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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada tataran ideal, struktur keluarga biasanya terdiri dari Ayah dan Ibu 

namun pada tataran praktis tidak setiap keluarga memiliki struktur keluarga yang 

lengkap secara ideal. Sebagian mereka hanya hidup bersama Ayahnya saja atau 

sebaliknya hanya bersama Ibunya saja (single parent). 

Salah satu kenyataan yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita 

adalah keberadaan orang tua tunggal atau lazim disebut dengan istilah “single 

parent’ sebuah keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal dapat memicu 

serangkaian masalah khusus. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu orang tua 

yang membesarkan anak mereka, dalam keluarga tersebut ada semacam 

kekhawatiran yang mana orang tua tersebut harus bekerja sekaligus membesarkan 

anaknya, terlebih jika yang menjadi single parent adalah seorang Ibu. Ibu tersebut 

harus bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang dan juga keuangan, Ibu tersebut harus 

bisa berperan sebagai seorang Ayah, begitupun seorang Ayah yang harus bisa 

mengambil peranan seorang ibu untuk merawat anak-anaknya. 

Implikasi keluarga single parent terhadap daya juang mereka pun beragam. 

sebagian keluarga ini dapat menghasilkan anak yang berhasil semua dalam hal 

pendidikan, agama dan ekonomi, namun tidak jarang pula diantara orang tua single 

parent ini menghadapi berbagai problem dan kendala dalam membesarkan anak-

Anak mereka. 
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Selanjutnya jenjang pendidikan orang tua yang berstatus single parent juga 

berpengaruh dalam mengasuh anak-anaknya hal ini dapat dilihat di kota-kota besar 

yang ada di Indonesia bukan menjadi suatu persoalan dalam mengasuh dan 

mendidik anak-anak merek. Hal tersebut dikarenakan pengaruh jenjang pendidikan 

sehingga orang tua single parent memiliki pola pikir yang maju dan berkembang 

dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang 

bertakwa kepada Allah, berguna bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan bagi nusa 

dan bangsa.  

Lain halnya dengan orang tua yang berstatus single parent di kecamatan 

lalonggasumeeto sebagaimana data yang diperoleh dari Statistik Daerah Kecamatan 

Lalonggasumeeto 2014 yang menunjukkan rata-rata masyarakatnya hanya 

menempuh jenjang pendidikan SD sedikit sekali yang hanya tamat SMP, SMA dan 

bahkan Perguruan Tinggi dengan persentase 60% (tamat SD), 20% (tamat SMP), 

11% (tamat SMA) dan sisanya 9% (tamat Perguruan Tinggi). 

Akibatnya orang tua yang berstatus single parent di kecamatan 

lalonggasumeeto memiliki beragam pekerjaan, diantaranya: ada yang bekerja 

sebagai PNS, penjaga Sekolah dan berjualan dalam kehidupan sehari-hari. Akan 

tetapi orang tua yang berstatus single parent yang ada Di Kecamatan 

Lalonggasmeeto mayoritasnya bekerja sebagai buruh kasar, dalam artian pekerjaan 

serabutan (tidak tetap). Sebagai contohnya: mencuci dan menyetrika baju orang 

lain, mengambil kayu ke hutan untuk dijadikan papan, berkebun (menanam) sayur 

untuk dijual, berlayar (memancing) ikan untuk dijual. Sedikit sekali yang memiliki 



3 
 

 
 

pekerjaan yang telah penulis sebutkan di atas tadi. Sehingga hal tersebut sangat 

berpengaruh bagi mereka dalam membina dan mendidik anak-anak mereka. 

Orang tua harus mendidik dan memelihara anak dengan baik seperti 

diibaratkan tumbuhan, apabila di beri perawatan dengan baik dengan cara rajin 

menyirami dan memelihara dengan sebaik-baiknya maka tumbuhan itu akan 

menjadi tumbuhan yang bagus, tetapi apabila tumbuhan itu dibiarkan begitu saja 

dan tidak dipelihara dengan baik maka tumbuhan tersebut tidak akan tumbuh 

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

Pendidikan berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang 

terbukti menjadi determinan bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu 

bangsa. Menurut Ahmad D Marimba,  

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut  

aturan-aturan Islam.1 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

itu adalah upaya secara sadar si Pendidik terhadap anak didiknya dalam 

membentuk, membimbing, mengarahkan anak sesuai dengan perkembangan 

jasmani serta rohaninya sehingga nantinya anak akan menjadi pribadi yang baik, 

pintar serta unggul dalam segala hal, maupun menjalani hidup secara realitis, 

mampu menghadapi segala masalah yang ada secara bijaksana berdasarkan aturan 

yang ada dan berlaku. 

                                                           
1Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Edisi Revisi, (Cet. VI; Yogyakarta: 

Bumi Aksara 2014), h. 23. 
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Menurut Zuharini, ada 3 macam pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah 

dan masyarakat yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pendidikan.2 Dalam penelitian ini Penulis lebih memfokuskan tentang 

pendidikan dalam keluarga, meskipun bukan satu satunya faktor, keluarga 

merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan 

kemampuan anak sebelum anak mengenal pendidikan sekolah formal. 

Berdasarkan uraian tersebut Penulis memperoleh anggapan bahwa jika 

dalam sebuah keluarga tidak terdapat salah satu figur orang tua maka anak akan 

kehilangan sumber identifikasi pada salah satu orang tuanya. 

Pembinaan agama dalam keluarga sangatlah penting, karena dengan adanya 

pembinaan tersebut seorang anak dapat meningkatkan kualitasnya, pemahamannya 

dan pengamalan dari ajaran-ajaran Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam 

hidupnya kelak. Dalam proses pembinaan ajaran agama tersebut orangtua 

melakukan proses usaha untuk mendidik, mengarahkan, dan memberi bekal kepada 

anaknya agar mereka hidup sesuai ajaran Islam.  

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah seorang warga di 

Kecamatan  Lalonggasumeeto,  Informan menyatakan bahwa, “Masyarakat sekitar 

masih menganggap keluarga single parent sebagai keluarga yang labil, seakan-akan 

keluarga single parent identik dengan kegagalan mendidik anak maupun kerapuhan 

ekonomi”. 3 

                                                           
2Zuharini dkk, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 167. 
3Ratna, Warga, “Wawancara” pada tanggal 25 Februari 2018, di Kecamatan 

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe 
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Berdasarkan informasi yang diperoleh, hal tersebut disebabkan karena 

seorang single parent Ibu ( janda) dan Ayah (duda) tunggal harus bekerja sendiri 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga terkadang kurang memperhatikan 

anak-anak terutama dalam pembinaan agamanya. Orang tua tidak begitu tahu dan 

kurang perduli apakah anak-anaknya telah mengerjakan shalat atau belum bisa 

mengaji atau tidak dan sebagainya, contoh seorang Ayah sebagai orang tua tunggal 

terlalu sibuk bekerja di luar dan selalu pulang malam sehingga jarang sekali 

bertemu  dengan anak padahal anak masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan 

dan perhatian Ayahnya. Ayah tidak mengerti perkembangan anak apalagi 

perkembangan agamanya baginya cukup dengan memberikan nafkah saja itu sudah 

cukup. 

Dibalik fenomena tersebut terdapat fenomena yang sangat bertolak 

belakang pada beberapa keluarga single parent yang membuat masyarakat setuju 

dengan keberadaan single parent ini bahkan masyarakat memasukannya dalam 

golongan single parent yang sukses kehidupan ekonominya mapan dan stabil, 

Orang tua single parent ini mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke 

jenjang perguruan tinggi sikap anak-anaknya pun sopan-sopan dan tidak 

menyimpang.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pola Pembinaan Agama Anak Oleh Orang Tua Single parent di 

Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe”. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian 

ini adalah “Pola pembinaan agama anak oleh orang tua single parent di Kecamatan 

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.” 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti   

adalah:  

1. Bagaimana pola pembinaan agama anak oleh orang tua single parent Ibu 

(Janda) dan Ayah (Duda) di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten 

Konawe? 

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pembinaan agama anak 

oleh orang tua single parent Ibu (Janda) dan Ayah (Duda) di Kecamatan 

Lalonggasumeeeto Kabupaten Konawe.?  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pola pembinaan agama anak oleh orang tua single parent di 

Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 

pembinaan agama anak oleh orang tua single parent di Kecamatan 

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe. 

E. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan Penelitian yang telah disebutkan diatas, penulis 

membagi manfaat Penelitian ini menjadi dua poin, yaitu:  
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1. Bagi Peneliti   

a. Menambah pengetahuan tentang pembinaan agama pada anak dalam keluarga 

single parent.  

b. Memberi gambaran langsung mengenai bagaimana pola yang digunakan dalam 

pembinaan agama pada anak dalam keluarga single parent.  

c. Sebagai saran pengembangan pola pikir Peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan. 

2. Bagi Lembaga  

a. Sebagai sarana kajian dalam ilmu pengetahuan.  

b. Sebagai saran kajian pertimbangan bagi lembaga formal maupun non formal.  

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional pada penelitian ini antara lain: 

1. Pola pembinaan adalah model atau cara yang dilakukan oleh orangtua dalam 

memberikan bimbingan, pendidikan, pengalaman dan pengawasan kepada 

anak-anaknya ( usia 10-18 tahun) secara terus menerus. 

2. Agama anak merupakan segala aturan-aturan agama Islam yang mencakup 

aspek ibadah, tauhid dan akhlak yang diperoleh dari hasil pembinaan atau 

bimbingan dari orang tua anak. 

3. Orang tua single parent adalah orang tua yang berstatus janda dan duda ( usia 

20-55 tahun) yang hidup sendiri dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap 

keluarganya.  

 

 


