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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pola pembinaan anak merupakan suatu cara terbaik yang ditempuh 

orang tua ataupun pendidik dalam mendidik anak sebagai wujud dari rasa 

tanggung jawab kepada anak. Di mana tanggung jawab untuk mendidik anak 

ini adalah merupakan tanggung jawab primer. Karena anak adalah hasil dari 

buah kasih sayang diikat dalam tali perkawinan antara suami istri dalam suatu 

keluarga.1 

Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas 

dan bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak 

mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek kedewasaan pikiran 

maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, di setiap benak para orang tua 

bercita-cita menyekolahkan anak-anak mereka supaya berpikir lebih baik, 

bertingkah laku sesuai dengan agama serta yang paling utama sekolah dapat 

mengantarkan anak-anak mereka ke pintu gerbang kesuksesan sesuai dengan 

profesinya.  

Pendidikan   merupakan   kebutuhan   manusia,   dimana   saat   ini   

pendidikan dipandang   sangat  penting,   setiap  individu  berlomba   untuk  

mengenyam pendidikan   setinggi   mungkin.   Pada   masa   seperti   
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sekarang   ini   pendidikan merupakan  suatu  kebutuhan  primer, dalam era 

globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya.  

Hal ini sudah menjadi kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab 

dalam mendidik dan memberikan pendidikan anak secara terus menerus 

sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur dan bertingkah laku baik.  

Menurut   Marimba  “pendidikan   adalah bimbingan atau pimpinan 

secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama”2. 

Dalam undang-undang  nomor 20 tahun 2003 pasal 1, tentang 

Sisdiknas menyebutkan   yaitu:  “Pendidikan   adalah   usaha   sadar   dan   

terencana   untuk mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran  

agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.3 

Pendidikan  bisa diperoleh  secara formal di sekolah dan secara 

informal melalui keluarga. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan 

yang mempunyai peran   dalam   mengembangkan   potensi   peserta   didik   

serta   tempat   proses pembelajaran berlangsung. 

Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi, sehingga perubahan akhlak pada anak sangat 

dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal dan non-formal. Penerapan 

pendidikan akhlak pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar 

kualitas anak yang berakhlak mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya, 

umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.4 

                                                             
2 Maramba&Hasbullah, Ilmu Pendidikan. Bandung, Balai Pustaka, 2011. h 3.    
3 Undang-Undang  nomor 20 tahun 2003 pasal 1, tentang Sisdiknas 
4 Zakiyah Darodjat, 1989, Kesehatan Mental, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 101  
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Disisi lain ada sebagian masyarakat  tidak dapat mengenyam  

pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang 

lebih tinggi. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat 

mengenyam pendidikan atau putus sekolah seperti diantaranya keterbatasan 

ekonomi, kurangnya niat seseorang individu untuk mengenyam pendidikan, 

faktor lingkungan (pergaulan) dan masalah keluarga.  

Menurut Rifa’i “putus sekolah “merupakan predikat yang diberikan  

kepada peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan  suatu jenjang 

pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan 

berikutnya”. 

Di sebuah Desa tepatnya di Desa Inotu Mewao merupakan lokasi 

Penulis melaksanakan KKN, dalam kegiatan rutinitas berbaur pada anak-anak 

di desa, penulis menemukan berbagai karakter anak dalam pergaulannya. 

Misal pada kegiatan pembelajaran BTQ (Baca Tulis Quran), Penulis 

mengamati sikap dari setiap individu anak-anak dalam proses tersebut, ada 

yang cekap tanggap ketika  proses pembelajaran itu berlangsung, ada diam 

begitu saja, tidak sopan nakal dan lain sebagainya.  Akan tetapi ada karakter 

yang mencolok dari setiap individu anak-anak tersebut, yakni pendiam yang 

tidak dapat sama sekali menerima pembelajaran dari Mahasiswa, begitu juga 

ada pula anak yang sangat tidak sopan berprilaku baik pada teman-teman 

sebayanya maupun pada orang yang lebih tua darinya. Ternyata setelah 

diadakan pendekatan pada beberapa anak yang memiliki karakter tersebut 

didapatkan informasi bahwa mereka telah putus sekolah atau tidak lagi 

melanjutkan sekolahnya. 
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Putus sekolah tentunya akan terpengaruh terhadap kelangsungan 

akhlak dan moral anak, hal ini terjadi pada anak putus sekolah di Desa Inotu 

Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur. Kemauan  anak  

sendiri  yang  tidak  mau  bersekolah  dikarenakan  malas, malu. Ada juga 

alasan anak tidak sekolah untuk membantu orang tuanya berkerja untuk   

memenuhi   kebutuhan   ekonomi   keluarga   mereka.   Karena   kurangnya 

ekonomi mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang 

pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah. Banyak sekali 

faktor penyebab anak putus sekolah selain keterbatasan ekonomi faktor 

dari individu juga yang menyebabkan  anak putus sekolah seperti pengaruh 

temannya yang tidak sekolah, malu pergi sekolah karna belum lunas 

membayar kewajiban biaya sekolah. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan, penulis tertarik 

untuk meneliti permasalahan tersebut. Agar tidak keluar dari pembahasan 

maka penulis mencoba membahas judul penelitian “ Pola Pembinaan Orang 

Tua Terhadap Akhlak Anak Putus Sekolah di Desa Inotu Mewao Kecamatan 

Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Penulis merinci sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pola pembinaan orang tua terhadap akhlak anak putus sekolah 

di Desa Inotu Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ? 
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2. Bagaimana akhlak anak putus sekolah di Desa Inotu Mewao Kecamatan 

Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ? 

3. Apa saja faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Desa Inotu 

Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan sehingga tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti  yaitu Pola 

pembinaan orang tua terhadap akhlak anak putus sekolah di Desa Inotu 

Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.  

D. Tujuan Penelitian 

Dengan berbagai rumusan masalah yang dimiliki, maka tujuan penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan orang tua terhadap akhlak 

anak putus sekolah di Desa Inotu Mewao Kecamatan Poli-Polia 

Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Untuk mengetahui bagaimana akhlak anak putus sekolah di Desa Inotu 

Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor anak putus sekolah di Desa Inotu 

Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur. 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian mengenai pola pembinaan orang tua terhadap 

akhlak anak putus sekolah di Desa Inotu Mewao Kecamatan Poli-Polia 
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Kabupaten Kolaka Timur diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a.    Sebagai bahan acuan untuk pola pembinaan orang tua terhadap akhlak 

anak putus sekolah di Desa Inotu Mewao Kecamatan Poli-Polia 

Kabupaten Kolaka Timur. 

b.    Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang pola 

pembinaan orang tua dalam memperhatikan akhlak anak. 

    2. Manfaat Praktis 

a.    Bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan tentang pentingnya pola 

pembinaan orang tua dalam memperhatikan akhlak anak, serta 

bermanfaat bagi peneliti sendiri karena akan menjadi orang tua bagi 

anak-anak. 

b.    Sebagai masukkan bagi keluarga dan masyarakat Desa Inotu Mewao 

dalam cara mendidik, membina, mengarahkan, membimbing dan 

memimpin anak supaya anak mengenal aturan-aturan, batasan-batasan 

dalam berprilaku yaitu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan 

yang mana tidak boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang dari norma-norma masyarakat. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan lebih mengarahkan pembaca dalam 

memahami judul skripsi ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa 
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istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah- istilah yang perlu di 

jelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Anak 

Anak adalah turunan kedua sesudah orang yang dilahirkan. Dari 

pengertian di atas dapat dipahami bahwa anak adalah manusia yang hidup 

setelah orang yang melahirkannya, anak itu merupakan rahmat Allah 

kepada manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya dan sebagai 

estafet untuk masa yang akan datang.  

Adapun anak yang penulis maksudkan adalah anak sebagai 

keturunan kedua dari sepasang suami istri yang terikat dengan tali 

pernikahan yang sah yang tidak terlepas dari didikan orang tua baik 

didikan agama maupun pendidikan umum sehingga anak bisa bersaing dan 

tercapai cita-citanya. 

      2.  Anak Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari 

suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak Putus sekolah yang 

dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah terlantarnya anak dari sebuah 

lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah 

satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. 

       3. Cara Pembinaannya 
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Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang di lakukan 

secara berdaya guna memperoleh hasil yang baik.  

Adapun pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah 

suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna 

serta dapat bertanggungjawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan 

dalam bantuan yang di berikan kepada anak yang tertuju kepada 

kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar cakap 

dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datangnya dari 

orang dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar 

hidup sehari-hari, bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat 

belajar), serta di tujukan kepada orang yang belum dewasa. 

Menurut Yurudik Yahya, pembinaan adalah “suatu bimbingan atau 

arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang 

perlu dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian 

yang utuh dan matang kepribadian yang dimaksud mencapai aspek cipta, 

rasa dan karsa.  

Istilah pembinaan atau berarti “ pendidikan” yang merupakan 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada 

anak yang belum dewasa. Selanjutnya pembinaan atau kelompok orang 

lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat kehidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental. 
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Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembinaan 

merupakan suatu proses yang di lakukan untuk merubah tingkah laku 

individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-

citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


