sini 

menggunakan kata-kata kasar, dengan sengaja menyalahgunakan apa yang dilarang, 

dan tidak melakukan apa yang seharusnya diselesaikan. Oleh karena itu, orang tua 

harus benar-benar memberikan pola asuh yang tepat sejak saat ini, karena masa ini 

merupakan masa persiapan bagi anak-anak dan juga dianggap sebagai “usia 

cemerlang”, yaitu masa yang sangat penting dibandingkan dengan masa-masa 

mendatang.
6
 

Wali seharusnya tidak hanya menasihati anak-anak mereka untuk berbuat baik 

melalui kata-kata, tetapi wali juga harus memiliki pilihan untuk menjadi pemandu 

sejati bagi anak-anak mereka dan selalu bertindak dengan baik, karena semua yang 

dilakukan wali akan ditiru oleh anak-anak mereka. Selama waktu yang dihabiskan 

untuk membentuk mentalitas atau karakter yang unggul untuk setiap keturunan 

negara harus diajarkan sejak lahir, masalah kepribadian setiap individu benar-benar 

identik dengan kodrat ilahi, namun untuk mencapai ini diperlukan dukungan, untuk 
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menjadi spesifik iklim. Dengan cara ini, area sekitar yang baik juga dapat dibuat oleh 

setiap orang hebat. 

Dampak dari pola pengasuhan yang membentuk pribadi anak dianggap 

sebagai upaya wali untuk membentuk kerangka karakter pada anak. Pengajaran orang 

tua dalam keluarga sangat penting untuk perkembangan dan peningkatan anak-anak, 

anak-anak yang sudah mendarah daging dalam karakter sejak awal akan memiliki 

pedoman diri tergantung pada kualitas yang ketat, kualitas sosial, prinsip-prinsip 

sosial, perspektif hidup dan mentalitas menuju kehidupan yang signifikan. . hidup 

untuk dirinya sendiri, masyarakat, negara. selanjutnya, negara. 

Karakter adalah kualitas perilaku manusia yang diidentikkan dengan Tuhan 

Yang Mahakuasa, diri sendiri, orang yang berbeda, area sekitar dan etnis yang 

dicontohkan dalam renungan, perspektif, sentimen, perenungan, dan aktivitas yang 

bergantung pada standar, hukum, karma, budaya yang ketat. selanjutnya, pakaian. 

Pendidikan karakter adalah suatu tata cara penanaman nilai karakter pada anak-anak 

yang meliputi bagian dari pengetahuan, kesadaran atau kemampuan dan kegiatan 

untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, orang lain, area sekitar dan suku dengan tujuan bahwa mereka menjadi 

manusia dan hewan.
7
 Sedangkan cara paling umum dalam membentuk pribadi anak 

adalah suatu usaha atau siklus yang teratur yang dilakukan untuk menanamkan hal-

hal positif pada diri anak-anak baik yang berkaitan dengan pendidikan, keluarga dan 
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area sekitar atau masyarakat yang bertujuan untuk membentuk pribadi dan aturan-

aturan moral yang ditunjukkan oleh standar-standar. Penanda perkembangan pribadi 

anak adalah 1) komponen edukatif (sekolah); 2) area sekitar keluarga; 3) area sekitar 

daerah setempat. 

Kesejahteraan ekonomi adalah situasi individu secara lokal. Kesejahteraan 

ekonomi dapat menentukan hak dan komitmen individu, sepanjang garis ini 

membentuk pembagian kelas sosial di mata publik. Pembagian tergantung pada 

instruksi, pekerjaan, gaji, posisi, dan lain-lain. Inilah yang perlu diketahui pencipta, 

seberapa besar dampak kesejahteraan ekonomi wali terhadap dinamika anak muda 

dalam menentukan profesi. 

Prestasi siswa dipengaruhi oleh situasi dengan wali, wali yang memiliki siswa 

gaji liga utama biasanya akan memiliki gaya hidup yang tinggi juga dan wali yang 

memiliki pendapatan rendah pada umumnya akan memiliki gaya hidup yang 

sederhana. Wali dengan status keuangan tinggi sering memberikan banyak uang 

kepada anak-anak mereka dengan niat penuh untuk membeli kebutuhan yang terkait 

dengan sekolah, tetapi siswa sering disalahgunakan, sehingga mereka sering bodoh 

dalam penggunaannya. 

Dikatakan bahwa wali dengan status keuangan tinggi tidak mengalami banyak 

masalah dalam sistem pelatihan anak-anak mereka. Kemudian lagi, wali dengan 

status keuangan rendah akan menghadapi banyak masalah dalam interaksi 

instruksional anak-anak mereka. Dalam sistem pembelajaran diperlukan kantor-

kantor pendukung yang di sana-sini mahal. Selanjutnya bagi wali yang tidak dapat 
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memenuhi dinas penunjang tersebut, anak tersebut akan terhambat dalam sistem 

pembelajarannya. Keluarga mempengaruhi jalannya tumbuh kembang anak karena 

keluarga merupakan organisasi sosial utama dalam kehidupan manusia. Dalam 

keluarga, wali memiliki kewajiban dan komitmen dalam mengumpulkan setiap 

kebutuhan pendidikan anak, terutama dalam hal dana. 

Selain masa kanak-kanak keluarga, posisi sosial wali, area sekitar hidup juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat moral dan moral seseorang karena area 

sekitar di mana mereka tinggal juga berperan dalam membentuk kepribadian dan 

karakter anak-anak. menghitung potensi ketat mereka. area sekitar merupakan media 

tempat makhluk hidup bertempat tinggal, menghasilkan uang dan memiliki kualitas 

dan kapasitas yang saling berkaitan dengan keberadaan makhluk hidup yang 

melibatkannya, terutama orang-orang yang memiliki pekerjaan yang lebih rumit dan 

nyata.
8
 area sekitar juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar 

manusia dan yang mempengaruhi kemajuan keberadaan manusia.
9
  

Dilihat dari konsekuensi tinjauan singkat yang diarahkan pada sub-lokal 

Panyipatan, ada 10 kota: khususnya Batakan, Tanjung Dewa, Kandangan Lama, Batu 

Tungku, Kuringkit, Bumi Asih, Batu Mulya, Suka Setuju, Panyipatan, dan 

Kandangan Baru, dari beban kota ini ada 7.951 Keluarga dalam satu wilayah. Sang 

pencipta mengarahkan pemeriksaan di kota Panyipatan dan Tanjung Dewa, untuk 
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kota Panyipatan ada 780 kepala keluarga. Dari hasil pertemuan dengan beberapa wali, 

mereka memiliki contoh berbeda yang mereka terapkan di keluarga masing-masing 

untuk membuat anak-anak dengan orang yang hebat sesuai dengan apa yang mereka 

butuhkan. Banyaknya anak yang sering berbohong merupakan indikasi menurunnya 

kepribadian seorang anak, sangat baik dapat dicermati apakah anak tersebut sedang 

bercerita dengan temannya, banyak yang membuat pernyataan yang tidak sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi, ketika Anak-anak melakukan kesalahan dan dimintai 

balasan, anak-anak sering berbohong untuk melindungi diri mereka sendiri untuk 

memperkuat alasan mereka, banyak alasan mungkin seorang anak melakukan ini, 

tetapi pada saat yang sama itu bukan tujuan dan keinginan setiap orang tua. 

Jelas, setelah pencipta memperhatikan area pemeriksaan, ditemukan bahwa 

ada celah antara gaya pengasuhan yang diberikan oleh wali kepada orang atau 

perilaku anak itu. Tidak semua karakter anak dapat diterima. Di kota Tanjung Dewa 

ada 873 kepala keluarga di kota ini ada beberapa pucuk keluarga yang mengisi 

sebagai pemancing dan dalam jangka waktu yang cukup lama hubungan antara wali 

dan anak-anak tidak membumi karena tidak adanya tokoh-tokoh tersebut. cukup lama 

dengan tujuan agar penggunaan pengasuhan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Selain itu dengan kesejahteraan ekonomi, ada beberapa anak muda yang kedudukan 

sosialnya sebagai wali terlihat dari banyaknya orang tua yang rendah namun 

perhatian dalam berperilaku terhadap orang tuanya. Selain itu, kesejahteraan ekonomi 

mengacu pada situasi luar biasa seseorang di arena publik dibandingkan dengan orang 

lain dalam area sekitar yang menyertainya, kebanggaan yang dia dapatkan dan hak 
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istimewa dan kewajiban yang dia miliki. Posisi sosial tidak hanya terbatas pada 

statusnya di berbagai perkumpulan dan sejujurnya kesejahteraan ekonominya sendiri 

dapat memengaruhi statusnya di berbagai perkumpulan di luar perkumpulannya. 

Sementara di lingkungan umum, menurut wali, sebagian besar anak-anak mereka 

menghabiskan banyak energi di luar rumah secara lokal, terutama dengan pandemi 

saat ini yang menyebabkan anak-anak menghabiskan banyak waktu dalam area 

sekitar di sekitar rumah mereka, dengan alasan agar proses pendidikan dan 

pembelajaran dilakukan secara konsisten. di web. area sekitar saat ini sudah tidak 

membantu karena banyak wali yang terpengaruh dan sebentar tidak bekerja dan 

menghabiskan energi di rumah. 

Jika masalah dibiarkan, jika anak tidak diberikan pola asuh yang tepat, 

terutama jika walinya terus menjadikan anak itu sebagai penguasa kecil yang 

dipenuhi oleh seluruh keinginannya, berikut 10 atau 20 tahun efeknya akan terasa. 

pada saat anak tumbuh menjadi remaja atau dewasa. Anak akan tumbuh menjadi 

pribadi yang tidak berkarakter. Jelas ini tidak dibutuhkan oleh siapa pun, terutama 

oleh wali. Hal inilah yang mendorong pencipta untuk memimpin eksplorasi untuk 

membantu wali dalam mendorong dan mendidik anak-anak agar memiliki pilihan 

untuk menjadi individu yang berkarakter dalam menjalani kehidupan di arena publik. 

Melihat keadaan saat ini, penulis perlu mempelajari lebih dalam dan lebih 

rinci bagaimana model pengasuhan harus diperiksa dalam penataan pribadi anak 

dengan memimpin ulasan bertema: “Pengaruh Pola Asuh, Status Sosial Orang 
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Tua dan Lingkungan Sekitar Terhadap Pembentukan Karakter Anak di 

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari hambatan masalah tersebut, masalah yang akan dipertimbangkan dapat 

dirinci secara fungsional sebagai berikut: 

1. Bagaimana sosialisasi tingkat pengasuhan, kesejahteraan ekonomi wali dan 

area sekitar umum tentang penataan anak di Lokal Panyipatan, Pemerintahan 

Tanah Laut? 

2. Apakah ada hasil konstruktif yang kritis terhadap gaya pengasuhan pada 

penataan pribadi anak muda di Lokal Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut? 

3. Apakah ada hasil konstruktif yang kritis terhadap posisi masyarakat wali 

terhadap penataan anak-anak di Wilayah Panyipatan, Aturan Tanah Laut? 

4. Apakah ada pengaruh positif kritis terhadap area sekitar umum terhadap 

penataan pribadi anak muda di Lokal Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut? 

5. Apakah ada hasil konstruktif yang kritis antara pengasuhan, posisi sosial 

orang tua dan area sekitar umum pada pengaturan anak-anak di Wilayah 

Panyipatan, Aturan Tanah Laut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah dilakukan investigasi, tujuan dari investigasi ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mengetahui kesesuaian tingkat pengasuhan, kesejahteraan ekonomi wali dan 

area sekitar umum terhadap perkembangan pribadi anak-anak di Lokal 

Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut. 

2. Mewujudkan hasil konstruktif yang sangat besar dari rancangan-rancangan 

pembinaan pengembangan pribadi anak muda di Lokal Panyipatan, 

Pemerintahan Tanah Laut. 

3. Mengetahui hasil konstruktif yang sangat besar terhadap kesejahteraan 

ekonomi wali atas penataan anak-anak di Wilayah Panyipatan, Pemerintahan 

Tanah Laut. 

4. Mengetahui pengaruh positif yang sangat besar terhadap area sekitar umum 

terhadap tatanan anak-anak di Kawasan Panyipatan, Peraturan Tanah Laut. 

5. Untuk mengetahui dampak positif yang sangat besar antara pola pengasuhan, 

kesejahteraan ekonomi wali dan area sekitar umum terhadap perkembangan 

pribadi anak-anak di Wilayah Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Keuntungan hipotetis dari pemeriksaan ini adalah: 

a. Konsekuensi dari tinjauan ini dapat menambah informasi pada pengujian 

hipotetis tentang dampak pengasuhan, kesejahteraan ekonomi wali dan area 

sekitar umum pada pengaturan anak-anak di Wilayah Panyipatan, Aturan 

Tanah Laut. Mengingat hipotesis Baumrid dalam buku Radiyah, 
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memerintahkan anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan mereka 

saat ini adalah desain yang definitif, lunak dan diktator.
10

 

b. Konsekuensi dari tinjauan ini dapat menambah pengumpulan informasi 

tentang dampak pengasuhan, kesejahteraan ekonomi wali dan area sekitar 

umum pada perkembangan pribadi anak-anak. keluarga dalam menghindari 

perilaku menyimpang, dan dapat dimanfaatkan sebagai model dalam bidang 

penelitian lainnya. 

2. Secara Praktis 

Studi ini mungkin bermanfaat dengan cara-cara berikut. 

a. Induk. Para wali dapat memanfaatkan penemuan-penemuan ulasan ini 

sebagai bahan referensi dalam melengkapi penataan pribadi anak-anak 

dalam keluarga, khususnya pada anak-anak mereka sejak awal seperti halnya 

individu-individu yang telah menginjak usia remaja, sekaligus menambah 

wawasan mereka tentang perkembangan anak. karakter anak-anak. karakter 

dalam keluarga sebagai awal pembinaan bagi anak-anaknya. Upaya untuk 

mengendalikan perilaku aneh 

b. Publik. Kelompok masyarakat dapat memanfaatkan penemuan-penemuan 

tinjauan ini sebagai sumber perspektif untuk melaksanakan dampak 

pengasuhan, kedudukan sosial, wali, dan area sekitar umum terhadap 

perkembangan pribadi anak-anak sebagai pendukung keluarga dan sekolah 
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dalam pengajaran. Kepala kota, khususnya Panyipatan dan Tanjung Dewa, 

menekankan pentingnya pengasuhan bagi wali dalam membina kepribadian 

anak-anak mereka. 

c. Peneliti. Sebagai seorang spesialis, Anda dapat memanfaatkan hasil 

pemeriksaan ini sebagai data tambahan, referensi terbaru dalam peningkatan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemanfaatan dampak pengasuhan, 

kedudukan sosial, wali, dan area sekitar umum terhadap kemajuan. dari 

pribadi anak muda itu. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Mengingat dasar masalah eksplorasi, tinjauan hipotetis dan struktur, penting 

untuk memiliki spekulasi yang merupakan tanggapan tidak tetap terhadap masalah 

pemeriksaan, sampai ditunjukkan melalui informasi yang dikumpulkan. Menurut 

Nurastuti dalam Tukiran, spekulasi terdiri dari 2 kata, yaitu "hipo" yang berarti 

sebelumnya dan "proposal" yang berarti berhipotesis. Jadi Teori menyiratkan 

mengusulkan; yang dianggap tidak benar, karena perlu pembuktian kegemarannya. Hal 

ini menurut Ali yang mengatakan bahwa spekulasi bercirikan sebagai definisi jawaban 

sementara yang harus dicoba melalui latihan-latihan penelitian.
11

 Spekulasi tersebut 

dikemukakan sebagai pertanyaan yang tidak permanen terhadap hasil eksplorasi, 
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sedangkan perincian teori terhadap efek samping dari tinjauan ini diungkapkan 

sebagai berikut: 

Ha1 :  Ada penyampaian tingkat pengasuhan, kesejahteraan ekonomi wali dan 

area sekitar umum terhadap perkembangan pribadi anak-anak di 

Wilayah Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut. 

Ha2:   Ada pengaruh positif yang sangat besar pada pola pengasuhan terhadap 

perkembangan pribadi anak muda di Wilayah Panyipatan, Aturan 

Tanah Laut. 

Ha3 : Ada pengaruh positif yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi 

wali terhadap perkembangan anak di Wilayah Panyipatan Kabupaten 

Tanah Laut. 

Ha4 :  Ada pengaruh positif yang sangat besar terhadap area sekitar umum 

terhadap perkembangan pribadi anak-anak muda di Wilayah 

Panyipatan, Aturan Tanah Laut. 

Ha5 : Ada dampak positif yang sangat besar antara pola pengasuhan, 

kesejahteraan ekonomi wali dan area sekitar umum terhadap 

perkembangan anak di Area Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut. 

 

 

F. Asumsi Penelitian 

Dugaan pemeriksaan biasanya disinggung sebagai anggapan atau usulan 

esensial, yang merupakan tahap awal berpikir yang realitasnya diakui oleh para ahli. 
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Asumsi esensial harus direncanakan dengan jelas sebelum ilmuwan terus 

mengumpulkan informasi.
12

 Mengingat pemahaman kecurigaan di atas, untuk bekerja 

dengan pemeriksaan, pencipta memutuskan praduga yang menyertainya: 

1. Penyebaran derajat pengasuhan, kedudukan sosial wali dan area sekitar umum 

dalam pengaturan anak-anak di Lokal Panyipatan, Aturan Tanah Laut 

2. Desain pengasuhan mempengaruhi penataan pribadi anak muda di Lokal 

Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut. 

3. Kedudukan wali di masyarakat berdampak pada penataan pribadi anak-anak 

di Wilayah Panyipatan, Aturan Tanah Laut. 

4. Iklim umum berdampak pada penataan pribadi anak muda di Lokal 

Panyipatan, Pemerintahan Tanah Laut. 

5. Pola pengasuhan, kedudukan sosial wali dan area sekitar umum 

mempengaruhi penataan pribadi anak-anak di Wilayah Panyipatan, 

Pemerintahan Tanah Laut. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk meminimalkan kebingungan tentang judul penelitian, peneliti harus 

membatasi istilah dalam judul sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah kemampuan untuk membentuk watak, kepercayaan, atau 

perubahan seseorang sebagai akibat dari sesuatu (orang atau benda) yang 

                                                           
12

STAIN Jember Press, Pedoman Penulisan  Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember 

Press,2012), h. 37  
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berkuasa atas mereka.
13

 Maka dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

pergeseran sikap orang tua dalam mengarahkan dan membentuk karakter anaknya 

menjadi anak yang bermoral dan berkarakter sejak dini, sehingga nilai-nilai 

tersebut mudah tertanam dalam ingatannya dan menjadi kebiasaan.  

2. Pengasuhan mengacu pada metode di mana orang tua membesarkan anak-anak 

mereka untuk membantu dan membimbing mereka menjadi mandiri.
14

 Jadi 

parenting mengacu pada bagaimana orang tua memimpin, mengelola, dan 

mengikuti anak-anaknya dengan tujuan menanamkan pengetahuan, nilai-nilai 

moral, dan norma-norma perilaku pada anak-anak mereka, serta membantu 

mereka dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka saat mereka maju 

melalui proses pendewasaan. 

3. Status Sosial yaitu berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan seperti status 

pekerjaan, status jabatan, dan status agama yang dianut.
15

 Jadi status sosial 

merupakan kedudukan sosial orang tua baik pendidikannya atau kekayaannya. 

4. Orang Tua merupakan orang pertama yang sangat besar peranannya dalam 

membina kehidupan anak.
16

 Jadi orang tua adalah ayah, ibu atau pengasuh yang 

memiliki hubungan biologis atau sosial yang bertanggung jawab atas akhlak anak. 

                                                           
13

 Depdiknas, Kamus Besar Indonesian ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000) h. 849 
14 Rahmad Rosyadi, Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini 

(Konsep dan Paktik PAUD Islami), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 25 

 
15

 Abdul Syani, Sosialogi Sistematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 93 
16

 Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 136 
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5. Lingkungan Sekitar adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

manusia dengan lingkungannya.
17

 Jadi area sekitar di sini adalah orang-orang 

yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan batas yang jelas, tepatnya di 

Wilayah Panyipatan Pemerintahan Tanah Laut. 

6. Penataan pribadi anak, khususnya pribadi, sifat, dan karakter seseorang dapat 

meramalkan tanggapannya terhadap berbagai keajaiban yang muncul atau kualitas 

dasar yang membentuk karakter individu. Jadi tahap perkembangan pribadi anak-

anak untuk membentuk pribadi seseorang menjadi lebih baik siklusnya tidak 

mungkin dilakukan secara langsung, namun harus progresif dan harus dilakukan 

dari awal agar efektif ditanamkan dalam ingatannya sehingga berubah menjadi 

kecenderungan. Penataan karakter bukan sekedar komitmen keluarga tetapi juga 

daerah setempat harus berperan sebagai kontrol yang bersahabat. 

7. Kecamatan Panyipatan, Tanah Laut Aturan adalah kota yang harus diperhatikan, 

khususnya kota Panyipatan dan Tanjung Dewa, sub-wilayah Panyipatan, 

Pemerintahan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini diambil dari literatur dan studi sebelumnya pada judul seperti ini: 

1. Tesis Winarti yang berjudul “Pengaruh Contoh Pengasuhan Terhadap 

Penataan Etika Anak Berusia 1 sd 12 Tahun di Ketapang Tangerang”. Titik 

                                                           
17

 Rita Mariyana, dkk, Pengelolaan Lingkungan Belajar ( Jakarta : Kencana Preneda Media 

Group, 2010 ), h. 16 
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fokus penelitian postulasi ini adalah pada perlakuan fisik dan aktual yang 

diberikan oleh wali kepada anak-anaknya, yang dituangkan dalam wacana, 

perilaku, perilaku, dan aktivitas. Biasanya ada persamaan antara review ini 

dan review ini, yang sama-sama melirik tugas pengasuhan sebagai bagian dari 

peningkatan karakter anak. Sesuai dengan penemuan penelitian dan hasil uji-t 

fraksional, pengasuhan bermanfaat mempengaruhi perkembangan moral. 

Sementara komitmen variabel gaya pengasuhan terhadap pengembangan etika 

ditunjukkan oleh koefisien kepastian yang tepat sebesar 0,365, yang 

menyiratkan bahwa pengasuhan berdampak pada pengaturan kualitas yang 

mendalam sebesar 38,5% sedangkan sisanya 61,5% dipengaruhi oleh berbagai 

faktor di luar model yang digambarkan. sebelumnya. dianalisis oleh pencipta. 

Dari konsekuensi tinjauan ini, R = 0,621 menunjukkan R hampir mendekati 1, 

menyiratkan bahwa efek samping dari tinjauan ini menunjukkan bahwa antara 

faktor desain pengasuhan (berbasis suara, fermisif, tiran, dan ceroboh) 

berdampak pada perkembangan moral. Perbandingan dalam proposisi ini 

adalah bahwa keduanya menggunakan gaya pengasuhan untuk pengembangan 

etika anak yang mempengaruhi perspektif anak. Sedangkan perbedaan dalam 

teori ini hanyalah salah satu pola pengasuhan dalam tatanan etika anak-anak 

yang tidak terlalu kaku, khususnya usia 1-12 tahun, sedangkan kajian saya 

ditambahkan pada kedudukan masyarakat wali, umumnya area sekitar yang 

mempengaruhi pribadi anak. 
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2. Tesis dari Misbahu Khairani, Pengembangan kepribadian siswa melalui 

pembinaan di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong, Pemerintahan Kutai 

Kartanegara.' Postulat ini mengkaji metodologi wali dalam membentuk 

kepribadian anak-anaknya, khususnya teknik adil, toleran, dan tiran. Teknik 

aturan mayoritas umumnya akan mendapatkan anak-anak yang hasilnya 

adalah orang yang dapat diterima, sementara tiran membuat anak-anak 

menjadi lemah lembut, sedangkan dengan sistem toleran, anak-anak kurang 

siap untuk menyesuaikan diri dengan area sekitar eksternal. Unsur-unsur yang 

mempengaruhi pengasuhan, khususnya agama, sekolah, ekonomi, dan gaya 

hidup merupakan unsur pendukung, sedangkan tidak adanya pertimbangan 

orang tua, program televisi, area sekitar dan berita yang tidak mendidik 

menjadi penghambat dalam pengembangan karakter. Kedekatan dalam 

proposal ini adalah keduanya menggunakan gaya pengasuhan untuk 

membentuk kepribadian mahasiswa dengan prosedur voting based. Sementara 

perbedaan dalam dalil ini hanyalah salah satu pola pengasuhan dalam 

membentuk kepribadian siswa, penelitian ini bersifat subjektif, sedangkan 

penelitian saya bersifat kuantitatif dan menambah posisi sosial wali, area 

sekitar umum yang mempengaruhi kepribadian anak. 

3. Jurnal Lilis Nur Chotimah berjudul Dampak Status Keuangan Wali terhadap 

Prestasi Belajar. Dilihat dari dampak eksplorasi yang telah dilakukan, 

cenderung terlihat adanya pengaruh penting status keuangan wali terhadap 

prestasi belajar. Nilai F = 268.491 > F = 3.112 dengan tingkat kepentingan F= 
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0,000 < = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel status keuangan wali 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jember 

Peraturan Jember Tahun Pelajaran 2016/2017. Perekonomian wali (X) 

memiliki hubungan yang nyata/besar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Jember Peraturan Jember Tahun Pelajaran 2016/2017 (Y). 

Tingkat hubungan dapat diurutkan sebagai hubungan yang sangat 

mengesankan. Penyelidikan viabilitas garis kambuh adalah 77,3 yang diingat 

untuk klasifikasi tinggi. Hal ini karena status keuangan wali (menghitung: 

pekerjaan, sekolah, gaji) dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Jember Peraturan Jember Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Keluarga adalah tempat berkumpulnya orang-orang, dimana kegiatan sosial 

akan terjadi. Keuangan yang baik dari kehidupan sehari-hari akan membuat 

udara yang layak, nyaman, terlindungi dan tenteram dan dapat dianggap 

sejahtera, dapat dibayangkan bahwa hal itu akan mempengaruhi sistem 

pembelajaran bagi anak-anak. Kondisi di buku harian itu keduanya 

menggunakan contoh pengasuhan untuk membingkai etika anak-anak yang 

mempengaruhi mentalitas anak muda. Sementara perbedaan dalam proposisi 

ini hanyalah kesejahteraan ekonomi satu orang tua dan penelitiannya adalah 

kuantitatif pada prestasi siswa, sedangkan penelitian saya adalah pengaturan 

pribadi anak melalui pola pengasuhan, posisi sosial wali dan area sekitar 

umum.  
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4. Jurnal Lela siti Nurlaela, Herdianti Wahyu Pratomo, Nuruddin Araniri (2020), 

berjudul: Dampak Pengasuhan Teladan Terhadap Perkembangan Pribadi 

Anak Muda Kelas III Siswa Kelas III Mandrasah Ibtidaiyah Tahfizhul Qur'an 

Asasul Huda Ranjikulon, membahas tentang adanya praktik-praktik aneh 

yang dilakukan oleh anak di sekolah antara lain: 1) Tidak adanya mentalitas 

tegas yang mendarah daging pada anak, misalnya berbicara kasar; 2) Saling 

mencemooh antara teman, dalam hal apa pun, terlibat dalam pertempuran. 

Strategi eksplorasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang menarik, 

yaitu penelitian yang diarahkan untuk menentukan nilai faktor otonom, 

mungkin setidaknya satu faktor (bebas) tanpa melakukan pemeriksaan, atau 

berinteraksi dengan faktor yang berbeda. Populasi dalam ulasan ini adalah 

siswa kelas 3 MI Tahfizhul Qur'an Asasul Huda Ranjikulon, Daerah 

Kasokandel, Pemerintahan Majalengka, yang berjumlah 22 siswa. area sekitar 

keluarga memiliki hubungan yang sangat nyaman dalam membentuk 

kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, wali harus lebih berhati-hati dalam 

mendidik anak, agar anak tersebut memiliki pribadi yang baik. 

Perbandingannya adalah penggunaan pola pengasuhan dalam perkembangan 

pribadi anak dan pemeriksaan ini menggunakan kuantitatif, sedangkan yang 

penting dilakukan di sekolah dan hanya mengukur pola pengasuhan, 

sedangkan dalam penelitian saya ada kedudukan masyarakat sebagai wali. , 

area sekitar umum dan selesai di kota. 
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5. Jurnal Ani Siti Anisah, (2011) berjudul: “Parental Nurturing and Its 

Suggestions for Kids' Person Building” mengkaji tentang pentingnya 

perhatian orang tua sehingga berpengaruh terhadap peningkatan karakter anak 

dengan tujuan dapat membentuk pribadi anak di masa dewasa. "Kullu 

mauludin yuuladu 'alal fitrah", bahwa anak-anak dilahirkan ke dunia dalam 

kondisi alam yang tidak memihak dan orang tua mereka akan membentuk 

agama mereka, seperti yang disarankan oleh hadits Nabi. Hal ini dapat 

dibuktikan bahwa anak-anak memiliki kepribadian yang buruk karena mereka 

memperoleh dari perilaku buruk area sekitar di mana mereka tinggal dan 

bagaimana hidup berdampingan dengan area sekitar itu, seperti halnya dengan 

kecenderungan yang berlaku di area sekitar itu. Apalagi tubuh seorang anak 

yang dibawa ke dunia dalam keadaan cacat kemudian, pada saat itu, menjadi 

luar biasa dan kokoh melalui pembinaan dan pengajaran seperti halnya 

makanan dan sekolah keluarga, mulai dari membangun keluarga, pergaulan 

antara ayah dan ibu, bagaimana Pengasuhan dilakukan dengan melihat dua 

karakter unik, menjadi individu-individu tertentu. wali dan anak Kemiripan 

adalah pola pengasuhan yang sama untuk kepribadian anak, sedangkan 

perbedaan dalam penelitian saya adalah posisi sosial wali, area sekitar umum 

dan itu dilakukan di kota. 

 

I. Sistematika Penelitian 
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Sistematika untuk lebih memperjelas percakapan ini, pencipta membuat 

percakapan yang metodis sebagai berikut: 

Bab I: presentasi yang memuat landasan masalah, rencana masalah, tujuan 

penelitian, kepentingan penelitian, spekulasi penelitian, definisi fungsional, 

pemeriksaan masa lalu dan sistematika penyusunan. 

Bab II: laporan hipotetis yang berisi gagasan pengasuhan, desain pengasuhan 

yang berbeda, faktor-faktor yang memengaruhi pengasuhan, pemahaman tentang 

kesejahteraan ekonomi wali, pemahaman tentang area sekitar umum, perkembangan 

pribadi anak, tugas wali dalam pengasuhan anak ' pribadi, tahapan pelatihan karakter 

dalam Islam, dan dampak pengasuhan, posisi sosial wali dan area sekitar umum 

terhadap perkembangan pribadi anak. 

Bab III : strategi penelitian yang memuat metodologi dan jenis eksplorasi, 

rencana penelitian, populasi dan pengujian, sumber informasi dan informasi, strategi 

pemilihan informasi, rencana estimasi, dan prosedur penyelidikan informasi. 

Bab IV: keterbukaan untuk menyelidiki informasi dan pengujian teori. 

Bab V : penutup yang berisi tujuan dan gagasan. 

 


