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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan

hidupnya. Hubungan antara manusia akan menghasilkan interaksi sosial, baik

itu anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang akan menjadi bagian dari suatu

masyarakat.

Proses sosialisasi individu terjadi di tiga lingkungan utama, yaitu

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam

lingkungan keluarga, anak mengembangkan pemikiran tersendiri yang

merupakan pengukuhan dasar emosional dan optimism sosial melalui frekuensi

dan kualitas interaksi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Proses

sosialisasi ini  turut mempengaruhi perkembangan sosial dan gaya hidupnya di

hari-hari mendatang. Dalam lingkungan sekolah, anak belajar membina

hubungan dengan teman-teman sekolahnya yang dating dari berbagai keluarga

dengan status dan warna sosial yang berbeda. Dalam lingkungan masyarakat,

anak dihadapkan dengan berbagai situasi dan masalah kemasyarakatan.

Dalam proses perkembangan sosial, anak juga dengan sendirinya

mempelajari proses penyesuaian diri dengan lingkunganya, baik di lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Perkembangan

sosial individu sangat tergantung pada kemampuan individu untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta keterampilan mengatasi

masalah yang dihadapinya.1

1 Mohammad Asrori, Piskologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2004), hlm.93
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Kunci dari interaksi sosial yang baik terletak pada remaja. Karena masa

remaja merupakan jalan untuk memasuki tingkat kedewasaan, baik secara fisik

maupun psikis. Remaja dengan interaksi yang baik akan menghasilkan dewasa

yang bijak. Sebaliknya remaja dengan interaksi yang buruk akan menghasilkan

dewasa yang tidak bijak dalam menyikapi kehidupannya. Maka dari itu

diperlukan pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian pertama akan

diberikan oleh keluarga, yakni orang tua, baik itu pembentukan tingkah laku,

watak, moral dan pendidikan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam

QS. At-Tahrim 66:6 dengan lafadz sebagai berikut:

                      
           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasa, yang keras,
yang tidak mendurhaikai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(QS. T-Tahrim 66:6)2

Orang tua dalam membentuk kepribadian sang anak memiliki cara yang

berbeda-beda. Karena setiap orang memiliki pola pandang yang tidak sama.

Hal tersebut dinamakan dengan pola asuh. Pola asuh orang tua bervariasi,

yakni ada keras, biasa saja bahkan lemah. Selain itu, dalam menentukan pola

asuh, orang tua mempunyai pertimbangan khusus mengingat saat ini kita

berada di masa era globalisasi. Begitu banyak pengaruh barat (westereninsasi)

yang masuk ke seluruh negara di dunia ini, termasuk negara Indonesia.

Pergaulan bebas seperti free sex, narkoba, miras sudah tak asing lagi. Dampak

2 Q.S. At-Tahrim 66:6.
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negatif ini yang membuat para orang tua takut untuk melepas kontrol terhadap

anaknya, sehingga kepercayaan orang tua kepada anak menjadi kurang dan

anak akan tumbuh berkembang menjadi pribadi yang penuh keragu-raguan.

Karena hakikatnya orang selalu memandang sang anak kecil yang masih

memerlukan pengawasannya. Maka dari itu ketika orang tua mulai melepas

anak di usia remaja untuk mengenal dunia luar lebih jauh, orang tua membekali

anak-anaknya dengan nilai-nilai kehidupan yang diyakini dapat menjadi

kontrol diri, baik itu nilai agama, sosial, budaya atau adat, kesusilaan dan

hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang penulis amati di Desa Pematang Ibul, Kecamatan

Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, di sana penulis melihat banyaknya

masalah sosial yang ditimbulkan oleh anak usia remaja. Banyak remaja yang

sering membuat masalah dengan bolos sekolah, merokok dilingkungan

sekolah, dan sering keluar malam, dan menikah muda saat masih menduduki

bangku sekolah menengah atas akibat pergaulan yang tidak dibatasi.

Dari sinilah terlihat bahwa pola asuh orang tua  sangat penting bagi

interaksi sosial yang dilakukan oleh anak-anaknya, terutama ketika anak

menginjak usia remaja. Dengan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk

meneliti masalah pola asuh orang tua dalam interaksi sosial remaja dengan

judul, “Pola Asuh Orang Tua dalam Interaksi Sosial Remaja di Desa Pematang

Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.”
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B. Alasan Memilih Judul

a. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengungkapkan tentang

bagaimana pola asuh orang tua dalam interaksi sosial remaja yang berada di

Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Selain itu, secara pribadi penulis menjadi lebih mengetahui hal-hal terkait

keluarga, khususnya orang tua. Dari penelitian ini penulis dapat mengetahui

serta memahami tentang pola asuh orang tua dalam interaksi sosial remaja

yang berada di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten

Rokan Hilir.

C. Penegasan Istilah

a. Pola Asuh Orang Tua

Pola Asuh secara umum didefinisikan sebagai tingkah laku orang tua dalam

membesarkan anak (Yhomas G. Power, etc). Pola asuh orang tua adalah

pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari

waktu ke waktu.3

b. Interaksi Sosial Remaja

Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu

yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau

sebaliknya, jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan

tersebut di dapat antara individu dengan individu, individu dengan

kelompok atau kelompok dengan kelompok.4

3 Nita Fitria, “Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Anak Usia Pra Sekolah ditinjau dari
Aspek Budaya Lampung,” Jurnal Fokus Konseling Vlo. 2, No.2, Hlm. 102-105 (Agustus 2016) .

4Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET,
1978), hlm. 65.
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Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence berasal dari

bahasa latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai

kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa

puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang

kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan

reproduksi.

Masa remaja menurut mappiare (1982) berlangsung antara umur 12

sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 sam 22 tahun bagi pria. Rentang usia

remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai

dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan

21/22 tahun adalah remaja akhir.5

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi

sosial remaja ialah hubungan antara individu sebagai remaja dengan remaja

lainnya, remaja dengan kelompok masyarakat, atau kelompok remaja tertentu

dengan kelompok lainnya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku remaja

dalam interaksi sosial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan

rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pola Asuh Orang Tua dalam

Interaksi Sosial Remaja di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako,

Kabupaten Rokan Hilir?”

5 Mohammad Asrori, Piskologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2004), hlm. 9.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui dan

memahami tentang bagaimana pola asuh orang tua dalam interaksi sosial

remaja yang berada di Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako,

Kabupaten Rokan Hilir.

b. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan praktis bagi perangkat Desa Pematang Ibul, Kecamatan

Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir ialah hasil penelitian diharapkan

dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pola hidup

yang baik dalam suatu keluarga.

b) Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan

dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari

selama mengikuti program perkuliahan Bimbingan Konseling Islam di

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

c) Kegunaan akademis bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan

dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan

bagi sivitas akademika.

F. Sistematika Penulisan Judul

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan

memilih judul, penegasan istilah, batasan masalah penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penilitian, dan

sistematika penulisan.
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BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan  tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan

kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik

pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan sejarah kantor Penghulu Pematang Ibul

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, visi dan misi

kantor Penghulu Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako

Kabupaten Rokan Hilir, tugas pokok dan fungsi kantor Penghulu

Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan

Hilir, uraian tigas kepala dan staf kantor Penghulu Pematang Ibul

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, nama-nama

pegawai kantor Penghulu Pematang Ibul Kecamatan Bangko

Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan kegiatan kantor Penghulu

Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan

Hilir.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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