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  ABSTRAK 
 

Nurcahayanta manullang. NIM : 3123122046. Pola Pengasuhan 

Anak Laki-laki dalam Keluarga Militer Di Asrama Kodim 0206 

Kecamatan Sidikalang. Program Studi  Pendidikan Antropologi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2016.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana 

pola pengasuhan anak laki-laki dalam keluarga militer di asrama Kodim 0206 

Kecamatan Sidikalang. Melihat pada kenyataannya bahwa tuntutan sikap pada 

umumnya yang dimiliki oleh militer adalah mampu bersikap tegas, disiplin, 

bertanggungjawab dan keras. Dari hal tersebut maka penulis ingin mengetahui 

apakah tuntutan sikap tersebut diterapkan juga dalam mendidik anak di dalam 

keluarga terutama anak laki-laki yang masih remaja. Selain itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui hal – hal apa saja yang melatarbelakangi pola 

pengasuhan anak laki-laki dan juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

antara pola pengasuhan anak pada keluarga militer dengan keluarga yang non 

militer.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dianalisis 

dengan cara deskriptif. Data dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakan 

teknik wawancara dan melakukan observasi langsung dengan sepuluh informan 

masyarakat yang bekerja sebagai militer dan sekaligus tinggal di asrama kodim 

0206, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan yang dilakukan oleh 

keluarga militer yaitu menerapkan sederetan peraturan pada anak untuk 

menciptakan kedisiplinan dan tanggung jawab. Selain itu orangtua juga 

mengontrol setiap kegiatan anak baik di rumah maupun di luar rumah, serta 

menciptakan komunikasi yang hangat antara orangtua dengan anak dan juga 

sebaliknya.  

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pola 

pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga militer lebih mengarah pada 

pengasuhan yang  bersifat demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana 

orangtua ketika menyikapi anak ketika melakukan kesalahan, menyikapi anak 

dengan memberi kebebasan ketika anak melakukan kegiatan diluar rumah tetapi 

masih tetap dalam pengawasan orangtua. Selain itu dalam pengambilan keputusan 

orangtua tidak selalu memaksakan kehendak sendiri. Hal yang mempengaruhi 

pengasuhan pada keluarga militer bervariasi antara lain dipengaruhi oleh 

pendidikan, pekerjaan dan juga pengaruh dari budaya. Selain itu pengasuhan yang 

dilakukan oleh keluarga militer dengan non militer memiliki perbedaan tetapi 

tidak terlalu signifikan.  

 

 

Kata kunci: Keluarga militer, pola pengasuhan anak laki-laki, hal yang 

mempengaruhi pengasuhan, perbedaan dengan keluarga lain.  


