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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang berkaitan dengan taman pendidikan anak-anak 

bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Di bawah ini merupakan 

beberapa penyajian dari beberapa hasil penuliasan peneliti yang revelan 

dengan judul dari penieliti seperti: 

Wini Mulyani 2011, penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Komunikasi Verbal Dan NonVerbal Dalam Proses Menghafal Juz 

Amma Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Bait Qur’any Ciputat” 

merupakan skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menghasilkan ndata deskriptif 

berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diteliti. 

Adapun yang didapat dari hasil penelitian ini ialah bahwa implementasi 

komunikasi verbal dan nonverbal dalam menghfl Juz Amma di PAUD 

Bait Qur’any terdapat pada program pengajaran jaritmatika al-Qur’an, 

terjemahan kata perkata dan pada pengajaran tajwid.1 

M. Syahran Jailani 2014. Penelitian yang berjudul “Teori 

Pendidikan Dan Tanggungjawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak 

Usia Dini” diterbitkan dalam penelitian jurnal pendidikan Islam volume 

                                                           
     1 Wini Mulyani, “Implementasi Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Dalam Proses Menghafal Juz 

Amma Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Bait Qur’any Ciputat”, 2011, hal. 1 
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8, Nomor 2, Oktober 2014. Penelitian ini menjelaskan tanggung 

jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Bahwa tugas utama 

keluarga adalah menciptakan bangunan dan suasana proses pendidikan 

keluarga sehingga melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia 

sebagai pijakan yang kokoh dalam menampaki kehidupan dan 

perjalanan anak manusia.2 

Seniati Sutarmi, Darmianti Zuchdi, Siti Partini Sudirman 2014. 

Penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Dasar Humanis 

Religious Anak Usia Dini Keluarga Perkotaan Di TK Islam Terpadu” 

diterbitkan dalam penelitian jurnal pembangunan pendidikan Volume 2, 

Nomor 2, 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-

naturalistik. Yang mana dalam penelitian ini dihadapkan peneliti berada 

di lapangan dengan kondisi alamiyah (natural setting) yang didapat dari 

hasil penelitian ini ialah tujuan penanaman nilai-nilai dasar humnis 

religius, yaitu mewujudkan generasi berakhlak mulia yang kuat biman 

dan ilmu. Dengan metode BCM/bermain, cerita, menyanyi dan 

partisipasi orang tua dengan memberikan materi, memantau, 

mengevaluasi nasehat pekanan dan melalui komite sekolah dengan 

bersama-sama mencari solusi saat terjadi hambatan. Perilaku anak di 

sekolah dan dirumah semakin baik setelah mendapatkan penanaman 

nilai-nilai dasar humanis religius.3  

Herawati 2017, penelitiannya yang berjudul “Program Kegiatan 

Bermain Kurikulum Pendidika Agama Islam PAI Di TK IT Fajar 

                                                           
     2 M. Syahran Jailani, “Teori Pendidikan Dan Tanggungjawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak 

Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, Nomor 2. Oktober, hal. 1  

     3 Seniati Sutarmi, Darmianti Zuchdi, Siti Partini Sudirman, “Penanaman Nilai-Nilai Dasar Humanis 

Religious Anak Usia Dini Keluarga Perkotaan Di TK Islam Terpadu”, Jurnal Pembangunan 

Pendidikan, Vol. 2, Nomor 2, 2014, hal 1 
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Hidayah Intergrated Boarding School Aceh” diterbitkan dalam jurnal 

Volume III, Nomor 2, 2017. Penelitian ini menggunakan fild research 

yaitu dengan menginvestigsi melalui studi lapangan, yang mana hasil 

dari penelitinan ini ialah bahwa kurikulum PAI TK mencakup 3 

komponen utama, yaitu: aqidah, akhlak ibadah dan Al-Qur’an, dengan 

teknis pelaksanaan kurikulum PAI disajikan melalui pendekatan yang 

menyenagkan dan disesuaikan dengan perkembangan diri anak secara 

individual seperti: bernyanyi, bermain, mengucapkan syair, pengenalan 

menulis dengan menggunakan media yang menarik atau menggunakan 

gambar sesuai dengan minat anak, dan terahir, pengembangan 

kurikulum PAI selaras dengan ketentuan Dinas Pendidikan Aceh 

dengan keunggulan pendidikan berbasis integritas dalam setiap proses 

pembelajarannya.4 

 

 Ariffiana Zelvi 2017. Penelitian yang berjudul “Proses 

Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga 

Di Kampong Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta” di terbitkan 

pada jurnal pendidikan anak usia dini Edisi 1, Juni 2017.  Penelitian ini 

menggunakan kualitatif dengan metode purposive sampling. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanaman nilai-nilai 

agama pada anak dalam keluarga. Yang mana hasil dari penelitian ini 

adalah anak mampu dan terbiasa dalam mengerjakan sholat dan lain 

                                                           
     4Herawati, “Program Kegiatan Bermain Kurikulum Pendidika Agama Islam (PAI) Di TK IT Fajar 

Hidayah Intergrated Boarding School Aceh”, jurnal, Vol. III, Nomor 2. Desember 2017, hal. 1 
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sebagainya, apabila dalam anggota keluarga dan lingkungan sekitar 

memberikan pengaruh terhadap proses penanaman nilai agama.5 

 Nia Ekawati 2008.  Penelitian yang berjudul “Pola 

Komunikasi Ibu Dan Anak Dalam Penanaman Nili-Nili Keagamaan 

Pada Anak Usia Prasekolah Di Asrama Suku Dinas Pemdam 

Kebakaran Kotamadya Jakarta Barat” dalam penelitian ini penulis 

ingin mengetahui pola komunikasi ibu dan anak pada usia prasekolah 

dalam penanaman nilai-nilai kagamaan di Asrama Sudin Pemda 

Kebakaran Kotamadya Jakarta Barat, yang mana diketahui bahwa 

terdapat ibu-ibu memiliki anak prasekolah yang kurang terhadap nilai 

keagamaannya. 

 Dan hasil dari penelitian ini adalah setelah dilakukan penelitian 

secara mendalam di lapangan bahwa ibu-ibu di tembat tersebut 

memiliki perhatian terhadapan anaknya dalam penanaman nilai-nilai 

keagamaan dan hanya beberapa ibu yang tida memiliki perhatian.6 

Fitria Laily 2014 skripsi, penelitian yang berjudul “Penerapan 

Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini Di PAUD Az-Zahra 

Desa Semarum Kecamatan Duren Kabupaten Trenggalek”. penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya dekskriptif, 

yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan penerapan 

Pendidikan agama Islam pada anak usia dini di PAUD Az-Zahra yang 

menggunakan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran dengan 

mengaji, menghafalkan asmaul husna, surat-surat pendek, doa sehari-

                                                           
     5 Ariffiana Zelvi, “Proses Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga Di 

Kampong Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Edisi 1. 

Juni 2017. Hal. 1 
     6 Nia Ekawati, “Pola Komunikasi Ibu Dan Anak Dalam Penanaman Nili-Nili Keagamaan Pada Anak 

Usia Prasekolah Di Asrama Suku Dinas Pemdam Kebakaran Kotamadya Jakarta Barat”, hal. 1 
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hari serta pembelajaran yang berlangsung terdapat materi menulis huruf 

hijaiyah, mendongeng tentang cerita nabi serta materi sholat, wudhu dan 

haji.7 

Budi Triono 2015, penelitian skripsi yang berjudul “Permainan 

Edukatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak 

Usia Dini Di PAUD Bani Malik Ledug Kecamatan Kembaran 

Banyumas” ini menggunakn penelitian lapangan  

Field Research dengan pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif analisis. Hasil dari penelitian in i adalah: Permainan Edukatif 

Yang Dilaksanakan Di PAUD Bani Malik Ledug Kecamatan Kembaran 

itu sangat beragam dan bervariasi seperti:  rihlah/tadabur alam 

karyawisata, permainan tepuk, puzzle hijaiyah, hafalan, cerita/dongeng, 

menyayi. Adapun pelaksanaan permainan edukatif juga sangat beragam 

dan tentunya edukatif yang ada di PAUD Bani Malik ditujukan agar 

anak-anak senag dalam belajar nilai-nilai agama Islam dan moral sejak 

dini. 8 

Dwi Astuti 2015penelitian tesis yang berjudul “Penanaman 

Nilai-Nilai Agama Islam Pada Anak Usia Dini Di RA Tahfidz Al-

Qur’an Jamilurrahman Banguntapan Bantul” ini menggunakan 

pendekatan penelitian lapangan (fild research) yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Hasil darin penelitian ini adalah nilai-nilai agama yang 

ditanamkan di RA Tahfidz al-Qur’an Jamilurrahman adalah nilai 

keimanan/aqidah, nilai ibadah, dan nilai nakhlak. 

                                                           
     7 Fitria Laily,” Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini Di Paud Az-Zahra Desa 

Semarum Kecamatan Duren Kabupaten Trenggalek”, skripsi, hal v 

     8 Budi Triono, “Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak 

Usia Dini Di PAUD Bani Malik Ledug Kecamatan Kembaran Banyumas”, skripsi.hal v 
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 Ketiga nilai tersebut terperinci dalam beberapa materi, yaitu 

Aqidah, fiqih, Akhlak, doa harian, siroh, dan bahasa arab sedangkan 

tahfid qur’an merupakan program yang menjadi RA ini 

 kedua metode yng diterapkan yaitu metode keteladanan, metode 

pembiasan, metode nasehat, metode hukum, metode bercerita, metode 

karyawisata, dan metode elektik.9 

Arining Tias Saputri 2016, penelitian skripsi ini berjudul 

“Penanaman Nilai Keagamaan Dan Kedisiplinan Bagi Anak Usia Dini 

TK B Di Kelompok Bermain Mutiara Hati Purwokerto” penelitian ini 

menggunakan pendekatan lapangan field research yang termasuk jenis 

penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa penanaman nilai kemandirian dan kedisiplinan bagi anak usia 

dini siswa TK B di klompok bermain Mutiara hati Purwokerto melalui 

kegiatan-kegiatan didalamnya ditanamkan nilai kemandirian dan 

kedisiplinan seperti mandiri dan disiplin sat berangkat sekolah, mandiri 

dan disiplin saat masuk kelas, membca iqra, mengikuti cerita pagi, 

pembiasaan ibadah, saat istirahat dan mandiri dan disiplin saat pulang 

sekolah.10 

  

                                                           
     9 Dwi Hastuti, “Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Pada Anak Usia Dini Di RA Tahfidz Al-

Qur’an Jamilurrahman Banguntapan Bantul”, tesis.  
     10 Arining Tias Saputri, “Penanaman Nilai Keagamaan Dan Kedisiplinan Bagi Anak Usia Dini TK 

B Di Kelompok Bermain Mutiara Hati Purwokerto”, skripsi  
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B. KERANGKA TEORI  

 

a. Pengertian Strategi 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer 

yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperan dalam 

mengatur setrategi, untuk memenangkan peperangan sebelum 

melakukan suatu tindakan, ia menimbang bagaimana kekuatan pasukan 

yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas; misalnya 

kemampuan setiap personal, jumlah dan kekuatan bersenjata, motivasi 

pasukannya setiap personal dan lain sebagainya.  

 Selanjutnya ia juga mengumpulkan informasi senjatanya. 

Setelah semuanya diketahui, baru ia akan menyusun tindakan apa yang 

akan dilakukan, taktik dan teknik peperangan, maupun waktu yang pas 

untuk melakukan suatu serangan dan lain sebagainya. Dengan 

demikian dalam menyusun strategi perlu perhitungan berbagai fakor, 

baik dalam maupun luar. Dari ilustri diatas dapat disimpulkan, bahwa 

strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan 

dalam mencapai tujuan. 

 Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu 

dirumuskan tujuan yang jelas, yang dapat diukur keberhasilannya, 

sebab tujuan rohnya dalam implementasi suatu strategi. Tidak semua 
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tujuan dapat dicapai hanya dengan satu tujuan saja.11 Dalam dunia 

pendidikan strategi diartikan sebagai “a plan, menthod, or series of 

activities designed to achives a particular education goal” J.R David 

1976. Jadi dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. Ada dua hal yang 

bisa kita cermati dari pengertian diatas:  

1).  strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan 

rangkaian kegiatan termasuk rancangan penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini 

berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan 

rencana kerja belum sampai pada tindakan.  

2). Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya 

arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian 

tujuan. Dengan demikian, penyusunana langkah-lagkah pembelajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan 

dalam upaya pencapaian tujuan. 

b. Nilai-Nilai Islam 

1). Aqidah   

Menurut Al-Munawir dalam buku Kuliah Aqidah Islam 

karya Yunahar Iliyas aqidah berakar dari kata ‘aqada-ya’qidu- 

‘aqidatan. ‘Aqidan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. 

Setelah membentuk menjadi ‘aqidah berarti keyakinan. 

Revelasi antara arti kata ‘aqdan dan ‘aqidah adalah keyakinan 

                                                           
     11 Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 293-294 
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itu tersimpul dengan kokoh di hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian.  

Secara terminologis menurut Hasan al-Bani dalam buku 

Kuliah Aqidah Islam karya Yunahar Iliyas, “Aqa’id (berbentuk 

jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenaranya oleh hati, mendatangkan ketentraman 

jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun 

dengan keraguan-keraguan. 12 

2). Akhlak  

 Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Aab akhlaq, 

bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluk, yang secara 

etimologis menurut Rachmat Djatnika dalam buku karya 

Mohammad Daud Ali yang berjudul Pendidikan Agama Islam 

pengertian akhlak antara lain berarti budi pengerti, peranggai, 

tingkah laku, atau tabiat. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga 

sikap yang melahirkan perbuatan, prilaku, tingkah laku yang 

mungkin bisa baik dan juga buruk.13 

 

3). Dakwah Bi Al-hal14 

 Dakwah bi al-hal merupakan sebuah bentuk ajakan kepada 

Islam dalam bentuk kerja nyata, pendekatanya mengunakan sesuatu 

yang bukan dengan berpidato dakwah bi al-lisan atau juga dakwah 

                                                           
     12 Yunahar Iliyas,” Kuliah Aqidah Islam”. (Yogyakarta: Lembaga Pengajian dan Pengembangan 

Islam LPPI, 2007) hal 1  
      13 Muhammad Daud Ali, “Pendidikan Agama Islam.” (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2013) hal 

346 

 
     14 Syamsul munir, “Ilmu Dakwah.” (Jakarta: AMZAH, 2009) hal 178-179 
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dengan mengunakan pena atau karya tulis (dakwah bi al-qalam).  

Dakwah bi al-hal juga merupakan aktivitas dakwah Islam yang 

menggunakan dengan tindakan nyata atau amal nyata terhadap 

kebutuhan penerima dakwah. 

 Dakwah dengan menggunakan pendekatan amal nyata 

merupakan aktivitas dakwah yang harus dilakukan bagi aktivis 

dakwah, sehingga dakwah tidak hanya dipahami dengan ceramah 

atau dakwah bi al-lisan saja. Karena dengan menggunakan dakwah 

dengan amal nyata yang dilakukan dapat sesuai dengan target 

kebutuhan masyarakat yang ada lebih mengena. 

4). Dasar- dasar Akhlak dan Pendidikan Karakter dalam Islam 

Karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan 

dari proses penerapan syariah, ibadah dan muamalah yang 

dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Seorang muslim 

yang mempunyai akidah atau iman yang benar pasti akan 

terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh 

imanya, seperti orang yang mempunyai iman yang benar akan 

selalu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi 

larangannya. Semua ketentuan syariah Islam, seperti 

melaksanakan salat yang sesuai dengan ketentuan pasti akan 

membawanya untuk selalu berbuat baik dan terhindar dari 

perbuatan keji, yang mana akan bermuara pada terwujudnya 

akhlak atau karakter mulia. Kepatuhan akan aturan muamalah 

seperti perkawinan, perekonomian, pemerintahan, dan lain 

sebagainya akan membawa pada sikap dan perilaku seseorang 
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yang mulia pada semua aspek kehidupan. Baik buruk sifat 

manusia sangat tergantung pada nilai yang dijadikan 

pijakannya menurut Abdul A’la al- Maududin dalam buku 

Dinul Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

Umum karya Ajat Sudrajat dkk, ada dua yaitu: 

1). Sistem moral yang berdasar pada kepercayaan 

kepada tuhan dan kehidupan setelah mati. 

2). Sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan 

timbul dari sumber-sumber sekuler.15 

c. Nilai dan Pendidikan Nilai 

1). Definisi Nilai 

Nilai menurut Berns dalam buku Psikologi Keluarga 

Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga 

karya Sri Lestari, values dapat diartikan sebagai kualitas atau 

belief   yang diinginkan   atau dianggap penting. Dalam level 

individu, nilai merupakan repestasi sosial atau keyakinan moral 

yang diinternalisasi dan digunakan orang sebagai dasar rasional 

terahir dari tindakan-tindakanya.16 

2). Pendidikan Nilai 

 Pendidikan nilai-nilai values education merupakan istilah 

praktis yang digunakan untuk menjelaskan proses sosialisai 

nilai yang terstruktur. Menurut Huitt dalam buku Psikologi 

Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam 

                                                           

     15 Ajat Sudrajat, “Dinul Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tingg Umum.    (Yogyakarta: 

UNY Press,2016), hal  
     16 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal 70-71 
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Keluarga karya Sri Lestari, “Pendidikan nilai-nilai adalah suatu 

upaya nyata untuk mengerjakan nilai-nilai dan melatih 

ketrampilan melakukan penilaian”. Superka, Ahrens, dan 

Hedstrom membagai lima pendekatan dalam pelaksanaan nilai 

yaitu: penanaman inculcation, perkembangan moral moral 

development, analisis analysis, klarifikasi nilai-nilai values 

clarification, dan belajar tindakan action learning.17 

d. Filsafat Pengasuhan Anak  

Menurut Gesell dalam buku Teori Perkembangan 

Konsep dan Aplikasi karya William Crain, bahwa pengasuhan 

anak yang bijak dapat membantu anak dalam mencapai 

keseimbangan antara daya-daya pematangan biologis dari 

dalam diri sang anak dengan proses pembudayaan. 

 Proses pembudayaan memang dibutuhkan namun 

tujuan utama tidak hanyak mencocokkan anak dengan 

masyarakat. Yaitu dengan menghargai otonomi dan 

individualitas, dengan kualitas yang berakar secara mendalam 

kepada impus biologis menuju pertumbuhan yang optimal. 

Selain di rumah, proses pembudayaan juga berlang sung di 

sekolah. Sekolah mengajarkan anak-anak kemampuan dan 

kebiasaan yang akan dibutuhkan sebagai orang dewasa anggota 

masyarakat. 18 

                                                           
     17 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal 84 
     18Wiliam Crain “Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 

hal 39-43 
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Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang 

tua, menjadi orang tua dijalani secara alamiah, sebagai 

konsekuensi dari menikah dan melahiran anak. Kelahiran anak 

memunculkan rasa tanggung jawab, rasa tanggung jawab ini 

muncul karena adanya tuntunan sosial tentang kewajiban orang 

tua untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun emosi anak. 

Harapan dan tanggung jawab tersebut akan mengpengaruhi 

bagaimana orang tua menciptakan atmosfer dalam mengasuh 

membesarkan anak. Dalam pemenuhan har apan dan tanggung 

jawab pada umumnya nilai yang menonjol adalah kepatuhan 

anak dan anggapan orang tua lebih tahu yang terbaik bagi anak, 

manakala orang tua memiliki potensi yang besar untuk 

mewujudkan harapan dan tanggung jawab tersebut, makai akan 

cenderung otoriter. Namun orang tua yang tak mersa berdaya 

untuk mewujudkan tanggungjawab dan harapan tersebut, maka 

cenderung ia akan melakukan kebebasan atau pembiyaran anak. 

Keterpakuan pada harapan dan tanggung jawab semata dapat 

mengakibatkan pengasuhan anak menjadi sumber stres bagi 

kehidupan berkeluarga.  

Akibat orang tua kurang optimal dalam melaksanakan 

pengasuhan dan anakpun dapat terkena imbasnya, yakni kurang 

berkembang potensi yang dimilikinya akan berbeda bila tugas 

dan peran orang tua dijadikan berdasarkan kesadaran 

pengasuhan anak, yaitu suatu keasdaran bahwa kesadaran anak 

merupakan sarana untuk mengoptimalkan potensi anak, 
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mengaraahkan anak pada pencapian kesejahteraan, dan 

membantu anak dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangannya dalam setiap setiap tahap kehidupannya 

dengan baik. Dengan demikian kesadaran pengasuhan, orang 

tua akan menyadari dirinya merupakan agen yang utama dan 

utama dalam membantu pengembangan kemampuan anak 

dalam bersosialisasi. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
     19 Sri Lestari, “Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penaganan Konflik dalam Keluarga”. 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal 37-39 


