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ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang bagaimana tiga pola asuh: otoriter, demokratis, dan permisif membentuk
karakter positif anak dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang telah mengubah struktur mental
manusia yang dibangun atas tiga hal, yaitu cara berpikir, meyakini, dan cara bersikap menjadi
otomatisasi/digitalisasi melalui inovasi-inovasi.
Kata kunci: metode pengasuhan, karakter positif, revolusi industri 4.0.
ABSTRACT
This study explains about how these three kind of parenting patterns: authoritarian, authoritative, and permissive
pattern form children’s positive characteristic on confronting Industrial Revolution 4.0 that changed human’s
mentalistic structure built by three components: way of thinking, believing, and have on a certain attitude based
on automation/digitalitation through innovations.
Keywords: parenting methods, positive characteristic, industrial revolution 4.0.
LATAR BELAKANG
Anak merupakan peniru ulung. Ia akan meniru apa saja yang dilihat dan didengarnya. Karakter seorang
anak sangat dipengaruhi oleh orang di sekitarnya. Apabila anak dibiasakan untuk menyerap hal-hal yang
baik, maka anak juga akan bersikap baik pula, sebaliknya jika hal-hal yang ia serap buruk atau tidak baik
maka karakter anak akan terbentuk sesuai dengan apa yang ia serap sejak dini.
Zubaedi (2012) menyatakan bahwa karakter baik terdiri atas pengetahuan tentang kebaikan, keinginan
terhadap kebaikan, dan berbuat kebaikan. Karakter positif diartikan sebagai pengetahuan, kesadaran, dan
penerapan nilai-nilai yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat terhadap orang lain, empati,
pengendalian diri, kerendahan hati, kesabaran, pantang putus asa, tekun, kecintaan terhadap lingkungan
sekitar, dan suka menolong, serta menjadikan nilai-nilai sebagai pembiasaan dalam pemikiran, perasaan,
dan tindakan. Berkenaan dengan Revolusi Industri 4.0 yang telah dijalani sejak tahun 2010, maka anak
pun harus memiliki karakter yang positif agar tidak terbawa arus negatif dari pengaruh Revolusi Industri
4.0.
Revolusi industri berjalan dengan dilandasi revolusi mental di mana dalam paradigma ini terdapat
perubahan besar dalam struktur mental yang terbangun atas tiga hal yaitu cara berpikir, meyakini dan
cara bersikap. Sintesis revolusi industri 4.0 akan melahirkan masyarakat sejahtera dalam pembangunan,
sedangkan revolusi mental melahirkan manusia yang berkualitas dan unggul.
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Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama Revolusi Industri 4.0. Klaus (Shwab, 2016) melalui
The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu:
1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan
barang dapat diproduksi secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19 melalui
penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada
sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada
sekitar tahun 2010an melalui rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung
pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.
Revolusi Industri 4.0 secara fundamental
mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini
akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi
saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Dalam menghadapi
revolusi industri 4.0, maka peneliti berpendapat terdapat dua jalan yang mesti ditempuh: pertama,
menyiapkan pelaksanaan pendidikan yang link and match antara sumber daya manusia dan kebutuhan
zaman di era revolusi industri. Kedua, selain menyiapkan pendidikan yang link and match, sumber daya
manusia yang disiapkan juga harus dibekali dengan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh
ilmu sosial humaniora. Ketika ilmu-ilmu eksakta berperan dalam pengembangan teknologi secara
empiris, maka ilmu-ilmu humaniora tetap berperan dalam menjaga kualitas manusianya (software/users).
Jika hal ini terjadi, maka kemajuan teknologi sebagai anak kandung ilmu pengetahuan dapat memberikan
dampak positif bagi peradaban manusia itu sendiri.
Pada konteksnya, revolusi industri dapat diterjemahkan sebagai proses perubahan sosial dan kebudayaan
yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok (needs) dengan keinginan (wants)
masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa
direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.
Metode pola asuh yang digunakan oleh orangtua kepada anak menjadi faktor utama yang menentukan
potensi dan karakter seorang anak. Ada banyak jenis-jenis pola asuh yang sering menjadi pedoman bagi
siapa saja yang ingin mencetak generasi paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan. Jenis
pola asuh orangtua ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda. Berkaitan dengan
jenis-jenis pola asuh orangtua, Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis yaitu (a) pola
asuh otoriter (authoritarian), (b) pola asuh demokratis (authoritative), (c) pola asuh permisif (permissive).
Tiga jenis pola asuh menurut Baumrind ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock, juga
Hardy & Heyes, yaitu: (a) pola asuh otoriter, (b) pola asuh demokratis, (c) pola asuh permisif. Pola asuh
otoriter mempunyai ciri orangtua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh dan tidak
memiliki kesempatan bertanya. Pola asuh demokratis mempunyai ciri orangtua yang mendorong anak
untuk membicarakan apa yang diinginkan. Pola asuh permisif mempunyai ciri orangtua memberikan
kebebasan penuh pada anak untuk berbuat dan cenderung jauh dari pengawasan orangtua. Melalui pola
asuh yang dilakukan oleh orangtua, anak belajar tentang banyak hal, termasuk karakter. Tentu saja pola
asuh otoriter (yang cenderung menuntut anak untuk patuh terhadap segala keputusan orangtua) dan
pola asuh yang permisif (yang cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat) sangat
berbeda dampaknya dengan pola asuh demokratis (yang cenderung mendorong anak untuk terbuka,
namun bertanggung jawab dan mandiri) terhadap hasil pendidikan karakter anak. Artinya jenis pola asuh
yang diterapkan oleh orangtua terhadap anaknya menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak
oleh keluarga.
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LITERARUR REVIEW
Karakter Positif
Karakter dapat dipahami sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari
hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara
pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Puskur, 2010). Lalu apa yang dimaksud dengan karakter
positif atau karakter yang baik?
Di setiap lapisan masyarakat, ada tatanan nilai atau norma yang mengatur apa yang dianggap baik atau
buruk. Selain itu juga ada nilai agama dan budaya yang mendukungnya, sehingga dapat dikatakan bahwa
karakter positif adalah sikap dan perilaku baik yang dapat diterima dan sesuai dengan nilai budaya, agama
dan norma masyarakat. Ada beberapa sifat karakter positif, diantaranya:
 Bersifat universal (dapat diterima di berbagai budaya).
 Mencakup cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (semuanya harus sejalan).
 Hasil dari pembiasaan/habituation (tidak cukup diajarkan saja).
 Perlu dikenalkan, dilatih, dibiasakan
 Membutuhkan waktu untuk berhasil dan tertanam pada anak.
Oleh karena itu, untuk membentuk/membangun karakter positif pada anak diperlukan upaya terencana
dan sungguh-sungguh diterapkan yang dikenal sebagai pendidikan karakter (Character Education
Partnership, 2010).Wynne (1991) dalam Mulyasa (2012) mengemukakan bahwa karakter berasal dari
Bahasan Yunani yang berarti “to mark” (menandai) dan berfokus pada bagaimana menerapkan nilai-nilai
kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Pernyataan ini dapat diinterpretasikan dalam
berbagai strategi untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan. Berkenaan dengan lingkungan pendidikan,
strategi tersebut merupakan cara-cara yang harus dilakukan pengajar untuk menanamkan nilai tersebut
secara terintegrasi dalam pembelajaran. Mulyasa (2012) menyatakan bahwa karakter merupakan sifat
alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui
perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya.
Lembaga formal di negara kita, Pusat Bahasa Depdiknas mengartikan karakter sebagai “bawaan, hati,
jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak” (Kemdiknas,
2010). Sementara Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (2010)
mangartikan karakter sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada
perilaku-perilaku individu yang bersifat unik, yaitu secara khusus ciri-ciri ini membedakan membedakan
satu individu dengan individu lainnya.
Komponen karakter menurut Zubaedi (2012) tersusun atas tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu:
pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior)
sedangkan Lickona (1992) dalam Mulyasa (2012) membagi karakter positif menjadi: 1) pengetahuan
tentang moral (moral knowing); 2) perasaan tentang moral (moral feeling); dan 3) tindakan moral (moral
action). Tiga komponen positif sebagaimana dikemukakan Lickona (1992) di atas, dua komponen pertama
memiliki kaitan sebagai berikut: 1) moral knowing berkaitan dengan kesadaran, pengetahuan nilai,
pandangan, penalaran, keputusan, dan self-knowledge; 2) moral feeling berkaitan dengan kata hati, rasa
harga diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian-diri, dan kerendahan hati. Sementara itu, moral action
merupakan perpaduan dari moral knowing dan moral feeling yang diwujudkan dalam kompetensi keinginan
dan kebiasaan. Zubaedi (2012) menyatakan bahwa karakter baik terdiri atas pengetahuan tentang
kebaikan, keinginan terhadap kebaikan, dan berbuat kebaikan. Dalam hal ini diperlukan pembiasaan
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dalam pemikiran, pembiasaan dalam hati, dan pembiasaan dalam tindakan. Terakhir, Mulyasa (2012)
mengemukakan karakter baik (mulia) meliputi perilaku jujur dan suka menolong. Berdasar pada beberapa
pengertian dan komponen karakter positif dalam uraian di atas disertai gagasan penulis, dalam tulisan ini
karakter positif diartikan sebagai pengetahuan, kesadaran, dan penerapan nilai-nilai yang meliputi
kejujuran, tanggung-jawab, rasa hormat terhadap orang lain, empati, pengendalian diri, kerendahan hati,
kesabaran, pantang putus asa, tekun, kecintaan terhadap lingkungan sekitar, dan suka menolong, serta
menjadikan nilai-nilai sebagai pembiasaan dalam pemikiran, perasaan, dan dalam tindakan.
Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang
(Susanto, 2019). Konsep “Industri 4.0” pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri
Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide “Industri
2.0” dan “Industri 3.0” baru muncul, sebelumnya hanya dikenal dengan nama “Revolusi Teknologi” dan
“Revolusi Digital”. Semua revolusi itu terjadi menggunakan revolusi sebelumnya sebagai dasar. Industri
2.0 takkan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0
intinya meng-upgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Jadi, industri 4.0 juga pasti menggunakan
komputer dan robot ini sebagai dasarnya. Jadi, kemajuan apa saja yang muncul di dunia komputer kita
akhir-akhir ini?
Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan
bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita, makanya kita
jadi punya smartphone. Inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat: “Internet of Things”. Saat
komputer-komputer yang ada di pabrik tersambung ke internet, saat setiap masalah yang ada di lini
produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik perusahaan di manapun si pemilik berada.
Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan jutaan sensor baru dan jutaan cara untuk memanfaatkan
informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari.
Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai manusianya. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak
gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam pabrik. Dari gerakan tersebut, dapat dilihat
misalnya, jika pegawai-pegawai tersebut menghabiskan waktu terlalu banyak di satu bagian, sehingga
bagian tersebut perlu diperbaiki. Masih ada jutaan informasi lainnya yang bisa didapat dari banyak data
yang berbeda, sehingga masih ada jutaan cara meningkatkan produktivitas pabrik yang semula tak
terpikirkan. Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah data baru ini, aspek ini sering disebut Big
Data.
Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua, adalah Cloud Computing. Perhitungan-perhitungan
rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar, tapi karena sudah terhubung dengan internet
karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di
tempat lain, bukan di pabrik. Jadi, jika sebuah perusahaan yang memiliki lima pabrik di lima negara
berbeda maka perusahaan tersebut cukup membeli sebuah superkomputer untuk mengolah data yang
diperlukan secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu lagi membeli lima superkomputer
untuk melakukannya secara terpisah.
Keempat, ini yang sebetulnya paling besar: Machine Learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan
untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat
untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan dengan cerita “AlphaZero AI”. Sebelum Machine
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Learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan “diperintahkan” atau “diinstruksikan” oleh
manusia.
Mengkombinasikan keempat hal ini artinya perhitungan yang rumit, luar biasa, dan tidak terpikirkan
tentang hal apapun bisa dilakukan oleh superkomputer dengan kemampuan di luar batas kemampuan
manusia. Kenyataannya tentu saja saat ini belum sekeren itu. Poin keempat yaitu AI dan Machine Learning,
masih amat terbatas untuk tugas-tugas tertentu. Bukan hanya Indonesia, negara-negara maju seperti
Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat saja masih terus menerus memperdebatkan konsekuensi dari
revolusi industri keempat ini, sebab revolusi ini masih berlangsung, atau bahkan baru dimulai.
Tantangannya masih banyak. Misalnya koneksi internet yang belum universal. Masih ada beberapa daerah
yang tak memiliki koneksi internet, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Selain itu, koneksi internet
berarti munculnya celah keamanan baru. Perusahaan saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan
rancangan produksi lewat celah keamanan komputer pengendali produksi yang kini bisa diakses dari
internet.
Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan
berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai
bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial,
politik, dan pendidikan. Di sektor ekonomi telah terlihat bagaimana sektor jasa transportasi dari
kehadiran taksi dan ojek daring. Hal yang sama juga terjadi di bidang sosial dan politik. Interaksi sosial
pun menjadi tanpa batas (unlimited), karena kemudahan akses internet dan teknologi. Hal yang sama juga
terjadi dalam bidang politik. Melalui kemudahan akses digital, perilaku masyarakat pun bergeser. Aksi
politik kini dapat dihimpun melalui gerakan-gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi
politik tertentu. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, Revolusi Industri 4.0 menyimpan berbagai
dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat ekspoitasi
industri, serta maraknya hoax akibat mudahnya penyebaran informasi. Oleh karena itu, kunci dalam
menghadapi Revolusi Industri 4.0 yaitu selain menyiapkan kemajuan teknologi, di sisi lain perlu dilakukan
pengembangan sumber daya manusia dari sisi humaniora agar dampak negatif dari perkembangan
teknologi dapat ditekan. Bidang pendidikan juga mengalami banyak perubahan dalam segi fasilitas,
kurikulum, dan sistem belajar. Internet mulai dilibatkan dalam melakukan tugas-tugas dan komunikasi
antar pelaku pendidikan, baik guru dan murid, anak dan orangtua (dalam hal mendidik).
Pola Pengasuhan
Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis yaitu (a) pola asuh otoriter (authoritarian), (b)
pola asuh demokratis (authoritative), (c) pola asuh permisif (permissive). Tiga jenis pola asuh menurut
Baumrind ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock, juga Hardy & Heyes, yaitu: (a) pola
asuh otoriter, (b) pola asuh demokratis, (c) pola asuh permisif.
Pola Asuh Otoriter
Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter,
kepemimpinan otoriter itu pemimpin menentukan semua kebijakan, langkah dan tugas yang harus
dijalankan. Sebagaimana diketahui pola asuh otoriter mencerminkan sikap orangtua yang bertindak keras
dan cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah
dan keinginan orangtua, kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak, anak kurang mendapatkan
kepercayaan dari orangtua, anak sering di hukum, apabila anak mendapat prestasi jarang diberi pujian
atau hadiah. Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh orangtua yang otoriter ditandai dalam hubungan
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orangtua dengan anak tidak hangat dan sering menghukum. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang
ditandai dengan cara mengasuh anak-anak dengan aturan yang ketat, sering kali memaksa anak untuk
berperilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi, anak
jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar pikiran dengan orangtua. Orangtua
malah menganggap bahwa semua sikap yang dilakukan itu sudah benar sehingga tidak perlu minta timbang
anak atas semua keputusan yang mengangkat permasalahan anak-anaknya. Pola asuh yang bersifat
otoriter ini juga ditandai dengan hukuman hukuman yang dilakukan dengan keras, anak juga diatur dengan
berbagai macam aturan yang membatasi perlakuannya. Perlakuan seperti ini sangat ketat dan bahkan
masih tetap diberlakukan sampai anak tersebut menginjak dewasa. Menurut Abdul Aziz Al Qussy yang
dikutip oleh Chabib Thoha mengatakan bahwa kewajiban orangtua adalah menolong anak dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi pola asuh otoriter cenderung membatasi perilaku kasih
sayang, sentuhan dan kedekatan emosi orangtua – anak sehingga dan anak seakan memiliki dinding
pembatas yang memisahkan antara “si otoriter” (orangtua) dan “si patuh” (anak). Studi yang dilakukan
oleh Fagan menunjukkan bahwa keterkaitan antara faktor keluarga dan tingkat kenakalan keluarga,
dimana keluarga yang broken home, kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, dan orangtua
yang otoriter cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh
terhadap kualitas karakter anak.
Orangtua dengan pola asuh otoriter mungkin sama sekali tidak akan memberikan kesempatan pada anak
untuk mengenal smartphone, bahkan cenderung egois karena merasa ia adalah orangtua yang paling
mengerti apa yang paling baik untuk anaknya, dan keputusan untuk tidak mengenalkan smartphone kepada
anaknya adalah keputusan yang terbaik. Namun, dengan pola pikir seperti ini anak malah akan merasa
kebingungan, tertekan dan merasa rasa ingin tahunya dikekang. Pola pengasuhan ini kurang baik untuk
diterapkan kepada anak. Orangtua dengan pola asuh ini sangat tidak ingin anaknya terpapar dampak
negative smartphone dan karakter anaknya terbentuk menjadi negatif. Ironisnya, pola asuh orangtua
otoriter sendiri pun bisa saja menjadi pemicu terbentuknya karakter negatif anak karena di masa emas
ini anak malah sulit untuk berkembang.
Mcartney & Taylor menyatakan hubungan yang signifikan yang ditemukan antara gaya pengasuhan dan
depresi. Studi ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan orangtua otoriter memiliki lebih banyak tekanan
dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh oleh orangtua permisif.
Pola Asuh Permisif
Pola asuh permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya, orangtua tidak
memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas
pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orangtua tidak pernah memberikan
aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri
walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial.
Setiap keluarga adalah suatu sistem, suatu kesatuan yang dibentuk oleh bagian yang saling berhubungan
dan berinteraksi. Sebuah hubungan tidak pernah berlangsung satu arah. Di dalam sebuah keluarga,
interaksi antara anggota keluarga diharapkan berlangsung dua arah. Santrock (2007: 157) menyebutkan
bahwa interaksi dua arah dalam sebuah keluarga disebut dengan mutual synchrony, yaitu perilaku setiap
orang bergantung pada perilaku sebelumnya dari mitranya. Hubungan timbal balik yang positif antara
orangtua dan anak mempengaruhi cara berperilaku seorang anak terhadap kedua orangtuanya.
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Orangtua dengan pola asuh permisif adalah pola asuh yang berbanding terbalik dengan pola asuh
otoriter. Orangtua yang menerapkan pola asuh ini menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap
anaknya, bahkan cenderung berlebihan dan membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Ia
tidak khawatir jika anaknya telah mengenal smartphone sejak usia dini dan jika ia melakukan suatu prestasi
atau suatu kesalahan, ia tidak akan memberikan anaknya reward atau punishment. Orangtua permisif sama
dengan orangtua yang kurang peduli terhadap anaknya. Ia akan cuek saja jika karakter anaknya terbentuk
menjadi karakter negatif karena pengaruh smartphone dan tidak adanya arahan dari orangtua.
Pola Asuh Demokratis
Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak, anak
diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orangtua. Sedikit memberi kebebasan kepada
anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam
pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan
untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung
jawab kepada diri sendiri.
Pola asuh otoritatif atau demokratis yaitu pola asuh yang berada di tengah pola asuh otoriter dan
permisif. Pada pola asuh ini, orangtua akan mengenalkan smartphone dan internet terhadap anak dengan
arahan-arahan yang sesuai dan batasan sampai mana anak bisa mengoperasikan smartphone tersebut.
Orangtua dengan pola asuh otoritatif akan membiarkan anak untuk mengenal smartphone namun tetap
memperhatikan hal apa saja yang harus dan belum harus anak ketahui.
Dalam hasil penelitian Cumminghams, dkk. pada tahun 2002 disebutkan bahwa upaya meningkatkan
kepuasan perkawinan dapat menghasilkan pengasuhan yang baik. Hubungan perkawinan, pengasuhan dan
perilaku anak saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan
kepribadian seorang anak diawali dari interaksi anak tersebut di dalam keluarganya. Penerimaan positif,
kasih sayang yang tulus serta pola asuh yang baik akan membentuk karakter seorang anak ketika anak
tersebut telah dewasa. Seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kenyamanan dan kasih sayang di
dalam keluarga niscaya akan menjadikan keluarga tempat untuk berbagi keluh kesah, begitu juga
sebaliknya, jika seorang anak tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarga maka akan mencari
pelampiasan di luar rumah yang mengakibatkan seorang anak bingung akan identitas dirinya sendiri.
Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan
orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial
budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan
anggota masyarakat yang sehat. Alexander A. Schneiders (1960: 405) mengemukakan bahwa keluarga
ideal ditandai dengan ciri-ciri: a) minimnya perselisihan antarorangtua atau orangtua dengan anak ada
kesempatan untuk menyatakan keinginan, b) penuh kasih sayang, c) penerapan disiplin yang tidak keras,
d) ada kesempatan untuk bersikap mandiri dalam berpikir, merasa dan berperilaku, e) saling
menghormati, menghargai antara orangtua dan anak, f) orangtua memiliki emosi yang stabil, g)
berkecukupan dalam ekonomi, dan h) mengamalkan nilai moral dan agama. Disfungsi keluarga
merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan suatu keluarga yang tidak mampu menerapkan atau
melaksanakan fungsi-fungsi di atas. Menurut Dadang Hawari (1997: 165) seorang anak yang dibesarkan
dalam keluarga yang mengalami disfungsi akan mempunyai resiko yang lebih besar dalam tumbuh
kembang jiwanya. Erik Erikson mengajukan delapan tahap perkembangan psikologis dalam kehidupan
seorang individu dan itu semua bergantung pada pengalaman yang diperolehnya dalam keluarga.
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Selama tahun pertama, seorang anak harus mengembangkan suatu kepercayaan dasar (basic trust), tahun
kedua dia harus mengembangkan otonominya, dan pada tahun berikutnya dia harus belajar inisiatif yang
mengarahkan pada penemu identitas dirinya. Iklim keluarga yang sehat atau perhatian orangtua yang
penuh kasih sayang merupakan faktor esensial yang memfasilitasi perkembangan psikologis anak
tersebut. Kepribadian merupakan serangkaian kebiasaan perilaku menetap yang dilakukan individu dalam
menghadapi stimulus yang diterima. Faktor yang membentuk kepribadian seseorang adalah faktor
genetik dan lingkungan. Faktor genetik dalam ilmu psikologi dikenal dengan teori nativisme, sedangkan
faktor lingkungan dikenal dengan teori empirisme. Faktor lingkungan yang merupakan pembentuk
kepribadian seorang anak adalah sekumpulan perilaku yang diterima pada saat seseorang masih kanakkanak hingga dewasa. Peran lingkungan sangatlah besar dalam membentuk kepribadian seorang anak.
Peran lingkungan di dalamnya termasuk pola asuh dan kebiasaan yang diterapkan oleh orangtua kepada
anak sejak masih kecil.
Menurut Albert Schweitzer (dalam Yusuf S., 2012 : 47) pendidikan efektif yang dapat diberikan kepada
anak adalah sebagai berikut: 1) modelling, yaitu orangtua menjadikan diri mereka sebagai model bagi anak,
orangtua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak baik bersifat positif maupun negatif.
Cara berpikir dan perilaku seorang anak dibentuk dari cara berpikir dan perilaku orangtua. Melalui
modelling, seorang anak akan belajar tentang sikap yang proaktif, respek dan kasih sayang; 2) mentoring,
yaitu orangtua menjadikan dirinya sebagai mentor yang pertama bagi anak dalam menjalin hubungan dan
memberikan kasih sayang secara mendalam, baik secara positif maupun negatif. Orangtua menjadi
sumber pertama bagi perkembangan perasaan anak seperti rasa aman, dicintai.
Terdapat lima cara dalam memberikan kasih sayang kepada anak yaitu: a) mendengarkan serta ikut
merasakan apa yang dirasakan oleh anak; b) berbagi wawasan, pengetahuan, emosi dan keyakinan kepada
anak; c) memberikan penguatan, kepercayaan, apresiasi dan dorongan kepada anak; d) mendoakan anak
secara ikhlas serta memberikan pengorbanan kepada anak dalam hal ketersediaan waktu serta melayani
kebutuhan anak; 3) teaching, di mana orangtua berperan sebagai seorang guru bagi anak-anaknya tentang
hukum-hukum dasar. Orangtua berusaha memberdayakan prinsip-prinsip kehidupan sehingga
memahami dan melaksanakannya. Peran orangtua sebagai guru yaitu menciptakan “conscious competence”
yaitu anak mengetahui dan mengalami apa yang mereka kerjakan serta alasan mereka melaksanakan hak
tersebut.
SIMPULAN
Setelah dijelaskan dalam kajian teori bahwa pada Revolusi Industri 4.0 terjadi kemajuan yang sangat
mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu adanya internet atau Internet of Things. Internet biasanya
digunakan bersamaan dengan penggunaan komputer atau smartphone. Bagi orang dewasa, smartphone
merupakan salah satu hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena kebutuhan untuk
berkomunikasi, bekerja, maupun menghibur diri semuanya ada di dalam sebuah smartphone. Namun, bagi
anak, urgensi penggunaan smartphone belum terlalu ditekankan, mengingat kebutuhan anak adalah
mengeksplorasi lingkungan yang lebih luas dari sebuah smartphone. Meski begitu, smartphone bagi anak
tidak selamanya negatif. Hal tersebut tergantung dari bagaimana pola pengasuhan orangtua dalam
mengenalkan smartphone terhadap anak. Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
pola asuh yang paling tepat untuk membentuk karakter positif anak dalam menghadapi Revolusi Industri
4.0 adalah pola asuh otoritatif.
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