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Peran orang tua sangat diperlukan di zaman sekarang, khususnya pada fase 

remaja yang keingintahuannya lebih besar, sehingga sangat suka mencoba hal-hal 

baru. Peranan orang tua yang dimaksud ialah dalam pendidikan fiqih, yang mana 

pendidikan fiqih di sini lebih difokuskan kepada cara remaja putri dalam menutup 

aurat dalam kesehariannya. Hal ini dapat dilihat dari outfit of the day (OOTD) 

yang digunakan. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan fashion, outfit of the 

day (OOTD) yang dianggap keren serta kekinian, kini tidak lagi sesuai dengan 

syariat Islam, malah terang-terangan memperlihatkan aurat yang semestinya 

ditutupi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran orang tua di Desa Sungai 

Cabang Barat RT 9 dan 10 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

melaksanakan peran sebagai orang tua. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah 10 orang tua, 10 remaja putri, dan 3 tetangga atau keluarga. 

Sedangkan objek penelitian ialah peran orang tua mendidik anaknya pada masalah 

berpakaian sesuai dengan syariat Islam serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara 

melakukan wawancara, observasi dan mengumpulkan dokumen terkait penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah peran orang tua dalam pendidikan fiqih di Desa 

Sungai Cabang Barat, tepatnya di RT 9 dan 10. Peran Orang tua di sana sudah 

relatif bagus dalam menjalankan peranannya sebagai orang tua, seperti 

memberikan perhatian, menjalin komunikasi, memberikan kesempatan, 

mengawasi, mengarahkan, memberikan nasihat, perintah dan contoh peneladanan 

yang baik, serta pemberian hukuman kepada anak. Dalam menjalankan peranan 

sebagai orang tua, tentu ada faktor yang mendukung ataupun menghambat. 

Faktor-faktor tersebut yaitu faktor pembawaan, keadaan keluarga di rumah, 

perhatian orang tua, ilmu pengetahuan orang tua tentang ajaran agama Islam, 

lingkungan pergaulan, pengasuhan keterbatasan waktu bersama anak, dan 

hubungan jarak jauh antara anak dan orang tua (Long Distance Relationship). 


