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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada dua insan 

yang menjalin pernikahan. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi 

keduanya. Namun disisi lain anak adalah amanah yang Allah SWT embankan 

kepada kedua orang tuanya serta sebagai ujian bagi keduanya.
1
 

Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Taghabun ayat 15. 

                      

Terjemahan:“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 

(bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar.
2
 

Mengingat bahwa anak merupakan aset terbesar bagi orang tua dan 

merupakan amanah terbesar yang dititipkan Allah SWT, maka sudah menjadi 

keharusan untuk menjaga dan memeliharanya. Berkaitan dengan hal ini, Islam 

menetapkan adanya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya seperti 

memberikan nafkah dan mengasuh mereka dengan  pola asuh yang tepat serta 

memberikan pendidikan.
3
 

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang 

berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang 

tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan akan 

menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.  
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Mengasuh, membina, dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi setiap 

orang tua dalam usaha membentuk pribadi, dan akhlak anak. Dengan menjaga, 

melindungi serta menanamkan kasih sayang kepada anak-anaknya agar kelak 

anak-anaknya tersebut dibekali dengan kasih sayang terhadap sesamanya.
4
  

Tanggung jawab orang tua terhadap anak salah satunya adalah bergembira 

menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, memmperlakukan dengan 

lembut dan kasih sayang, menanamkan akidah tauhid dan lain sebagainya.
5
 

Secara rinci gambaran tentang pembinaan akhlak yang dilakukan oleh 

Luqman telah digambarkan dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 14. Dalam ayat 

itu, Luqman menasihati dan mengajurkan anaknya untuk selalu bersyukur 

kepada Allah SWT dan juga kepada kedua orang tuanya. Mencermati pembinaan 

yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya itu, tampak jelas bahwa upaya itu 

lebih mengacu pada pembentukan akhlak mulia bagi kebaikan anaknya.
6
 

Sebagaimana firman Allah SWT surat Luqman ayat: 14 

                          

                   

Terjemahan:” Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapanya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah 

kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah 

kembalimu.
7
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Ayat diatas mengambarkan bahwa Allah  SWT menyuruh manusia untuk 

selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berakhlak baik, sopan santun 

kepada orang tua atau orang yang lebih tua, memiliki sifat amanah, jujur, sabar, 

rendah hati, pemaaf, kasih sayang, malu, berani, rajin dan lain-lain. Sedangkan 

bentuk-bentuk akhlak yang tercela yaitu, durhaka dan tidak berbuat baik kepada 

orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang lain, memiliki 

sifat angkuh, sombong dan takabbur, dengki, ria, ujub, pemarah, dendam, 

serakah, dan lain-lain.
8
 

Pada zaman sekarang ini banyak konflik-konflik keluarga yang terjadi, 

yang berakibat keluarga menjadi keluarga single parent, baik itu diantara mereka 

berpisah karena meninggal dunia maupun berpisah karena perceraian. Keluarga 

orang tua  tunggal atau single parent familier, yaitu keluarga yang orang tuanya 

hanya terdiri dari ibu atau ayah yang bertanggung jawab mengurus anak setelah 

perceraian, mati atau kelahiran anak diluar nikah.
9
 

Orang tua sebagai ibu tunggal harus menjalankan peran ganda untuk 

keberlangsungan hidup keluarganya. Ibu tunggal harus mampu 

mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestic dan public. Orang 

tua yang berstatus ibu tunggal harus mencari uang untuk menafkahi keluarga dan 

juga mendidik anak serta memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya, ia 

                                                           
8
Husnizar, op., cit, h. 200-201 

9
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 37. 



 

4 
 

haruslah melakukan perencanaan yang matang dalam menjalankan peran ganda 

tersebut.
10

 

Peran seorang ibu yang menjadi orangtua tunggal, baik karena terjadinya 

perceraian ataupun meninggal dunia. Peran ibu menjadi bertambah karena harus 

berperan pula sebagai sosok ayah yang tidak ada didalam keluarga. Sejak awal 

masa perkembangan anak, orangtua harus selalu ikut serta dalam pendidikan dan 

dalam pembentukan akhlak anak. Namun pembentukan akhlak pada anak 

terkadang mendapatkan hambatan-hambatan yang tidak terduga. Salah satunya 

adalah kurangnya kehadiran salah satu peran orangtua yang pastinya akan 

mempengaruhi perkembangan sang anak. Tidak adanya sosok ayah dalam 

sebuah keluarga, sudah pasti akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak. 

Kehilangan sosok ayah pada kasus perceraian yang melibatkan banyak faktor 

yang sudah pasti akan berimbas pada keadaan psikis anak. Terkadang anak 

berubah menjadi lebih agresif dari anak-anak lain, anak berubah menjadi 

pemberontak, karena kurangnya perhatian dari sosok ayah maka anak berusaha 

menarik perhatian dengan cara lain. 

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Kelurahan Waetuno terdapat 3 

ibu tunggal, yang disebabkan karena perceraian atau karena kematian, dari 

ketiga ibu tunggal yang ada di Kelurahan Waetuno adalah salah satunya tetangga 

peneliti. Dimana tetangga peneliti yang menjadi ibu tunggal yang bernama Mida 

harus membesarkan dan mengasuh anak seorang diri tanpa ada bantuan dari 

pasangannya yang disebabkan karena perceraian, selain harus mengasuh anak 
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Mida juga dituntut untuk memberikan nafkah kepada anaknya serta memenuhi 

kebutuhan anaknya. Dengan tidak adanya sosok ayah, perkembangan psikologis 

anak memiliki perbedaan dari perkembangan anak-anak yang lain dari keluarga 

yang normal, karena sang ibu harus memegang peranan sebagai ayah yang juga 

mencari nafkah untuk keluarga dan tetap memegang peranan sebagai pengasuh 

atau pendidik di rumah. Salah satu anak dari ibu tunggal yang berada di 

Kelurahan Waetuno memiliki masalah dengan komunikasi dan sosialisasi 

terhadap lingkungan sekitarnya. Sepulang dari sekolah ia terlihat tidak pernah 

bermain dengan teman sebaya ataupun berkumpul dengan anak-anak sebayanya. 

Anak lainnya bermasalah dengan tingkah lakunya yang sedikit kasar pada 

teman-temannya. Beberapa masalah juga terlihat pada beberapa anak lainnya 

yang ibunya berstatus ibu tunggal, karena memang pengasuhan anak yang 

diberikan oleh ibu tunggal berbeda dari pengasuhan anak yang diberikan oleh 

ibu-ibu dalam keluarga normal. Tanpa adanya sosok seorang suami, pengasuhan 

anak yang seharusnya dilakukan oleh dua orang menjadi satu orang. Pengasuhan 

yang diberikan oleh ibu tunggal hanya melalui sudut pandang dari sisi ibu saja 

tanpa ada pengasuhan dari sosok ayah. Hal ini membuat pengasuhan pada anak 

dari ibu tunggal menjadi berbeda. Perilaku akhlak anak yang diasuh ibu tunggal 

salah satunya anak dari ibu tunggal Mida anaknya suka marah-marah jika 

keinginan tidak dituruti dan suka berkata kasar kepada ibunya. Sedangkan anak 

dari ibu tunggal Bahi anaknya yang pertama yang bernama Murni termasuk anak 

yang egois dan suka marah-marah. Sementara untuk anak ibu tunggal Nia 

anaknya yang bernama Fitri termasuk anak yang pendiam dan agak pemalu. 
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Alasan saya hanya memilih ibu tunggal sebagai informan dalam penelitian 

ini adalah salah satunya saran dari dosen pembimbing agar lebih fokus dalam 

penelitian. Karena peneliti sudah melakukan pra observasi sebelum turun 

kelapangan dan pra observasi yang dilakukan terhadap ibu tunggal yang 

kebetulan adalah tetangga peneliti. Sehingga peneliti lebih tertarik untuk 

memilih ibu tunggal sebagia fokus utama dalam penelitian ini. Alasan lain yang 

melatarbelakangi peneliti memilih ibu tunggal adalah disebabkan karena peneliti 

juga mengenal ibu tunggal yang dijadikan sebagai informan dalam memberikan 

informasi kepada peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan informasi dalam proses penelitian berlangsung. Alasan kenapa 

peneliti tidak mengambil semua ibu tunggal yang ada di Kelurahan Waetuno 

untuk dijadikan narasumber karena dari semua ibu tunggal yang ada di 

Kelurahan Waetuno yang hanya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti hanya 3 orang saja.  

Pengasuhan dari ibu tunggal kepada anaknya yang memiliki perbedaan 

dari keluarga yang masih utuh pastinya akan berpengaruh pada pembentukan 

akhlak anak. Pembentukan akhlak anak yang normal seharusnya sesuai dengan 

tugas perkembangan yang diemban oleh anak pada tiap-tiap fase 

perkembangannya. Dengan pola asuh yang diterapkan oleh dua orangtua yang 

masih lengkap terkadang anak masih memiliki masalah dengan perilakunya 

terlebih anak yang berada dalam pola asuh keluarga dengan hanya ibu tunggal 

sebagai sumber dari pola asuh mereka. 
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Dari permasalahan yang telah dikemukakan ini, penulis merasa tertarik 

untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut mengenai “ Pola Asuh Ibu Tunggal 

Dalam Membenuk Akhlak Anak Kelurahan Waetuno Kecamatan. Wangi-Wangi 

Kabupaten. Wakatobi. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengfokuskan penelitian 

ini pada pola asuh yang dilakukan oleh ibu tunggal dalam membentuk akhlak 

anak di Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan 

kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam membentuk akhlak anak di Kelurahan  

Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh ibu tunggal dalam membentuk akhlak anak di 

Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi? 

2. Kendala-kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam membentuk akhlak 

anak di Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten 

Wakatobi?   

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan pola asuh yang diberikan ibu tunggal dalam 

membentuk akhlak anak di Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-

Wangi Kabupaten Wakatobi 
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2. Untuk mendiskripsikan kendala yang dihadapi ibu tunggal dalam 

membentuk akhlak anak di Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-

Wangi Kabupaten Wakatobi. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis adalah dapat memberikan sumbangan ilmiah 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bimbingan dan konseling, 

Islam, khususnya dibidang psikologi dan konseling. 

2. Manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan bagi para orang tua dalam 

mendidik anaknya. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan beberapa istilah dalam 

judul penelitian ini maka perlu merumuskan definisi operasional tentang “Pola 

Asuh Ibu Tunggal Dalam Membentuk Akhlak Anak Di Kelurahan Waetuno 

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”.  

1. Pola Asuh  

Pola asuh  adalah sala satu motode yang dilakukan oleh orang tua atau 

ibu tunggal dalam mendidik, membimbing dan mendisplikan anak. 

2. Ibu tunggal 

Ibu tunggal adalah wanita yang ditinggal oleh suaminya baik karena 

perceraian atau mati. Ibu tunggal harus membesarkan dan mengasuh anak 

seorang diri. 
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3. Akhlak 

Akhlak anak yang peneliti maksud dalam skripsi ini adalah tingkah 

laku, perbuatan, perangai, tabi’at, adab, tindakan dan ucapan dari keseharian 

anak dalam keluarga ibu tunggal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


