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Penelitian ini berangkat dari latar belakang perlunya pola asuh yang 

dilakukan orang tua dalam memberikan pembentukan akhlak kepada anak. 

Kenyataan di masyarakat sekarang sering ditemui para orang tua masih kurang 

berperan dalam pembentukan akhlak kepada anak dalam keluarga. Hal ini karena 

orang tua telah menyerahkan pendidikan agama pada guru di sekolah atau pada 

guru ngaji di lingkungannya. Bahkan tidak jarang ada yang acuh tak acuh sama 

sekali terhadap pembentukan akhlak anak tersebut, disamping kenyataan adanya 

kalangan orang tua yang tidak melaksanakan keberagamaan yang benar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Permasalahan yang dirumuskan adalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana pola asuh orang tua dalam keluarga petani terhadap pembentukan 

akhlak anak di desa Sungai Lengi Kecamatan sungai Tabuk Kabupaten Banjar 

dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi orang tua dalam 

keluarga patani terhadap penerapan pola asuh anak di desa Sungai Lengi 

Kecamatan sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pola asuh orang tua yang diterapkan dalam keluarga petani 

terhadap pembentukan akhlak anak di Desa Sungai Lengi Kecamatan Sungai 

Tabuk Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola asuh dalam keluarga petani terhadap pembentukan akhlak anak di desa 

Sungai Lengi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, melalui pendekatan 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 5 (lima) keluarga yang orang 

tuanya bekerja sebagai petani yang memiliki anak berusia 6-12 tahun yang tinggal 

di desa Sungai Lengi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang dijadikan 

sebagai responden. Objek dari penelitian ini adalah pola asuh orang tua yang 

berprofesi sebagai petani dalam pembentukan akhlak anak di desa Sungai Lengi 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua yang berprofesi sebagai petani terhadap 

pembentukan akhlak anak di desa Sungai Lengi Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar. Sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumenter. 

Dan hasil dari penelitian ini dari keluarga A, C, D lebih cenderung  

menrapkan pola asuh demokrasi, sedangkan keluarga B lebih cenderung 

menerapkan pola asuh permisif dan pada keluarga E memiliki perbedaan 

penerapan pola asuh antara suami yaitu LI dan istri yaitu HH, LI lebih cenderung 

menerapkan pola asuh demokrasi sedangkan HH lebih cenderung menerapkan 

pola asuh otoriter. 

 


