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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana individu berada dan 

akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan 

Orang Tua atau anggota keluarga lainnya. Keluarga mempunyai peran penting bagi 

pertumbuhan jiwa anak agar seorang anak dapat sukses di dunia dan di akhirat. 

Namun disisi lain, keluarga juga bisa menjadi killing field (ladang pembunuh) bagi 

perkembangan jiwa anak jika orang tua salah mengasuhnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa keluarga memegang tanggung jawab dan 

peran penting dalam perjalanan hidup seorang anak di masa yang akan datang. 

Keluarga juga menjadi pusat pendidikan pertama dan utama yang mempunyai tugas 

fundamental dalam mempersiapkan anak bagi kehidupannya di masa depan. Hal itu 

dikarenakan dasar-dasar perilaku, sikap hidup, dan berbagai kebiasaan ditanamkan 

kepada anak dimulai sejak lingkungan keluarga.1

Oleh karena itu disinilah terletak suatu tanggung jawab moril yang berat tapi 

mulia bagi orang tua dan lingkungan keluarga sebagai pendidik yang pertama dan 

utama. Hal dikarenakan anak merupakan anugerah yang sangat besar yang diberikan 

Allah SWT kepada orang tua. Oleh karena itu orang tua harus memelihara anak 

dengan baik. seperti diibaratkan tumbuhan, apabila diberi perawatan dengan baik 

dengan cara rajin memupuknya, menyirami dan memelihara dengan sebaik-baiknya 

1Mahfud Junaedi, Kyai Bisri Mustofa, Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren, Semarang,
Walisongo Pres, 2009, h. 8
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maka tumbuhan itu akan menjadi tumbuhan yang bagus, akan tetapi apabila tumbuhan 

itu dibiarkan saja dan tidak dipelihara dengan baik maka tumbuhan tersebut tidak akan 

tumbuh menjadi tumbuhan yang baik bahkan tumbuhan itu akan layu dan mati.

Begitu juga dengan anak, jika anak dididik dengan baik maka kelak dia akan 

menjadi seseorang yang baik tetapi sebaliknya jika seorang anak dibiasakan dengan 

hal yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua maka bersiaplah untuk menunggu 

anak tersebut menjadi orang yang buruk tingkah lakunya. Karena sesungguhnya 

seorang anak secara fitrah diciptakan dalam keadaan siap untuk menerima kebaikan 

dan keburukan. Tiada lain hanya kedua orang tuanyalah yang membuatnya cenderung 

pada satu diantara keduanya.2 

Oleh karena itu orang tua harus mengarahkan anaknya ke jalan yang benar agar 

menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, masyarakat, Bangsa dan Negara. 

Selain itu para ulama mengatakan bahwa seorang anak merupakan amanat bagi kedua 

orang tuanya. Kalbunya yang masih suci bagai permata yang begitu polos, bebas dari 

segala macam pahatan dan gambaran, mereka siap menerima setiap pahatan apa pun 

serta cenderung pada kebiasaan yang diberikan kepadanya. Jika ia dibiasakan untuk 

melakukan kebaikan maka ia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Tetapi apabila ia 

dibiasakan melakukan hal-hal yang jelek niscaya dia akan menjadi seorang yang 

celaka.3 

2 Jamal Abdurrrahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, Terj. Bahrun Abubakar
Ihsan Zubaidi, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005, h. 36

3 Ibid.,  h. 23
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Oleh karena itu harus ada pola asuh yang baik yang diberikan orang tua untuk 

membimbing anak ke jalan yang benar agar anak sukses di dunia dan akhirat.

Namun pada masa sekarang ini banyak orangtua yang kurang dapat 

memberikan pendidikan agama kepada anaknya hal itu antara lain dikarenakan karena 

mereka sibuk dengan pekerjaannya atau pola asuh yang kurang tepat. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang pola asuh orang tua dalam mendidik anak pada 

keluarga yang mempunyai kesibukan yang relatif tinggi seperti halnya tukang ojek, 

karena selama ini sebagian orang menganggap bahwa tukang ojek merupakan orang 

yang dicap sebagai orang yang berpendidikan rendah dan bekerja sibuk sepanjang 

hari. Dari sini muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya pola asuh orang tua dalam 

mendidik anaknya pada keluarga tukang ojek yang dicap sebagai orang yang 

berpendidikan rendah dan bekerja sibuk sepanjang hari.

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan fenomena dilapangan 

bahwa sebagian besar masyarakat kelurahan Tampo yang pekerjaannya sebagai tukang 

ojek masih kurang mendidik agama anak  yang berpengaruh terhadap perilaku anak. 

Indikasinya, anak kurang memperhatikan disiplin baik dilingkungan keluarga, sekolah 

maupun dalam pergaulan dimasyarakat, dari perilaku tersebut maka timbul perilaku 

yang lebih buruk seperti bertingkah laku menentang dan tidak mematuhi perintah 

orang tua, mogok belajar dan melanggar aturan sekolah serta mengkomsumsi 

minuman keras dan pergaulan bebas.

Apabila diperhatikan secara sepintas, fenomena itu terkait dengan bentuk  

mendidik agama anak yang diterapkan dalam keluarga tukang ojek. Oleh sebab itu 
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perlu diadakan penelitian tentang bagaimana bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Mendidik Agama Anak Pada Keluarga Tukang Ojek di kelurahan tampo sehingga 

dapat di ketahui tanggung jawab mereka dalam mendidik agama anak.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang pola asuh orang tua dalam 

mendidik agama anak khususnya pada keluarga tukang ojek yang menjadikan profesi 

sebagai tukang ojek.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Tampo karena masyarakat 

Kelurahan Tampo memiliki kesibukan dalam bekerja khususnya sebagai tukang ojek 

yang bekerja mulai dari pagi hari sampai sore hari, Semua itu dilakukan hanya untuk 

menghidupi keluarganya. Selain itu Penulis juga sudah menetap di Kelurahan Tampo 

selama kurang lebih dua tahun sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat lebih 

intensif.

Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk meneliti pola asuh Orang Tua 

dalam mendidik agama anak pada keluarga tukang ojek kususnya di Kelurahan Tampo 

Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis fokuskan masalah yang 

mencangkup pada pola asuh Orang Tua dalam mendidik agama anak pada keluarga 

tukang ojek yang mangkal di Kelurahan Tampo Kec. Napabalano Kabupaten Muna.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari fokus masalah diatas, penulis kemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: bagai manakah pola asuh orang tua dalam mendidik agama anak pada 
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keluarga tukang ojek yang mangkal di Kelurahan Tampo  Kec. Napabalano Kabupaten 

Muna?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola asuh orang tua dalam mendidik agama anak pada keluarga 

tukang ojek yang mangkal di Kelurahan Tampo Kec. Napabalano Kabupaten 

Muna.

E. Kegunaan Penelitian

AdapunKegunaan Hasil Penelitian ini Adalah:

1. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca 

dibidang pendidikan Islam dan untuk menambah koleksi kepustakaan di IAIN 

Kendari.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya yang 

memiliki permasalahan yang sama dengan penelitian ini. 

F. Definisi Oprasional 

Pola asuh adalah semua kegiatan yang pernah terjadi anatara orang tua dengan 

anak sedangkan pola asuh dalam penelitian ini adalah pola asuh demokratis dimana 

orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat.4

Pola asuh dibagi menjadi tiga yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, 

dan pola asuh permisif. 

4 Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 109
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Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan yang 

ketat, seringkali memaksa anak untuk berprilaku seperti dirinya (Orang Tua), 

kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak 

berkomunikasi dan bertukar fikiran dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa 

semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak.5

 Sedangkan pola asuh demokrasi ditandai dengan adanya pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung 

dengan orang tua dan diberi kesempatan untuk mengatur hidupnya. Dan pola asuh 

permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas, anak dianggap 

sebagai orang dewasa/muda, ia diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan apa 

saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah.

G. Kerangka Berfikir

Pendidikan bagi anak sangat penting sekali terutama yang berkaitan dengan 

pendidikan keagamaan yang berlangsung dengan keluarga, karena keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak sehingga pola 

asuh orang tua yang terjadi didalamnya sangat berperang penting dalam proses 

perkembangan dan pembentukan kebribadian anak.  

5 Ibid., h. 11


