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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengasuhan anak merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua dalam 

memenuhi kewajiban maupun tanggung jawab kepada anak-anaknya. 

Pengasuhan dan pendidikan pertama yang diperoleh anak pada masa awal 

kehidupannya berasal dari orang tua. Orang tua merupakan pendamping utama 

dan contoh pertama dalam setiap proses perkembangan maupun pertumbuhan 

sang anak. Pengasuhan orang tua akan menjadi peletak dasar dalam 

pembentukan kepribadian yang baik pada diri anak, terutama pengasuhan dari 

seorang ibu karena sejak anak masih berada di dalam kandungan sampai anak 

dilahirkan, ibulah yang selalu ada disampingnya sampai anak dapat mencapai 

masa kedewasaan. Pengasuhan yang diberikan kepada anak bisa dalam bentuk 

sikap, watak, tingkah laku, kebiasaan, dan karakter yang ditampilkan oleh 

seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. 

Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No. 25 tahun 1997 pasal 1 

dijelaskan bahwatenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang 

sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan laki – laki, perempuan pun berhak 

mendapat penghargaan atas prestasi yang diraihnya, berhak dipilih dan 

diangkat dalam pekerjaan/jabatan sesuai dengan persyaratan dan peraturan 

perundang - undangan.  Semua itu diatur dalam pasal 12 ayat 3, pasal 31 

Undang – Undang no 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan pasal 49 
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Undang – Undang no 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. 

(Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan 

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia) 

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut telah 

disebutkan bahwa kebijakan wanita dalam pekerjaan mendapat banyak 

perlindungan sehingga wanita dapat mengembangkan karir dan dapat bekerja 

tanpa takut akan deskriminasi dalam dunia pekerjaan. Hal tersebut yang 

mendorong banyak wanita berbondong-bondong bekerja dengan tujuan 

membantu suami dan perekonomian keluarg sehingga rela meninggalkan anak-

anak mereka yang masih harus mendapat perhatian khusus. Padahal anak-anak 

juga menginginkan orang tua yang berada dirumah untuk mengurus serta 

mendidik mereka agar mereka tidak mencari perhatian dari luar dan berdampak 

dalam pembentukan sikap serta karakter yang salah akibat lingkungan sekitar. 

Terbentuknya sikap, watak, tingkah laku, kebiasaaan serta karakter 

anak tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga (orang tua) melainkan 

berasal dari lingkungan. Perilaku seseorang di luar lingkungan akan 

mencerminkan bagaimana kehidupan dalam keluarganya, oleh karena itu baik 

buruknya moral suatu bangsa akan sangat bergantung pada bagaimana 

pendidikan yang diterapkan oleh keluarga. Jika individu dalam keluarga 

tumbuh dan berkembang dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai, 

maka akan melahirkan generasi yang baik, sebaliknya jika dalam keluarga 

sering terjadi pertengkaran, maka akan tumbuh generasi yang rapuh. Di 

lingkungan keluarga peran wanita sangatlah penting untuk pembentukan anak 
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(Fuadaddin, 1999: 8-9) apalagi di era perkembangan ekonomi, industri, dan 

informasi yang begitu melaju pesat. 

Peran wanita setelah menikah dan memiliki keluarga serta memiliki 

anak maka wanita tersebut memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah 

tangga dan juga sebagai perempuan berkarir. Peran ibu dalam keluarga 

menurut Stollz (1987) dan Gunarsa (1991) adalah : memenuhi kebutuhan 

fisiologis anak dengan sabar, telaten dan konsisten, pendidik yang mampu 

mengatur dan mengendalikan anak, sebagai contoh dan teladan, sebagai 

manager, menyediakan bantuan tenaga untuk mengatasi keterbatasan dalam 

membesarkan anak, menyediakan dukungan ekonomi. Peran wanita telah 

bergeser dari peran tradisional menjadi modern. Dari hanya memiliki peran 

tradisional untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, 

kini wanita memiliki peran sosial dimana  dapat berkarir dalam bidang 

kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik dengan didukung pendidikan yang 

tinggi. Secara tradisional, peran wanitaseolah dibatasi dan ditempatkan dalam 

posisi pasif yaitu wanita hanyalah pendukung karir suami. Peran wanita yang 

terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita 

identik dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern 

dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif, dan kritis (Health Woman, 

2008). 

Fenomena seperti ini sudah bukan lagi sebagai wacana dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak hanya fenomena dalam kehidupan perkotaan tetapi 

juga di daerah pedesaan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan fenomena yang 

lain misalnya kenakalan anak, tingkat prestasi, tingkat perilaku anak dan juga 
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perceraian. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena wanita memiliki 

peranan yang sangat signifikan dalam keharmonisan suatu keluarga, dimana 

dalam pandangan masyarakat bahwa seorang wanita cukuplah menjadi isteri 

ataupun ibu yang baik (UII, 1985: 75-76) 

Perkembangan di era globalisasi ini memberikan dampak positif dan 

negatif bagi seluruh masyarakat khususnya bagi kaum wanita dan keluarganya. 

Dengan demikian, wanita ikut berlomba dengan kaum laki-laki untuk 

mendapatkan kemajuan dalam bidang ekonomi, industri, ilmu pengetahuan dan 

lainnya. Wacana kebebasan wanita untuk dapat berperan dalam semua sisi 

kehidupan terus berkembang sampai sekarang yaitu dengan adanya paham 

gender yang merebak di kalangan para mahasiswa dan para aktivis LSM 

wanita. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya organisasi-organisasi kewanitaan 

misalnya Persaudaraan Isteri, Wanita Sejati, Persatuan Ibu, Putri Indonesia, 

Aisyah Muhammadiyah, dan Muslimah NU. Angkatan kerja wanita tahun 1990 

sekitar 36% dari seluruh angkatan kerja dunia. Angkatan kerja wanitauntuk 

negara maju sekitar 41,4% dan untuk negara berkembang sekirar 34.4% khusus 

untuk Indonesia sekitar 37%. Tingkat partisipasi kerja wanita untuk tahun 2008 

diperkirakan meningkat sekitar 40,07% untuk tahun 2013 sekitar 40,96% dan 

untuk tahun 2018 sekitar 41,78% (Simanjuntak, 2001: 207). Secara umum, 

urusan kerumahtanggaan harus dibebankan pada wanita, sehingga mereka 

harus bekerja jauh lebih keras karena memikul tanggung jawab pekerjaan dan 

rumah tangga sekaligus (Ririn, 1996). Jika sudah seperti ini pekerjaan seorang 

istri bertambah satu lagi dan tanggung jawabnya pun menjadi semakin berat, 
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karena sebelumnya seorang istri sudah mempunyai tanggung jawab mengurusi 

anak dan urusan rumah tangga lainnya. 

Seorang ibu mempunyai peran vital dalam pengasuhan dan menjadi 

bagian terpenting dalam setiap perkembangan sang anak. Ketika seorang ibu 

mempunyai peran ganda atau memiliki kesibukan lain di luar tanggung jawab 

sebagai seorang ibu, secara tidak langsung dapat berdampak pada proses 

pengasuhan yang diberikan. Seorang ibu yang bekerja akan membagi perhatian 

untuk pekerjaan dan keluarga tentunya. Hal inilah yang menjadi tantangan 

seorang ibu ketika menjalankan peran ganda yaitu seorang ibu dihadapkan 

pada sebuah tuntutan karir dan seharusnya tidak meninggalkan kewajiban 

utamanya sebagai seorang pengasuh. Meskipun ibu memiliki berbagai 

kesibukan di luar rumah tetap dapat berbagi waktu dengan proses pengasuhan 

anak-anak. Jika didalam keluarga atau rumah tersebut tidak ada yang 

mengawasi perkembangan anak maka anak akan mencari perhatian lain diluar 

rumah dan dikhawatirkan anak akan sulit untuk diberitahu hal yang baik pada 

saat anak tersebut menyimpang.  

Pandangan psikologi pendidikan diketahui bahwa lebih dari 70% 

perilaku anak itu adalah “mirroring” atau cermin langsung dari perilaku 

orangtuanya, dalam keseharian mereka mendidik anak-anaknya. Maka 

pendidikan dalam keluarga sangatlah penting untuk pembentukan karakter 

anak. Khususnya untuk anak Sekolah Dasar, mereka sangat aktif  untuk 

bertanya, mencoba hal-hal baru yang ada dilingkungan sekitar sehingga ssangat 

diperlukan peran orang tua khususnya ibu karena ibu adalah guru pertama yang 

mengenalkan bahasa serta moral dan etika kepada anak. ( Ayah Edy, 2009) 
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SDN 

Mojolangu 1 Malang pada bulan Februari tahun 2016 kemarin, yaitu sebagian 

besar wali murid atau ibu dari siswa di SDN Mojolangu 1 Malang bekerja 

sehingga peneliti ingin meneliti tentang peran ibu berkarir dalam mengasuh 

dan mendidik anak serta hambatan dan solusi apa yang dialami oleh ibu dalam 

mengasuh dan mendidik anak. Rata-rata wali murid atau ibu dari siswa di SD 

Mojolangu bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai jam kerja 

dengan shift dan buruh. Latar belakang desa semi kota inilah, dimana 

modernisasi  terjadi di desa ini yaitu bentuk pemikiran wanitanya yang 

mandiri, dengan tidak hanya mengandalkan penghasilan suami saja.  Oleh 

karena itu disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

permasalahan diatas dengan judul :  Pengaruh Pola Pengasuhan Ibu Berkarir 

Terhadap Pembentukan Karakter Anak di SDN Mojolangu 1 Malang. 

Masalah inilah yang mendorong penulis ingin untuk melakukan 

penelitian tentang kemungkinan ibu berkarir dapat memberikan pola asuh yang 

baik dalam pendidikan terhadap anak-anak mereka. Seorang istri yang 

memiliki peran ganda baik sebagai ibu yang harus menjaga anaknya dan 

sebagai wanita karir yang bekerja di luar rumah untuk memnuhi kebutuhan 

hidup keluarganya dan membantu meringankan beban suami mungkin dapat 

memberikan pola asuh yang baik dalam memberikan pendidikan terutama 

akhlak bagi anak-anaknya. (Majalah Bakti, Gerakan memaksimalkan Usaha, 

no. 202 April 2008, hal 8) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di depan maka penulis 

perlu merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah peran ibu bekarir dalam mengasuh dan mendidik 

anak yang berhubungan dengan pendidikan karakter? 

2. Apa saja hambatan yang dialami ibu dalam mengasuh dan 

mendidik anak yang berhubungan dengan pendidikan karakter? 

3. Apa saja solusi yang dialami ibu dalam mengasuh dan mendidik 

anak yang berhubungan dengan pendidikan karakter? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini sebagai dasar meningkatkan pengetahuan serta  

merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mengungkapkan hal-hal 

yang  

perlu diketahui dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui peran itu berkarir dalam mengasuh dan 

mendidik anak yang berhubungan dengan pendidikan karakter. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh ibu dalam 

mengasuh dan mendidik yang berhubungan dengan pendidikan 

karakter. 

3. Untuk mengetahui solusi yang dialami oleh ibu dalam mengasuh 

dan mendidik yang berhubungan dengan pendidikan karakter. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini  disusun  dengan harapan dapat memberi manfaat antara  

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai peran ibu berkarir serta hambatan dan solusi yang 

diaalami oleh ibu dalam mengasuh dan mendidik anak yang 

berhubungan dengan pendidikan karakter. Selain itu, penelitian ini 

dapat juga digunakan sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian 

lain mengenai pengasuhan ibu berkarir terhadap pembentukan 

karakter anak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan  

pengetahuan metodologi penelitian dan sarana menerapkan 

langsung  

teori yang didapat di bangku kuliah dalam kegiatan pembelajaran 

nyata.  

a. Manfaat bagi Orang tua  

Penelitian ini diharapkan orang tua terutama ibu agar dapat 

menerapkan pola asuh yang tepat untuk mendidik  anak 

sehingga seorang anak dapat memiliki kecerdasan emosi yang 

optimal.  
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b. Manfaat bagi Guru  

Penelitian ini dapat  dijadikan  sebagai salah satu  sumber 

informasi untuk mengetahui pengaruh pengasuhan ibu berkarir 

terhadap pembentukan karakter anak. Melalui penelitian ini, 

guru juga diharapkan lebih dapat memahami emosi siswanya 

sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran yang 

lebih bermakna. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Setiap orang tua terutama ibu menerapkan pola asuh yang berbeda-

beda sehingga pengaruhnya terhadap anak berbeda pula. 

b. Karakter dan kepribadian setiap anak berbeda-beda, kedua hal ini 

bergantung pada pola pengasuhan ibu yang diterapkan. 

2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Karakter yang peneliti bahas pada penelitian ini hanya 4 karakter 

yaitu (1) Mandiri, (2) Tanggung jawab, (3) Rajin, (4) Dapat 

dipercaya. 

b. Data yang diperoleh berasal sekolah SDN Mojolangu 1 Malang 

yang diambil 6 wali murid yang berkarir.  

F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

 Memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan penafsiran 

yang salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini maka diberikan 

batasan-batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, 

sebagai berikut. 
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1. Pengasuhan berarti proses, cara, dan perbuatan mengasuh. 

Sedangkan mengasuh berarti menjaga (merawat) anak. 

2. Ibu berkarir berarti wanita yang bekerja tetapi juga mempunyai 

keinginan untuk mempertahankan suatu posisi atau status sosial. 

3. Karakter berarti bawaan, hati, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak. 

4. Mendidik berarti memberi latihan (ajaran dan tuntunan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. 


